Radiance
(Aydýnlýk- Parlaklýk)
Ýlkbahar 2012
Roy Eugene Davis tarafýndan hazýrlanan ve senede üç kez yayýnlanan “Radiance” dergisinin
Ýlkbahar 2012 sayýsýnýn tercümesidir.

“Her gün bir önceki günden daha derin meditasyon yapýn.”
Paramahansa Yogananda (1893-1952)

Sonuç Veren Meditasyon Uygulamasý
Sonuç veren: yararlý, ya da istenilen sonuçlarý saðlayan.
Meditasyon: bozulmayan, odaklý yoðunlaþma.
Uygulama: Yetkinlik kazanmak ve istenilen sonuçlarý elde etmek amacýyla bir þeyi tekrar ederek alýþkanlýk
haline getirme.
Meditasyon uygulamanýzdan dönüþtürücü ve ruhunuzu tatmin edici sonuçlar almak için þunlarý yapýn:
1) Bu süreç hakkýndaki anlayýþýnýzý geliþtirin.
2) Kiþisel deneyim ve içgörü kazanmak için düzenli uygulama yapýn.
Eðer meditasyonda yeniyseniz, öncelikle bedeninizi rahatlatmak ve zihninizi sakinleþtirmek amacýyla
meditasyon yapmayý öðrenin. Bunu kolaylýkla yapar hale geldiðinizde, dikkatinizi sýradan iþlerden ve kiþiye
göre deðiþkenlik gösteren durumlardan (duygu, düþünce ve farkýndalýktaki dalgalanmalar) çekerek içe
dönün ve derinleþin.
Aþaðýdakileri uygulamak yararlý olur:
·
Meditasyon uygulamanýz için özel yeriniz (kutsal bir yeriniz) olsun. Burayý sadece meditasyon yapmak,
dua etmek ya da yüksek gerçeklikler üzerine düþünmek için kullanýn.
·
Meditasyon sürecinizi baþlatan özel bir yönteminiz olsun, böylece oyalanmadan devam edebilirsiniz.
Dikkatinizi içe çevirdiðinizde yüksek sesle belirli bir niyet ya da olumlama söyleyin.
·
Hemen kolayca meditasyona geçmiþseniz bu þekilde devam edin. Geçemediðiniz takdirde, dua edin,
onaylama yapýn ya da nefese odaklanma, mantra veya kriya pranayama (nefes) tekniklerini kullanýn.
Tekniðe ihtiyaç kalmadýðýnda kullanmayý býrakýn.
·
Oturup odaklanmýþ bir þekilde gözlemler ve beklerken dikkatinizi ve farkýndalýðýnýzý ruhsal gözünüze ve
beynin üst kýsýmlarýna yönlendirmek faydalý olur. Kendinizi sýkýþtýrmayýn, çabalamayýn, sadece “orada
olun”.
·
Kulaklarýnýzdaki ya da baþýnýzýn etrafýndaki ince ses titreþimlerini dinleyin. Bu titreþimlerin her an her
yerde var olan Om titreþiminin veçheleri olduðunu düþünün. Bu sesle birleþin ve sonra ötesine geçin.
Varlýðýnýzýn özünün saf bilinç olduðu gerçeði üzerine yoðunlaþarak düþünün.
Aydýnlýk-Parlaklýk Dergisinin Bu Sayýsýný Meditasyon Yaptýðýnýz Yerde Tutun
Bhagavad Gita ve Patanjali'nin Yoga Sutralarý’ndan seçilmiþ aþaðýdaki bölümleri sýk sýk okuyun.

“Gerçeðe adanmýþ kiþi bedenini, boynunu ve baþýný dik tutmalý, kýmýldamadan oturup bakýþlarýný
ruhsal gözüne odaklamalý, sakin ve korkusuz bir tutumla zihnini sakinleþtirerek En Yüce Gerçeðe
adanmýþ bir biçimde bu Gerçek üzerine yoðunlaþmalýdýr.”
-Bhagavad Gita 6:13,14
Patanjali Yoga Sutralarý, Üçüncü Bölüm
Olaðanüstü Algý Güçleri ve Yetenekler
1- Dikkatin daðýlmadan kesintisiz akýþý konsantrasyondur. (yoðunlaþmadýr)
2- Odaklanýlan nesne üzerinde kesintisiz konsantrasyon (yoðunlaþma); meditasyondur.
3- Üzerinde meditasyon yapýlan nesnenin ýþýðýnda erimek (kiþisel benliðin ya da ayrýmýn kaybolmasý hali)
Samadhi'dir.
4- Konsantrasyon, meditasyon ve Samadhi'nin birlikte uygulanmasý, dikkate hakimiyet ve üzerinde
odaklanýlan nesneyle birleþme ile sonuçlanýr.
5- Meditasyonda ustalaþmak deneyimlenen þey hakkýnda içgörü kazandýrýr ve yüksek gerçekliklerin açýða
çýkarak (doðrudan bilgiyle) keþfedilmesini saðlar.
6- Meditasyon aþama aþama uygulanmalýdýr.
7- Bu üç uygulama (konsantrasyon, meditasyon ve samadhi) onlardan önce gelen beþ uygulamaya kýyasla
içseldir (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara: dikkatin tüm dýþsal ve öznel durumlardan içe
çekilmesi)
8- Desteksiz Samadhi gerçekleþtiðinde dýþsal hale gelirler (açýklama: hiç bir nesneye baðlý olmayan zihnin
tamamen etkisiz konumda kaldýðý Samadhi).
9- Üst düzey Samadhi'nin en yüksek yapýcý etkileri, sýnýrlayýcý bilinçaltý eðilimlerini ve içgüdüsel yönlendirici
güçleri yok eder.
Aralýk 1949'da Paramahansa Yogananda ile tanýþtýktan sonra her sabah ve akþam 30 dakika meditasyon
yaptým. Bazý hafta sonlarý bir saat ya da daha uzun süreler meditasyonda kaldým. Daha sonralarý
meditasyon sürem sabah ve akþam birer saat ya da daha fazla oldu.
Düzenli ve dikkatli uygulama sonucu meditasyon sýrasýnda meydana gelen zihinsel süreçler ve farkýndalýk
hallerindeki süptil (lâtif-ince) dalgalanmalara ve yüksek gerçeklikler hakkýnda bilgi veren beklenmedik
algýlamalara karþý farkýndalýk geliþtirdim. Zaman içinde bir, iki ya da üç saat oturmak ve (genellikle) uyanýk
kalmak daha kolay hale geldi.
Fark ettim ki, meditasyon sýrasýndaki astral algýlama ya da vizyonlar ya beynin ürettiði olgular ya da rüya
durumundakilere benzeyen ancak onlardan daha canlý görünen zihin üretimleriydi. Ayný zamanda, dikkatin
ve farkýndalýðýn derin bir þekilde dahil olduðunu sandýðým durumlarýn deðiþim ve dönüþüm
saðlamadýklarýnýn ve meditasyon bittikten sonra bariz bir bilinç aydýnlanmasý ile sonuçlanmadýklarýnýn
farkýna vardým.
Öncül Samadhi durumlarý, farkýndalýk öznel bir ýþýk, ince bir ses titreþimi, içsel neþe ya da zihinsel bir
kavramla özdeþleþtiðinde deneyimlenir. Uyku haline benzer olarak, bu durum zihni ya da bilinci aydýnlatmaz.
Sýradan ve ben merkezli bilinç durumundaki bir deðiþiklik geçici bir süre için farklý bir bakýþ açýsý saðlayabilir
ya da kiþinin bir takým sýra dýþý yetenekler sergilemesine yardým eder, ancak ruhsal kaliteleri nitelikleri ya da
Öz'ün bilgisini açýða çýkarmaz.
Bazý kiþiler, psikolojik durumlarýnda, ahlaki tutumlarýnda ya da ruhsal geliþimlerinde hiçbir iyileþme
kaydetmeksizin, sadece ben merkezli bilinç durumlarýnda deðiþiklikler meydana getirerek sýra dýþý hafýza
güçleri ya da diðer zihinsel beceriler sergileyebilirler. Kendi kendine telkin yöntemiyle tansiyonlarýný düzene
sokup fiziksel hastalýklarýný iyileþtirebilirler (özellikle deri hastalýklarý bu durumlara olumlu cevap verir). Bazý
Katolik rahipler ellerine ve bedenlerine Ýsa'nýn bedeninde olduðunu düþündükleri yaralar (stigma) açarlar ve
Ýsa'nýn çarmýha gerildiði zaman çektiði acýlarý çekebilmek için hararetle dua ederler.
Bir “Aziz” özelliklerine sahip ruhsal eðilimli kiþiler meditasyonda usta olsalar bile, Kendini-Bilme ya da
yüksek gerçeklikler hakkýnda sandýklarý ya da göründükleri kadar bilgili olmayabilirler. Düzenli olarak dua
edip meditasyon yapan ve genellikle nazik davranýþlar sergileyen ancak dar görüþlü, nörotik, tahakküm edici
ve kibirli yoga uygulayýcýlarý tanýmýþlýðým vardýr.

Patanjali'nin Yoga Sutrasýnda (bkz. Sayfa 2) yetkin meditasyon uygulamasýnýn ileri aþamalarý
anlatýlmaktadýr. Dikkatinizi çekmek isterim ki, öncül uygulamalarla (yama, niyama, asana, pranayama,
pratyahara) karþýlaþtýrýldýklarýnda içsel uygulamalar olarak tanýmlanan konsantrasyon, meditasyon ve
samadhi, destekleyici bir nesne olmaksýzýn gerçekleþen samadhi ile karþýlaþtýrýldýklarýnda dýþsal hale
gelirler. Bu son anlatýlan samadhi durumu özgürleþtiricidir, çünkü kiþinin öz varlýðý ve yüksek gerçeklikler
hakkýnda gerçek bilgi verir. Bu bilgi yanlýþ fikirleri ortadan kaldýrýr.
Ben merkezli bir bilinç durumundan Kendini ve Tanrý'yý Bilmeye bir anda uyanmak nadirdir. Bir nesneyle
desteklenen ya da desteksiz samadhi durumlarýna ulaþmaya çalýþmadan önce süper bilinç boyutunda
kolayca meditasyon yapabilme yeteneðini edinin. O zaman uzun süreli meditasyon yapabilmek için saðlam
bir temeliniz olacaktýr, ki bu tür meditasyonlar da giderek ruhsal geliþim aþamalarýna uyanmanýza yardým
eder.
Gurumun “ruhsal olarak çok ileri düzeyde” olduðunu söylediði ruhsal kardeþim James Lynn 1930'larýn
baþlarýnda inisiye edilmesinden çok kýsa bir süre sonra meditatif bir vecd hali deneyimlemiþti. Birkaç yýl ve
oldukça fazla meditasyon uygulamasýndan sonra, Paramahansa Yogananda'nýn rehberliðinde aþkýn
samadhi halleri deneyimleyebiliyordu. Bu durumda dahi uzun yýllar boyunca bilincinin tam olarak
saflaþmasýný saðlamak üzere derin meditasyon uygulamalarýna devam etti ve 1955 de bedenini býraktýðýnda
özgürdü.
1950'li yýllarýn baþlarýnda Kendini Bilme Merkezi'ndeki Noel kutlamalarý, kriya inisiyasyonlarý ve
Paramahansa Yogananda'nýn doðum günleri vesilesiyle yapýlan çeþitli toplantýlara katýldýðým zamanlarda
Bay Lynn orada olurdu ve her zaman sakin ve ýþýl ýþýldý. Bir kez beni Merkezin Encinitas'taki Pasifik
Okyanusuna bakan binasýnýn çimlerinde kendisiyle birlikte meditasyon yapmaya davet etti.
Bhagavad Gita'da (Bölüm 18, Ayet 65) aydýnlanmýþ bilinci temsil eden Kriþna, gerçeði arayan Arjuna'ya
kiþinin bilincin özgün bütünlüðüne nasýl kavuþabileceðini þöyle anlatýr:
“Beni düþünerek meditasyon yap, bana adanýp teslimiyetle her þeyi bana sun.
Böylelikle bana dönüþün kesindir.
Sana söz veriyorum çünkü sen benim için çok deðerlisin.”
Ezoterik / Batýnî (Ýçsel) Anlamý
“Saf-bilinç olan öz varlýðýn üzerine onu bilmek amacýyla meditasyon hali ile düþün, tüm düþünce ve
eðilimleri onun içinde erit, yanlýþ kimlik algýndan vazgeç. Böylelikle öz varlýðýný gerçekleþtirmen bilmen
(deneyimlemen ve doðru bilgiye sahip olman) kesindir.”
Meditasyon sýrasýnda zihniniz sakinleþtiðinde nihai Gerçekliðin saf-bilinç olan yönü üzerine derin düþünün.
Dikkatiniz tamamen buna yoðunlaþsýn. Tüm duygu, düþünce ve eðilimlerinizden vazgeçerek bilmeye niyet
ettiðiniz þeyi doðrudan bilmeye kararlý olun. O zaman tüm kalbinizle (varlýðýnýzýn özüyle) meditasyon yapýyor
olacaksýnýz. Farkýndalýðýnýz olmadýðýnýz þeylerden; yani bedeniniz, duygularýnýz, zihniniz, kiþilik
özellikleriniz ve sýnýrlý benlik algýnýzdan uzaklaþýnca, bilinçli Kendini-Bilme halinde ikamet edeceksiniz.
Kendini-Bilmek için duygusal olgunluða ulaþmak, zihinsel tutum ve davranýþlarýn, fikirlerin, psikolojik
özelliklerin, ve berrak bilinç durumlarýyla çatýþan iliþkilerin ötesine geçmek gereklidir. Hayatýn içinde çocukça
tutumlara, ruh hâllerine ve davranýþlara saplanýp kalýrken olgun ve yetiþkin insanlar gibi iþlev göremeyiz.
Ayný anda hem ruhsal olarak aydýnlanmýþ (bilgi ve idrak sahibi) hem de aydýnlanmamýþ (hayatýn
gerçeklerinden habersiz) olmamýz mümkün deðildir.
Ýnanarak Onaylayýn
Her gün yüksek bilinç hâlleri deneyimlemek,
zihnimi arýndýrmak, farkýndalýðýmý berraklaþtýrmak
ve Kendini-Bilmeye tamamen uyanmak için meditasyon yapýyorum.

DÝYALOG
Kriya Yoga Felsefesi, Geleneði ve Uygulamalarý
Genellikle günde bir kez 30 dakika kadar meditasyon yapýyorum. Bu yeterli midir ve bu süre dönüþüm saðlayan
bilinç durumlarýný deneyimlememi saðlar mý?
Kýsa meditasyon stresle baþa çýkmak ve farkýndalýðý berrak tutmak için iyidir. Derinleþmek ve içe dönerek
yoðunlaþmak içinse daha uzun (45 dakikadan 1 saate kadar) meditasyon önerilir. 15 dakika ile yarým saat arasý bir
zaman genellikle sabit bir þekilde oturmak, rahatlamak ve biraz odaklanmak için gereklidir. Yarým saatlik düzenli
oturumlar zihninizi ve sinir sisteminizi tazeleyebilir.
Kendimi Bilme niyetimde dalgalanmalar olabiliyor. Bazen anlamlý bir amaçla yaþama ve ruhsal uygulamalarým
konusunda çok hevesli ve odaklýyým. Ancak bazen de anlamsýzca oradan oraya sürüklenebiliyor ve zihnimin
sýradan þeylerle meþgul olmasýna izin verebiliyorum. Nasýl daha yapýcý bir þekilde kendimi heveslendirebilirim?
Yaptýðýnýz þeyler ve bunlarý neden yaptýðýnýz üzerinde ciddi bir þekilde düþünün. Sonra bu beden alýþýnýzda
önünüzde daha kaç yýl olduðunu hesap etmeye çalýþýn. Bu yaptýklarýnýzý yapmaya devam ederseniz, bu
bedenleniþinizde Kendinizi Bilmenizin mümkün olabileceðini düþünüyor musunuz? Hayatýnýzý daha anlamlý
kýlmak için neler yapmanýz gerektiðini düþünüyorsunuz? Bunlarý yapma özgürlüðünüz var mý? Hemen
uygulamaya sokulabilecek þekilde kendiniz için en yararlý olduðunu düþündüðünüz bir eylem planý yapýn ve
uygulamaya baþlayýn. Baþkalarýnýn sizi motive etmesini beklemeyin. Ýstenmeyen koþullarýn sizi doðru seçimler
yapmaya zorlamasýný beklemeyin.
Deneyimlemenizin mümkün olduðu þeyleri size hatýrlatmalarý için çevrenizde ilham verici kitaplar, CDler ya da
ruhsal olarak aydýnlanmýþ kiþilerin fotoðraflarýný bulundurabilirsiniz.
Yapýlacak en yararlý þey, her gün farkýndalýðýnýz berraklaþýncaya ve varlýðýnýzýn özünün ve hayatýn bütünlüðünün
canlý bir þekilde farkýna varýncaya kadar meditasyon yapmanýzdýr. Gerçek doðanýzýn farkýndalýðý ile Sonsuz'la ve
onun süreçleriyle olan iliþkinizin farkýndalýðý sürekli hale geldiðinde her zaman Özünüzden motive gelen þevkle
hevesli olacaksýnýz.
Meditasyon hali içinde tefekkür ederken, hangisi üzerine yoðunlaþmalýyým: nihai Gerçekliðin saf-bilinç yönü
üzerine mi, yoksa kendisi saf-bilinç olan kendi özüm üzerine mi?
Her ikisi de ayný farkýndalýkla sonuçlanacaktýr. Nihai Gerçekliðin saf-bilinç yönü üzerine meditasyon yapmak benmerkezli bakýþ açýsýndan ya da kiþilik özelliklerinizden daha kolaylýkla uzaklaþmanýzý saðlayabilir. Kendisi safbilinç olan kendi özünüzün nihai Gerçekliðin saf-bilinç yönünün bir birimi olduðu bilgisi eksiksiz oluþtuðunda, bu
ikisi arasýnda bir fark olmadýðýný bileceksiniz. Hindistan kökenli bazý felsefe sistemlerinde kendi gerçek
Benliðimizi tam olarak idrak edene kadar ona ibadet etmemiz (onu saygýyla anmamýz) gerektiði söylenir. Kendi
özlerini (gerçek doðalarýný) bilmeyen kiþiler, ruhsal bir varlýk olmadýklarýný ve nihai Gerçekliðin kendilerinden ayrý
bir Tanrý olduðunu düþünürler. Ruhsal aydýnlanmayla birlikte gerçek açýkça bilinir.
Nihai Gerçekliðe nasýl teslim olabileceðimizi anlatýr mýsýnýz? Bunu yapmak için becerilerimizi nasýl geliþtirebiliriz?
Teslim olmak demek direnmeyi býrakmak ve tam olarak bilinçli olma ve Kendini-bilme halini engelleyen her ne
varsa bunlardan vazgeçmek demektir. Bunu gerçekleþtirmeyi çok isteyenler için bile her zaman kolay deðildir.
Kendi kendilerini çok uzun yýllar boyunca hatalý bir benlik algýsý, kiþilik özellikleri, zihinsel ve duygusal durumlar,
alýþkanlýklar, baþkalarýnýn fikir ve davranýþlarý ve çevre koþullarýyla özdeþleþtirmiþ olan ruhlar bazan olduklarý gibi
kalmayý tercih edebilirler. Ya da, bilinçlerinin ve hayâl güçlerinin dýþýnda kalan þeyleri keþfetmeye hevesli
olmayabilirler.
Nihai Gerçeklik ve kendi gerçek doðanýz, zekâ, zihin, ego (yanýlgýlý benlik algýsý), beden ve çevre hakkýndaki
idrakinizi geliþtirin. Entelektüel / Düþünsel, zihinsel ve sezgisel becerilerinizi geliþtirin ve sorumluluk alarak etkin
bir þekilde yaþamayý seçin. Özgürce ve keyifle yaþamak için, yüksek gerçeklikler hakkýnda geniþ bilgi sahibi
olmak ve Kendini-bilmek için, ruhsal olarak tümüyle aydýnlanmýþ olmayý ve özgürleþmeyi beklemeniz gerekmez.
Eritilip nötralize edilecek az bir karmaya (birikmiþ bilinçaltý zihinsel etkiler) ve býrakýlmasý gereken birkaç yanýlgýlý
düþünceye halâ sahip olmak kýsýtlayýcý koþullardan hemen hemen tamamýyla özgürleþmiþ olmak demektir. Eðer
ruhsal aydýnlanmanýn bu aþamasýnda iseniz, tamamen aydýnlanmýþ olduðunuzu düþünmeyin. Zihninizin tüm
boyutlarý arýnana ve bilinciniz varlýðýnýzýn saf özünün ýþýðýyla tamamen aydýnlanana kadar doðru yolda devam
edin.
Tamamlanmýþ bir Kriya Yoga uygulamasýnýn zihinsel, duygusal, fiziksel ve davranýþsal disiplinleri içerdiðini
hatýrlayýn: Ayýrt/Tefrik etme gücü ve düzenli süper-bilinç meditasyonlarý yardýmýyla Öz benliði derinlemesine
sorgulayarak ve ben-merkezli/sýradan benlik algýsýndan vazgeçerek Kendini-bilme açýða çýkar.

Bir guru ya da yetkin bir ruhsal öðretmen kiþinin ruhsal geliþimine ne derece yardým edebilir?
Ruhsal olarak aydýnlanmýþ bir öðretmen öðrenciye sadece onun öðrenme kapasitesi, isteði ve öðrendiklerini
uygulama becerisi ölçüsünde yardým edebilir. Gerçeði arayan kiþi açýk ve alýcý durumda bulunmalý ve kendi
davranýþ ve koþullarýnýn sorumluluðunu alacak ölçüde olgun olmalýdýr. Bir gurudan (ruhsal öðretmen) rehberlik
almak istediklerini söyleyen pek çok kiþi bu tür bir iliþki için henüz entelektüel, zihinsel ya da duygusal olarak hazýr
deðillerdir. Paramahansa Yogananda tarafýndan inisiye edilmiþ olan çoðu kiþi bu iliþkiyi sadece birkaç ay ya da yýl
sürdürmüþ, daha sonra ya baþka öðretmenlere gitmiþ, geleneksel dinî uygulamalara dönmüþ ya da ruhsal
konularla iliþkilerini tamamen kesmiþlerdir. Onunla iliþkiyi sürdüren ve bu yakýnlýktan ve ruhsal uygulamalarýndan
yarar gören pek çok kiþi de onun söylediklerini ya da eylemleriyle öðrettiklerini her zaman tam olarak
anlamamýþlardýr. Bazýlarý meditasyon yaptýklarý zaman aþkýn süper bilinç hâlleri deneyimleme becerisinden
yoksunlardý. Uzun yýllar boyu sessizce bütüncül yaþam ilkelerine ve ruhsal uygulamalarýna sadýk kalan birkaç
öðrenci ise Kendini-bilmenin yüksek boyutlarýna ulaþmýþlardý.
Yetkin bir guru öðrencileriyle öðrenme ve öðrendiklerini uygulama kapasitelerine göre sabýrla çalýþýr. Bazý
öðrenciler yüksek gerçeklikleri çabucak kavrar, adanmýþlýklarýný besler, koþulsuz hizmetlerde bulunur ya da pek
çok yapýcý uygulamayý ayný anda yürütebilirken, diðerleri kolayca meditasyon yapabilme yeteneðine sahiptir.
Anlamlý bir guru-öðrenci iliþkisi öðrenci ruhsal olarak tamamýyla aydýnlanana kadar sürmelidir.
Tam bir bilinç özgürlüðünü kendilerine en yüksek hedef olarak koymuþ öðrenciler bu hedefe en kolay ve çabuk bir
biçimde varmak üzere hareket ederler.
Siz ve diðer ruhsal öðretmenler bir enkarnasyonda (bedenlenmede/hayatta) ruhsal olarak aydýnlanma idealini
vurguluyorsunuz. Gerçekten de buna heves etmek gerekli midir? Evrimimiz doðal olarak ruhsal aydýnlamamýzla
son bulmayacak mý?
Ýçsel kalitelerimiz niteliklerimiz ve bilgimiz Kendiliðinden açýða çýktýðýnda baþýmýza gelebilecek pek çok sýkýntýyý da
bertaraf etmiþ oluruz; daha saðlýklý, mutlu, akýllý ve diðerlerine yardým etmekte daha becerikli oluruz. Ýçinde
bulunduðumuz çaðda, çoðu kimsenin, entelektüel zekâ ve düþünme güçlerini geliþtirme yoluyla þartlanmýþ bilinç
hâllerinden çýkarak süper bilince uyanmalarý gerekiyor ki, sonra ilerleyerek Kendini-bilmeye, kozmik bilince ve
bilinç özgürlüðüne uyanabilsinler.
Evrim süreçleri destekleyici ve etkili olsa da, kendimize yardým etmek zorundayýz. Paramahansa Yogananda Kriya
Yoga uygulamasýnýn zihni arýtarak, farkýndalýðý netleþtirerek, sinir sistemini incelterek ve beynin bilinci iþleve sokan
bölgelerini geliþtirerek insan evrimini hýzlandýrdýðýný söylerdi.
Bazý felsefe sistemleri ve yoga öðretmenleri etkili ruhsal uygulamanýn sonucunun kiþinin gerçek doðasýný nihai
Gerçekliðin bir birimi olarak idrak etmesi olduðunu söylüyorlar. Diðerleri ise uyanýþýn en son aþamasýnýn Tanrý'yla
birleþmek olduðunu ileri sürüyorlar. Bunlardan hangisi doðrudur?
Yoga dikkati ve farkýndalýðý Tanrý'yla deðil, kiþinin özüyle birlemektir. Ruhsal uygulamanýn amacýnýn Tanrý olarak
bahsedilen Gerçeklik'le birleþmek olduðunu söylemek O'nunla birleþene dek O'ndan ayrý olduðumuzu ima etmek
olur. Nihai Gerçekliðin saf-bilinç yönünün birimleri olarak, tüm varlýklar - kendileri yanlýþlýkla farklý düþünseler bile hiçbir zaman olduklarýndan farklý bir þey deðillerdir.
Gerçeði arayan bazý kiþilerin þöyle söylediklerini duyabiliriz: “Samimiyetle Tanrý'nýn iradesine göre hareket
ediyorum ve O'nu bilmek için her gün dua ediyorum ama Tanrý bana gelmiyor ya da dualarýma cevap vermiyor”. Bu
kiþilerin kendi yarattýklarý zorluk, Gerçek'le olduðu hâliyle deðil, kendi hatalý algýlarýna göre bir iliþki kurmaya
çalýþmalarýndan kaynaklanýr.
Bir kiþinin felsefi kavramlar ve ruhsal uygulamalarla ilgili hatalý fikirlere sahip olsa bile, ara sýra yüksek gerçekliklere
dair özgün iç görüleri olabilir. Bu durumlarda bu iç görüler üzerine düþünmeli, bunlarý idrak etmeli ve hatalý fikir ve
kavramlarýný bunlarla deðiþtirmelidir. Olgunlaþmamýþ ya da geleneksel bakýþ açýlarýna ve davranýþlara takýlýp
kalmak ruhsal olarak fayda saðlamaz. Daha hýzlý bir ruhsal geliþim için tüm yanýlsamalarý (yanlýþ fikir, inanç ve
fanteziler) göz ardý edin.
Meditasyon bilginin açýða çýkmasýyla sonuçlanýr. Kiþinin varlýðýnýn gerçekliðinden saf Benliðin algýsý ve
deneyimi doðar. Kendini-bilme saf bilincimizin aydýnlanmasýyla kendi gerçek doðamýzýn açýða çýkýþýdýr.
-Lahiri Mahasaya
Ýnsanlar sezgisel olarak fiziksel dünyanýn unsurlarýnýn, onun sadece birer niteliði olan bir Gerçekliðin
varlýðýnýn farkýndadýrlar.
-Swami Sri Yukteswar

HABERLER
4. Uluslararasý Kriya Yoga Kongresi ile ilgili bilgiyi burada bulabilirsiniz. Bu özel organizasyon üç yýlda bir
yapýlmaktadýr, bu yüzden bu seferkine katýlmayý planlayýn. Rezervasyonlarýnýzý seyahat planlarýnýz
kesinleþtiði zaman yaptýrýn.
Kongrenin açýlýþ ve kapanýþ günleri Paramahansa Yogananda ve Swami Sri Yukteswar'ýn mahasamadhi
(fiziksel bedeni býrakýþ) günleridir. (Paramahansa Yogananda-1952, Swami Sri Yukteswar-1936)
Paramahansa Yogananda'nýn bedenini býrakmasýndan beþ gün sonra Faye Wright* bana, Yogananda'nýn
isteði olarak dört yýl boyunca görev yaptýðým Phoenix, Arizona'daki Kendini-Gerçekleþtirme Merkezi'nin
baþkaný olmamý iletmiþtir.
*James Lynn'in 1955 yýlýnda dünyadan ayrýlmasýndan sonra Faye Wright Kendini-Gerçekleþtirme
Merkezi'nin baþkaný olmuþ ve daha sonralarý Daya Mata ismiyle bilinmiþtir. 30 Kasým 2010'da, 96
yaþýndayken bedenini býrakmýþtýr. 17 yaþýnda Utah, Salt Lake City'de gurumuzla karþýlaþmasýndan sonra
Güney Kaliforniya'ya yerleþmiþ ve kýzkardeþi Virginia ile birlikte uzun yýllar Paramahansaji'nin özel
sekreterliðini yapmýþlardýr. Erkek kardeþleri Richard 1935'te Paramahansaji ile Hindistan'a seyahat etmiþtir.
Richard Wright'ýn seyahat günlüðünden bazý kýsýmlar Bir Yoginin Otobiyografisi kitabýnda yer almaktadýr.

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI
KRÝYA YOGA KONGRESÝ
7, 8 ,9 Mart 2013'te San Jose Kaliforniya'da gerçekleþecektir
Wyndham Hotel 1350 N. First Street (Havaalanýna yaklaþýk 1.5 km. uzaklýktadýr)
Konferans herkese açýk olup baðýþ karþýlýðýdýr. Rezervasyon yapýlmasý gereklidir.
Konferans Lakemont, Georgia'daki Ruhsal Farkýndalýk Merkezi ve San Jose, Kaliforniya'daki
Ruhsal Aydýnlanma Merkezi tarafýndan desteklenmektedir.
Roy Eugene Davis: Meditasyon Semineri ve Kriya Yoga Ýnisiyasyonu
Cynthia Ambika Copple: Ayurveda Prensipleri ve Uygulamalarý
Mount Madonna Enstitüsü Ayurveda Koleji Dekaný ve
Lotus Holistik Saðlýk Enstitüsü Baþkaný
Dr. Christopher Key Chapple: Patanjali Yoga Sutralarý
Loyola Marymount Üniversitesi, Hindu Dilleri ve Karþýlaþtýrmalý Ýlahiyat Profesörü,
Yoga ve Aydýnlýk: Patanjali'nin Özgürlüðe Giden Ruhsal Yolu kitabýnýn yazarý
Philip Goldberg: Hint Ruhsal Öðretilerinin Batý'ya Etkileri
Ruhsal Saðlýk ve Þifa Derneðinin kurucusu,
Amerikalý Veda: Emerson ve Beatles'dan Yoga ve Meditasyona kitabýnýn yazarý
Ellen Grace O'Brian: Kriya Yoga Geleneklerinin Çaðlar Boyunca Aktarýmý
Gitanjali Kirtan Grubu ve Tek Ses Korosu
Vejetaryan Büfe
Kriya Yoga Konferans Broþürleri aþaðýdaki adreslerden temin edilebilir:
Center for Spiritual Enlightenment
info@csecenter.org Tel: 408-283-0221
Broþürü okumak veya Ýnternet üzerinden reservazyon yapmak için:
www.csecenter.org www.csa-davis.org adreslerinden
2013 Kriya Yoga Konferans Broþürü baðlantýsýna týklayýnýz.

