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BHARAT’IN KÜLTÜRÜ 

 
Gerçekte, iri cüsseli uzun ve sivri dişli 

Kendi gücünü bilmeyen bir fil gibi 
Bharat’ın çocukları, 

O güzel formu hoşgörü ve merhamet olan, 
En titiz ritüellerin üstünde Hakikat’in yer aldığı, 

Ebedi iksirin ta kendisi olan Anne sevgisinin ve saygısının bulunduğu, 
Sadece bir yaşam konforundan daha üstün gerçek bir Karakter olan 

Kendi kültürlerinin yüceliğinden tamamen bihaber, 
Ve kendi miraslarına hiç aldırmayarak, 
Batı modalarının peşinden koşmaktalar, 

Bu ne acı bir manzaradır. 
 (Telugu dilinde bir Şiir)  

Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bunun gibi, bir veya iki tane daha organizasyonun bulunması yeterli 
olur; Böylece Bharat eski ihtişamına kavuşabilir. Hizmet faaliyetleri 
gençlerin kalplerinde büyük bir dönüşüm yaratmıştır. Eğer böyle kutsal 
faaliyetler her köyde her sokakta yer alabilirse, Bharat’ın o kadim kültürü 
tekrar canlandırılabilir. Kültürümüzün o kutsal değerlerini, günümüzde pek 
az insan uygulamakta ve yaymaktadır. Bharatiya’lılar, o zengin kültürel 
miraslarını tamamen unutup Batı kültürünü taklit ederek kendi 
kutsallıklarını kaybetmektedirler. Bharat kültürü, eski ve hiç yaşlanmayan 
bir kültür olmasına rağmen, çağdaş dünyamızda da geçerlidir ve bu nedenle 
her köyde uygulanmalı ve yayılmalıdır.  
 Organizasyon’daki bazı yaşlı kimseler hizmet faaliyetlerinin nasıl 
yapılması hakkında kendilerini yönlendirmem için Bana geldiler. Yarın, 
Haydarabat organizatörleri ve gençleri ile konuşarak onlara gerekli 
talimatları vereceğim. Bir zamanlar Simhapuri olarak bilinen Haydarabad 
şehrinde, değerlerin ne kadar bozulduğunun farkındasınız. İnsanlar kadim 
değerlerimize olan inançlarını kaybettiler ve Batı kültürüne özenerek 
hayatlarını mahvetmekteler. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizin sergilediğiniz yüce ülküleri tam olarak tarif etmeye ne takdir 
sözleri ve ne de her hangi bir övgü yeterlidir. Çeşitli köylere giderek hizmet 
faaliyetlerinde bulunabilmeniz için sizlere otobüsler temin edeceğim. Bu 
gün dünya, yeni bir senaryoya şahit oluyor. İnsanlar bir tarafta spiritüelliği 
vaaz ederler, diğer taraftan söylediklerinin tam tersini uygularlar. Bu, 
bilhassa büyük şehirlerde bir adet haline gelmiştir. Şehirlerdeki insanlar, ne 
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kadar iyi eğitilmiş olsalar bile, bizim kadim geleneklerimizi tamamen 
unutarak modernizm ismi altında tamamen aksine hareket etmektedirler. 
Sizlerde, ve bilhassa gençlerde bulunan şevke, dinamizme ve kadim 
geleneksel değerlere başka yerlerde rastlanmamaktadır. Ancak, bizim o 
kadim kültürümüzün yüceliğini bilen kimseler, sizlerin kalplerinizdeki 
kutsal duyguyu anlayabilirler ve takdir edebilirler. Bu nedenle, bizim bu 
kadim kültürümüzü her köyde ve köyceğizde yayın. Köylerdeki insanlar 
bizim kadim kültürümüzü yaymak istemelerine rağmen, kaynak yoksunluğu 
yüzünden bunu başaramamaktalar. Bundan böyle Ben, bu kutsal davanın 
hallolması için gereken her türlü desteği ve cesareti vereceğim. Kutsal 
Grama Seva faaliyetlerine katılacak olan, böyle ideal sahibi öğrencilere 
eğitim kurumlarımıza girme hakkı verilecektir. Kendinizi bir yabancı yerine 
koymayın. Bütün bunların hepsi sizindir. Ben size aitim ve bütün bu 
kurumlar da size aittir. Burada bulunma hakkına sahipsiniz. İhtiyacınız olan 
her türlü yardımı size vermeye hazırım. 
 Yarın hepinizle ayrı ayrı konuşacağım ve gelecekteki faaliyetleriniz 
hakkında önerilerde bulunacağım. Hiçbir zaman düş kırıklığına meydan 
vermeyin. Büyük bir şevk ve ümidle ileriye doğru yürüyün. Kalpleriniz 
mutlulukla dolu olarak Swami’nin yarın sizlerle yapacağı konuşmayı 
bekleyin. Ben her an gelebilirim. Allah’ın İsmini terennüm etmekten sakın 
vazgeçmeyin. İlahi İsim, sizin hayat okyanusunu geçmenize yardımcı 
olacak gemi gibidir. Ben, birliklerinize gereken gücü vereceğim. Kırsal 
bölgelerde, büyük bir şevkle hizmet faaliyetleri vermeye hazır olun. Bu gün, 
tam şu anda, faaliyetlerinizi geliştirmek ve yaymak için kati bir karar alın.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu gün, kırsal bölgelerde geliştirdiğiniz faaliyetleri tasvir eden 
mükemmel programınızı seyrederken, Ben, Kendimi sevinç duygusu içinde 
kaybettim. Yarın sizlere daha çok zaman ayıracağım ve hepinize sonsuz bir 
mutluluk bahşedeceğim. Bhagavan, “Prema Mudita Manase kaho.....” 
Bajan’ını söyledi ve Diskur’una devam etti. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Hiçbir zaman kendinizi politikaya karıştırmayın. Kendinizi bütün 
politika faaliyetlerinden uzak tutun. Kutsal işinizi yapmaya devam edin ve 
İlahi İsmi terennüm ederek zamanınızı kutsallaştırın. Seçmiş olduğunuz 
yolu büyük bir azimle ve sebatla takip edin ve başarıya ulaşın. Günümüzde, 
politika alanında azgın bir bencillik ve başıboşluk, kol gezmektedir. Sizler 
ise bencilsiz bir hizmet hayatı sürerek, devamlı Allah’ın üzerinde tefekkür 
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ederek kendinizi kurtarmalısınız. Yarın sabah, sizlerle daha uzun bir 
konuşma yapacağım. 

***** 


