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Avatar’lığın İlan Edildiği Gün        17.Ekim.2003  Prasanthi Nilayam 

 
KARDEŞLİK RUHUNU GELİŞTİRİN 

 
 
Bu Bharat toprakları, ölmüş kocasını hayata geri getiren Savitri gibi; hakikatin gücüyle 
azgın bir yangını söndüren Chandramati gibi; alev alev yanan ateşin içinden en ufak bir 
zarar dahi görmeden sağ salim çıkarak iffetini ispat eden Sita gibi ve kötü düşünceli bir 
avcıyı iffetinin gücüyle bir kül haline getiren Damayanti gibi birçok asil kadınların 
doğum yeri olmuştur. Bu, sevgi ve asalet dolu topraklar, böyle iffet dolu kadınlar 
sayesinde bolluğa ve refaha kavuştu ve dünyanın bütün ülkelerinin öğretmeni haline 
geldi.  
       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 İnsan yaşamı, mükemmelliği dünyaya sergilemek içindir. İnsana 
sonsuz güçler bahşedilmiştir. Fakat o, kendisinde doğuştan var olan 
güçlerden bihaber, çok cahilce bir hayat sürdürmektedir. Herkese ilahi güç 
bahşedilmiş olmasına rağmen, sadece pek az kişi bunları tezahür ettirmeye 
muvaffak olur. Başkalarında ise bu güçler, gizli olarak kalır. Herkes, 
doğasında var olan ilahi vasfı idrak etmek için, çaba göstermelidir. İnsan, 
sonsuz ilahi güçlere sahip olmasına rağmen, sanki sıradan bir insanmış gibi 
görünür ve davranır. (Swami’nin küçük erkek kardeşi) Janakiramaiah işte 
böyle ilahi bir güç idi. Bu bedenden, ikibuçuk yaş daha gençti. Bununla 
birlikte, politika alanında bir uzmandı. Kendi fikirlerini ifade ederken 
sözlerini hiç sakınmazdı. Zaman zaman Ben kendisini uyarır, “Ramaiah, 
başkalarının yeteneklerini bilmiyorsun. Sert kelimeler kullanma. Kendini 
kontrol ederek konuş,” derdim. Duruma göre sert kelimeler kullanmış 
olabilir ama, daima yumuşak kalpli bir insandı. 
 Savaş alanında Lakshmana bayıldığı vakit, Rama, “Eğer dünyada 
arasam, Sita gibi bir başka zevce, Kausalya gibi bir anne bulabilirim, fakat 
Lakshmana gibi bir erkek kardeş asla bulamam,” diyerek ağlamıştı. Böylece 
Lakshmana’nın kardeş sevgisinden çok etkilenmiş olan Rama, onun 
niteliklerini övmüştü. Dünya üzerinde, yüce idealleri sergileyen 
ebeveynlerin, erkek ve kız kardeşlerin bulunduğu çok sayıda aileler 
mevcuttur. Hatta bu gün dahi, böyle ideal erkek kardeşlerin bulunup 
bulunmadığından hiç şüpheniz olmasın. Bunlar mevcuttur. Aralarında, 
zaman zaman geçici anlaşamamazlıklar olabilir ama, onlar daima 
birbirlerini severler.  
 Her insan, herkeste mevcut olan Atma prensibini, idrak etmek için 
çaba göstermelidir. Atmik deneyimin tatlılığının, bir benzeri daha yoktur. 
Spiritüel alanda, bir insanın elde etmesi gereken şey Atmik sürurdur. 
İnsanlıkta doğuştan var olan, ilahi vasfı idrak edebilen kimse, gerçek bir 
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insandır. Atma, belirli bir forma sahip değildir. O, sevgi ve sürur doludur. 
Bunun her birey tarafından idrak edilmesi ve deneyimlenmesi gerekir. 
İnsan, bir bireyin doğasını bilebilir, fakat Atma’nın doğasını anlamak ve 
tahmin etmek imkansızdır. Atma prensibini anlayabilmek için, Rama’nın ve 
erkek kardeşlerinin sergiledikleri idealleri yerine getirmeye özenmelisiniz.  
 Bir gün, erkek kardeşler aralarında oyun oynarlarken, Bharata 
koşarak Anne Kausalya’ya geldi ve kucağına oturarak, “Anne, her ne zaman 
ben oyunu kaybetmek üzereyken, Rama ne yapıp yapıp kendisinin oyunu 
kaybetmesini ve benim oyunu kazanmamı başarıyor,” diye şikayette 
bulundu. Lakshmana, Bharata ve Satrughna, Rama’nın kendilerinin 
ağabeysi olmasından dolayı ne kadar şanslı olduklarını daima annelerine 
söylerlerdi. O’nun ne kadar sevgi dolu olduğunu ve O’nun gibi bir erkek 
kardeşin hiçbir yerde bulunamayacağını söyleyerek Rama’ya övgüler 
yağdırırlardı. Daima Rama ile beraber olmak ve O’na hizmet etmek 
isterlerdi. İşte aralarında böyle bir birlik ve sevgi vardı. Böyle candan ve 
birbirlerinden hiç ayrılmaz bir ilişkiye sahiptiler. Bu gün dahi dünyada 
bunun gibi çok sayıda erkek kardeşler vardır. Fakat insanlar, dünyadaki 
şartlar yüzünden, kardeşlik [ruhunu] uygulamaya teşvik edilmemektedirler. 
Bizim kurumlarımız, ideal kardeşliği sergilemelidir ve bütün dünyaya bu 
yolu göstermelidirler. [Aranızda] birbirinize erkek kardeş ve kız kardeş 
olarak hitap ediyorsunuz. Sadece sözlü ifade yeterli değildir; bu durum, 
davranışlarınıza da yansımalıdır. Sürgünde iken Rama, bir an için dahi olsa 
Lakshmana’dan ayrılığa tahammül edemezdi. Lakshmana’yı yanında 
görmediği zamanlarda, büyük bir endişe içinde Lakshmana’nın nerede 
olduğunu bilip bilmediğini Sita’dan sorardı. Bu şekilde Rama, ideal bir 
kardeşliğin örneğini veriyordu.  
 Günümüzde öğrenciler, toplumda yüksek mevkiler elde etmek 
amacıyla eğitim görmektedirler. Hemcinsleriyle sevgilerini paylaşmaya ve 
ideal kardeşliği sergilemeye yanaşmamaktadırlar. Bu günün ihtiyacı, ideal 
kardeşliği uygulamaktır. Kardeşler, yaşamlarını ideal bir şekilde 
sürdürmelidirler. Bedenler değişik olabilirler ama hepsinin de yaşam 
prensipleri tek ve aynıdır. Bu Bharat toprakları, böyle ideal kardeşlerden 
yoksun değildir. Bazıları, kutsal hislerini eyleme çevirememekte ve 
başkalarına örnek olamamaktadırlar. Ancak, sevgimizi hemcinslerimizle 
paylaştığımız zaman İlahi Vasfı deneyimleyebiliriz.  
 Gerçek bir öğrencinin özelliği nedir? Manasyekam Vachasyekam 
Karmanyekam Mahatmanam (kimin düşünceleri, sözleri ve eylemleri tam 
bir ahenk içinde ise onlar asil olanlardır.) Şöyle denir: İnsanlığı anlamanın 
en doğru yolu insanı anlamaktır. Fakat günümüzde, insanlığın gerçek 
niteliklerine hiç rastlamıyoruz. İnsanlar, dış görünüşte birbirlerine karşı 
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saygı gösterebilirler fakat içsel olarak gerçek sevgiyi, birliği ve mutluluğu 
deneyimlememektedirler. İnsanlığa bağlı olduklarını söylerler fakat gerçekte 
maymun zihnine sahiptirler. 
 Gerçek insanlık nedir? Hemcinslerinize karşı kendi kardeşinizmiş 
gibi hareket etmelisiniz. Ancak birlik ruhunu geliştirdiğiniz zaman, insan 
ismini hak etmiş olursunuz. Birlik olmayan yerde daima düşmanlık ve nefret 
vardır. Böylece de, sevgi prensibi tamamen yok olur. İnsanın en başta gelen 
görevi, sevgisini başkalarıyla paylaşmasıdır. Ancak o zaman, “İnsanın 
kardeşliği ve Allah’ın babalığı” hükmünü idrak edebilir. Fakat maalesef 
günümüzde böyle bir idealizme rastlamamaktayız. Allah’ın babalığına 
inanmayabilirsiniz ama, insanın kardeşliğine inanmalısınız, onu 
uygulamalısınız ve ondan doğan süruru deneyimlemelisiniz. Ancak böyle 
bir birliği başardığımız takdirde Bharat ülkemiz, eski görkemini tekrar 
kazanacaktır. Birlik ve sevgi sadece kardeşler arasında olmayıp karı koca 
arasında da olmalıdır.  
 Bu gün, Singapur’lu bir doktorun (Dr. Pillai) merhum karısının 
anısına bir kuruluş tesis etmek istediğini işittiniz. Pillai, son 20 yıldır 
Swami’nin saliğidir. Karısı da oldukça erdemli bir hanımdı. Daima güler bir 
yüze sahipti ve daima yavaş ve tatlı bir şekilde konuşurdu. Bu ülkede onun 
gibi daha birçok asil kadın var. Zaten böyle kadınların yüzündendir ki, bu 
ülke hayırlılıkla dolu, bolluk ve refah içindedir. Sevgilerini gösterişsiz bir 
şekilde ifade eden buna benzer daha birçok salik mevcuttur.  
 Bharat ülkesi, son derece kutsal bir ülkedir. Fakat insanlar, 
mutluluğu bulabileceklerini zannettikleri yabancı ülkelere akın 
etmektedirler. Burada bulamadığınız mutluluğu, dünyanın hiçbir yerinde 
bulamazsınız. Şöyle söylenir, Yanna Bharate Thanna Bharata (Bharat’ta 
bulunmayan bir şey başka hiçbir yerde mevcut değildir). Bu nedenledir ki 
Bharat, geçmiş zamanlarda, binlerce yıl boyunca dünyanın diğer ülkeleriyle 
iyi ilişkiler içinde yaşayabilmiştir. Bharatiya’lılar sevgilerini başkalarıyla 
paylaşabilmekte ve kardeşçe ilişkiler kurabilmektedirler. Hakikatte onlar, 
İnsanın kardeşliği ve Allah’ın Babalığı ülküsünü yerine getirmişlerdir. 
Birçok yabancı istilalara maruz kalmalarına rağmen, Bharatiya’lıların 
sevgisinde ve birliğinde en ufak bir azalma dahi olmamıştır. Zaman zaman 
iç çarpışmalar olabilir fakat bunlar sadece geçip giden bulutlardır. Yine de, 
herkesin kalbinde sevginin o tatlı rayihası mevcuttur.  
 Eğer kalbinizde tatlılık yoksa, tatlı tatlı konuşmanın hiçbir gereği 
yoktur. Konuşmada tatlılık, fakat kalpte acılık, insanın niteliği değildir. 
Düşüncelerinizde, sözlerinizde ve eylemlerinizde tatlılık olmalı. İnsan 
olmanın en gerçek işareti budur. Yaşamınızı sevgi ile doldurmalısınız. Bu 
dünyada, sevgiden daha üstün hiçbir şey yoktur. İnsan, eşsiz bir nitelik olan 
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sevgiye sahip olduğu için, çok kutsal olarak kabul edilir. Fakat sizler, insan 
olarak doğmanın değerini idrak etmekten acizsiniz. Sevgi mesajını yaymak 
için, Allah insan formunda enkarne eder. Kalbinizde sevgi oldukça bütün 
dünyayı fethedebilirsiniz. Hepinizin içinde sevgi var fakat bunu uygun bir 
şekilde ifade edemiyorsunuz.  
 
Öğrenciler! 
 Çok sayıda kitap okuyorsunuz. Aynı zamanda tarih dersi de 
alıyorsunuz. Fakat Rama’nın tarihini inceliyor musunuz? Rama, 
Lakshmana, Bharata ve Satrughna arasındaki kuvvetli sevgi bağını anladınız 
mı? Öncelikle kardeşlik ruhunu geliştirmelisiniz. Hatta en kötü 
düşmanınızla karşılaştığınız vakit dahi, ona kardeşim diye hitap etmelisiniz 
ve onunla sevgi dolu bir şekilde konuşmalısınız. Ona kardeşim diye hitap 
ettiğinizde, onun kalbi yumuşayacak ve içindeki bütün nefret bir anda yok 
olacaktır. Sevgi silahıyla bütün dünyayı fethedebilirsiniz. Sevgi gücüyle 
başaramıyacağınız hiçbir şey yoktur. Sevgi, en üstün güçtür. İnsanın gerçek 
değeri, bu en yüce sevgiyi paylaşmada ve deneyimlemede yatar. Fakat 
günümüzde insan, bu asil nitelikteki sevgiyi, dünyevi şeylerin peşinde 
koşarak boşa harcamaktadır. Bu [artık] onun zevki haline gelmiştir. 
Sevginin, İlahi Olduğunu idrak etmemektedir. Gopika’lar bu hakikati idrak 
etmişlerdi. Bu nedenle Rab Krishna’ya şöyle dua ettiler: 
 
Ey Krishna, tatlı flütünü çal ve sevgisiz 
kalplerimizin çölüne sevgi tohumlarını ek. 
Sevgi yağmurunun toprağa yağmasını ve sevgi nehirlerinin akmasını sağla. 
      (Telegu dilinde bir Şarkı) 
 
 Sevgi gücünün, bir eşi yoktur. Kalbinizi sevgi ile doldurunca, bütün 
insanlar, erkek ve kız kardeşleriniz olacaklardır. Hiçbir düşmanınız 
kalmayacaktır! 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Hakikati konuşmak gerekirse, sizler gerçekten sevginin 
somutlaşmışlarısınız. Bırakın, sevgi bir kalpten bir başka kalbe aksın. 
Sevgiyi yaşamınız olarak kabul edin. Bu sizin en başta gelen görevinizdir. 
Dünyada her yeri arayabilirsiniz, fakat sevgiden daha üstün bir şey 
bulamıyacaksınız. İşte bir örnek. Burada bu gün çok sayıda insan toplanmış 
bulunmaktadır! Bunun sebebi nedir? Sizleri buraya cezbeden şey, 
Swami’nin sevgisidir. Sevgi, insanın içinde mevcut olan ilahi manyetik 
güçtür. Ramayana, Mahabharata ve Bhagavata gibi bütün kutsal destanlarda 
sevginin dip akıntı olduğunu görürsünüz. Sevgiyi geliştirdiğiniz takdirde, 
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başka nitelikleri elde etmenize gerek yoktur. Allah’ı ancak sevgi ile elde 
edebilirsiniz. O’nu başka yolla elde etmek mümkün değildir. Sevgi, en kötü 
düşmanınızı dahi en sevgili arkadaşınız yapabilecek manyetik güçtür.  
 
Öğrenciler! 
 Sevgiyi geliştirin. Bu, aldığınız dünyevi eğitimden çok daha 
önemlidir. Sevgi, hayattır. Sadece o da değil. Sevgi, ışıktır. Yolunuzu 
aydınlatır ve hedefinize ulaşmada yardımcı olur. Sevgi ışığını beraberinizde 
taşıdığınız müddetçe, hayatınız tehlikesiz ve güvenli olacaktır. Hiçbir zaman 
karanlıkta kalmayacaksınız. Kalplerinizi sevgi ile doldurun. Sevgi, Allah’tır. 
Sevgi içinde yaşayın. Bu gün öğrenmeniz gereken şey budur. Günümüzde 
insanlar sadece “sevgi Allah’tır” sözcüğünü mırıldanmaktalar, fakat 
gerçekte sevgi içinde yaşamamaktadırlar. Bu böyle olmamalıdır. Hayatınız 
sevgi ile dolmalıdır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 C. Sreenivas ve şimdiki ve bundan önceki Rektör Yardımcılarının 
konuşmalarını dinlediniz. Kalpten gelen sevgiyle konuştular ve sevginin 
geliştirilmesi ihtiyacı üzerinde durdular. Gerçekte onlar, kalbinizdeki sevgi 
zillerini çalıyorlar fakat sizler onlara hiçbir ilgi göstermiyorsunuz. Sevgi 
zillerini işittiğiniz andan itibaren bir dakikanızı dahi boşa harcayamazsınız. 
Bütün hayatınızı sevgi uğruna adayacak ve sonunda sevginin içinde eriyip 
yok olacaksınız. 
 
Öğrenciler! 
 Çeşitli bilgileri elde edebilirsiniz ve bütün dünyayı dolaşabilirsiniz. 
Fakat, bütün dünyevi başarılarınıza rağmen, sevgi prensibini 
anlamayabilirsiniz. Sevginin tadını tattığınız andan itibaren, dünyayı kendi 
gerçek formunda göreceksiniz. Bu nedenle, gerçekten sevginin 
somutlaşmışları haline gelin. Bırakın, sevgi kalbinizden hiç durmadan aksın. 
Kendinizi bu sevgi akışına daldırın. Sevgiden, hakikat ve dürüstlük doğar. 
Sathyam Vada, Dharmam Chara (hakikati konuş, dürüstlüğü uygula). 
Hakikat ve dürüstlük, insan hayatının malikanesinin üzerinde kurulduğu iki 
sütundur. Bu iki prensibin doğmasını sağlayan şey sevgidir. Sevgi 
bilgisinden daha üstün bir bilgi yoktur. Çok sayıda Pustaka’lar (kitaplar) 
okuyabilirsiniz fakat sevgi, bu gibi kitaplardan elde edilemez. Mastaka’nız 
(kafanız) ‘pislik’ ile dolu iken, Pustaka’lar okumanın ne faydası var ki? Bu 
‘pislik’ yüzünden, ayırt etme yeteneğinizi kaybederek bir hayvana 
dönüşüyorsunuz.  
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 Sevgiye, taparcasına bağlanın. Sevgi içinde yaşayın. Bundan daha 
önemli bir eğitim yoktur. Sevgi yolunu katedin. Sevgi gıdasını alın. Sevgi 
gıdasını sadece yemek yeterli değildir, onu aynı zamanda assimile ederek 
hazmetmelisiniz. Ancak o zaman, sevginin özü  vücudunuzun her hücresine 
yayılarak size büyük bir güç ve bilgelik verecektir.  
 
Öğrenciler! 
 Bu günün eğitimi, karışıklıklara yol açmaktadır. Gerçek eğitim, 
sevgi prensibini assimile ve hazmetmekte yatar. Sizler, sevginin 
somutlaşmışlarısınız. Sizler, sevgi ile dolusunuz. Sizler bunu 
bilmeyebilirsiniz, fakat Ben başınızdan ayak parmaklarınıza kadar 
içinizdeki sevgiyi görüyorum. Gelecekte, Ramayana’nın prensipleri 
görkemli bir şekilde tezahür ettirilecektir. Ramayana kalplerinizi sevgi ile 
dolduracak ve sizleri kendinizden geçirecek. Sevginizi, Rama’ya doğru 
yönlendirin. Rama + Ayana, Ramayana’dır.  
 
Öğrenciler! 
 Bu kadar uzun konuşarak sizleri sıkmadığımı ümid ederim. Gerçekte 
bu sizin için bir sıkıntı yaratmamalıdır. Swami’nin sizlere yağdırdığı sevgiyi 
hiçbir yerde bulamazsınız. Her geçen gün, kalplerinizi daha da çok sevgi ile 
dolduracağım. Benim bundan başka işim yok. Benim yegane işim sizlerin 
kalplerinizi sevgi ile doldurmaktır. 
 
(Program öğrencilerin söyledikleri Bhajan’larla sona erdi) 
 

**** 
 

Zaman şiddetli bir fırtına gibi süratle geçmekte ve insanın hayatı bir 
buz parçası gibi süratli bir şekilde eriyip gitmekte. Etraftaki her şey 
değişime uğramakta fakat insanın aklı ve zihni hiç değişmemekte. 
Aklı dış dünyadaki objeleri elde etmekle meşgul ve kendisini dış 
dünyaya kaptırmış olan insanın hayatı her gün biraz daha zorlaşıyor 
ve huzuru kaçıyor. Endişe, korku ve şüpheler ona hükmetmekte. 
İnsan ancak bu yüklerden kurtulduğu vakit spiritüel seviyelere 
yükselmeyi ümit edebilir. 
      BABA 
 


