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Easwaramma Günü    6 Mayıs 2003   Brindavan 
 

EBEVEYNLERİNİZİ SEVİN VE SAYGI GÖSTERİN 
VE HAYATINIZI KUTSALLAŞTIRIN 

 
İnsan annesinin rahminden çıkınca, beraberinde para getirmez. Aynı şekilde 
de bu dünyadan ayrılırken para onu takip etmez. Bir milyoner dahi tuz ve 
pirinç yemek zorundadır. Açlığını gidermek için altın yutamaz. Serveti ile 
gurur duyabilir fakat dünyayı terkederken beraberinde bir kuruş dahi 
götüremez. İnsan arıların topladığı balı nasıl alıp yiyorsa,aynı şekilde kendi 
biriktirdiği servet de sonunda ya Donga’nın (hırsızın) ya da Dora’nın (kıralın) 
eline geçebilir. 

      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 

İnsan annesinin rahminden çıktığı vakit boynunda bir çelenk bulmaz. 
İncilerle donatılmış mücevherler veya pırıl pırıl parlayan altından süsler 
yoktur. Zümrüt ve pırlanta gibi kıymetli taşlarla işlenmiş zincirler yoktur. Ne 
de çiçeklerden yapılmış bir çelenk vardır. Fakat boynunda bir [başka] çelenk 
vardır. Brahma onun geçmişteki tüm eylemlerinin sonuçlarını bir ipe dizerek 
ağır bir çelenk halinde doğarken onu insanın boynuna takar. 
       (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Her birey bir anneye sahiptir. Annesini mutlu etmeyen ve onun 
sevgisini kazanmamış olan evlat gerçek bir evlat değildir. Bu gün dünyada 
çocuklarını gereken sevgi ve ihtimam içinde yetiştiren anneler pek az 
sayıdadır. Deho Devalaya Proktho Jeevo Devah Sanathanah (beden bir 
mabettir ve beden içinde ikamet eden Tanrı’dır) denir. Her mabette bir çan 
vardır. Fakat mabet olan insan bedeninin içindeki çan dışarıdan görülmez. 
Bu çan, Anahati olarak bilinir. Bu, insanın çalabileceği bir çan değildir. 
Böyle olmasına rağmen, insan bedeninde hayat olduğu müddetçe, gece ve 
gündüz o çan devamlı olarak kendi kendine çalar durur. Bu [çan] insanın 
kalbidir. Bu çan, çalmayı durdurduğu anda beden yaşamını kaybeder. Böyle 
bir bedene Savam (ceset) deriz. Çan çalan bedene ise Sivam (hayırlı) ismini 
veririz. Tüm evren Tanrı’nın mabedidir. Evrenin bu mabedinde insan 
devamlı olarak ‘Om’ çanının sesini işitir. Bu nedenle Tanrı Sabda 
Brahmamayi, Characharamayi, Jyotirmayi, Vangmayi, Nityanandamayi, 
Paratparamayi, Mayamayi ve Sreemayi (sesin, taşınabilenin ve 
taşınamayanın, ışığın, konuşmanın, ebedi sürurun, transandantalın, hayal 
kırıklığının ve servetin somutlaşmışıdır) diye tarif edilir. Günümüzde, 
kendimizi Om’un bu kutsal sesine odaklayacağımıza, kulaklarımızı dünyevi 
sözlere ve boş dedikodulara kabartıyoruz. Akhanda Satchidananda 
Swarupa’nın ilahi olan sesisini işitemiyoruz (var oluş, bilinç ve sürur’un 
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somutlaşmışı olan Tanrı). Geçmiş zamanlarda, Kasi’deki Visweswara 
mabedinde Pujari tanrıya Arati sunuyordu. Aniden yukarıdan büyük bir altın 
tabak düştü. Hayret içinde kalan Pujari, tabağı daha yakından incelemek için 
sevinçle aldı. Tabağın üzerinde şöyle bir yazıt vardı: “Bu, en yüce saliğe 
verilmelidir. İlahi Olan’ın ismini terennüm etmeyen buna hak kazanmaz.” 
Bunu gören Pujari şöyle düşündü, “her gün ben Rab için Sahasra 
Lingarchana ve Abhishekam icra ediyorum. Dört Veda’da bulunan 
Mantra’ları terennüm ederek zamanımı kutsallaştırıyorum. Acaba benden 
daha yüce bir salik olabilir mi?” Zihnini bu gibi ego ve gurur ile 
bulandırınca elindeki altın tabak topraktan bir tabağa dönüşüverdi. 
Düşüncelerinden utanç duyarak tabağı aşağı indirdi ve toprak tabak tekrar 
altın tabağa dönüştü. O günden sonra, mabede ziyarete gelen herkesten, altın 
tabağı almayı hak edip etmediklerini görmek için tabağa dokunmalarını 
istedi. Fakat her kim tabağa dokunduysa tabak toprağa dönüşüyordu. Bu 
böylece birkaç gün devam etti. Daima Tanrı’nın İsmi’ni terennüm eden 
fakat Japa, Thapa, Dhyana gibi başka bir Sadhana yapmayan bir salik vardı. 
Kendisinin hiçbir arzusu yoktu. Dama’yı (duyu kontrolünü) başarmıştı. Bir 
gün bu şahıs mabedi ziyarete geldi. Pujari kendisinden tabağa dokunmasını 
isteyince, “Efendim, benim hiçbir arzum yok. Bu nedenle tabağa 
dokunmamın bir anlamı yok,” dedi. Pujari, hiç olmazsa onun hatırı için 
tabağa dokunmasında ısrar etti. Pujari’yi kırmak istemeyerek salik tabağa 
dokundu. Tabağa dokunur dokunmaz tabak daha parlak bir ışıkla parlamaya 
başladı. Bu olaya tanık olan kimseler onun etrafını sararak, “Ey asil ruh! 
Hangi metodla ibadet ediyorsun, yaptığın Sadhana nedir?” diye sormaya 
başladılar. Bunun üzerine o, “Japa, Thapa, Yajna veya Yoga gibi şeyler 
yapmadım. Ben sadece fakirlere hizmet ederim. Tanrı onları çok sever,” 
cevabını Verdi. 
 
Ne kefaretle, ne hacca gitmekle, ne kutsal metinleri öğrenmekle, ne de Japa 
yapmakla insan hayat okyanusunu geçemez. İnsan bunu ancak takvaehli 
olanlara hizmet vererek başarabilir. 
       (Sanskrit dilinde bir Nazım) 
 
 O günden itibaren, çok sayıda zengin kimse bu saliği görmek için 
Kasi’yi ziyaret etmeye başladı. Her nerede zengin insanlar olursa, fakir 
insanların bu zenginlerden dilenmek için orada toplanmaları doğaldır. 
Onların bu acıklı hallerinden etkilenen salik, kendi kendisine şöyle düşündü, 
“Tanrı fakirleri çok seviyor. Bu nedenle onları çok sayıda Kendi oturduğu 
yere çekiyor. Ancak onlara iyi bakıldığı takdirde Tanrı mutlu olacaktır. Ben 
de bunu yapmak isterim. Ancak bu fakir insanların ıstıraplarını 
hafifletebildiğim ve onları mutlu ettiğim zaman ben de mutlu olacağım.” O 



 3 

günden itibaren fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine her zamandan daha büyük 
bir bağlılıkla ve şevkle hizmet vermeye devam etti. Onun bu hareketi orada 
toplanmış olan zenginler için bir göz açıcı oldu. 
 Hatta bir milyoner bile tuz ve pirinç yemek zorundadır. Açlığını 
bastırmak için altın yutamaz. İnsan serveti ile gurur duyabilir, fakat bu 
dünyayı terk ettiği vakit yanında bir kuruş dahi götüremez. Durum böyle 
olduğuna göre, insan niçin servet toplamak peşinde koşar? Bunun yerine 
insan ilahi olan rahmeti elde etmeye çalışmalıdır. Eğer her an devamlı 
olarak Tanrı üzerinde O’na tek bağımlılık düşüncesiyle tefekkür ettiğiniz 
takdirde O sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Orada toplanmış olan 
insanlara salik işte bunu öğretti. Biriktirmiş olduğumuz para bizi takip 
etmeyecektir. Sonuçta bu paralar kime gidecektir? Bunu hiç kimse bilemez. 
Beraberimizde bir kuruş dahi götüremeyiz. İlahi olan rahmeti hak 
edebilmeniz için, dürüst ve adil eylemlerde bulunmalısınız. Annenizin 
rahminden doğduğunuz vakit boynunuzda bir çelenk bulmazsınız. Fakat bir 
çelenk muhakkak oradadır. Brahma, iyi veya kötü, geçmişteki bütün 
eylemlerinizin sonuçlarını bir ipe dizerek ağır bir çelenk halinde onu 
boynunuza takar. Bu Karma çelengi olmadan, hiç kimse bu dünyaya 
gelemez. Fakat insan bu hakikati unutarak zevk ve konfor için can atar. 
Dünyevi zevklerin ömrü ne olabilir ki? 
 
Ma Kuru Dhana Jana Yauvana Garvam, 
Harathi Nimeshath Kalah Sarvam 
 
(Servetinle, evlatlarınla ve gençliğinle gurur duyma; zamanın akışı onları bir 
anda yok edebilir) 
 
 Genç insanlar gençlikleri ve servetleriyle öğünürler. Fakat bunlar 
geçicidir. Bu hakikati idrak ederek ilahi olan rahmetin servetini 
biriktirmeliyiz. Bunun gibi kutsal öğretileri etrafındakilere verdikten sonra, 
salik mabetten dışarı çıkmaya başladı. Kapıdan dışarı çıkınca altın tabak da 
onu takip etti. Tabakla birlikte bütün madeni paralar da onun arkasından 
yuvarlanmaya başladılar. Bunu gören fakirler de ondan para isteyerek 
arkasından gitmeye başladılar. Salik, “Sevgili insanlar, bütün bunların sahibi 
Tanrı’dır, bunları benden istemeniz faydasızdır. O, en zengin olandır. Bu 
nedenle O’na dua etmelisiniz,” dedi. Salik yolda yürümeye devam ederken, 
madeni paralar altın tabaktan yere düşmeye başladı. Fakirler bu paraları 
kapıştılar. Salik kendisini sürur içinde kaybederek gözlerini kapadı. Önünde 
Rab Visweswara’nın vizyonu belirdi. “Ey Rab Visweswara, Sen bütün 
kainatın efendisisin. Bu zavallı fakir insanlara bakamaz mısın? Lütfen bütün 
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Rahmet’ini onların üzerine yağdır,” diye dua etti. Bencilsiz bir sevgi ile, 
başkalarının refahı için dua etmek en yüce duadır. Saliğin içinde 
bencillikten bir eser yoktu. Bencilsiz bir sevgi ile başkaları için dua etti. 
Böylece Tanrı ondan mutlu kaldı. Daima bencilsiz bir şekilde dua 
etmelisiniz. Ancak böyle bir dua Tanrı’nın kalbini eritebilir. Dünyevi 
amaçlarla Tanrı’ya dua etmenin hiçbir anlamı yoktur. Sevginin 
somutlaşmışı olan Tanrı, bizim Hridaya’mızda (kalbimizde) ikamet eder. 
Hridaya, Anahati olarak bilinir. Devamlı çalan çan işte budur. Kalbimizde 
ikamet eden Tanrı bu çanı devamlı çalar. Bu çanın sesini dinlemeliyiz.  
 Kutsal metinlerimiz [Tanrı’ya] bağlılık için dokuz yolu tavsiye 
etmiştir: Sravanam (dinlemek), Kirtanam (şarkı söylemek), 
Vishnusmaranam (Vishnu üzerinde tefekkür etmek), Padasevanam (O’nun 
Lotus Ayak’larına hizmet vermek), Vandanam (selamlamak), Archanam 
(ibadet etmek), Dasyam (kulluk), Sneham (arkadaşlık), Atmanivedanam 
(Öz’e-teslimiyet).  
 Tanrı’ya yapmanız gereken gerçek adama Öz’e-teslimiyet olmalıdır. 
O, yapmakta olduğunuz dünyevi adamalarla ilgilenmez. Tanrı’ya 
yapacağınız adama, O’nun size vermiş olduğu kalp olmalıdır. Ey Tanrı’m, 
bana vermiş olduğun aynı kalbi Sana sunuyorum. Lotus Ayak’larının dibine 
bundan başka ne sunabilirim ki? Lütfen benim selamlarımı kabul et. (Telegu 
dilinde bir Şiir) Tanrı, kazanmış veya biriktirmiş olduğunuz servetle 
ilgilenmez. O’nda servet kıtlığı yoktur. O, Vishnu Swarupa’dır. Servet 
tanrıçası Lakshmi O’nun Göğsü’nde ikamet ederken O’na ne sunabilirsiniz 
ki? Tanrıça Lakshmi, Pakshi Vahana’nın (aracı Garuda olan Rab 
Vishnu’nun) göğsündedir. Böyle olduğuna göre, O niçin başkalarından 
Bhiksha (sadaka) dilensin? Bu nedenle Tanrı’ya hiçbir şey vermenize gerek 
yoktur. O’nun size vermiş olduğu kutsal kalp, tekrar O’na geri verilmelidir. 
Kali Çağ’ının etkisi dolayısıyla Tanrı’nın onlara verdiği kalbi insanlar 
Tanrı’ya sunmak istememektedirler. Biriktirdikleri serveti O’na 
sunmaktadırlar. Nasıl böyle adi ve değersiz bir şeyi sunabilirsiniz? Tanrı’ya 
kalbinizi sunmalısınız. Buna Anahata Dharma denir. Daima korumamız 
gereken gerçek hazine budur.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kali Çağ’ının etkisi altında [Tanrı’ya] bağlılık ve bağımsızlık da 
yapaylaşmıştır. İnsanlar Tanrı’yı değil de birbirlerini mutlu etmeye 
çalışmaktadırlar. Tanrı’yı mutlu edecek eylemlerde bulunmalısınız. Eğer siz 
kendi zevkinize göre hareket ederseniz Tanrı sizden nasıl hoşnut olabilir ki? 
Tanrı’nın en çok sevdiği şey Anahata Prema’dır. Hridaya’nız sevgi, 
fedakarlık ve sürur ile dolup taşmalıdır. Her türlü sunmayı yapabilirsiniz 
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fakat Hridaya’nızı sunmadıkça Tanrı bunları kabul etmeyecektir. O 
sunmaları Tanrı kabul etmiş gibi görünebilir fakat onları bir köşeye 
atacaktır. O’na ancak O’nu mutlu edecek şeyleri sunmalısınız. Bu da, 
Anahati olarak bilinen Hridaya’dır. Hridaya, sevginin ve sürurun 
kaynağıdır. Hakikatte o, her şeyin temelidir. Böyle kutsal bir kalbi Tanrı’ya 
sunmadıkça başka sunacağınız adakların ne önemi olabilir ki? Tanrı böyle 
yapay adaklarla ilgilenmez. Fakir insanlarla karşılaştığınız vakit istedikleri 
şeyleri onlara verin. Eğer soğuktan titriyorlarsa onlara battaniye verin. 
Onlara vermek istediğiniz şeyleri değil de sadece ihtiyaçlarını vermelisiniz.  
 Geçmiş günlerde (Swami’nin okul günlerinde), akşamları 
Bukkapatnam okulundan döndüğümüz vakit anne Easwaramma büyük bir 
sevgi ile o gün okulda ne olup bittiğini sorardı. O, hiçbir resmi eğitim 
görmemişti. Bir gün çocuklar ona, “Anne, bu gün Kondappa ismindeki 
öğretmen Sathya’yı kürsüde ayakta tutarak cezalandırdı,” dediler ve onu 
eleştirmeye başladılar. Anne Easwaramma müdahale ederek, “Çocuklar, 
öğretmeniniz hakkında kötü şeyler konuşmamalısınız. Hiçbir öğretmen 
sebepsiz yere öğrencisini cezalandırmaz. Bizim Sathya da bir suç 
işlemiştir,” dedi. Sonra da Bana sordu, “Sathya Sen ne gibi bir hata işledin?” 
Ben olanları doğru bir şekilde ona aktardım. Kondappa, “Not alanlar 
aldıkları notları sıralarının üstüne koysun. Not almamış olanlar kürsüye 
giderek ayakta dursunlar,” diye emir verdi. Ben not tutmamıştım. Benim 
hatam bu idi. Böylece kürsüde ayakta durdum. Aynı zamanda da çok 
gereksiz bir şey söyledim. “Efendim, not almış olan çocuklar sizin 
sorularınıza cevap verebilirler mi? Ben not almadığım halde sizin her 
sorunuzu cevaplayabilirim,” dedim. Kondappa bunun bencilce bir hareket 
olduğunu düşündü ve Beni üç ders boyunca ayakta durmam için 
cezalandırdı. Ben ona itaat ederek kürsüde ayakta durdum. Bu arada, başka 
bir öğretmen olan Mahboob Khan sınıfa geldi. O bir Müslüman idi ve çok 
asil bir insandı. Beni kürsüde ayakta görünce çok üzüldü. “Kondappa, bu 
çocuğu niçin kürsüde ayakta cezalandırdın,” diye sordu. Kondappa, 
“Verdiğim dersin notunu tutmadığı için O’nu cezalandırdım,” diye cevap 
verdi. Mahboob Khan, “Not almadıysa almamış, bundan ne çıkar ki? Senin 
bütün sorularına cevap verebilir, bu da yeterlidir. O’na yerine oturmasını 
söyle,” diyerek Beni müdafaa etti. Fakat, emrine itaat etmediğim için 
cezalanmam üzerinde Kondappa ısrar etti. Zil çaldı ve Kondappa’nın bir 
başka sınıfa gitmesi gerekiyordu. Fakat bir türlü sandalyesinden ayağa 
kalkamadı. Başta, dhoti’sinin sandalyedeki bir çiviye takılmış olabileceğini 
düşündü. Fakat durum bu değildi. O, sandalyeye yapışıp kalmıştı! 
Sandalyeden kalkmak isteyince sandalye da onunla birlikte kalkıyordu. 
Bunu gören Mahboob Khan, “Kondappa, O sıradan bir çocuk değil. O, yüce 
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ilahi güçlere sahip birisi. Sen O’nu yersiz bir sebepten dolayı cezalandırdın. 
Şimdi artık O’na oturmasını söyle,” dedi. Kondappa hatasını farkederek 
Bana oturmamı söyledi. O anda da hemen sandalyesinden kalkabildi. Bütün 
bunlar anne Easwaramma’ya aktarıldıktan sonra o, “Sevgili Sathya, kendi 
Guru’nu cezalandırmamalısın,” dedi. “Ben onu cezalandırmadım; gerçekte o 
kendi kendisini cezalandırdı,” diye cevap verdim. “Sevgili çocuklar, okula 
öğrenmek için gidiyorsunuz. Öğrendiğiniz her şeyi gerektiği şekilde 
uygulayın. Ancak o zaman gerçek bir eğitim görmüş olacaksınız ve 
Sakshara ünvanını kazanacaksınız. Eğitiminizi doğru yolda kullanmazsanız 
Rakshasa (şeytan) olacaksınız. Sakshara ünvanını kazanmak için çaba 
gösterin,” diyerek çocuklara kutsal bir ders verdi. Sonra da Bana, “Sathya! 
Hiçbir zaman, her ne şartlar altında olursa olsun hiç kimseye nefret duyma. 
Herkesi sev ve herkes de Seni sevecektir,” dedi. Gerçekte Bende hiçbir 
zaman ne bir nefret ne de husumet duygusu vardır. Herkesi severim. Bu 
nedenle herkes de Beni sever. Eğer başkalarını sevmezsek, onların bizi 
sevmelerini nasıl bekleyebiliriz? Sevgi ver ve sevgi al. Bu tek yönlü bir 
trafik değildir. Vermelisiniz ve almalısınız. Bu şekilde anne Easwaramma 
çocuklara birçok kutsal idealler aşıladı. Böyle kutsal öğretileri aktarmak için 
insanın resmi bir eğitim görmesi gerekmez. Yüksek eğitim görmüş çok 
kimse var fakat bunun hiçbir değeri yok. Çünkü bilgilerini faydalı bir 
şekilde kullanmamaktadırlar. Birçok kutsal öğreti aldığınıza göre, hiç 
olmazsa bunlardan bir tanesini uygulamalısınız. İbadet ediyor ve [Tanrı’ya] 
bağlılık içinde Bajan’lar söylüyorsunuz. Söylediğiniz Bajan’ların bir 
kelimesini dahi uygulayıp deneyimleseniz bu yeterlidir. Örneğin, Tanrı’yı 
‘Premaswarupa’ (sevginin somutlaşmışı) olarak yüceltiyorsunuz. Buna 
uyarak, sevginizi geliştirmelisiniz ve başkalarıyla paylaşmalısınız. Ancak o 
zaman ilahi vasfı anlayabilir ve deneyimleyebilirsiniz. 
 Salikler etrafında toplandıkları vakit anne Easwaramma, asil 
öğretiler aktarırdı. Ona Prasanthi Nilayam’da ufak bir oda vermiştim. 
Birçok hanım oraya giderek, “Anne, uzun zamandan beri buradayız. Lütfen 
Swami’den bize özel konuşma vermesini iste,” diye yalvarırlardı. O da 
onlara, “Sevgili hanımlar, Swami bize ufak tefek görünebilir ama, O hiç 
kimseyi dinlemez. Tavsiyeler O’nu etkilemez. O ne hak ederseniz onu size 
verir. Swami’nin ilahi prensibini anlamaya çalışmalısınız,” derdi. Bu 
şekilde, saliklere doğru yolu gösterirdi. Bir gün Bana, “Sathya! İsmin ve 
ünün her yere yayıldı. Bütün dünya Sana geliyor. Lütfen Sankalpa’nı 
(İrade’ni) kullanarak dünyaya huzur, barış bahşet,” dedi. Ben ona, “Benim 
dünya huzuru, barışı için Sankalpa yapmama gerek yok. Herkes kendi 
huzurunu kendisi elde etmelidir, çünkü insanın doğası huzurun 
somutlaşmışıdır. İnsan hakikatin somutlaşmışıdır. İnsan sevginin 



 7 

somutlaşmışıdır,” dedim. Sevginizi tezahür ettirmelisiniz. İçinizdeki huzuru 
deneyimlemelisiniz. Hakikat yolunu izlemelisiniz. Sathyam Vada, 
Dharmam Chara (doğruyu konuş ve dürüstlüğü uygula). Bu prensibi 
izlediğiniz takdirde her şeyi başarabilirsiniz. 
 Kadim zamanlardan bu yana, birçok asil anne çocuklarını doğru 
yolda yönlendirdiler. Ulusun geleceği annelerin elindedir. Bu nedenle insan, 
ülkesine anavatan ismini verir. Bharat çok sayıda asil annelerin doğmuş 
olduğu bir yerdir. Bizim kadim kültürümüz anneye birinci yeri vermiştir. 
Baba ondan sonra gelir. Hatta davetiyelerde bile Smt. ve Sri diye yazarız. 
Koca, çok eğitimli olabilir ve sorumlu bir mevki sahibi olabilir. Ülkenin 
resicumhuru bile olabilir. Böyle olmasına rağmen, davetiye gönderirken Sri 
ve Srimati diye yazamayız. Srimati’nin önde gelmesi şarttır. Kadim 
zamanlardan bu yana Bharat’ta kadınlara büyük saygı ve hürmet 
gösterilmiştir. Bu Bharat ülkesi çok kutsaldır. Fakat maalesef insanlar 
anavatanlarına olan sevgiyi kaybettiler.  
 Annesini seven ve onun sevgisini kazanan kimse gerçek bir insandır. 
Annesinin sevgisini kazanamayan kimse gerçek bir şeytandır. Bu nedenle 
annenize sevgi ve saygı gösterin. Annenizin sevgisini deneyimleyin ve 
tadını çıkarın. Annenizi mutlu etmek için hayatınızı vakfedin. Çok sayıda 
diploma sahibi olabilirsiniz; çok sayıda kutsal eylemlerde bulunabilirsiniz; 
eğer annenizi mutlu etmiyorsanız bunların hepsi boştur. Bu dünyada 
anneden daha yüce birisi yoktur. Veda, Matru Devo Bhava, Pitru Devo 
Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava (annene, babana, 
öğretmenine ve misafire Tanrı’ymış gibi saygı göster) diye beyan ettiği 
vakit en yüce yeri anneye bahşetmiştir. Bu dünyada annesini sevmeyen bir 
evlat olabilir fakat evladını sevmeyen bir anne olamaz. Aralarında 
anlaşamamazlıklar olabilir ama anne sevgisi hiçbir zaman eksilmez.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Annenizi sevmek sizin en başta gelen görevinizdir. Sabahları uyanır 
uyanmaz ilk yapacağınız şey annenizin ayağına dokunmak ve onu 
selamlamak olmalıdır. Böyle asilane bir uygulama sizi daima koruyacak ve 
her türlü zenginliği size bahşedecektir.  
 
Öğrenciler, Erkek ve Kız Çocukları! 
 Gelecekte sizler de birer baba ve anne olacaksınız. Ancak bu gün 
sizler ebeveyninizi sever ve onlara saygı gösterirseniz, o vakit sizler de 
çocuklarınız tarafından sevilecek ve saygı göreceksiniz. Eylemlerinizin 
tepkisini, yankısını ve yansımasını muhakkak göreceksiniz. Ebeveyninize 
saygı gösterdiğiniz takdirde ileride sizler için çok zengin ödüller olacaktır.  
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 Bu gün Easwaramma Günü’nü kutluyoruz. Sizlere onun çocuklara 
olan büyük merhamet ve sevgisini gösteren bir olaydan bahsedeceğim. O 
günlerde, çeşitli Eyalet’lerden ve ülkelerden gelen öğrenciler Yaz 
Kurs’larına devam ediyorlardı. Kursları idare eden Gokak çok sıkı bir 
disiplin sahibi idi. Kendisi büyük bir karakter sahibi ve çok fedakar bir insan 
idi. Aynı zamanda da büyük bir akademisyen idi. Dersleri örnek bir şekilde 
yönetiyordu. Bir gün öğrenciler yemekhanede öğle yemeği yiyorlardı. 
Çocuklardan bir tanesi, daha öbür çocuklar yemeklerini bitirmeden yerinden 
kalkarak dışarı gitti. Bunu pencereden seyreden Gokak çocuğu çağırarak bu 
disiplinsizce hareketinden dolayı onu haşladı. “Öğrenci arkadaşların 
yemeklerini yerken, sen yemeğini bitirmiş dahi olsan yemeğin ortasında 
masadan kalkıp gitmen doğru değildir. Bu onlara hakaret etmektir.” Bunları 
söyledikten sonra Gokak öğrencinin bir süre derslere girmesini menetti. 
Çocuk göz yaşları dökmesine rağmen Gokak’ı etkileyemedi. Çocuk anne 
Easwaramma’nın odasına gelerek onun ayaklarına kapandı ve ağlamaya 
başladı. Gokak tarafından kendisine verilen sert cezayı anlattı ve kendisini 
bu durumdan kurtarması için Easwaramma’ya yalvardı. Easwaramma onu 
teselli ederek geri gönderdi. Gokak’ın geçeceği merdivenlerde oturuyordu. 
Bir müddet sonra Gokak geldi. Easwaramma ona Namaskar yaptı ve Gokak 
da büyük bir saygı ile Easwaramma’ya Namaskar yaptı. Easwaramma 
Gokak’a, “Ben sana Namaskar yapınca sen de aynı şekilde bana cevap 
verdin. Aynı şekilde, eğer bir başkasını cezalandırırsan karşılık olarak sen 
de cezalandırılacaksın. Çocuk masumane bir kabahat işlemiş. Lütfen onu 
affet ve tekrar derslere girmesine müsaade et,” dedi. Gokak, “Anne, eğer 
ben çocuğu affedersem bu öbür çocuklar için kötü bir emsal teşkil eder. 
Böyle olmasına rağmen senin için çocuğu affedeceğim,” diye cevap verdi. 
Bu şekilde Easwaramma başkalarına yardım ve onları teselli edebilmek için 
büyük zahmetlere girerdi.  
 Eylemlerinizin sonuçlarıyla daima karşı karşıya kalacaksınız. Eğer 
başkalarına sert bir şekilde konuşursanız bu size yankıma olarak geri 
gelecektir. Eğer başkalarına vurursanız bu size yansıma olarak geri 
gelecektir. Bundan böyle başkalarını incitmemelisiniz. İyilik yap, iyi ol, 
iyiyi gör ve iyiyi konuş. İşte o zaman zengin ödüllerle kutsanacaksınız. 
Anne Easwaramma resmi bir eğitim görmemiş olmasına rağmen, örnek 
davranışlarda bulunmuştur. Derin bir bilgeliğe sahipti. Easwaramma’nın 
verdiği ders, Gokak’ın kalbinde derin bir iz bıraktı. Daha sonraları Rektör 
Yardımcısı olarak Puttaparthi’ye geldiği vakit daima Easwaramma’nın 
bilgelik sözlerini hatırlardı ve Easwaramma’yı her gün yad ederdi. “Sık sık 
Easwaramma’yı rüyalarımda görüyorum ve onun tavsiyelerini harfiyyen 
uyguluyorum,” derdi.  
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 Başkalarını eleştirmemeliyiz. Başkalarını incitmemeliyiz ve onlarla 
alay etmemeliyiz. Herkesi sevmeliyiz. Anne Easwaramma’nın herkese 
öğrettiği şey bu idi. Görevinizi candan yapın. Bunları yaparsanız hayatta 
muhakkak başarılı olacaksınız. Her kim olursanız olun, bizim yaşlı 
kimselerimizin kutsal öğretilerini izleyin. İnsanlar bazı öğretileri Rama’ya, 
Krishna’ya, vs., atfederler. Rama veya Krishna olup olmaması önemli 
değildir, fakat bunların niçin, ne zaman, nerede ve hangi şartlar altında 
verildiğini araştırın. Bu öğretilerin verildiği şartları hatırlayarak ona göre 
hareket etmelisiniz. Yaşlıların ve ilahi olan kimselerin emirlerine itaat 
ettiğiniz takdirde, hayatta daima yüce mevkiler elde edeceksiniz.  
 Çok sayıda öğrenci, annelerinin sözlerine kulak asmazlar. Bu çok 
kötü bir hatadır. Anneler çocuklarının refahını arzu ederek kalpten 
konuşurlar. Onların duygularını anlamalısınız ve onların sözlerine gereken 
saygıyı göstermelisiniz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! Erkek ve Kız Çocukları 
 Ebeveyninizin emirlerine itaat edin. Her türlü eğitim ve güçle 
kutsanacaksınız. Bunları elde etmek için özel bir çabaya gerek yoktur. 
Görevinizi samimi olarak yerine getirin. Ebeveyninizin sözlerini hiçbir 
şekilde yabana atmayın. Onları sevgi içinde izleyin ve hayatınızı 
kutsallaştırın. Ebeveyninize mutluluk vererek kendi çocuklarınıza örnek 
olacağınız temennisiyle hepinizi kutlar ve sözlerime burada son veririm. 
 
Bagavan İlahi Diskur’unu, “Sathyam Jnanam Anantham Brahma…” 
Bajan’ı ile sona erdirdi. 


