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Diploma Merasimi Diskuru      22 Kasım 2003   Prasanthi Nil yam 
 

 

DİPLOMA MERASİMİ 
DİSKURU 

 
Bu Bharat ülkesi, çeşitli kıtalarda isim yapmış ve ün salmış olan yüce insanların 
anavatanıdır. Bu Bharat ülkesi, yabancı ülke askerlerinin dışarı atıldığı ve yabancıların 
hakimiyetine son vererek özgürlüğe kavuştuğu savaş alanıdır. Bu Bharat ülkesi, engin 
bilgili bilginleriyle büyük isim ve şöhret kazanmıştır. Bu Bharat ülkesi, müzik, sanat, 
literatür ve çeşitli ilim alanlarında değerli aydın insanlar yetiştirmiş kutsal topraklardır. 
Böyle yüce Bharat topraklarında doğmuş olan, Ey Öğrenciler! Bu topraklardaki 
dürüstlük servetini korumak sizin sorumluluğunuzdur.  
       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bharat, fiziksel, ahlaki, etik ve spiritüel gibi insan çabasının yer 
aldığı bütün alanlarda büyük bir şöhret kazanmıştır. “Ben bir Bharatiya’yım 
(Hintliyim)” diyebilmek büyük bir gururdur. Bu kutsal Bharat ülkesinde 
doğarak, onun yiyeceklerinin, içeceklerinin ve bütün servetinin tadını 
çıkaran bazı kimselerin, kendilerini Bharatiya olarak tanıtmaktan 
utandıklarını görmek büyük bir şansızlıktır. Bu kutsal ülkede doğmuş olan 
birçok kimse çok iyi şöhret kazanmışlardır. Fakat ne yazıktır ki, 
Bharatiya’lılar cesaret ve kararlılıkla ileriye doğru yürüyeceklerine geri geri  
gitmektedirler. Hakikati söylemek gerekirse, sadece Bharatiya sıfatını bile 
kazanmak büyük bir şereftir. Böyle bir unvanı kazanmış olan bu ülkenin 
vatandaşları, bütün dünyaya rollerinde model olmalıdırlar. Bharat kültürü, 
kutsallığıyla dünya çapında şöhret yapmıştır. Ahlaki, etik ve spiritüel 
alanlarda yüce idealler sergilemiştir. Böyle kutsal bir ülkede doğmuş olan 
Bharatiya’nın ne derece asil olması gerekir! Sizler bu ülkenin prestijini ve 
şerefini korumalısınız.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bharat’ın kutsal kültürü, ülkenin her köşesine yayılmalı ve 
uygulanmalıdır. Kuşaktan kuşağa aktarılmalıdır. Fakat ne yazık ki, birçok 
Bharatiya’lı kendi anavatanlarını unutarak yabancı ülkelere göç 
etmektedirler. Bir insanın anavatanını unutması nankörlük sayılır. Bharat’ın 
her çocuğu ismine yakışır bir şekilde yaşamalı ve anavatanına şöhret 
sağlamalıdır. Fakat bunun tam aksine bazıları ülkeye kötü isim 
verdirmektedirler. Bharat kutsal bir ülkedir ve onun görkemi gün be gün 
artmaktadır. Ülkeye iyi bir isim sağlamak için çaba göstermenize gerek 
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yoktur; Hayatınızı gerçek bir Bharatiya’lı gibi ideal bir şekilde sürdürmeniz 
yeterlidir.  
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bütün uluslar arasında Bharat en yüce mücevherdir. O, kuvvetli 
sevgi temelleri üzerine kurulmuştur. Hayatın bütün alanlarında, ideal 
olanları sergilemiştir. Böyle kutsal bir ülkeyi unutan kimsenin adı elbette 
kötüye çıkacaktır. Her nereye giderseniz gidin, Bharatiya olduğunuzu büyük 
bir gururla söyleyin. Günümüzde böyle yurtsever ve milliyetçi kimselere 
pek az rastlanmaktadır. Anavatanlarının görkemini yükseltecekleri yerde 
insanlar kendi bencilliklerini tatmin için deniz aşırı ülkelere gitmekteler. 
Buralara gidince kendi anavatanlarını unutmakta ve zamanlarını ve 
enerjilerini o ülkenin gelişmesine sarfetmektedirler. Anasını unutan 
kimsenin akıbetinin ne olabileceğini her halde tahmin edersiniz. Ana ve 
anavatana, her ikisine de aynı miktarda saygı gösterilmelidir. Bharat, 
Veda’ların ülkesidir. Bharatiya’nın görkemi sözlerle tarif edilemez. Bu 
kutsal kültürü devam ettirmelisiniz ve kendinize iyi bir isim kazanmalısınız. 
Her türlü çabayı göstererek görevlerinizi en mükemmel bir şekilde 
yapmalısınız. Fakat başkalarına ideal olanı gösterecek Bharatiya’lar, bu 
hususta başarısız olmaktadırlar. Kadim zamanlardan bu yana Bharat bütün 
uluslara idealizmi sergilemiştir. Bharat’ın kazandığı isim ve şöhretin, bir 
benzeri daha yoktur. Bharat dürüstlüğün merkezidir. Hakikat ve dürüstlüğün 
uygulanmasını ısrarla vurgular. Sathyam Vada, Dharmam Chara (hakikati 
konuş, dürüstlüğü uygula). Fakat günümüzde insanlar, hakikat ve dürüstlüğe 
karşı olan saygılarını kaybettiler. Dharayati iti Dharma (destek olan şey 
Dharma’dır). Bharat kültürü tarafından tavsiye edilen davranış kodu, en 
ideal olandır ve herkes tarafından uygulanmalıdır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kadim Bharatiya’lar hiçbir zaman isim ve şöhret peşinde 
koşmamışlardır. Kendi asaletleri sayesinde görkem sahibi olmuşlardır. 
Bharat kültürü fedakarlık ruhu üzerinde önemle durmuştur. Kadim 
insanlarımız ulusal çıkarları, kişisel çıkarlarının üstünde tutmuşlardır. 
İçlerinde en ufak bir bencillik izi dahi yoktur. İşte bu yüzdendir ki, 
geçmekte olan zaman zarfında görkemlerinde en ufak bir gerileme dahi 
olmamıştır. Onlar dürüstlüğün içine sığınmışlardır. Hakikati, hayat-nefesleri 
gibi kabul ediyorlardı. Fakat günümüzde bizler Bharat’ın eski görkemini 
muhafaza etmeye çalışıyor muyuz? Günler geçip gidiyor fakat Bharatiya’lar 
uluslarını kalkındırmak için hiçbir gayret sarfetmiyorlar, bunun yerine kendi 
kültürlerini unutuyorlar. Dharma için hayatını dahi feda etmeye hazır olan 
kimse, gerçek bir Bharatiya’dır. 



 3 

 Bu Bharat ülkesi, çeşitli kıtalarda isim ve şöhret yapmış yüce 
insanların anavatanıdır. Bharat Matha (ana Hindistan), dürüst insanların 
çelengiyle süslenmişti. Fakat bu gün o çelenk artık solmuş durumdadır. 
Fakat Bharat kültürü, geçen zaman zarfında hiçbir şekilde yok olmayacaktır. 
O, ebedidir ve ölümsüzdür. Kadim Bharatiya’lar en ufak konularda dahi 
Sathya ve Dharma’ya bağlı kalmışlardır. Sathya ve Dharma onları 
yönlendiren prensiplerdi. İşte bu nedenledir ki, çok uzun zaman geçmesine 
ve birçok nesil atlamasına rağmen yine de onların hayatı insanlara ilham 
vermeye devam etmektedir. Fakat günümüzdeki Bharatiya’lar para peşinde 
koşmaktadırlar. Para ne kadar zaman dayanır ki! Para gelir ve gider, 
erdemlilik ise gelir ve büyür. Ancak erdemliliği geliştirdiğiniz vakit 
Bharatiya ismini almaya hak kazanabilirsiniz. 
 
Öğrenciler – Erkek ve Kız çocukları! 
 Daima şunu hatırlayın ki, eğitiminiz sadece servet yapmak veya kıt 
kanaat geçinmeyi sağlamak için değildir. Para size mutluluk bahşedemez. 
Dhana (para) için Dharma yolundan ayrılmayın. Dharma bizim 
hayatımızdır, hakikat ise aldığımız nefestir. İyi şöhret sahibi olmak bizim 
servetimizdir. Dünyevi isim ve şöhret için özlem duymayın. Dharma’yı 
uyguladığınız takdirde doğal olarak iyi bir isim elde edeceksiniz. Dharma, 
kalp ile ilişkilidir. Dharma’yı uygulama, sizi ölümsüz yapacak olan Ritam 
yani Erdemlilik olarak ifade edilir. Fakat günümüzde Ritam’a bağlı kalan 
kimseyi bulamazsınız. Bharat, yüce idealler sergileyen büyük bilginlerin, 
şairlerin ve fedakar insanların doğdukları yerdir. Fakat bu gün insanlar, 
onları hep unutmuş durumdadırlar. Asil bir amaç uğruna hayatlarını feda 
eden insanları daima hatırlamalıyız ve onlara gıpta etmeliyiz. Bu ülkeyi 
asırlar ve nesiller boyunca koruyan ve besleyen şey fedakarlık ruhudur. 
Bharatiya’ların Dharma’sı, fedakarlıktır. Servet sahibi olma yerine 
Dharma’yı korumak için hayatınızı feda etmelisiniz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi, herkeste mevcut olan ebedi prensiptir. Sevgisi olmayan tek 
bir insan yoktur. Fakat insan, bu sevgisini bencilce amaçlar için 
kullanmaktadır. Bencillikten ve kişisel-çıkarlardan sakınmalısınız ve büyük 
bir cesaretle ve inançla fedakarlık ruhunu geliştirmelisiniz. Nasıl cesur 
olabilirsiniz? Bu ancak Dharma’yı uyguladığınız takdirde mümkündür. 
Bharat, Dharma uğruna hayatlarını feda eden birçok asil insanların doğum 
yeri olmuştur. Endaro Mahanubhavulu, Andariki Vandanamulu (birçok 
yüce ruhlar; onların önünde secdeye kapanırım). Onlar hiçbir zaman isim ve 
şöhret peşinde koşmamışlardır. Thyaga (fedakarlık) hayatı sürmüşlerdir. 



 4 

Thyaga gerçek bir Yoga’dır. Bu Yoga’yı uygulamalısınız ve İlahi rahmete 
hak kazanmalısınız. Sizin eğitiminiz para kazanmak için değildir, zihnin 
doğasını anlamak içindir. Günümüzde her nereye bakarsanız bakın paranın 
en önemli olan şey olduğunu görürsünüz. Hatta müzik alanı dahi para-
amaçlı hale gelmiştir. Müzik bir kalbi fethedebilir/büyüleyebilir. Çok 
ilahidir. M.S. Subbulakshmi, söylediği ahenkli şarkılarla büyük bir ün 
sağlamıştır. Ama hiçbir zaman para için deli olmamıştır. Müziğini Bharat’ın 
görkemine adamıştır. Herkes ülkenin şerefi için çaba göstermelidir. İnsan, 
müzik, literatür ve güzel sanatlar alanında uzman olmasına rağmen maalesef 
bütün yeteneğini para kazanmaya sarfetmektedir ve  ticari bir zihne sahip 
olmuştur. Ticari amaçla yapılan her hangi bir eylem kalbi mutlu edemez. 
Kişisel-soruşturma yaparak fedakarlık ruhunuzu geliştirmelisiniz. Ancak o 
zaman kalbinizde bir transformasyon meydana gelebilir.  
 Kendine-güven olan yerde, mutluluk olur. Mutluluk olan yerde, 
fedakarlık vardır. Ve fedakarlık yoluyla kendini-idrake ulaşılır. Bencillikten 
kurtulamadığınız müddetçe, hayatta değerli hiçbir şeyi başaramazsınız. 
Bencilliği bir tarafa bırakarak bencilsizliği geliştirmelisiniz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 
Sizler çeşitli eğitim şekilleri elde ediyorsunuz. Eğitimine ve zekasına 
rağmen akılsız bir insan kendi gerçek Öz’ünü bilmeyecektir ve dar-
görüşlü bir insan kötü niteliklerinden vaz geçmiyecektir. Modern eğitim 
sadece tartışmaya yol açar, tam bir bilgeliğe değil. Eğer sizi ölümsüzlüğe 
ulaştıramıyorsa dünyevi eğitimin ne anlamı olabilir ki? Sizi ölümsüz 
yapacak bilgiyi elde edin. 

 (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Öz’ün bilgisini elde etmelisiniz. Onu hayatınız gibi kabul 
etmelisiniz. Bilgi, sizin gerçek enerjinizdir. Fakat insan, bencilliği ve 
kişisel-çıkarları uğruna enerjisini harap etmektedir. Kişisel-çıkarlarınızı feda 
etmelisiniz. Ancak o zaman gerçekten Bharat’ın çocukları ismini almaya 
hak kazanabilirsiniz.  
 
Öğrenciler – Erkek ve Kız Çocukları! 
 Bencillikten kurtulun. Fedakarlık ruhunu geliştirin. Sathya ve 
Dharma için hayatınızı dahi feda etmeye hazırlanın. Günümüzde insanlar 
hakikat yolunu izlemekten korkmaktadırlar. Doğruyu konuşmaktan insan 
niçin korkmaktadır ki? Hakikatte insan yalan söylemekten korkmalıdır. 
Hakikate bağlı kalan kimse hiçbir zaman korkmaz. Hakikat yolunu 
izlemediğiniz takdirde, korku ateşi siz yakarak kül haline dönüştürecektir.  
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Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgiyi hayatınız gibi ve hakikati de nefesiniz gibi kabul edin. Sevgi 
ve hakikat arasında çok özel ve birbirinden ayrılmaz bir ilişki vardır. 
Günümüzde insan, sevgi kelimesini, onun gerçek anlamını bilmeden 
kullanmaktadır. Sevginin değerini ve anlamını bilmediği için, insan onu boş 
şeyler ve dünyevi amaçlar için kullanmaktadır. Dünyevi ve fiziksel 
bağımlılığın sevgi anlamına geldiği gibi, yanlış bir anlayış içinde olan insan, 
böyle bir sevgiyi hayatı olarak kabul eder. Gerçek sevgi, ancak bencillikten 
kurtulup fedakarlık ruhu geliştirildiği vakit egemen olacaktır. Sevgi, 
Allah’tır, Allah sevgidir. Fakat sizler, hayatın amaçlarından yoksun olan 
dünyevi sevgi için can atıyorsunuz. Hayatınız olan ilahi sevgi için çaba 
göstermelisiniz.  
 Günümüzde yüksek tahsil görmüş bir çok kimse vardır. Fakat 
bunların topluma yaptıkları yardım nedir? Hemen hemen hiç. Para 
kazanmak için diplomalar alıyorlar. Topluma sevgi ve fedakarlık ruhu 
içinde hiçbir hizmet vermemektedirler. Sevgi, bizzat Brahman’ın formudur. 
Gerçek spiritüel disiplin, sevginizi, ilahi sevgi ile birleştirmekte yatar. 
Devamlı ve bencilsiz bir sevgiye sahip olduğunuzda hayatınız 
kutsallaşacaktır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi adı altında modern öğrenciler yanlış yola sapmaktadırlar. 
Gerçek sevginin ne olduğunu anlamamaktadırlar. Sevgi, Allah’ın her insana 
bahşettiği bir armağandır. Bu, topluma hizmet için kullanılmalıdır. 
Toplumun gelişebilmesi için birlik çok önemlidir. İnsan, sevgisini başkaları 
ile paylaşmalıdır. Ancak o zaman toplumun bir parçası olmaya hak kazanır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi, ufacık bir kelimedir, fakat çok derin anlamlara hamiledir. 
Fakat insanlar onu dünyevi anlamda, “Seni seviyorum, seni seviyorum…” 
diye kullanırlar. Sizin için önemli olan başka insanlar için fedakarlık 
yapmaya kendinizi hazırlamalısınız. Bu, gerçek sevgidir. Sevgi, Allah’tır, 
sevgi içinde yaşayın. Ancak o zaman sevginin gerçek doğasını 
anlayacaksınız. Sevgiyi, dünyevi anlayışına bakarak yanlış yorumlamayın. 
Sevgiyi, fiziksel ilişki ile eşit tutmayın. Sevginizi, sevgi için terketmeye 
hazır olmalısınız. Fakat günümüzde hiç kimse hayatını sevgi uğruna feda 
etmeye hazır değildir. İnsanlar, kendi bencilce isteklerini karşılamak için 
başkalarının hayatını yoketmeye hazırdırlar.  
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Öğrenciler! 
 Yüksek eğitim dereceleri elde etmiş olabilirsiniz. Eğer İlahi sevgiyi 
kazanamazsanız bütün bunların hiçbir anlamı yoktur. Sadece Allah’ın 
sevgisi gerçek ve ebedidir. Dünyevi sevgi geçicidir. Bir an için sizi parlayan 
bir yıldız gibi çeker. Hayatınızın temel prensibi olan ilahi sevgiyi elde edin. 
İlahi sevgi uğruna hayatınızı feda etmeye hazır olun.  
 
Öğrenciler! 
 Hepiniz birer erkek ve kız kardeşler gibi yaşamalısınız. Hepiniz 
Allah’ın çocuklarısınız. Bu hakikati idrak ettiğiniz vakit gerçek sevgiyi 
deneyimleyeceksiniz. Ayrı ayrı ebeveynlerden dünyaya geldiniz fakat hayat 
prensibi her biriniz için aynıdır. Sevgiyi hayatınız olarak kabul edin. Ancak 
o zaman elde ettiğiniz eğitim anlamlı olacaktır. Eğer sevgiyi unutursanız, 
hayatınız anlamsız olur. Sevgi için yaşayın. Herkesle sevginizi paylaşın ve 
İlahi sevginin alıcısı olun. Başkalarıyla paylaşmanız gereken şey dünyevi 
sevgi değildir. Gerçek sevgi kalp ile ilişkilidir. İnsanlar İlahi sevgi hakkında 
konuşurlar fakat dünyevi sevginin derin şarabını içerek sarhoş olurlar. 
Herkesi hiçbir bencillik izi olmadan sevin. İşte o, İlahi sevgidir. Ancak 
böyle bir sevgiyi geliştirdiğiniz vakit İlahi Olan ile birleşmeyi elde 
edebilirsiniz. Allah’a O’nun sevgisi için dua edin. Hayatınızı sevgi mesajını 
yayarak idame ettirin. Sevgi, hayatınızın hedefidir. Allah’ın sevgisini 
kazandığınız takdirde bütün dünya tarafından sevileceksiniz. Allah 
sevgisinin gücü böyledir. O, tamamen bencilsiz ve kutsaldır. Bu nedenle, 
daima O’nun sevgisi için dua edin. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Ben her şeyi yapmaya, hatta sizin refahınız için Hayatımı dahi feda 
etmeye hazırım. Sizden istediğim tek şey – Allah’ı sevmenizdir, Allah’ın 
içinde yaşayın. İşte o zaman gerçek öğrenci denmeye layık olursunuz. Eğer 
dünyevi sevgi için yaşamaya can atıyorsanız bu aptalca bir hareket olur. 
Kalpten-kalbe, sevgiden sevgiye – işte geliştirmeniz gereken ilişki bu 
olmalıdır. Para için can atmayın. O, gelir ve gider. Sevginizi herkesle bütün 
kalbinizle paylaşın. Sevgi olmayınca kalp kurur. Onu sevgi ile doldurun ve 
onu daima saf ve taze tutun. Sevgi, madde ile ilişkili değildir. Kalp ile 
ilişkilidir.  
 
Öğrenciler! 
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 Vidya (eğitim) nedir? Maddenin öğrenilmesi demek değildir. Gerçek 
eğitim, parlak bir sevginin deneyimlenmesi demektir. İstediğiniz miktarda 
elektrik ampulü sevginin parlaklığına denk olamaz. Bu nedenle, sevgiyi 
Bangaru’yu geliştirin! Ancak o zaman eğitiminiz meyvesini verecektir. 
Bilgi, Allah’ın armağanıdır. Başkalarına sunulmamalıdır; sadece Allah’a 
sunulmalıdır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi sizin hayatınızdır. Sevgi sizin hedefinizdir. Bagavad Gita, 
sevgi prensibi üzerinde önemle durmaktadır. Bu kadar uzun zaman burada 
okuduktan sonra hayatınızı sevgi ile doldurmalısınız. Bana çok büyük bir 
sevgi ile bağlısınız. Bunu kelimelerle dahi açıklamak mümkün değil. 
Başkalarını da Swami’yi sevdiğiniz gibi sevin. Bana sevginizi verin. Buna 
karşılık olarak da Benim sevgimi alın. Bende bedene bağımlılığın zerresi 
yoktur. Doktorlar, kalçamdan ameliyat yapacaklarını söylediler. “Ne 
isterseniz yapabilirsiniz. Ben bu beden değilim. Bu beden sizindir,” dedim. 
Beden bilincinde olduğunuz vakit, doğası icabı sevginiz dünyevi olur. 
Beden bilincini aşacak bir sevgiyi geliştirmelisiniz. Ancak o zaman ebedi 
hakikati anlayabileceksiniz. İlahi sevgiyi gerçekten deneyimlediğiniz vakit, 
dünyevi yaşamdan kurtulacaksınız. Sevginizi devamlı olarak Allah’a doğru 
akıtacaksınız.  
 
(Tören, Milli Marşı söyleyerek sona erdi.) 

 

 
Ananda sizin en büyük ihtiyacınızdır. Fakat bunu bir 
dükkana sipariş vererek satın alamazsınız. Bu ancak, iyi 
eylemlerde bulunarak, iyi arkadaşlarla beraber olarak, 
kötülüklerden uzakta durarak ve zihninizi Allah’ın 
görkemine odaklayarak zor bir şekilde kazanılır. İyi ve 
kötü bir arada aynı kapta tutulamaz; böyle olunca iyi de 
kötüye dönüşür. Gece ve ışık aynı zamanda bir arada 
olamazlar. 

   BABA 


