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Sankranti Diskur’u     14 Ocak 2003                 Prasanthi Nilayam 
 

HER ŞEYİNİZİ TANRI’YA ADAYIN 
 

Güneş berrak ve sakin görünüyor. 
Günler artık kısaldı. 

Ve üşütücü bir rüzgar esiyor. 
Tarlalar altın ekinlerle dolu. 

Nilüfer çiçekleri nehir kenarlarında birer çelenk gibi açmakta. 
Çiftçiler sevinç içindeler ve şarkılar söylüyorlar. 

Tatlı Sankranti festivali geldi, 
yeni hasat edilmiş hububat ile evlerimizi dolduruyor. 

       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Sankranti festivali bütün güzelliği ve görkemi ile geldi. Erkek ve kız 
öğrencilerimizin spor ve kültürel faaliyetleri de bu bayrama ayrıca bir 
ihtişam ve sürur kattı. Bu gün, sıradan bir gün değildir. Kutsal 
Uttarayana’nın (yaz gündönümünün) başlangıcını işaret eden gündür. Bize 
bolluk/bereket ve refah ihsan eder ve bizlere erdemliliği geliştirmemiz ve 
kutsal eylemlerde bulunmamız için yardımcı olur. Bu gün aynı zamanda, 
hayırlı Mukkoti Ekadasi gününe de rastlamaktadır. Yani, deva’ların (yarı 
tanrıların) ve asura’ların (şeytanların) , süt okyanusunu devamlı olarak 
karıştırdıktan sonra ilahi ambrosia’yı (Amrita Kalasa’yı) elde ettikleri 
gündür.  
 İnsan, kalbini dünyevi düşünceler ve duyularla doldurduğu için, 
kendisinde doğuştan var olan ilahi nitelikleri uygulamaya koyamamaktadır. 
Hiranyaksha, Hiranyakasipu, Duryodhana ve Kamsa hiçbir şekilde sıradan 
insan değillerdi. Vücutları ve zihinleri açısından, çok kuvvetli olmalarına 
rağmen, dünyevi duyuların içine dalınca zayıf düştüler. Düşünceleri asil 
olan insan, tüm dünyayı fethedebilir. Hiranyaksha ve Hiranyakasipu çok 
değerli ilim adamı idiler. Hiranyakasipu sadece aya ulaşmakla kalmamış 
güneşe bile ulaşabilmişti. Bütün bu güçlerine rağmen, dünyevi duyulara 
karşı olan aşırı derecedeki düşkünlüğü onu zayıf düşürmüştü. Her birey, çok 
kudretli bir güce ve akıla/zekaya sahiptir. Fakat kalbini dünyevi duyularla 
doldurmamalıdır. Bu günün genç erkek ve kadınları yarının dünya 
liderleridirler. Bir ulusun refahı oradaki gençliğe bağlıdır. Bu nedenle 
gençlik, erdemliliği, asil düşünceleri geliştirmeli ve hakiki karakter sahibi 
olmalıdır. Kalbini asil düşüncelerle doldurmuş olan kimsenin 
başaramıyacağı iş yoktur. 
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Öğrenciler – Erkek ve Kız Çocukları! 
 Sizler, büyük bir istekle spor ve kültürel faaliyetlerde yer alarak 
herkese büyük bir istekle mutluluk verdiniz. Gençlik için erdemli olmak çok 
büyük bir önem taşır. Günümüzde öğrenciler birçok alanlarda üstünlüklerini 
gösterebiliyorlar.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Dünyevi eğitimden ziyade, insani değerleri yüceltmelisiniz, çünkü 
tüm güçler onlarda gizli olarak mevcuttur. Hakikat Tanrı’dır. Dürüstlük, 
yaşamın gerçek temelidir. Bu nedenle Bharat kültürü şöyle beyan etmiştir: 
Sathyaanasti paro dharma (Hakikat’e bağlı kalmaktan daha yüce bir 
Dharma yoktur). Bundan böyle, ikiz prensipler olan Hakikat ve Dürüstlüğü 
desteklemek için hayatınızı dahi feda etmeye hazırlanmalısınız. Dünyevi 
bahumathi’ler (ödüller) için özlem duymamalısınız. İnsan kendisine 
bahşedilmiş olan tek mathi’yi (zihni) kontrol edemediği için birçok 
zorluklarla karşılaşmaktadır. Eğer Bahu Mathi’ye (birçok zihne) sahip 
olsaydı, acaba hali ne olurdu? Bir maymundan daha da kötü olurdu. Elde 
etmeyi arzu edeceğiniz şey Bahu Mathi değil de Nija Mathi (hakiki zihin) 
olmalıdır. Nija Mathi, kalbinizde kaynaklanan Pavitra Sukti’dir (kutsal 
mesajdır). Zihin her türlü gücün kaynağıdır. Bu nedenle zihin ile arkadaşlık 
kurmalısınız. Eğer zihniniz arkadaşınız olursa, hayatınızı kurtarır. 

Bharat kültürü [Tanrı’ya] dokuz bağlılık yolu önerir. Sravanam 
(dinlemek), Kirtanam (şarkı söylemek), Vishnusmaranam (Vishnu üzerinde 
tefekkür etmek), Padasevanam (O’nun Lotus Ayak’larına hizmet), 
Vandanam (selam), Archanam (ibadet), Dasyam (kulluk), Sneham 
(arkadaşlık) ve Atmanivedanam (Teslimiyet). Teslimiyet, ancak Tanrı ile 
arkadaşlığı geliştirdikten sonra mümkündür. Bu arkadaşlık, insanı 
Teslimiyet’e götürür. Arkadaşlığı geliştirmedikçe, teslimiyet hakkında 
söylediğiniz şeyler eyleme dönüşemez. Eylemden ziyade, Tanrı bu eylemin 
arkasındaki duyuları görür. Bu bakımdan, asil duyular beslemelisiniz.  
 Öğrenciler! Her nerede olursanız olun, ilahi duyuları ve istikrarlı bir 
zihni geliştirin. Sarvam Vishnumayam Jagat (İlahi Vasıf tüm kainatı kaplar), 
Sarvam Khalvidam Brahma (bütün bunlar gerçekten Brahman’dır). Tanrı, 
muayyen bir yerle sınırlandırılamaz. O, sizinle birlikte, sizin içinizde, sizin 
etrafınızdadır. Nasıl göz kapağı gözü koruyorsa, O’da sizi daima korur. İlahi 
olan böyle bir güce olan inancınızı nasıl oluyorda kaybedebiliyorsunuz? 
İnsan olarak doğmayı hak ettiğinize göre, insani değerleri de 
geliştirmelisiniz. Siz ise bunun tam aksine olarak, onları kaybetmiş 
durumdasınız. Bunun sonucu olarak da bedenen ve zihnen zayıf düşmüş 
durumdasınız. Sınavlarınızda yüksek notlar alabilirsiniz. Aynı zamanda da 



 3 

ters notlar almamaya gayret göstermelisiniz. Günümüzde öğrenciler, servet 
elde etmek için eğitime yurt dışına gitmektedirler. İnsan ancak kalbinin 
derinliklerini araştırdığı vakit değerlerin gerçek servetini elde edebilir. 
Gerçek servet ve refah dışarıda değil bizim kalbimizin içinde mevcuttur. Bu 
nedenle öğrenciler zihinlerini içe döndürmeli ve kendi değerlerini 
geliştirmelidir. Ancak o zaman ülkeyi özgür kılma gücüne ve kapasitesine 
sahip olacaklardır.  

Öğrenciler! Şu geçen bir hafta içinde, bu Spor Buluşması’nın çok 
büyük bir başarı elde etmesi için ne kadar çok çalıştığınızı biliyorum. Hatta 
yemeyi içmeyi ve uyumayı bile unutarak çok çalıştınız. Buradaki insanlar, 
bizim öğrencilerimizin spor faaliyetleri ile başka yerlerdeki öğrencilerin 
spor faaliyetleri arasındaki farkı anlamalıdırlar. Başka yerlerdeki 
öğrencilerin aklında tek bir hedef vardır, bir ödül veya madalya kazanmak. 
Bizim öğrencilerimizin amacı ise sadece Swami’yi mutlu etmektir. 
Swami’yi nasıl mutlu edebilirsiniz? En başta erdemliliği geliştirmelisiniz. 
Sarsılmaz bir zihin ve istikrarlı bir görüşe sahip olmalısınız. Tanrı’nın her 
yeri kapladığı kati inancına sahip olmalısınız. Tanrı’ya olan inançla en zor 
işler bile başarılabilir.  
 

İnanç olan yerde, sevgi vardır; 
Sevgi olan yerde, hakikat vardır; 
Hakikat olan yerde, huzur vardır; 
Huzur olan yerde, sürur vardır; 
Sürur olan yerde, Tanrı vardır. 

 
 İnanç [ekilen] tohumdur ve sürur ise meyvesidir. Tohum ekilince, 
yavaş yavaş kocaman bir ağaç olur ve çiçekler ve meyveler verir. Aynı 
şekilde insan da, kutsal düşünce tohumlarını kalbinin tarlasına ektiği vakit, 
[bu tohum] muazzam bir spiritüel güç ağacı haline dönüşür, huzur ve sürur 
meyvelerini bahşeder. Herkes huzuru arzular. Fakat bu dışarıdan elde 
edilemez. Huzur, içteki inançtan kaynaklanır. Fakat modern insan kuvvetli 
bir inanca sahip değildir. Yalandan, sanki inancı varmış gibi hareket eder. 
Günümüzde pek az sayıda gerçek salik vardır; bunların dışındakilerin 
ekserisi öyleymiş gibi görünürler. Sarsılmaz bir zihne sahip olduğunuz 
vakit, inancınız da sarsılmaz olacaktır.  
 Öğrenciler! Eğer ebedi süruru deneyimlemek istiyorsanız, kuvvetli 
ve sarsılmaz bir inanca sahip olmalısınız. İnsanların, inancın tam olarak ne 
anlama geldiği hakkında bir fikirleri yoktur. Tanrı’ya inanıyoruz, Tanrı’yı 
seviyoruz derler, fakat gerçekte sevgi ve inanç terimlerinin arkasında yatan 
özü/manayı anlamazlar. Gerçek sevginin alt yapısı dürüstlüktür. Bu, kalpten 
kaynaklanır ve sürur bahşeder. Sevgi kalple bağlantılıdır, bir objeye veya bir 
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bireye bağlı değildir. Sevgi, insan kalbinin kubbesinin içinde bir rüzgar gibi 
eser. O sizin etrafınızdadır ve sizi besleyip kuvvetlendirir. Gerçek sevginin 
doğası budur. Sevginin eşanlamı Dharma’dır. Hayatımızın ana hedefi 
sevgidir. Yaşam şeklimiz de bu olmalıdır. Kalbinizi sevgi ile doldurunca, 
çok güçlü olursunuz. Hiranyaksha ve Hiranyakasipu gibi güçlü şahsiyetler 
bile bu durumda sizinle boy ölçüşemezler. Sevgi gücünün yanında, başka 
bütün güçler sönük kalırlar.  
 Bharat kültürü sevgi prensibi üzerine büyük önem vermiştir. Bu, 
çeşitliliğin temelini teşkil eden birliği ispat eder. İsimler ve formlar değişik 
olabilirler fakat doğasında var olan İlahi Vasıf sadece bir tanedir. İnsan, tüm 
güçlerin hazinesidir/ambarıdır. O, cesaretin, yiğitliğin ve heybetin bir 
[örneğidir] (Dheera, Veera ve Gambhira). Hanuman, Santhudu, 
Gunavantudu ve Balavantudu (huzur, erdemlilik ve güç) olarak yüceltilir. 
Bütün başarılarının temeli Rama’nın ilahi ismi idi. Rama’ya karşı olan 
sevgisi ve inancı sayesinde engin okyanusları dahi aşabiliyordu.  
 Bu gün, aynı zamanda da Mukkoti Ekadasi hayırlı günüdür. Bu, aynı 
zamanda Vaikuntha Ekadasi ismiyle de anılır. Mahabharata savaşının büyük 
cengaveri Bhishma, kahramanca savaştıktan sonra silahlarını yere atmış ve 
oklardan teşekkül eden yatakta 56 gün yatmıştı. Bütün bedeni oklardan delik 
deşik olmuştu. Oklardan teşekkül eden yatakta yatarken, bedeni okların 
üzerinde duruyordu fakat dayanacağı bir yer olmadığı için başı yere doğru 
sarkıyordu. Bu arada Pandava’lar, Droupadi ile birlikte Bhishma’yı 
görmeye gittiler. Bhishma’yı bu durumda görünce çok üzüldüler. Bhishma 
şöyle dedi, “Kurukshetra savaşında görevimi yaptım. Beden bize hakikati ve 
dürüstlüğü korumak için verilmiştir. O, ülkenin refahına tahsis edilmiştir. 
Eğer biz görevimizi yapmazsak bunun ne faydası vardır ki? Ben görevimi 
yaptım ve bedenimin şu andaki hali için pişman değilim. Fakat, Ey! Arjuna! 
Savaş esnasında senin attığın oklar sadece benim bedenime saplandı. Başımı 
hiçbir şekilde etkilemediler. Bundan böyle, oklardan teşekkül eden şu 
yatakta yatarken, başımı destekleyecek bir şey olmadığı için başım yere 
sarkmaktadır. Bana, yastığı olmayan bir yatak verdin. Lütfen bana bir de 
yastık ver ki, bu oklardan teşekkül eden yatakta rahatça yatabileyim.” 
Arjuna, Bhishma’nın bu sözlerinden çok etkilendi. Kalbi sanki eridi. Onu 
rahatlatabilmek için ne yapması gerektiğini Bhishma’dan sordu. Bhishma, 
Arjuna’dan toprağa X şeklinde iki ok saplamasını ve başını onun üzerine 
koymasını istedi. Arjuna istenileni yaptı. Bundan sonra Bhishma, 
Arjuna’dan şunu da istedi, “Ey! Arjuna! Ben Ganj’ın oğluyum. Bu nedenle 
‘Gangeya’ ismini aldım. Şu anda hayat yolculuğumun son anlarını 
yaşıyorum. Lütfen bana Ganj nehrinin suyunu getir ve annem olan Ganj 
nehrinin içinde karışıp yok olmama yardım et.” Arjuna büyük bir cengaver 
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ve çok güçlü biri idi. Birçok ünvanlar kazanmıştı: Arjuna (saf olan), 
Phalguna (Phalguna yıldızının altında doğmuş olan), Paarthah (Prithu 
klanının oğlu), Kireeti (taç giymiş olan), Swetavaahanah (süt gibi beyaz atın 
binicisi), Beebhatsu (nefretin yok edicisi), Vijayah (zaferin somutlaşmışı), 
Krishnah (esmer olan), Savyasaachi (iki elini aynı şekilde kullanabilen/çok 
cepheli/usta), Dhananjayah (servet kazanan). [Arjuna] toprağa bir ok 
sapladı. Anında topraktan su fışkırdı ve Bhishma’nın ağzına aktı. Bhishma, 
son arzusunu Arjuna’nın yerine getirmesinden çok memnun kalmıştı.  
 Minnettarlığını şu sözlerle gösterdi: “Ey! Arjuna! Bu dünyada bazı 
insanlar var ki, başkalarına çeşitli yollarla yardım ederler. Fakat, annesine 
tekrar kavuşması için ona yardım eden kimse yoktur. Bu gün sen, bana 
anneme ulaşmam için yardım ettin. Dhanus’unun (yayının) yardımı ile bana 
büyük bir mutluluk verdin.” Bunları söyledikten sonra, Mahabharata 
savaşını kazanmaları için Pandava’ları kutsadı. Bundan böyle, yaşlıların 
hayır duasını almak isterseniz, sizler de onlara rahatlılık ve teselli vererek 
kalplerini kazanmalısınız.  
 İki gün önce yapılan Kültürel Spor Buluşması’nda öğrencilerimiz 
çeşitli sporlarda ve oyunlarda hünerlerini göstererek Swami’yi mutlu ettiler. 
Fakat bu mutluluk ve hoşnutluk sadece spor ile sınırlanmamalıdır. Bu, 
yaşamın her veçhesini kaplamalıdır. Tüm hayatınız pürüssüz ve mutlu bir 
şekilde sürmelidir.  
 

Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, 
Dwandwateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, 
Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam, 
Bhavateetam, Trigunarahitam 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
(Tanrı, ebedi sürurun somutlaşmışıdır, O, mutlak bilgeliktir, 
O’nun bir ikincisi yoktur, ikiliklerin ötesindedir, 
Gökyüzü gibi engin ve yayılmıştır, 
Mahavakya Tattwamasi’nin işaret ettiği hedef, ebedi, saf, değişmeyendir, 
Entelektin tüm faaliyetlerinin tanığıdır, 
Bütün zihinsel durumların ve üç Guna olan Sattwa, Rajas ve Thamas’ın  

ötesindedir). 
 
 Her insan sevinç dolu bir hayat sürdürmelidir. Bir bedene sahibiz. 
Bu bedenin yardımıyla bazı işleri görüyoruz. Fakat bu o kadar önemli 
değildir. Bu beden içinde, yüce bir Atma prensibi bulunmaktadır. Bu 
prensibi idrak etmek için çaba göstermeliyiz. Her insanın bir zihni vardır. 
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Fakat bu gün, o zihin kirlenmiştir. Her nereye bakarsanız bakın, kirlilik ve 
sadece kirlilik görürsünüz. Yediğimiz yiyecek, içtiğimiz su, nefes aldığımız  
hava ve son olarak kendi davranışlarımız – bütün bunların hepsi kirlidir. Bu 
nedenle, kötü düşüncelerle zihninizi kirletmemeye bakın. Daima negatif 
değil de pozitif zihne sahip olmaya bakın. Büyük bir iş yapmaya 
kalkışabilirsiniz, ama, eğer bunu negatif bir zihin ile yapıyorsanız başarılı 
olamazsınız. Mutluluğu deneyimleyebilmek için daima pozitif bir zihne 
sahip olmalısınız ve bundan elde ettiğiniz mutluluğu da başkalarıyla 
paylaşmalısınız. Bir insanın gerçek doğası işte budur. İnsan aynı zamanda 
“Manava” olarak da adlandırılır. Bunun iç anlamı nedir? Bunun anlamı, 
başkalarına haksızlık etmeden, davranışları huzur ve sevinç içinde olan 
demektir. Kirlilikten uzak, böyle asil duyuları geliştirmelisiniz.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Yüksek akademik dereceler elde ettiniz. Bazılarınız, ikiden fazla 
Doktora derecesi elde etti. Bu, gerçekten de büyük bir çabadır. Fakat bu 
yeterli değildir. Aynı zamanda da, Upanishad’lar Srunvanthu Viswe 
Amrutasya Puthrah’ı (Ey! Ölümsüzlüğün çocukları, dinleyin!) 
yücelttiklerine göre, “Amruta Puthra” derecesini de elde etmelisiniz. 
“Amruta Puthra” derecesi, insanın elde etmesi gereken en yüce derecedir. 
Bunun için boş ünvanlar peşinde koşmamalısınız.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kalplerinizi sevgi ile doldurun. İlahi olan eylemleri üstlenin. Takip 
etmeniz gereken eğitim bu çeşit olmalıdır. Hiç şüphesiz ki, dünyevi eğitim 
de gereklidir. Fakat, bütün insanlar arasındaki birliği öğreten eğitim, gerçek 
eğitimdir. Hint kültürünün ana prensibi çeşitlilik içinde birliği aramaktır. 
Birliği çeşitliliğe bölmek değildir. Bu gerçek bir kültürdür. Kültür nedir? 
Bu, muayyen bir dinin tekeline bağlı değildir. Bu tamamen kalple ilişkilidir. 
Bu ne bir kasttır ne de bir inançtır. Bu tamamen ilahi vasıfla ilişkilidir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Çeşitli spor ve oyun dallarında hünerlerinizi göstererek herkese 
büyük bir mutluluk verdiniz. Bu mutluluğu hayatınız boyunca sürdürün. 
Gerçek sevgi, Ekatma Bhava’yı idrak etmede yatar. Bu, zaman süreci içinde 
değişmeyen gerçek Sevgi’dir. Bu, ebedidir. Swami’yi bütün kalbinizle 
sevdiğinizden hiç şüphem yok. Fakat bu sevgi çabuk geçen bir sevgi 
olmamalıdır. Daima, “Ben Swami’ye aitim ve Swami bana aittir,” duyusunu 
geliştirin. Ancak o zaman Swami ile birlik olmayı başarabilirsiniz. Bu, 
gerçek Sadhana’dır. Bu, gerçek yoldur.  
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Yaratılış hakikatten doğar ve hakikat içine karışıp yok olur, 
Hakikatin mevcut olmadığı bir yer var mıdır? 
Böylesine saf ve lekesiz bir hakikati tahayyül edin. 
     (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
 “Hakikat Tanrı’dır” denir. Her hangi bir ülkeye veya dine bağlı 
olabilirsiniz – fakat Hakikat herkes için aynıdır. Amerikan hakikati, 
Pakistan hakikati, vs., gibi bir şey yoktur. Hakikat, Hakikat’tir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Hakikatle dolu bir hayat yaşayarak Ebedi varlığın hayatını sürün. 
Başkalarının gıpta edeceği örnek ve ideal bir yaşamınız olsun. Böyle bir 
Sadhana’yı öğreten eğitim gerçek eğitimdir. Eğitim beyninizi kitap rafına 
dönüştürecek bir eğitim olmamalıdır. Gerçek mutluluk kendi kalbinizin 
içinde yatar. Bunu idrak etmelisiniz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Her nerede olursanız olun, her ne şartlar altında olursanız olun, 
hiçbir zaman Tanrı’yı unutmayın. Sarvada sarva kaleshu sarvatra Hari 
chintanam (Heryerde, her zaman, her şartlar altında Tanrı üzerinde tefekkür 
edin). Tanrı inancından yoksun olunca gerçek bir şeytan olursunuz. Birer 
şeytan gibi değil de İlahi Atma’nın somutlaşmışları gibi yaşamalısınız. 
Upanishad’lar şöyle beyan eder, Srunvanthu Viswe Amrutasya Puthrah (Ey! 
Ölümsüzlüğün çocukları, dinleyin!). Siz “Amruta Puthra”sınız. Bu isme 
layık olmalısınız. Ancak o zaman hayatınız verimli ve kutsal olacaktır. Her 
ne faaliyette bulunursanız bulunun onu Tanrı’ya adayın. Bedeninizdeki tüm 
güçler Tanrı’nın armağanıdır. Hakikatte, İlahi Vasıf bedeninizin her 
santimini, her hücresini ve her atomunu kaplamış durumdadır. Böyle ilahi 
bir gücü boşa harcarsanız bu büyük bir günah olur. Bedeninizi, zihninizi ve 
aklınızı, gerçekte her şeyinizi Tanrı’ya adayın. Bu oynadığınız oyunlar bir 
günlük olarak sınırlanmamalıdır. Esasında, Hayat bir oyundur; onu oynayın. 
Birlik, ilahi vasıftır. Her ne yaparsanız yapın, her ne söylerseniz söyleyin, 
her ne düşünürseniz düşünün – yaşamınızın her safhasında birlik inancı 
yansımalıdır. Bharatiya’ların gerçek kültürü işte budur. Bharatiya 
kültürünün özü Sathyam Vada, Dharmam Chara’dır (doğruyu konuş, 
dürüstlüğü uygula). Bu iki prensibi hayatınız boyunca geliştirmenizi tavsiye 
ederim. Sizleri kutsayarak, Diskur’uma burada son veriyorum. 
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Bhagawan Diskur’unu, “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahi...” Bajan’ı ile 
sona erdirdi.    


