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Yeni Yıl Günü Mesajı   01.01.2003               Prasanthi Nilayam 
 
 

BİRLİK, SAFLIK ve İLAHİ VASIF İÇİN 
GAYRET GÖSTERİN 

 
İnsan tüm bilgi türlerini tam olarak bilebilir, 
İnsan tartışmada hasımlarını altedebilir, 
İnsan savaş alanında yiğitçe ve cesaretle savaşabilir, 
İnsan devasa krallıklara hükmeden bir imparator olabilir, 
İnsan bir hayır işi olarak inekler ve altın sunabilir, 
İnsan gökteki sayısız yıldızı sayabilir, 
İnsan yeryüzündeki sayısız canlının adını söyleyebilir, 
İnsan sekiz tür Yoga’da uzman olabilir, 
İnsan Ay’a bile ulaşabilir, 
Bütün bunlar güçlü olan insan için kolaydır. 
Fakat bedenin ve onun uzuvlarının dürtülerini sınırlayabilmek, 
Duyuları içe doğru döndürebilmek, 
Uzaktaki vizyona ulaşabilmek 
Ve zihni En Yüce Huzur içinde teskin etmek zordur. 
 
    (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Hünerli bir dil servet tanrıçasını bile baştan çıkarabilir, 
Tatlı bir dil, aile ve arkadaşlar kazandırır, 
Hayatınızı arap saçına çeviren yine o dildir, 
Kötü bir dil ani bir ölüme bile sebep olabilir. 

 (Sanskrit dilinde bir Nazım) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kendisine böylesine güçlü kutsal bir konuşma yeteneği bahşedilmiş 
olmasına rağmen, insan onu layık olduğu şekilde kullanamamaktadır. İnsan 
türü dışında, hiçbir başka hayat formu böyle güçlü bir entelekte ve iç huzur 
kapasitesine sahip değildir. Bu dünyada her objenin beş hali/veçhesi vardır, 
bunlar, Sath, Chith, Ananda, Rupa ve Nama’dır (var olmak, farkındalılık, 
sürur, form ve isim). Var olmak, farkındalılık ve sürur insanın üç temel 
niteliğidir. Bunlar gerçek ve ebedidir. İsim ve form geçicidir. İsim ve 
formun kalıcı olduğuna olan, hatalı inancı yüzünden insan, değerli hayatını 
boşa harcamaktadır.  
 Bu dünyada iki çeşit entellektüel vardır. Bunlardan birincisi, 
görüşlerinde tamamen daima materialistik olan ilim adamlarıdır. 
Zihinlerinde sadece fiziksel ve dünyevi hedefler ve kazançlar vardır. Dalları 
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ve yapraklarıyla muhteşem olan bir ağacın dış görünüşüne hayran kalırlar, 
fakat bunun “köklerini” bulmak için hiçbir ilgi duymazlar. İkinci tip 
entellektüeller ise, ağacın dış görünüşüne hayran kalmayıp, onun 
“köklerini” bulmaya çalışmaktan zevk alan Vedantin’lerdir (filozoflar). 
Görüşlerinde dünyevi olan insanlar, ağacın “dallarını” sulamakla 
zamanlarını boşa harcarlar. Vedantin’ler ise, “kökleri” sularlar ve böylece 
onun “meyvelerini” tadarlar. 
 Bir zamanlar Asura’lar (şeytanlar) ve Deva’lar (yarı tanrılar), ilahi 
ambrosia’yı (ölümsüzlük nektarını) elde edebilme ümidi içinde süt 
okyanusunu karıştırdılar. Manthara dağını, karıştırıcı çubuk olarak 
kullandılar. Fakat başlangıçta, oradan çıkan öldürücü zehire katlanmak 
zorunda kaldılar. Amrita yerine zehir çıkması, şeytanların canını sıkmış ve 
ümidlerini kırmıştı. Bu karıştırma işlemine son vermek istediler. Fakat yarı 
tanrılar, azim ve cesaretle amansız bir şekilde karıştırmaya devam ettiler. 
Onların bu devamlı gayretleri, Lakshmi Devi (servet tanrıçası), Iravatha 
(ilahi beyaz fil), Kamadhenu (arzuları yerine getiren inek), Kalpatharu 
(istek-ağacı) formunda kendilerine zengin ödüller kazandırdı ve en sonunda 
da ilahi ambrosia meydana çıktı. İşte aynı şekilde de insan, zihnini 
karıştırmalı ve gerçek kimliğini bulmaya çalışmalıdır; İnsan, yolunu 
kaplayan engellerden ve pürüzlerden yılmamalı ve depresyona 
girmemelidir.  
 Sath-Chith-Ananda (var oluş-farkındalılık-sürur) insanın bizzat 
kendi doğasıdır. Fakat insan bizzat kendi doğasını unutup, boş ve geçici 
zevklerin peşinde koşarak zamanını boşa sarfetmektedir. Doğuştan 
kendisinde var olan Sath-Chith-Ananda’nın değerini idrak etmekten acizdir. 
Bunun değerini bir anlayıp onu deneyimleyebilse, en yüce hallere ulaşabilir. 
Hakikatte, gerçekten Tanrı olur. İnsan, doğasında var olan ilahi niteliği idrak 
ettiği vakit, en güç işleri bile başarabilir. İnsandaki gizli güç başka hiçbir 
yerde yoktur. Her insana Sath-Chith-Ananda’nın üç ana niteliği 
bahşedilmiştir. Fakat hayal ağının içine düşmüş olan insan, kendi içinde 
doğuştan var olan Sath-Chith-Ananda niteliklerini göz ardı ederek “isim ve 
formun” gerçekliğine inanmaktadır. İnsanın en başta idrak etmesi gereken 
şey, kendi içinde doğuştan var olan ilahi doğasıdır. Fakat insan bu yönde 
hiçbir gayret sarfetmemektedir. Duyularının esiri olmuş ve zamanını boş 
şeylerle sarfetmektedir. Bundan böyle, insanın en başta gelen görevi, 
kendisinde doğuştan var olan insanlık niteliğini iyice anlaması ve sonra da 
bunu uygulamaya koymasıdır. 
 İnsan doğasının değeri ve önemi bütün tahminlerin ötesindedir. 
Ancak insani değerleri uyguladığınız takdirde, yaşamınız kurtuluşa 
ulaşacaktır. İnsan, İlahi Vasfın bir kıvılcımıdır. İşte bu nedenle Rab Krishna 



 3 

Bhagavadgita’da Mamaivamsho Jeevaloke Jeevabhutah Sanathana (bütün 
varlıklardaki ebedi Atma Benim bir parçamdır) demiştir. Gerçekte 
Antarvani (vicdanın sesi), insana her gün ilahi doğasını hatırlatmaktadır. 
Fakat insan vicdanının sesini dinlemek için hiçbir çaba sarfetmemektedir. 
Kendi ilahi doğasını unutarak fiziksel ve geçici şeylere can atmakta ve 
bunun sonucu olarak da hayatının nihai amacından kendisini 
uzaklaştırmaktadır. İsimler ve formlar, bir su kabarcığı gibi geçicidir. İnsan 
isimlere ve formlara aldanmakta ve böylece ilahi vasfın değerli taşlarını 
kaybetmektedir. İnsana sonsuz bir ilahi güç bahşedilmiştir. Kıpkırmızı 
kızgın bir demir parçası, ateşin bizzat kendisinden daha faydalı bir şekilde 
kullanılabilir. Burada demir parçası bedenle ve içimizdeki ilahi vasıf da ateş 
ile mukayese edilebilir. Bu nedenle insan, bu hakikati idrak etmeli ve 
bedenini iyi bir şekilde kullanmalıdır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 İnsanlar Yeni Yıl’a büyük ümitler ve özlemlerle başlarlar. Gerçekte, 
her anınızı Yeni Yıl başlangıcıymış gibi kabul etmelisiniz. Ebedi erdemler 
olmazsa isimler ve formların hiçbir değeri yoktur. İnsan, içsel ve dışsal 
olmak üzere birçok hastalıklardan mustariptir. Doktor dışsal hastalıkları 
geçirebilir. İçsel hastalıkların tek ilacı ise Atmik duygudur. Atma prensibini 
anlamak için gayret sarfetmelisiniz. Atma, her insanın içine nüfuz etmiş 
olan Chaitanya’dan başka bir şey olmayan, Brahma ile eşanlamlıdır. İnsanın 
ismi ve formu vardır fakat Chaitanya’nın ise formu yoktur. İnsan bedeninde 
mevcut olan Chaitanya’nın ismi ‘vicdan’dır. Her şeyi kaplayan/her yere 
yayılmış olan Chaitanya ise ‘bilinç/şuur’ olarak isimlendirilir. Birey, 
çeşitlilikteki birlik prensibini anladığı vakit ‘vicdan’ (conscience) 
‘bilinçe/şuura’ (consciousness) dönüşür. Kendisine böylesine kutsal bir güç 
bahşedilmiş olmasına rağmen, insan dünyanın geçici hallerine 
kapılmaktadır. Gelip geçici bir Yeni Yıl’a önem vermektedir. Gerçekte, 
değişmeyen “Zaman”a önem vermeli ve onu doğru bir şekilde kullanarak 
kutsallaştırmalıdır.  
 Bu dünyada, sadece hakikat ve iyilik bizimle ebediyyen kalacaktır. 
Bunların değeri ölçülemez. Bu nedenle bizler içimizdeki hakikati ve iyiliği 
geliştirmeye çalışmalıyız. İsim ve şöhret peşinde koşmamalıyız. Örneğin, 
Chennay’a (Madras’a) Telugu Ganj suyunu bulup verdiğimiz kuruntusuna 
kapılmıyalım. Su, bir kimsenin bir başkasına verdiği bir şey değildir. Bu, 
doğanın herkese olan armağanıdır. Herkes kendi prapti’sine (hak edişine) 
göre hissesine düşeni alır. İnsanın faaliyetleri ancak kala, karma, karana ve 
kartavya (zaman, eylem, sebep ve görev) birbirleriyle ahenk içinde oldukları 
vakit, arzu edilen sonuçları verir. Böylece, insan samimi çabasını göstermeli 
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ve uygun zamanı beklemelidir. Eylem, meyvesini verdiği vakit, insan onu 
zamana ve şartlara uygun bir şekilde kullanmalıdır.  
 Erkek çocuklar (Swami’nin eski öğrencileri) çok iyi işler 
yapmaktadırlar. Çeşitli köylere giderek hizmetlerde bulunarak ve Bajan’lar 
söyleyerek oradaki insanları mutlu etmektedirler. Bütün bu eylemleri sevgi 
ruhu içinde yapmalıdırlar. Sevgiden daha yüce bir şey yoktur. Yaşamınızı 
bencilsiz bir sevgiyle doldurarak yürütmelisiniz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Yapmakta olduğunuz hizmet faaliyetleri ve Bajan söylemek yeterli 
değildir. Başkalarına hizmet verdiğiniz duygusunu ortadan kaldırmalısınız. 
Bu çok önemlidir. Başkalarına hizmet verdiğiniz vakit kendinize hizmet 
veriyorsunuz demektir. Herkesi kendinizmiş gibi görmelisiniz. Gerçekte, 
başkaları başkası değildir, onlar da Tanrı’nın gerçek formlarıdır. Bu 
nedenle, insanlığa yapılan hizmet Tanrı’ya yapılan hizmettir. Yaptığınız 
bütün hizmet faaliyetlerinin amacı, içinizde bu duyguyu beslemek içindir. 
Hizmet alanına bencilsiz bir sevgi ile dalmalısınız. Bu bile gerçek bir hizmet 
sayılır. Tüm başka hizmet faaliyetleri dünyevidir ve geçicidir.  
 
Öğrenciler! 
 Sizler, başkalarına hizmet veriyormuşunuz gibi yanlış bir anlayış 
içindesiniz. Bu gibi duygulardan kurtulmalısınız. Ancak o zaman yapmış 
olduğunuz hizmet, kelimenin tam anlamıyla, gerçek bir hizmet olacaktır. 
Hizmet, sadece başkalarına yardım etmek demek değildir. Tanrı’yı 
sevmenin en iyi şekli herkesi sevmek ve herkese hizmet vermektir. 
Hizmet faaliyetleriniz sevgi ruhuyla dolu olmalıdır. Sevginin pozitif veçhesi 
olmadan, yapmış olduğunuz tüm hizmetlerin doğası negatif olur.  
 Bütün bedenler elektrik ampulleri gibidir ve sevgi de ana şalterdir. 
Ancak ana şaltere basıldığı vakit bedenler birbirlerine ışık ve mutluluk 
saçacaklardır. Sizler ise ana şalteri kapatıp, mutluluğun tadını çıkarmaya 
çalışıyorsunuz. Bu mümkün değildir. Hrid + Daya (merhamet) = Hridaya 
(kalp). Kalpleriniz merhamet dolu olmalıdır. Bütün eylemleriniz sevgi ile 
dolu olmalıdır. Sevginin üstünde daha kuvvetli hiçbir şey yoktur. Bizim 
kadim azizlerimiz ve ermişlerimiz, kesif ormanlarda vahşi hayvanların 
arasında yaşarlardı. Beraberlerinde hiçbir silahları olmadığı halde hiç 
korkmadan ormanda dolaşabiliyorlardı. Bu cesaretlerinin kaynağı ne idi? 
Onları bu vahşi hayvanlardan koruyan sadece sevgi silahına sahiptiler. 
Kadim Bharat kültürü çok değerli, harikulade ve sürur doludur. Fakat sizler 
onun yüceliğini anlamak için hiçbir gayret sarfetmiyorsunuz. Hatta, 
böylesine kutsal bir kültürü küçümsüyorsunuz. Kast ve kültür arasındaki 
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farklılıklara dayanarak yanılgıya uğruyorsunuz. Gerçekte tek bir kast vardır 
o da insanlık kastıdır. Kalpten kaynaklanan sevgi gerçek dindir. Bütün 
insanlık tek bir ailedir. Herkes erkek ve kız kardeşlerdir. Bütün dünya tek 
bir malikanedir. Böylesine açık-fikirliliği geliştirdiğiniz vakit 
deneyimliyeceğiniz mutluluğu kelimelerle tarif etmek mümkün değildir. 
Bundan böyle, insanlıktaki ilahi vasfı tahayyül edebilmek için her çabayı 
gösterin.  
 Tanrı’nın yarattığı her şey çok harikulade ve gizemlidir. 
Gökyüzünde sayısız yıldızlar vardır. Işık saniyede binlerce mil sürate sahip 
olmasına rağmen, bazı yıldızlar tarafından neşredilen ışık daha dünyamıza 
ulaşmamıştır. Durum böyle olduğuna göre, dünya ve yıldızlar arasındaki 
mesafeyi nasıl tahayyül edebilirsiniz. Yaratılışın kendisi böylesine sonsuz 
ve tarifi imkansız bir fenomen olduğuna göre, bunu yaratanın ne kadar 
kudretli ve güçlü olduğunu düşünebiliyor musunuz! 
 
 Rab’bin öyküleri her üç dünyada da çok harikulade ve kutsaldır. 

 Onlar, dünyevi bağımlılıkların sarmaşıklarını biçen oraklara benzerler.   
(Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Tanrı’nın öyküleri basit kelimelerle tarif edilemez. İnsan O’nu kendi 

tahminlerine dayanarak tahayyül etmekte ve tanımlamaktadır. Gerçeği 
söylemek gerekirse, Tanrı bütün tariflerin ötesindedir. Bu dünyada çeşitli 
Pramana’lar (deneyimler) mevcuttur. Bunlar: Pratyaksha Pramana (direkt 
deneyim), Anumana Pramana (sonuca dayanan deneyim), Dvaita Pramana 
(dualiteye dayanan deneyim) ve Advaita Pramana (non-dualiteye dayanan 
deneyim). Tanrı bütün bu Pramana’ların ötesinde olduğuna göre, Aprameya 
(ölçülemez ve tanımlanamaz) olarak bilinir. Tanrı, her insanın kalbinde tüm 
ilahi gücüyle ikamet etmektedir. Tanrı’nın güzelliği ve haşmeti kelimelerle 
tarif edilemez. O, “Hiranyagarbhaya Namah” (altın rahimli olan O’na 
selamlar) diyerek yüceltilir. Hiranya altın demektir. Bu, O’nun kalbinde 
mevcuttur. Yediğimiz yemeğin özü nasıl bedenimizin her yerine 
gönderiliyorsa, aynı şekilde, altın O’nun tüm bedenini kaplar. Bu nedenle O, 
çok yakışıklı olandır. O, tüm varlıkların başlangıçtaki temelidir. Her şey 
O’nun İrade’sine göre olur. Bütün varlıkların yaratıcısı O olduğu için O’na 
Prajapati denir. O, en akıllı Olan olduğuna göre O’na Dakshinamurthi 
denir. Bu şekilde Tanrı sonsuz isimlere sahiptir. İnsan sınırlı anlayışına 
dayanarak O’na çeşitli isimler ve formlar vermektedir ve O’na ibadet 
etmektedir. Nirgunam, Niranjanam, Sanathana Niketanam, Nitya, Suddha, 
Buddha, Mukta, Nirmala Swarupinam (Tanrı sıfatsızdır, saftır, en son 
ikametgahtır, ebedidir, lekesizdir, aydınlanmıştır, özgürdür ve kutsallığın 
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somutlaşmışıdır). Böylesine ilahi olan bir prensip insanın bizzat kendi 
özünde olduğuna göre, niçin insan kendisini küçük ve zayıf görmektedir? 
Böyle aşağılık duygusundan kurtulmamız lazımdır. İnsandan daha yüce bir 
varlık yoktur. Hakikatte, ilahi vasıf tüm insanlıkta mevcuttur. Fakat, 
maalesef sizler böyle kutsal bir insan oluşumunun önemsiz olduğunu 
zannediyorsunuz. Nasıl düşünürseniz, öyle olursunuz. Bu basit düşünceler, 
basit zihninizin sonucudur.  
 Tepelerden duman yükseldiğini gördüğünüz vakit bu bir yangın 
olduğunun alametidir. Ateşi direkt gördüğünüz vakit ona Pratyaksha 
Pranama (direkt deneyim) denir. Eğer ateşi görmeyip de sadece dumanı 
görürseniz, dumanın arkasında ateş olduğunu düşünürsünüz. Bu sadece bir 
olanaktır. Buna Anumana Pramana (muhtemel deneyim) denir. Bazen 
tepelerde sis oluşabilir ve bu, duman gibi görünebilir ve ateş yoktur. Bu 
nedenle, Anumana Pramana, şüpheye yol açar.  
 Bir insanda ilahi vasfın Pratyaksha Pramana’sı (direkt deneyimi) 
sadece Sevgi’dir. Tanrı nerededir sorusu çıkarsa, hemen verilecek cevap 
Tanrı Sevgi’dir ve Sevgi Tanrı’dır olmalıdır. Aynı şekilde, Hakikat 
Tanrı’dır. Hakikatten daha yüce hiçbir şey yoktur. Hakikatten daha 
yüce/üstün ilahi vasıf yoktur. Hakikat her yere yayılmıştır. Farklı ülkeler 
olabilir; fakat hakikat tektir ve sadece bir tanedir. Amerikan hakikati, Japon 
hakikati, Alman hakikati, vs., gibi şey yoktur. Bu ayrımları yapmak ancak 
basit-zihinli ve değersiz insanların doğasıdır. Bizler sonsuzluğun 
somutlaşmışlarıyız. İnsan daima kendisine Hakikat’in somutlaşmışı, 
Sevgi’nin somutlaşmışı, Sürur’un somutlaşmışı, vs., olduğunu 
hatırlatmalıdır. Spiritüel düşünceler ve spiritüel araştırmalar için insan 
sonsuz bir kapasiteye sahiptir. Fakat o, acaba gerçek doğasını idrak 
edebiliyor mu?  
 Örneğin, bir avuç deniz kumunu bir tabağa koyun. İlim adamları, o 
kumun rengine ve ağırlığına bakarak şu veya bu ülkeye ait olduğuna karar 
verirler. Fakat filozoflar hiç de böyle düşünmezler. Onlar bunun Tanrı’nın 
yarattığı şey ve Tanrı’nın Maya’sı olduğunu söylerler. Bu yüzden, ilim 
adamları ve azizler arasında çok büyük anlayış farkları vardır. Fen yarım 
daireye benzer. Bir noktadan başlar ve bir başka yerde sona erer. Fakat 
spiritüellik bir noktada başlar ve yine aynı noktada son bulur. Bu tam bir 
dairedir. Bu, gerçekten İlahi Vasıftır. Bu nedenle şöyle denmiştir: 
 

Poornamadah Poornamidam Poornat Poornamudachyate 
Poornasya Poornamadaya Poornameva Avashishyate 
 
(O dolu, bu dolu. Dolu doludan alınınca geriye kalan yine doludur). 
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 Dolu oluşun somutlaşmışı olan böyle bir İlahi Vasıf, her insanda 
mevcuttur. Fakat maalesef insan içindeki bu İlahi Vasfı anlamak için hiçbir 
gayret sarfetmemektedir. Derin uykudayken acaba sizin bedeninizi kim 
koruyor? Kendiniz farkında olmadığı halde, bedeniniz nasıl oluyorda 
mükemmel bir şekilde çalışıyor? Bunları kimse bilmez. Yaratılıştan, 
korunmanızdan ve beslenmenizden – her şeyden sorumlu olan Tanrı’dır. 
İşte böylesine bir ilahi güç her insanın içinde mevcuttur. Bütün bunlara 
rağmen, zorluklar karşısında insan depresyona girmektedir ve sevinçli 
olduğu zamanlarda da mutlu olmaktadır. Fakat bu onun hayatının hedefi 
değildir. Gerçek hedefi, her zaman için itidalli/ılımlı olması ve “üzüntü ve 
sevinç” ağına yakalanmamasıdır. Mutluluk iki ıstırap arasındaki bir 
moladır. Bu nedenle zevklerin peşinden koşmamalıyız. O zaten bizim 
içimizde mevcuttur. Hakikatte sizlerde sürurun somutlaşmışlarısınızdır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizin yaratılıştan doğanız, sürur olduğuna göre daima mutlu ve 
neşeli olmalısınız. Mutluluğu aramaya ihtiyacınız yoktur. Sürur, Atma’dan 
ortaya çıkar ve ne zaman isterseniz onu elde edebilirsiniz. Mutluluk Tanrı 
ile birliktir. Bu nedenle daima Tanrı’nın yanında olmalısınız. Tanrı’nın 
yanında olunca mutluluk sizi bir köle gibi takip edecektir. Günümüzde 
insan, mutluluk arayışı içindedir, ve bunu yaparken mutluluğun kölesi 
haline gelmektedir. Bu doğru bir şey değildir. Hakikatte mutluluk sizin 
köleniz olmalıdır, çünkü siz gerçektende İlahi Atma’nın somutlaşmışısınız. 
İster inanın ister inanmayın, Ben daima sürur içindeyimdir. Siz de böyle 
sürur durumunu deneyimleyebilirsiniz. Mutluluk aramaya çalışmamalısınız. 
Bunun yerine mutluluk sizi her gittiğiniz yerde takip etmelidir. Ramayana 
destanında Hanuman büyük bir kahraman idi. O, cesur, güçlü ve yenilmez 
biriydi. İyi karakter niteliklerine ve huzura sahipti. Rama’nın ilahi ismini 
terennüm ederek daima mutlu ve neşeli idi. Sizler de böyle asil nitelikleri 
geliştirmelisiniz. En başta, gerçek niteliklere sahip bir insan olmalısınız. 
Herkese karşı şefkatli olmaya çalışmalısınız. Ancak böyle olduğunuz 
takdirde, insanlık camiasına girmeyi haketmiş olursunuz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Yüksek seviyede dünyasal eğitimler alıyorsunuz. Çeşitli yüce 
kitaplar okuyorsunuz. Büyük güçler elde ediyorsunuz. Fakat bütün bunlar 
geçici ve hafızadan silinecek şeylerdir. Bu nedenle, daima düşüncelerinizi 
istikrarlı bir şekilde, kalplerinizi sürur ile dolduran o ilahi güce odaklayın. 
İlahi güç sonsuzdur. İlahi Olan üzerinde ne kadar çok tefekkür ederseniz, 
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sürur o kadar çok kendisini katlar. Böyle sonsuz bir ilahi güç sizin özünüzün 
içindeyken niçin zorluklarla karşılaşasınız ki?  
 Eski öğrencilerimiz bu gün burada toplanmış bulunuyorlar. Onlar, 
ülkenin içinde ve hatta yurt dışında çeşitli bölgelerde hizmet faaliyetleri 
göstermektedirler. Hizmet vermekten büyük bir mutluluk duymaktadırlar. 
Bana kalırsa onlar, kendi bölgelerinde kalarak, kendi imkanları derecesinde 
topluma hizmet vermelidirler. Hizmet faaliyetlerine başkalarını karıştırarak 
onu ticari şekle sokmak hem iyi değildir ve hem de gereksizdir. Mümkün 
olduğu kadar kendi köylerinde bu hizmetleri vererek oradakileri mutlu 
etmelidirler. Kırsal alanlarda, çeşitli hizmet faaliyetleri için çok geniş 
imkanlar vardır. Yıllarca önce, bazı kimseler, Bana saray yapacaklarını 
söyleyerek Benim Mysore gibi büyük şehirlere gitmemi istediler. Fakat 
Benim bir saraya ihtiyacım yoktu. Ben bu küçük köyde kalmalıydım. 
Doğduğum yeri terketmedim. Böyle bir yerde dahi büyük işlerin yapılması 
gerekmektedir. O zamanlar uzak bir köşede, modern kolaylıklardan yoksun 
bir köy olan Puttaparthi’den ayrılmayı reddettim. O günlerde Puttaparthi’ye 
gelmek isteyen bir kimsenin, en yakın tren istasyonu olan Penukonda’da 
trenden inerek öküz arabasıyla buraya gelmesi gerekiyordu. O zamanın en 
kolay şartları böyle idi. Şimdi ise hava yoluyla insan kolayca Puttaparthi’ye 
ulaşabilmektedir. O günlerde, tıbbi hizmet alabilmek için otobüsle 
Anantapur’a gitmek gerekiyordu. Şimdi ise bir adım ötede Super Speciality 
Hastane’si vardır. Böylece, Puttaparthi köyü her türlü modern kolaylıklara 
sahiptir. Bu bakımdan yaşamak için köyden daha iyi bir yer yoktur. Köyler 
ülkenin en değerli varlıklarıdır. Eğer köylülere hakkıyla hizmet 
verebilirseniz bundan daha yüce bir şey olamaz. Grama Seva, Rama 
Seva’dır. Kasabalarda ve şehirlerde yapılan hizmet tatminkar olmaz. Şehir 
insanları değişiktir ve bencildir. Komşu eve hırsız girse bile kıllarını 
kıpırdatmazlar. Bunun aksine köylerde en ufak bir olayda bütün köy halkı 
toplanır. Köylerde böyle bir birlik ve dostluk halen de mevcuttur. Birlik olan 
yerde, ilahi vasıf vardır. İlahi vasfın olduğu yerde, sürur vardır. Bu nedenle, 
bulunduğunuz köyün kalkınması için büyük bir gayretle çalış. Hepiniz kendi 
köylerinizin gelişmesi için çalışmalısınız. Faaliyetleriniz, politik faaliyetler 
olmamalıdır. Çeşitli insanlarla bir araya gelince bu, politika faaliyetine 
dönüşür. Bu Beni mutlu etmez. Her nerede olursanız olun Bajan için bir 
araya gelin. Ayrılığa meydan vermeyin. Aranızda tam bir birlik olmalıdır. 
Her nerede olursanız olun, işbirliği ve birlik ruhu içinde hizmet 
faaliyetlerinde bulunun. Uyumsuzluklar yaratmayın. Çağlar boyunca 
Hindistan huzurlu bir ülke olmuştur ve bütün Hintliler tek bir aile gibi 
yaşamışlardır. Fakat şimdi durum nedir? Eski zamanlarda, birisi köye 
ziyarete gelince bütün köylüler onun etrafında toplanır ve sevgi içinde hal 
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hatır sorarlardı. Şimdi ise sevgi ve birlik ruhu tamamen yok olmuştur. 
Gittiğiniz her yerde, en basit olaylar üzerinde bile farklılıklar ve 
gerginliklerle karşılaşırsınız. Bilhassa Bağımsızlığa kavuştuktan bu yana 
ülkenin hemen hemen her yerinde ayaklanmalar ve gerginlikler yer 
almaktadır. İnsan hayatının kutsallığı tamamen kaybolmuş gibidir ve insan 
hayatının hiçbir değeri kalmamıştır. İnsanlar karıncalar ve sivrisinekler gibi 
öldürülmektedirler. Bunlar vahşiyane ve şeytani davranışlardır. İnsandan böyle bir 
şey beklenmez. İçimizde gizli olarak var olan ilahi gücü marifete çevirerek topluma 
hizmet vermeliyiz. Bilgi, hünere çevrilince hayatta bir denge oluşur. Böyle ılımlı 
bir durumda içe dönük görüşünüzü geliştirebilirsiniz. Böyle içe dönük bir görüş ve 
ilahi güç ile birlikte hizmet faaliyetine girişirseniz bu çok verimli ve topluma 
faydalı olacaktır.  
 Ülkedeki her köy, her bakımdan geliştirilmelidir. Sizler, hizmet 
faaliyetlerinde yer almak üzere Haydarabat’tan, Madras’tan, Amerika’dan, vs., 
geldiniz. Bunun için ne gerek vardır? Burası, çeşitli insanların çeşitli malları 
satmak için toplandıkları bir fuar değildir. Her nerede iseniz bulunduğunuz o 
bölgeyi hizmetinizle geliştirin. Yeri olmayan kimseler yardım için başka bölgeye 
gidebilirler. Fakat çeşitli bölgelerden çeşitli insanları toplayarak iş yapmak amacın 
safiyetini bozmaktadır. Bu kargaşalıklara yol açar ve kirlilik yaratır. Gereksiz 
farklılıklar yüzünden zihninizin karışmasına ve kirlenmesine meydan vermeyin. 
Daima hizmet faaliyetlerinizi saf bir zihinle yerine getirin. Birlik saflığı sağlar ve 
saflık da ilahi vasfa götürür. Bu nedenle, birlik, saflık ve ilahi vasıf arasındaki 
ayrılmazlığı daima hatırlayın ve bunu elde etmek için çaba gösterin. Fedakarlık 
ruhu içinde bir araya gelerek birlikte çalışabilirsiniz. Fakat çeşitli yerlerden 
insanlar bir araya gelerek buraya Grama Seva yapmak için gelirlerse, bunun 
köylere bir faydası olmaz. Her birinin kendine göre hisleri vardır ve karıştıkları 
takdirde kirliliğe yol açarlar. Sonuçta o yer bir iş merkezi haline gelir. Spiritüellik 
bir iş faaliyeti değildir. Spiritüellik bir ilahi malikanedir. Bu, birlikle ilişkilidir. 
Ancak, bu çeşitlilikteki birlik, size mutluluk getirebilecektir. Bu birlik prensibini 
geliştirmenizi ümit ederim. Ancak o zaman, yapmış olduğunuz hizmet bir değer ve 
kutsallık kazanacaktır. Çeşitli farklılıklarla, kutsal hizmet faaliyetini kirletmenin bir 
faydası yoktur. Küçük bir örnek. Altın, altın madenlerinde tabakalar halinde 
mevcuttur. Bunu dışarı çıkarıp saflaştırdığınız/temizlediğiniz vakit saf 24 kırat altın 
haline gelir. Değeri çok yükselir. Eğer bakır gibi başka metaller ilave ederseniz 
değeri düşer. Bununla da kalmaz. Parlaklığı da yok olur. Eğer daha fazla sayıda 
metal eklerseniz değerini tamamen kaybeder. Bizim kalbimiz altından bir mabet 
gibidir. O, Hiranyagarbha’dır. Bu Hiranyagarbha’yı hiçbir zaman 
kirletmemeliyiz. O daima ışıldayan ve parlayan olmalıdır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgiyi herkesle paylaşın. Daima birliği ve saflığı muhafaza edin. Daha 
öncede planladığınız gibi şimdi artık müzik programınıza başlayabilirsiniz. 
 


