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İlahi Diskur        28.Ekim2003   Prasanthi Nilayam 
 

DEĞER EĞİTİMİ’NİN ve AHLAK’IN TEŞVİKİ ÜZERİNDE 
REKTÖR YARDIMCILARI’NIN KONFERANSI 

 
 

SEVGİ ALLAH’TIR  
 SEVGİ İÇİNDE YAŞAYIN 

 
İnsan her çeşit bilgiyi hatmedebilir, 
İnsan rakibini tartışma yoluyla mağlup edebilir, 
İnsan savaş alanında kahramanca ve cesaretle çarpışabilir, 
İnsan vasi krallıkların üzerinde hükümdarlık eden bir imparator olabilir, 
İnsan hayırseverlik adına inekler ve altın sunabilir, 
İnsan gökyüzündeki sayısız yıldızları sayabilir, 
İnsan dünya üzerinde yaşayan çeşitli varlıkların isimlerini bilebilir, 
İnsan sekiz-uzuvlu (Ashtanga) Yoga’da uzman olabilir, 
İnsan hatta aya bile ulaşabilir, 
Fakat, bedeni, zihni ve duyuları kontrol etmek, 
Vizyonumuzu içe doğru döndürmek  
Ve zihnin en üst seviyede sükunet halini başarabilmek 
hemen hemen imkansızdır. 
     (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Günümüzde, eğitim alanında çeşitli tartışmalar ve düşünceler yer 
almaktadır. Her şeyden önce, eğitimin gerçek anlamını tarif etmeliyiz. 
İnsan, mevcut bütün kitapları okuyabilir ve bu kitapların içerdiği anlamı 
açıklayabilir. Fakat bu, o insanın eğitim görmüş olduğu hakkını ona 
bahşetmez. Günümüzde, dünya üzerinde son derece yüksek eğitim görmüş 
bazı insanlar var. Fakat böyle bir eğitime sahip olmalarına rağmen ne gibi 
bir transformasyona uğramışlar ve iyiyi kötüyü ayırt edebilme gücüne sahip 
olabilmişler midir? Bu, sözde eğitim görmüş insanlar dünyaya ne gibi bir 
faydada bulunmuşlardır? Hiç kimse işin bu yönünü anlamaya ve 
değerlendirmeye çalışmıyor. Eğitim görmüş bir insan ancak içine dönüp 
baktığı zaman, eğitimin gerçek anlamının ve felsefesinin temelinde yatan 
şeyi anlayabilecektir. Bu durumun tam aksine olarak, insanlar zekalarını 
dünyevi konular üzerine uygulamaktadırlar.  
 Fakat buna rağmen, yine de Atma Tattwa’nın doğası üzerinde 
araştırmalar yapan bazı kimseler var. Atma Tattwa’nın doğası üzerinde 
yapılacak araştırmanın önemini takdir ettiğimiz için, Sri Sathya Sai Yüksek 
Öğretim Enstitüsü’nde bir M.B.A. bölümü ihdas ettik. M.B.A. harfleri, (M) 
zihnin doğasını anlamayı, (B) fiziksel bedeni ve (A) Atma’yı temsil ederler. 
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(Biz bunu Türkçeleştirerek M.B.A.yerine Z.B.A. diyebiliriz yani (Z) zihin, 
(B) fiziksel beden ve (A) Atma). Zihnin ve bedenin doğasını anlamak daha 
kolaydır. Fakat Atma’nın doğasını anlamak o kadar kolay değildir. 
Atma’nın ne olduğunu hiç kimse anlayamaz. O’nun bir formu yoktur. O, saf 
ve tertemiz bilinçtir (consciousness). Hatta tahsil görmüş insanlar dahi Atma 
Tattwa’nın bilinç consciousness) olduğunu anlayamamaktadırlar. Birçokları 
bilinçli (conscious) seviyesine kadar çıkabilmektedirler. Bazıları ise bundan 
sonraki seviye olan vicdan (conscience) seviyesine kadar da 
ulaşabilmektedirler. Bütün bunların özeti, günümüzün insanı, saf/tertemiz 
bilinç (consciousness) olan Atma Tattwa’yı anlayamamaktadır. Ancak insan 
bilinçli’nin (conscious) ne olduğunu anladığı takdirde vicdan’ın 
(conscience) ne olduğunu anlayabilir. Gene de, ancak vicdan’ın 
(conscience) ne olduğunu anlayabilen kimse, saf/tertemiz bilinç prensibinin 
hakikaten ne olduğunu anlayabilir. Bundan böyle bu üç katagori yani, 
bilinçli (conscious), vicdan (conscience) ve saf/tertemiz bilinç 
(consciousness) birbirleriyle iç içe bağlıdırlar.  
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Spiritüelliğin çok soyut olduğunu ve kolayca anlaşılmadığını 
düşünebilirsiniz. Atma Tattwa, sadece maddi bilgileri geliştirerek 
anlaşılamaz ve idrak edilemez. Hakikatte, Atma Tattwa’yı anlamak maddi 
bilginin çok ötesindedir. O, transandantal’dir (deneyüstüdür). O, temel 
bilgidir. O, bütün fiziksel, maddi ve dünyevi bilgilerin temelinde yatar. 
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Sizler, spiritüelliğin anlaşılamayacak bir şey olduğu gibi yanlış bir 
anlayış içinde olabilirsiniz. Fakat bu doğru değildir. Spiritüellik, içsel 
anlamı olan bilinçtir (consciousness). Farkındalılık nedir? Bu terimin bizce 
normal anlamı, her hangi bir objenin veya halin farkında olmaktır. Örneğin, 
(bir mendil göstererek), bu bir objedir. Bunun ne olduğu sorusu sorulunca, 
bir mendil olduğu cevabı verilir. Bu obje hakkındaki bilgi farkındalılık 
olarak kabul edilir. Aynı zamanda Ben (bir çiçek göstererek) bunun ne 
olduğunu sorduğum vakit, onun bir çiçek olduğu cevabını verirsiniz. Bu da 
aynı şekilde farkındalılık olarak bilinir. Bütün bunlar çeşitli maddi objelerin 
dış formlarıdır. (mendili göstererek) Bu bir kumaştır. Bu kumaşın esası 
nedir? İpliktir. Peki, bu ipliğin esası nedir? Pamuktur. Bu da demektir ki, 
iplik ve pamuk olmadan bu kumaş yapılamaz. Pamuk, iplik ve kumaşı 
meydana getiren temel objedir. Fakat maalesef biz, kumaşın esası olan 
pamuğu değil de sadece kumaşı tanıyoruz. Bu nedenle, bu gün en önemli 
olan şey, bütün bilginin temelinde yatan Atma Taatwa’yı idrak etmektir. 
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Eğer bir insan Atma Tattwa’yı idrak edebilirse, kolayca her şeyi idrak 
edebilir demektir.  
 Atma Tattwa nedir? Örneğin, bir fiziksel bedenimiz var. Bu beden, 
devamlı faaliyette olan uzuvlara sahip. Fakat, bu bedendeki uzuvları 
çalıştıran şey nedir? Her hangi bir objeyi, örneğin bir çiçeği bir elimizde 
tutuyoruz. Bu çiçeği elimizde tutabilmemiz gücünü bize veren şey nedir? 
Çiçeği kokluyoruz. Bu koklama gücünü nereden aldık? Bütün bu güçlerin 
içsel kaynağını anlamak ve idrak etmek için en ufak bir gayret dahi 
sarfetmiyoruz; örneğin Atma Tattwa. Bu benim elim, benim bacağım, benim 
parmağım, benim başım, vs., diyoruz. Fakat sen kimsin? Önce bu “sen”in 
kim olduğu anlaşılmalı ki, benim elim, benim bacağım, benim parmağım, 
benim başım, vs., diyebilesin. Bu kimin başı? Bu kimin bacağı? İşin bu 
yönünü anlamadan nasıl olurda “Ben” ve “Benim” diyebilirsin? Vedanta, 
“sen kimsin?” ve “ben kimim?” bilgisiyle ilişkilidir. Fakat hiç kimse, 
kendisi hakkında “ben kimim?” araştırmasını yapma gayretini göstermez. 
Bu evrende her şeyin temelinde yatan en önemli soru “Ben kimim?” 
sorusudur. Eğer insan bu “Ben”i anlarsa her şeyi anlamış demektir. 
Spiritüellik anlaşılamıyacak veya boş bir uygulama değildir. Bu evrende her 
şeyi hareket ettiren temel bir prensip vardır. Bu temel prensibi anlamak için 
gayret sarfetmeliyiz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi nedir? Sevgi’nin doğası nedir? Bu nereden 
kaynaklanmaktadır? Bir insan sevgi olmadan yaşayabilir mi? Bu 
imkansızdır. Bu nedenle, “Sevgi, Allah’tır; Sevgi içinde yaşayın”, denmiştir. 
Bu evrendeki her şeyin temeli olan bu Sevgi prensibini insanın anlaması 
gerekmektedir. Sevgi olmadan bu dünyada hayat olamaz. Bütün evreni 
kaplayan bir alt güç mevcuttur. Bu güç, Hakikat’tir. Hakikat nedir? Hakikat 
için “Trikalabadhyam Sathyam” denir – yani, geçmişte, bu gün ve 
gelecekte, zamanın her üç halinde de mevcut olandır. Böyle olmasına 
rağmen sadece bu söze dayanarak bir sonuca varamayız. “Sathyam” 
(Hakikat), zamanı aşan’dır. Hakikat kavramının elle tutulur bir formu 
yoktur. Fakat bir anlamı vardır. “Hakikat Allah’tır, Sevgi Allah’tır”, deriz. 
Devamlı olarak “Allah” kelimesini tekrarlarız. Çeşitli şartlar altında bu 
“Allah” kelimesinden faydalanırız. Bir ateist dahi yanlış bir şey yaptığı vakit 
“Aman Allah’ım!” der. Hatta insanlar bu “Allah” kelimesinin anlamını 
bilmeden dahi kullanırlar. Böyle olmasına rağmen hiç kimse bu terimi doğru 
olarak açıklayamaz. Aynı şekilde de, hiç kimse “Hakikat” terimini tarif 
edemez. Bunun için en uygun metod insanın bizzat kendi deneyimidir. İnsan 
böyle bir deneyimi nasıl doğru olarak tarif edebilir? Örneğin, insan, 1+1=2, 
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2+2=4 ve 2-1=1 vs, diye sonsuza kadar tekrarlayabilir. Ancak artı ve eksi 
olarak tekrarlayabilir, hiç kimse hesabın temelinde yatan şeyi açıklayamaz. 
Dünya üzerindeki çeşitli objelere isimler verebiliyoruz. Fakat bu objelerin 
gerçek doğasını anlamak için hiçbir gayret sarfetmiyoruz. Bütün dünya 
maddi objelerle doludur. Burası bir madde dünyasıdır. Böyle olmasına 
rağmen, bu maddi dünyanın ötesinde başka bir şey vardır. Şöyle ki, “Buddhi 
grahyamatheendriyam” (entelektin idrakinin ötesinde olan ve 
anlaşılamayan olan). O transandantaldır (yani deneyüstüdür). Bu dünya 
üzerindeki objeleri sayıp şu kadar milyon diyebiliriz. Bu numaranın 
ötesinde ne var? Bu da oluyor ki, soruşturmaya devam ettikçe bir sonuca 
varamıyoruz. Gerçek şudur ki, her insanda mevcut olan bir temel prensip 
vardır. “Sevgi Allah’tır” dediğiniz vakit, “Sevgi” her yerdedir, her yerde 
hazır ve nazırdır. Bu Sevgi temel prensibi her insanda, yok hayır, her canlı 
varlıkta mevcuttur. “Hakikat benim içimdedir” ve “Ben Hakikat’im” 
dediğiniz vakit bunun anlamı nedir? Bu, “Ben” ve “Beni/Bana” nedir? Eğer 
dikkatlice analiz ederseniz, bu içinizdeki “Ben”, aynı zamanda başkalarının 
da içinde olan “Ben”dir. Tek Hakikat budur. Bu Hakikat ancak spiritüel 
soruşturma ile anlaşılabilir. Ve bu dahi insanın kendi doğasını devamlı ve 
samimi bir şekilde araştırmasıyla olabilir. Günümüzde böyle bir araştırmayı 
yapan pek az kimse vardır. Gerçek anlamlarını anlamadan bazı terimleri 
gelişigüzel kullanmaktayız.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bununla birlikte, kavramanız mümkün olmayan bazı soyut 
kavramları anlamaya çalışarak zamanınızı boşa harcamayın. Sadece 
Allah’ın varlığına büyük bir inanç duymanız yeterlidir. Allah’ın var olduğu 
ve sizin de Allah olduğunuz inancını kuvvetlendirin. İnancımızı 
geliştirmeden hiçbir şeyi anlayamayız. Bu nedenle, en başta “Ben” kavramı 
üzerinde kati inancınızı geliştirin. Ancak ondan sonra ikinci kavram olan 
“sen”i anlayabilirsiniz. Küçük bir örnek. “Ben” ve “sen” birleşince “biz” 
olur. Bununla birlikte, “biz” + “O”  sadece ebediyyen var olan “O” olur. 
“Ben” ve “sen” devamlı değişir. Çocuk iken, “Ben çocuğum” dersiniz. 
Gençliğinizde, “Ben erkeğim” dersiniz. Aynı şekilde yaşlanınca da “Ben 
ihtiyar adamım” dersiniz. Böylece hayatınızın değişik dönemlerinde 
devamlı olarak değişikliğe uğruyorsunuz. Bu bakımdan bu değişmekte olan 
prensibe yapışmanın bir faydası yoktur. Kendinizi hiç değişmeyen prensibe 
bağlayın, örneğin, O’na. “O”, Allah’tır. “O” hem sizin içinizde hem de her 
insanın içinde mevcuttur. “O her yerdedir – sizin içinizde, sizin üzerinizde, 
sizin altınızda ve sizin etrafınızdadır”. Bundan böyle bu “O” prensibi, her 
yerde hazır ve nazır olan İlahi Vasfı temsil eder. İnsanlar böyle İlahi Olan 
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bir prensip üzerinde kati bir inanç geliştirmelidirler. Diyelim ki, “Ben O’nu 
seviyorum” [ve O’ndan] başka hiç kimseyi değil diyorsunuz. Bu nasıl 
gerçek olabilir ki? Bunun anlamı siz kendinizi sevmiyorsunuz demektir. “bu 
benim bedenim” dediğiniz vakit bu bedene inanabiliyor musunuz? 
İnanamazsınız çünkü o devamlı değişikliğe uğruyor ve kolayca 
bozulabiliyor. Bununla birlikte, her bedende aslında var olan non-dual Atma 
Tattwa prensibi ebedidir ve transandantaldır. O’nun “Atma”dan başka bir 
ismi yoktur. Böyle olduğuna göre, O’na bu ismi kim vermiş sorusu çıkar. 
Hakikatte O’na bu ismi her hangi bir kimse vermiş değildir. Atma her yerde 
hazır ve nazırdır. “O” her yerdedir. Böyle her yeri kaplamış olan Atma 
Tattwa’ya kim isim verebilir ki? Bu boş bir egzersizdir. Bu boş egzersizle 
zamanınızı harcamayın. Bu her yerde hazır ve nazır olan Atma Tattwa 
üzerinde değişmez bir inanç geliştirin ve onu yayın. Bu inanç 
farkındalılıktır. Bu farkındalılık olmadan siz var olamazsınız. Bu bir gül 
çiçeğidir (bir gül çiçeğini gösterir). Onu siz o [yani çiçek] olarak tanıdınız. 
Fakat, bu çiçeğe bu ismi kim verdi? Bunu bilmiyorsunuz. Siz sadece, [kendi 
lisanınızda] bir çiçeğe verilmiş olan ismi tekrar edip duruyorsunuz. Böylece, 
altında yatan Hakikat’i anlamadan kelimeleri tekrar edip dururuz. Bu 
nedenle insan ilk iş olarak vizyonunu içine doğru döndürüp, kendi içinde 
mevcut olan Atma Tattwa üzerinde meditasyon yapmalıdır. Bu Atma Tattwa 
ancak devamlı sadhana sonucu idrak edilebilir. Ancak insan bu Atma 
Tattwa’yı idrak ettikten sonra her hangi bir tartışma içine girişebilir. Aynı 
zamanda da fiziksel bedenin doğasını anlayabilir. Fiziksel beden çeşitli 
uzuvlardan teşekkül eder. Bütün bu uzuvların içinde, başta aslında var olan 
“Ben” prensibini bulacaksınız. Bu nedenle bu benim bedenim, benim elim, 
benim parmağım, vs., diyorsunuz. Bedenin doğasını derinlemesine 
araştırmaya devam ettiğinizde, aynı “Ben” prensibinin bütün uzuvlarda 
mevcut olduğunu göreceksiniz. Spiritüel kavramları anlamak çok zordur. 
Fakat bundan dolayı sadhana yapmaktan vaz geçmeyin. Tam aksine olarak 
onu en sıkı bir şekilde yapmaya devam etmelisiniz. Dünyevi objelerin 
peşinden koşmak çok boş bir şeydir. Eğer Atma Tattwa’yı anlayabilirseniz 
her şeyi anlamış sayılırsınız. Eğer “ben kimim” soruşturmasını yapmaya 
devam ederseniz sonunda “Ben” prensibinin Atma Tattwa’dan başka bir şey 
olmadığı Hakikat’ini idrak edeceksiniz. Bu Atma Tattwa’ya olan inancınızı 
çok kati bir şekilde geliştirin. Bazı insanlar Atma Tattwa prensibine değişik 
isimler vermektedirler. Fakat O’nun ne bir ismi ne de bir formu vardır. O, 
bütün isimlerin ve formların ötesindedir. O, transandantaldır. İnsanın içinde 
doğuştan var olan bilinç (consciousness) gücü başka hiçbir yerde mevcut 
değildir. İnsan bu bilincin ne olduğunu anlayıp idrak etmelidir. Bu da ancak 
devamlı sadhana yaparak ve soruşturma yaparak mümkündür.  
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Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Siz öğrenciler spiritüel kavramları kolay kolay anlayamıyorsunuz. 
Böyle olmasına rağmen eğer kati bir inanç geliştirirseniz bu gibi şeyleri 
daha kolay anlayabilirsiniz. Fakat günümüzde insanlar inanç gözlerini 
kaybederek kör olmuşlardır. Prema (Sevgi) nedir? Bunu bilmiyorsunuz. 
Karanlık nedir? Bu gün karanlığı görmüş olan her hangi bir kimse var 
mıdır? Gözlerinizi kapatın. Ne görüyorsunuz? Karanlığı gördüğünüzü 
söyliyeceksiniz. Bu demek oluyor ki, karanlığı görüyor ve 
tanıyabiliyorsunuz. Öyle olmasa nasıl onun karanlık olduğunu 
söyleyebilirsiniz? Bu da gösteriyor ki, bu dünyada her şeyin bir esası vardır. 
Hakikat’i idrak edebilmek için insan inancını geliştirmelidir. Hayat 
yolculuğunuzda, kati inanç, rehberiniz olmalıdır. Bir yere giderken gittiğiniz 
yeri bilmezseniz hedefinize nasıl ulaşabilirsiniz? Mandir’e gitmek üzere kati 
karar verirseniz ancak o zaman Mandir’e ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde de, en 
başta ilk iş olarak Atma Tattwa’yı hayat yolculuğunuzun hedefi olarak seçin.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizler gerçek Prema’nın (sevginin) ne olduğunu anlayamıyorsunuz. 
Fiziksel bedeni ve onun güzelliğini seviyorsunuz. Serveti seviyorsunuz. Dış 
görünüşü seviyorsunuz. Bir insanın dışa dönük davranışlarını seviyorsunuz. 
Bütün bunlar nereden geliyor? Bütün bu görünüşlerin esası/temeli nedir? Bu 
dış görünüşteki formlar ne kadar zaman öyle kalacak? Hepsi de devamlı 
olarak değişime uğramaktalar. Bu devamlı değişen dış görünüşlere sımsıkı 
yapışmanın ne faydası var ki? Sevginizi hiç değişmeyen Atma Tattwa 
prensibine yönlendirmelisiniz. Atma Tattwa hiçbir şekilde her hangi bir 
değişikliğe uğramaz. O’na ne bir şey ilave edilebilir ne de O’ndan her hangi 
bir şey çıkarılabilir. Bu nedenle, böyle hiç değişmeyen bir prensip üzerinde 
çok kati bir inanç geliştirmelisiniz. Sık sık falanca şeyi, falanca kimseyi çok 
sevdiğinizi söylersiniz. Fakat onun hakkında ne biliyorsunuz ki? Onun 
fiziksel formunu mu seviyorsunuz? Davranışları mı hoşunuza gidiyor? 
Onun tatlı mizacını mı seviyorsunuz? Sizi ona çeken şey nedir? Hakikatte 
bütün bunlar geçici şeylerdir. Böyle olmasına rağmen içinizde bundan 
sorumlu bir nitelik vardır. Bu da sevgidir. Allah’ın sevgisi. Sevgi O’nun 
formudur. Böylece sevgi için sevgi geliştiriyorsunuz. Sevgisiz hayat olamaz. 
Bunu anlatmak için küçük bir örnek. Bir annenin 20 yaşında bir oğlu vardır. 
Bir zaman sonra oğlu vefat eder. Anne oğlunun cesedi önünde, “Ah! 
Oğlum! Sen hayatta iken ben yaşayabiliyordum. Şimdi nasıl yaşayacağım?” 
diye ağlar. Böyle acı/üzüntü annenin oğlunun fiziksel formuna olan 
geliştirdiği bağımlılığın sonucudur. Bu, gerçek bir sevgi değildir. Önemli 
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olan şey sevgidir; fakat fiziksel forma olan sevgi değil. Ancak sevgi için 
sevebilenler gerçek sevgiyi yakalayabilirler. Fiziksel bedeni sevenlerin 
sevgisi fiziksel beden kaldığı müddetçe devam eder. Ondan sonra da 
azalarak yok olur. Bu nedenle sevgiyi sevgi aşkına sevin. Böyle bir sevgi 
hayattır. Bu hayat da Allah’tır. Bu, işte gerçek Atma Tattwa’dır. Yegane 
gerçek Atma Tattwa’dır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgiyi sadece sevgi yoluyla aramalısınız. Gopika’lar şöyle dua 
etmişlerdi: 
 
Ey Krishna, o tatlı fülütünü çalarak, bizim kalplerimizin sevgisiz çölüne 
sevgi tohumlarını ek. 
Dünya üzerine sevgi yağmurlarını yağdır ve sevgi nehirlerinin akmasını 
sağla. 
      (Telegu dilinde bir Şarkı) 
 
 Sevgi nehirleri devamlı akmalıdır. Tek [başına] sevgi prensibini 
anlayabilirseniz bu yeterlidir. Bu sevgi, her şeydir. Bu sevgiyi hayatınızın 
başı ve sonu olarak kabul edin. Sevginizi maddi objelere yönlendirmeyin. 
Eğer sevgi aşkına sevmeye devam ederseniz böyle bir sevgi ebedi olacaktır. 
Sevilecek olan şey beden değil de sevgi prensibi olmalıdır. Bütün isimler ve 
formlar yok olmaya mahkumdurlar ve kalıcı değillerdir. Bu gibi şeyleri 
sevmemeliyiz. Bu gibi şeylere karşı yönlendirilen sevgi fizikseldir, fakat 
sevgi aşkına olan sevgi ebedidir. Hakikat’i Hakikat olarak kabul edin. 
Hakikat’i maddi objelerle karıştırmamalısınız. Aynı şekilde de sevgi maddi 
objelerle ilişkilendirilmemelidir. Sevgi, sadece sevgidir. Bu da, sevgi 
Allah’tır demektir. İşte İlahi Vasfı böyle bir sevgi ile elde etmelisiniz. 
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Hayatta bazı görevlerle (beklentilerle) ve hayal kırıklıklarıyla 
karşılaşırsınız. Her ne zaman bir beklentiniz olursa aynı zamanda da bu 
[beklenti] yerine gelmeyince hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu nedenle, hiçbir 
zaman beklentiniz (arzularınız) olmasın. Böyle olduğu takdirde hayal 
kırıklığına gerek kalmaz. Forma önem vermeyin. Hakikatte Atma 
Tattwa’nız sizin gerçek formunuzu temsil etmektedir. İlahi Vasfı her hangi 
bir isim ve formla sınırlamayın. Rama, Krishna, Govinda gibi isimler sadece 
insan tarafından Allah’a atfedilen isimlerden ibarettir. Bunlar doğuştan var 
olan şeyler değildir. Bunlara fazla önem verilmez. Fakat böyle olmasına 
rağmen, spiritüel arayışın ilk safhalarında insanın belli bir ismi alması 
gerekmektedir. Örneğin, değişik eğitim şekilleri almak gerekir. Aynı 
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zamanda da eğitimin bütün özünü idrak etmek gereklidir. İşte bu, 
Hakikat’tir. Fakat ne kadar zaman için? O özü deneyimleyinceye kadar. 
Bilginin özünü deneyimlediğiniz zaman o dahi yok olur. Bu nedenle isim ve 
forma bel bağlamayın. Hakikat Hakikat’tir. Bu, yegane Hakikat’tir. Formu 
yoktur. Sevgi Allah’tır. Sevgi’nin formu yoktur. Böyle İlahi Olan bir 
Sevgi’yi geliştirin. Allah mevcuttur. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Eğer 
Allah olmazsa doğanın var olması mümkün değildir. Prakruthi’yi (Doğayı) 
deneyimleme sonucu Paramathma (en yüce öz) anlayışı doğar. 
Paramathma’dan Paratattwa (En Yüce Gerçeklik) anlayışı ortaya çıkar. 
Paratattwa, Atma Tattwa’dır. Bu nedenle daima o Paratattwa’yı sevin. 
Sevginizi, daima değişikliğe mütemayil olan şeylerle sınırlamayın. Vakit 
olursa, bu Prema Tattwa (Sevgi Prensibi) üzerinde sizlere daha teferruatlı 
bilgi vereceğim. [Eğer] öğrenciler bu ilahi sevginin doğasını anlayabilirlerse 
hayal kırıklığı için sebep kalmaz. Onlar daima bir beklenti ve hayal kırıklığı 
içinde yuvarlanıp gidiyorlar. Sevgi sadece isme sahiptir formu yoktur. Bu 
sevgiyi istediğiniz forma yönlendirebilirsiniz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Allah ancak tek bir yoldan elde edilebilir. Bu da Sevgi yoludur. Bu 
Hakikat’tir. “Ben” prensibini belli bir formla sınırlamayın. Küçük bir örnek. 
Şu son günlerde (Swami’nin fiziksel bedeninin küçük kardeşi) 
Janakiramaiah vefat etti. Onu seven bazı kimseler vardı. Bu kimseler her 
gün gazetelerde ölüm ilanı şeklinde, “Janakiramaiah! Fani bedenini 
terkederek bizleri yalnız bıraktın. Lütfen tekrar dünyaya doğ ve bizler seni 
tekrar sevebilelim,” gibi ilanlar vermekteler. Bu insanların, onu 
sevebilmeleri için Janakiramaiah’ın bu dünyada tekrar doğması gerekli 
midir? Bu insanların arzuları bu mudur? Bütün hayatımızı sadece ölüm ve 
doğuma mı hasretmeliyiz? Hakikatte, doğum ve ölüm gerçek değillerdir. 
Muhakkak ki, doğum olan yerde ölüm vardır. Hayatın bu ikili safhası yani 
doğum ve ölüm sadece bedene mahsustur, Atma için değildir. Bizler 
sevgimizi ölüm ve doğuma mahkum olan bedene değil de Ebedi Atma 
Tattwa’ya doğru yöneltmeliyiz. Ben sizlere sık sık “Bangaru!” diye hitap 
ederim. Sizlere böyle hitap etmemin altında yatan anlam nedir? Altın, metal 
olduğu için bozulmaz. Eritildiği vakit şekli değişir ve çeşitli süsler yapmakta 
kullanılır. Siz altın olarak çeşitli formlara girebilirsiniz fakat sizin Atma 
Tattwa’nız hiçbir değişikliğe uğramaz. Değişen formları değil de Atma 
Tattwa’nın hiç değişmeyen prensibini elde etmeye çalışmalısınız. Sizin 
gerçek doğanız olan, hiç değişmeyen Atma Tattwa’yı sizlere hatırlatmak 
için Ben size “Bangaru” diye hitap ederim. Altın daima altındır. Bu 
Hakikat’tir. Bu ebedidir. Daima böyle ebedi olan gerçeğe ulaşmak için çaba 
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göstermelisiniz. Bunu göz önünde tutan Adi Shankara ünlü “Bhaja 
Govindam”da şöyle terennüm eder: 
Punarapi Jananam Punarapi Maranam 
Punarapi Janani Jathare Sayanam 
Iha Samsare Bahu Dustare 
Kripayapare Pahi Murare. 
 
(Ey Rab’bim! Bu doğum ve ölüm çemberine yakalanmış durumdayım; 
tekrar tekrar anne rahminde kalmanın acısını deneyimliyorum. Bu dünyevi 
hayat okyanusunu geçmek çok zor. Lütfen beni bu okyanustan geçir ve bana 
kurtuluşu bahşet.)  
 
 Doğumu ve ölümü olmayan o prensibin özlemini çekmeliyiz. Niye 
tekrar doğmayı arzu edelim ki?  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizlerde, doğumu ve ne de ölümü olmayan İlahi bir Sevgi var. 
Sevginizi o İlahi Sevgi’ye doğru yönlendirin. O sevgi, daima sizinledir. 
Eğer böyle bir sevgiyi geliştirebilirseniz, daima sevginin somutlaşmışları 
olarak kalacaksınız. Bu İlahi Sevgi’ye bütün inancınızla bağlanın. Dünyevi 
sevgiye inanmayın, o geçip giden bulutlar gibidir. Bu bulutlar gelir ve 
giderler. Hiçbir zaman kalıcı değillerdir. Ebedi olan sevgiyi sevin. Bu Atma 
Tattwa’dır. O, Atma Tattwa’yı sevin. Spiritüel alana girmek isteyenler ve 
İlahi Vasfa giden yolu bilmek isteyenler lütfen Bana gelsinler. Ben size 
anlatacağım. Sadece hayal kırıklığı yaratan dünyevi sevgiye aldanmayın. 
Hayal kırıklığı yaratmıyacak bir sevgiyi geliştirin. İstediğiniz eğitimi izleyin 
fakat eğitimin içsel anlamını anlayın. Sonra da onu uygulayın, deneyimleyin 
ve o eğitimin özünün tadını çıkarın. Sevginizi oraya buraya, her şeye 
yönlendirerek hayal kırıklığına uğramayın. Bazı öğrenciler böyle yaparak 
hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Sonuçta da hiç kimseyi 
sevememektedirler. Bu doğru bir şey değildir. Ebedi ve İlahi Olan Sevgi 
prensibinin bizzat kendisini sevin. Bu İlahi Sevgi’yi ne kadar çok severseniz 
O, o derecede büyür.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Ben daima sizlere “Sevgi’nin Somutlaşmışları!” diye hitap ederim. 
Sadece bu tip sevgiyi geliştirin. Böyle bir sevgiyi geliştirdiğiniz takdirde, o 
da buna karşılık sizi koruyacaktır. İşte, “sizinle, sizin içinizde ve sizin 
etrafınızda” sözünün anlamı budur. 
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 (Bagavan İlahi Diskur’unu, “Prema Muditha Manase Kaho...) 
Bajan’ı ile sona erdirdi. 
 (Program Milli Marşı söyleyerek sona erdi.) 


