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Avatar Vani            12 Kasım 2003 
 
 
 

FİZİKSEL ÖZÜRLÜLERİN 
SAYGINLIKLARINI GERİ VERİN 

 
Borç gibi [kötü] hastalık yoktur, 
Açları doyurmaktan daha yüce hayır severlilik yoktur, 
Ebeveynlerden daha yüce tanrılar yoktur 
Merhametten daha yüce Dharma yoktur, 
İyinin arkadaşlığını kazanmaktan daha yüce bir kazanç yoktur, 
Öfkeden daha büyük bir düşman yoktur, 
İyi bir isimden daha büyük servet yoktur, 
Kötü ismin bizzat kendisi ölümdür, 
Allah’ın ismini zikretmekten daha güzel bir övünç kaynağı yoktur. 
       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Beden sakat olabilir ama Atma bundan hiçbir şekilde etkilenmez. 
Atma, hiç değişmeyendir, saf ve ebedidir. Fiziksel özürlü olan kimse, her 
hangi bir uzvu olmadığı ve başına bir felaket geldiği düşüncesiyle 
endişelenmesin. Her hangi bir uzvunuzun deforme olmasıyla özürlü olsanız 
bile, görevlerinizi yapabildiğiniz kadar iyi yapmalısınız. Bu şekilde, 
uzuvları normal çalıştığı halde zamanlarını boşa harcayan kimselere bir ders 
vermiş olursunuz. Bu çeşit insanlar ne gibi işler yaparlar? Kötü arkadaşlarla 
bir araya gelirler ve kötü eylemlerde bulunurlar. Fakat sizlerin kötü 
arkadaşlarla bir araya gelmenize, kötü davranışlarda bulunmanıza ve kötü 
eylemler yapmanıza fırsatınız yoktur. Hakikatte, size böyle fiziksel bir 
durumu bahşettiği ve sizler de bu nedenle devamlı olarak Yüce Allah’a dua 
ettiğiniz için O’na şükretmelisiniz. Fiziksel özürlü olanlarla ve uzuvları 
normal olan kimseler arasında çok fazla bir fark yoktur. Fiziksel özürlüler, 
toplum içinde faydalı olabilecek bazı faaliyetlerde bulunamıyabilirler. Fakat 
şu soru sorulabilir, normal uzuvlarına sahip olan kimseler ne dereceye kadar 
bu faydalı işleri yüklenebiliyorlar? Hemen hemen hiç. Bütün uzuvları 
mükemmel çalışan normal bir bedene sahip olmanın, sizi yücelteceği gibi 
yanlış bir düşünceye kapılmayın. Gerçekte, normal bedene sahip kimseler 
fiziksel özürlülerden daha çok günah işlemektedirler. Bütün kolaylıklardan 
istifade ederek tam sağlıklı bir hayatın tadını çıkaracakları yerde, hataları ve 
kibirleri yüzünden hem kendileri ve hem de başkaları için problemler 
yaratmaktadırlar.  
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Geçici Hayırseverlik Pek Faydalı Değildir 
 Sri Sathya Sai eğitim kurumlarının öğretmenlerinin, eski ve şimdiki 
öğrencilerinin fiziksel özürlülere faydalı hizmetler vermeleri Beni çok mutlu 
ediyor Böyle olmasına rağmen, bu gibi hizmetleri kısa-vadeli olarak sadece 
bir iki günlüğüne sınırlamak yeterli değildir. Bazı öğrencilerimizin, topluma 
faydalı, bazı hizmetler verdiklerini gözlemliyorum. Günlük rutin işlerini 
yapabilmelerini sağlamak için, fiziksel özürlülere koltuk değnekleri, üç 
tekerlekli bisikletler, vs., gibi faydalı şeyleri vermekteler. Bunları vermekle 
beraber, özürlülerin bütün hayatları bu aletlere bağlı olduğu için onların iyi 
bir şekilde çalışmalarını da temin etmek gerekir. Bu amaçla bunların zaman 
zaman servis görmeleri ve tamir edilmeleri elzemdir. Ancak o zaman 
verildikleri kimselere faydalı olabilirler. Her zaman sık sık Benim 
yardımımı istemeye gelemeyebilirsiniz. Bu bakımdan Ben, bu amaçla 
kullanılmak üzere devamlı on lakh’lik (bir lakh=yüzbin rupi) bir para fonu 
tesis etmeyi teklif ediyorum. (şiddetli alkışlar). Bu para fonu ile devamlı 
olarak fiziksel özürlü kimselere hizmet verebilirsiniz ve toplum içinde de 
başkalarına örnek olursunuz.  
 Fiziksel özürlü kimselerin ebeveynleri, “Ne yazık! Bizim 
çocuklarımız başkalarının ki gibi normal hayat süremiyorlar. 
Evlenemiyorlar. Onları kim evlendirecek?” diye düşünebilirler. Böyle 
zihinsel ıstırap içinde olan ebeveynleri rahatlatmak için sizin bu gibi 
hizmetleri de üstlenmenizi arzu ederim. Onların fiziksel özürlü çocuklarına 
hizmet vererek onları huzura ve rahata kavuşturmalısınız. Çok sayıda insan 
normal uzuvlarına sahiptirler. Fakat bunun ne faydası vardır ki? Örneğin, 
eller. Bu ellerle hem iyi hem de kötü şeyler yapabiliriz. Gözler hem iyi hem 
de kötü şeyleri görmek için kullanılabilirler. Zihin, iyi veya kötü 
düşüncelerle doldurulabilir. Bu nedenle, bedeni, zihni ve entelekti normal 
olarak, mükemmel çalışan kimselerin çok üstün oldukları gibi bir anlayışa 
kapılmayın. Yüksek derecede entelektüel yetenekleri olmasına rağmen, 
bunların arasından bazıları bu yeteneklerini yanlış yerlerde 
kullanmaktadırlar. Fiziksel özürlü olan sizlerin, hayatınızı devamlı olarak 
Allah üzerinde tefekkür ederek geçirmenizi ve başkalarına örnek olmanızı 
arzu ederim.  
 
Fiziksel Özürlülere Devamlı Hizmet Verin 
 Anantapur Kolej’imizin öğretmenleri, zaman zaman bunun gibi 
faydalı hizmetleri üstlenmektedirler. Fakat bu yeterli değildir. Fiziksel 
özürlü kimselere verdiğimiz bu araçlar zamanla tamir gerektirebilir. Bu 
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araçları sadece dağıtarak mutluluk duymamalısınız. Düzenli aralıklarla 
onların iyi çalışır durumda olup olmadıklarını kontrol etmelisiniz. Eğer 
değillerse onları hemen tamir ettirmelisiniz. Bu, sizin sorumluluğunuzdur. 
Düzenli aralıklarla, Pazar günleri ve tatillerde bu fiziksel özürlüleri  ziyaret 
etmenizi ve araçlarının çalışıp çalışmadığını ve kendilerinin 
maksatlı/anlamlı bir hayat yaşayıp yaşamadıklarını soruşturmanızı 
istiyorum. Aynı zamanda, fiziksel özürlü çocukların ebeveynlerinin 
gönüllerini alarak onları rahatlatmalısınız ve teselli etmelisiniz.  
 Fiziksel özürlü kimselerin bazılarının evleri olmayabilir. Bu nedenle, 
sokaklarda ve pazar yerlerinde başıboş dolaşarak dileniyor olabilirler. Ve 
hatta onlara verdiğimiz bu araçları dahi satma yoluna gidebilirler ve birkaç 
gün içinde yine eski başladıkları duruma düşebilirler. Benim fikrimi 
sorarsanız, verdiğimiz hizmet ne olursa olsun, kalıcı bir fayda sağlamalıdır. 
Bundan böyle Ben, bu gibi insanlar için evler inşa edilmesini organize 
etmeyi üstleniyorum. Siz öğretmenler ve öğrenciler, bu fiziksel özürlü 
çocukların gelişmelerini devamlı olarak kontrol edeceksiniz. Dünyada bazı 
insanlar, ihtiyaç sahiplerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için hemen hayır 
yardımında bulunurlar. Fakat bu yeterli değildir. Bu faaliyetler, ihtiyaç 
sahiplerine geçici bir yardım sağlar. Sizler bu insanların yaptıkları gibi değil 
de fiziksel özürlülere bütün hayatları boyunca faydasını görecekleri bir 
hizmeti vermelisiniz.  
 
Fiziksel Özürlülerin Eğitim Yapabilmeleri için Fırsatlar Yaratın 
 Bu çocuklar arasında, yüksek eğitim yapmak isteyenler bulunabilir 
fakat bunun için imkanları yoktur. Bu gibi çocuklara cesaret vermelisiniz ve 
gereken yardımı yapmalısınız. Ben de, onlara gereken yardımı yapacağım. 
İhtiyaç olan şeyleri Benden isteyin. Ben bunları tedarik edeceğim. Fakat bu 
konuda bir noktayı hatırınızda tutmalısınız. Günümüzde, akademik alandaki 
bazı kimseler çok yüksek derecede eğitim gördüklerini zannederler. Bu 
yüzden egoist olurlar. Bangaru! İyi bir eğitim almalısınız ve bunu 
değerlendirmelisiniz. Egonuzu geliştirmemelisiniz. Ancak o zaman 
eğitiminiz amacına ulaşacaktır. 
 
Eğitimine ve zekasına rağmen, akılsız insan gerçek Öz’ünü bilmeyecektir ve 
dar-görüşlü bir insan da kötü huylarından vaz geçmeyecektir. 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Modern eğitim sadece tartışmalara yol açar, tam bir bilgeliğe değil. Sizi 
ölümsüzlüğe götüremeyecek bir eğitimi almanın ne faydası olabilir ki? Sizi 
ölümsüzlüğe götürecek bilgiyi elde edin. 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 
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 Günümüzde insanlar, sonsuz tartışmalara ve mantığa yol açtığı için, 
eğitimden gerçek bir fayda elde edememektedirler. Bu gibi tartışmalara 
meydan vermemelisiniz. Bu gün burada bulunan bazı fiziksel özürlü 
çocuklar, imkanları olmadığı için 8. ve 9. sınıflardan sonra eğitimlerine 
devam edemeyeceklerini Bana söylediler. Eğer yüksek eğitim için böyle 
şevkli iseler Ben onlara gereken imkanları sağlayacağım. Bunun için 
üzülmeyin. Hakikatte eğitim, gerçek varlıktır. Sonsuza kadar devam eder. 
Para yanlış yolda kullanılabilir veya çalınabilir. Fakat eğitim hiçbir zaman 
sizi yarı yolda bırakmaz. Bu nedenle, arzu ettiğiniz seviyeye kadar 
eğitiminize devam edin. Kendi köyünüzde ufak işler yaparak eğitiminizi 
değerlendirin ve ebeveynlerinize faydalı olun. Kendinize güvenli olun ve 
kendi kendinizi geçindirecek duruma gelin ve ebeveynlerinizi rahata 
kavuşturun. Ebeveynlerinize hizmet verin. Eğer bunu yaparsanız, yapılan 
çabalar hedefini bulmuş olacaktır. Sizin kendi hayatınız da bir anlam 
kazanacaktır. Fiziksel özürünüz dolayısıyla ıstırap çektiğiniz gerçektir. Sizin 
bu ıstırabınızı Ben anlıyorum. Bazı özürler kısa bir zaman için geçici 
olabilirler, bazıları ise hayat boyuncadır. Bazıları da sizin pervasız ve 
küstahça hareketlerinizden meydana gelmiş olabilir. Bazı yüksek eğitim 
görmüş insanların, eğitimlerini yanlış yolda kullandıklarını ve kötü 
eylemlerde bulunduklarını görüyorum. Umarım ki, sizler onlar gibi 
olmazsınız. Elde edebildiğiniz eğitimi elde edin ve sizden daha genç ve 
sizden daha şanssız olanlara aktarmakla o eğitimi iyi bir yolda kullanın. 
Eğer bir işe girmek istiyorsanız tabii ki bunu yapabilirsiniz. Bu kötü bir şey 
değildir.  
 
Devamlı Olarak Allah Üzerinde Tefekkür Edin 
 Bharat büyük bir ülkedir. Kutsal bir ülkedir. Bu ülkede doğmuş 
olanlar gerçekten şanslıdırlar. Fakat bütün bu büyüklüğün ne faydası var ki? 
Günümüzde, ülkedeki sefalet hiç kimseyi ilgilendirmemektedir. Hindistanda 
bazı zengin insanlar var fakat bunlar bu ıstırap içindekilere yardım 
etmemektedirler. Gerçeği söylemek gerekirse, erdemli insanlar, servet 
sahibi insanlardan daha iyiler. Benim hepinize tavsiyem, uzuvlarınızı iyi bir 
şekilde kullanın ve başkalarına yardım edin. Sevgili çocuklar! Sizler 
gerçekten şanslısınız. Devamlı olarak Allah üzerinde tefekkür edin. Sizi 
kurtarmaya gelecek olan, sadece Allah’tır. Allah’ın yardımı ve rahmeti 
olmadan hiç kimse en ufak bir işi dahi yapamaz. Allah’a gece ve gündüz, 
“Ey Allah’ım! İyi eylemlerde bulunarak bedenlerimizi kutsallaştırmak için 
bize yardım et,” diye dua edin. Eğer O’na böyle dua ederseniz O, mutlaka 
size yardımcı olacaktır. Gerçekte, Allah’ın var oluşunun en büyük sebebi, 
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böyle asil ruhlara yardım içindir. O, samimi saliklerin dualarına hemen 
cevap verir. O, ıstırabın ve umutsuzların tek sığınağıdır. 
 
Ormanda da olsanız, gök yüzünde de olsanız, şehirde veya köyde dahi 
olsanız, bir dağın tepesinde veya derin okyanusun ortasında bile olsanız, 
her nerede olursanız olun, Allah sizin tek sığınacağınız yerdir.  
       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Günün işi bittikten sonra, yatmadan evvel, “Swami! Bu gün Senin 
rahmetinle bu ufak Seva’yı yapabildim. Bu küçük Seva’yı kutsa,” diye dua 
edin. Böylece bütün gayretlerinizi Allah’a adayarak uyuyun. Aynı şekilde 
de uyanır uyanmaz, “Ey Allah’ım! Bana bu bedeni verdiğine göre, lütfen 
bana bu bedeni kutsallaştıracak eylemler yapmamda yardımcı ol,” diyerek 
Allah’a dua edin. Allah’a böyle dua ederseniz, O mutlu olacaktır ve hizmet 
faaliyetlerinde bulunabilmeniz için size gereken gücü verecektir. Bu 
nedenle, Allah’ı hiçbir şart altında unutmayın. O, daima sizinle olacaktır ve 
sizi koruyacaktır. Hiçbir zaman Allah’ı tahkir etmeyin. Zorluklarla 
karşılaştığınız vakit, kendi şansınıza küsün, fakat hüsrana gelerek hiçbir 
zaman Allah’ı itham etmeyin. Allah’ı sevin. Allah sevgidir, sevgi Allah’tır. 
Günümüzde Allah’a olan sevgi azalmıştır. Bu nedenledir ki, insanlar her 
yönden zorluklar içindedirler; Allah’a karşı sevginizi geliştirmelisiniz ve 
fakirlere karşı merhametli olmalısınız. Eğer sevgiyi ve merhameti 
geliştirebilirseniz sizden daha şanslı birisi olamaz. İnsan milyoner olabilir. 
Büyük malikaneler inşa ettirmiş olabilir. Allah’ın rahmeti olmadan bunların 
ne faydası olabilir ki? Bundan böyle, Allah’ın rahmeti için dua edin ve 
mümkün olduğu derecede hizmet faaliyetlerinde bulunun. 
 
Fiziksel Özürlülere Yapılan Yardımdan Daha Yüce Bir Hizmet Yoktur 
 Anantapur Kolej’inin Müdiresi Jayamma’nın ve öğretmenlerin ve 
öğrencilerin, gelecekte bu tip hizmetleri daha çok yapmalarını ve fiziksel 
özürlülerin toplumda daha normal bir hayat sürebilmeleri için onlara 
yardımcı olmalarını arzu ederim. Hakikatte, bütün eğitiminizin amacı 
fakirlere ve muhtaçlara hizmet vermektir. Böyle bir hizmetten daha yüce ve 
asil bir şey yoktur. Hizmet, en yüce Dharma’dır. Ancak fakirlere ve ihtiyaç 
sahibi olanlara vereceğiniz hizmet, sizi Allah’a yaklaştıracaktır. Allah’ı 
sevmenin en iyi yolu herkesi sevmek ve herkese hizmet vermektir. Bundan 
böyle, herkesi sevin ve herkese hizmet verin. İnsana yapması için verilen 
emir budur. Sadece Japa, Thapa ve Namasankirtan yapmanın hiçbir faydası 
yoktur. Hayatınız ancak fakirlere ve muhtaçlara hizmet vererek kutsallaşır. 
Bundan daha yüce bir hizmet yoktur, Bangaru! Bütün uzuvlarınız çalıştığı 
için sizler hepiniz şanslısınız. Bu durumda Ben, fiziksel engellilere hizmet 
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vermenizi ve onları hüsrandan ve umutsuzluktan kurtarmanızı 
emrediyorum. Eğer hizmet vermek istiyorsanız, bu tip hizmeti vermelisiniz. 
Sağlıkları tam olarak yerinde olan ve bütün uzuvları tam olarak normal 
çalışan kimselere hizmet vermenin ne gibi bir faydası olabilir? Pazar 
günleriniz ve tatilleriniz var. Tembel tembel evde oturup ve zamanınızı boş 
dedikodularla sarfedeceğinize, köyleri dolaşarak fiziksel özürlülere yardım 
edebilirsiniz. Eğer onlarla sevgi içinde konuşursanız morallerini 
yükseltirsiniz. Bu insanlara hizmet verin ve bundan zevk alın. 
 Bangaru! Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar için 
“Deenajanodharana Pathakam” isimli bir proje başlattığımı hepiniz 
biliyorsunuz. Bu projeyi uygulayarak halen bu durumdaki 65 çocuğu 
barındırdık. Onlara yiyecek, barınacak yer ve giysi veriyoruz. Bununla da 
kalmayıp, onların eğitimlerini de üstleniyor ve kendilerine-güvenli 
olmalarını ve kendi-geçimlerini temin edecek bir duruma gelmelerini 
sağlıyoruz. Bu amaçla, 65 çocuğun her birinin adına, bir lakh rupi para 
yatırıldı. Büyüdükleri vakit kendi başlarına bir aile kurduklarında bu parayı 
kullanabilecekler. Her kime bir yardım yapmak istiyorsanız bu kalıcı bir 
temele dayanmalıdır. [Kalıcı olmayan] geçici hayır işi yapmamalısınız. Bir 
insana yiyecek, barınacak yer ve giysi sağlanmalıdır. Bu gibi hizmetleri 
severek fakir ve muhtaç kimselere vermenizi ve onları kendi-kendilerini 
geçindirecek bir duruma gelmeleri için teşvik etmenizi arzu ederim. 
Hepinizi kutsayarak konuşmama son veriyorum.  
 Bu hizmeti alan kimseler şimdi kantine giderek güzelce karınlarını 
doyursunlar ve sonrada mutlu bir şekilde yerlerine gitsinler. 
 

- 12 Kasım 2003 tarihinde, Prasanthi Nilayam, Sai Kulwant 
Konferans Salonu’nda Bagavan’ın Fiziksel Özürlülere 
yaptığı konuşma. 

 
 
 

 
Zor luklar  insanı  da ima tet ikte  ve  formunda  
tutar .  Giz li  ka lmı� hüner  ve  zekas ın ı açı�a 
çıkar ır .  Cesaret in i güçlendir ir  ve  inanç 
kökler in i der inle�t ir ir . 
     BABA 
 


