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Yeni Yıl Diskuru          1 Ocak 2004   Prasanthi Nilayam 
 

İNSANA HİZMET ALLAH’A HİZMETTİR 
 

  İnsanlar bu Brahman’dır diyebilirler, 
  Fakat hiç kimse bu Brahman değildir diyemez, 
  Her zaman var olan sadece Allah’tır, 
  Dünya yalandır/aldatıcıdır, bunu görün! 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu gün Yeni Yıl Günü olması dolayısıyla herkes coşku içinde. Bu 
Yeni Yıl Günü, anlamlı olarak, bir Perşembe günü başlamıştır. Bir yıl 
içindeki bütün günler arasından belli bir günü seçerek o günü büyük bir 
sevinç içinde kutlamak biraz budalalıktır. Gerçek bir salik için, her gün bir 
bayram günüdür. Bundan böyle, her anı, her günü yeni olarak kabul edip 
onu sevinç içinde kutlamamız gerekir. Hakikatte, her gün bir Yeni Yıl 
Günü’dür.  
 Bu objektif dünyada her şey geçicidir ve yalandır. Bu nedenle, ebedi 
hakikat ve gerçeklik üzerinde tefekkür etmeliyiz. Zamanımızı geçmiş 
üzerinde kara kara düşünerek veya geleceği bekleyerek boşa 
harcamamalıyız. İçinde bulunduğumuz anı unutarak, gelecek veya geçmiş 
üzerinde endişelenmek büyük bir deliliktir. Sadece, şu içinde bulunduğumuz 
an, gerçektir. Geçmiş geçmiştir, istediğiniz kadar dua edin onu tekrar geri 
getiremezsiniz. Gelecek ise, zamanın rahminde saklıdır. Onu görmek 
mümkün değildir. Bu nedenle, sadece şu yaşadığımız an önemlidir. Bu 
hakikati idrak edemeyen insanlar geçmiş ve gelecek üzerinde endişelenirler. 
 İnsanın en başta yapması gereken faaliyet, hemcinsi olan insanlara 
hizmet vermesidir. [İnsanlar] bunu yapacakları yerde, kıymetli zamanlarını 
geçmiş veya gelecek üzerinde endişelenerek boşa harcamaktadırlar. İşte bu 
nedenle, sevginin somutlaşmışları! Sizler daima kendinizi hemcinsiniz olan 
insanlara hizmet vermeye adamalısınız. Böyle bir hizmetten daha yüce bir 
sadhana (spiritüel uygulama) yoktur. Allah’a bağlılığın dokuz yolu olan 
Sravanam (dinlemek), Kirtanam (şarkı söylemek), Vishnusmaranam 
(Vishnu üzerinde tefekkür etmek), Padasevanam (O’nun Lotus Ayak’larına 
hizmet), Vandanam (selamlama), Archanam (ibadet etmek), Dasyam 
(kulluk), Sneham (arkadaşlık), Atmanivedanam’ın (teslimiyetin) kurtuluş 
için tek önemli yol olduğunu düşünürsek, insanlar kendilerini [bambaşka] 
faaliyetlerle meşgul etmektedirler. Başkalarına hizmet vermenin önemini 
tamamen unutmaktadırlar. Sadece verilen hizmetin meyveleri ebedidir. 
Kendimizi devamlı olarak başkalarına hizmet vermekle meşgul etmeliyiz. 
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Allah bize bu bedeni sadece o maksatla vermiştir. Bu beden, sadece 
yemekle içmekle değerli vaktimizi boşa geçirmek için değildir. Allah’ın bu 
bedeni bize, başkalarına hizmet vererek onlara yardım etmek için verdiğini 
idrak etmeliyiz. İnsanlığa yapılan hizmetten daha yüce bir şey yoktur. 
İnsana hizmet, Allah’a hizmettir. Bütün büyük insanlar hayatlarını insanlığa 
hizmet ederek kutsallaştırmışlardır. Bu nedenle, hiç olmazsa şu andan 
itibaren insanlığa hizmet etmeye başlayın. Hizmet, Bajan’dan (Kutsal Şarkı) 
ve bütün Sadhana’lardan daha önemlidir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Size göre hizmet nedir? Siz, zorluk içinde olan insanlara yardımı 
hizmet olarak kabul ediyorsunuz. Hayır. Bu o kadar basit değil. Bedeniniz 
devamlı olarak başkalarına hizmet vermekle meşgul olmalıdır. İnsan bedeni 
çeşitli uzuvlardan teşekkül eder. Bütün bu uzuvların hepsi de 
hemcinslerinize hizmet vermek içindir ve başkaca bir faaliyet için değildir. 
Ne yazık ki, biz bu temel gerçeği unutuyoruz. İnsan bedenindeki her uzuv, 
Allah tarafından Karmopasana (hizmet yoluyla Allah’a ibadet) için 
bahşedilmiştir. İnsan hayatı ancak Karmopasana ile kutsallaştırılabilir. Bazı 
mabetler inşa ediyoruz. Çeşitli sadhana’lar yapıyoruz. Fakat bütün bu 
sadhana’lar bize sadece geçici bir mutluluk vermektedir, ebedi sevinci 
değil. Kadim bilgelerimiz (Rishi’ler) ebedi mutluluğu, bilinçli gayretleri 
sayesinde elde etmişlerdir. Bundan böyle, insana hizmet etmekten başka, 
hiçbir şeyin ebedi mutluluk vermeyeceği hakikati üzerindeki kati inancımızı 
geliştirmeliyiz. Istırap içindeki insanlığa hizmet vermelisiniz. Hizmet, 
sadece sağlık hizmetleriyle sınırlı değildir. Hizmet, hem cinsimiz insanlara 
yapılabilecek mümkün olan her yardımı içine alır.  
 Kadim Bharat (Hint) kültürü, kasabalarda ve şehirlerde kaybolmuş 
olmasına rağmen, köylerde halen muhafaza edilmektedir. Hakikatte, bizim 
kültürümüz, mümkün olan her yönden şehirlerde lekelenmiştir/kirletilmiştir. 
Bu nedenle, köylere gidin, onların ihtiyaçlarını araştırın ve onların 
ıstıraplarını hafifletecek hizmetleri verin. Günümüzde, bazı insanlar rahat, 
bolluk ve lüks içinde yaşamak ümidiyle şehirlere göç etmektedirler. Fakat 
sonuçta hüsrana uğramaktalar ve zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu onların 
kendi kabahatleridir. Na Sukhat Labhyathe Sukham (mutluluk, mutluluktan 
elde edilemez). Mutluluk, ancak ıstırap yoluyla elde edilebilir.  
 Hizmet vermelisiniz. Hakikatte, bu eller size, insanlığa hizmet 
etmeniz için verilmiştir. Hizmet veren eller, dua eden dudaklardan daha 
kutsaldır. Bu nedenle, bencilsiz hizmet verin ve görkem elde edin. İyi bir iş 
yaparsanız, hayatınız huzurlu olur. Bu gün Bajan’ları söyleyen çocuklar bu 
Enstitü’nün eski öğrencileridir. Swami’yi mutlu etmek için bazı hizmetleri 
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üstlenmişlerdir. Allah, ibadetle ve başka sadhana’larla ilgilenmez. O, 
sadece hizmet ile ilgilenir. Bundan böyle, hizmet verin, daha fazla, daha 
fazla hizmet verin. Allah’ı sevmenin en iyi şekli, herkesi Sevmektir ve 
herkese Hizmet vermektir. Allah, sadece sevgi ve hizmet ile ilgililenir. Eğer 
bu iki sadhana’nın önemini idrak eder ona göre hareket ederseniz, bundan 
daha yüce bir sadhana olamaz. Hizmet verirken büyük paralar harcamanıza 
gerek yoktur. Hayatınızı, sevgi ile vereceğiniz hizmetle kutsallaştırın. Sri 
Sathya Sai Yüksek Öğretim Enstitüsü’nün eski öğrencileri Swami’ye olan 
sevgilerinin ve hizmetlerinin bir simgesi olarak Bana verilmek üzere 48 lakh 
rupi’lik bir çek getirdiler. Bu parayı, büyük zorluklara katlanarak, 
maaşlarından artırdılar. Fakat bu para, gerçekte kimin olmalıdır? Bu para 
köylere hizmet verme amacıyla toplanmıştı. Bu para fakirlerin de fakirine 
hizmet vermek içindi. Bu nedenle Ben onlara, “Sevgili çocuklar! Bu parayı 
bankaya yatırın ve bundan elde edilecek faiz ile hizmet faaliyetlerinizi 
sürdürün,” dedim. İyi nitelikler geliştirmede paranın bir faydası yoktur. 
Ancak fedakarlık, asil nitelikler geliştirebilir. Ancak fedakarlıkta, gerçek 
yoga mevcuttur. Bu nedenle Thyagenaike Amrutatthwamanasu  (ancak 
fedakarlık yaparak insan ölümsüzlüğü kazanabilir) denmiştir. Fakat 
günümüzde insanlar bhoga’yı (maddi rahatlıkların zevkini çıkarmayı) 
istemektedirler. Böyle bir bhoga’dan sadece roga (hastalık) elde edilir. 
Yoga’yı (Allah’la bir olma/nefsi kontrol) elde edemezler. Bundan böyle 
sizler, thyaga (fedakarlık) yoluyla yoga’yı elde etmeye bakın. Ancak o 
zaman ebedi mutluluğu yakalayabilirsiniz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Fedakarlık yapmadan Allah üzerinde tefekkür etmenin hiçbir kıymeti 
yoktur. Allah üzerinde tefekkür ederek belki bir miktar zihinsel mutluluk 
duyabilirsiniz. Fakat, bunun da hiç kıymeti yoktur. Bundan böyle sizler, her 
canlı varlığın Allah tarafından istila edildiği hakikatinin kati inancına varın 
ve ona göre hareket edin. Allah her canlı varlıkta yaşar ve süruru 
deneyimler. Upanishad’lar (Veda’ların özü) şöyle beyan ederler, Easwarah 
Sarva Bhutanam (Allah her varlığın içinde ikamet edendir) ve Isavasyam 
Idam Sarvam (bütün evren Allah tarafından istila edilmiştir). Allah’ı, her 
hangi bir mabetle sınırlama gibi, yanlış bir fikre sahip olmayın. Deho 
Devalaya Proktho Jivo Devah Sanathanah (beden mabettir ve İçinde İkamet 
Eden de Allah’tır) denir. Allah için gerçek mabet, bedenin bizzat kendisidir. 
Allah, Kalbimizin mabedine yerleşmiştir. Bu nedenle ona Hridaya ismi 
verilmiştir. Hrid + Daya = Hridaya. Ancak kalbinizde merhameti 
geliştirdiğiniz takdirde ona Hridaya (sağ tarafımızda bulunan spiritüel Kalp) 
denebilir. Bundan böyle, merhamet niteliğini geliştirin. Merhametli bir 
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kalple yapacağınız her hizmet kutsallaşır. Her insanı, yaşayan birer ilahi 
vasıf olarak kabul edin. Allah her yerde mevcuttur. Her yerde hazır ve nazır 
olan ilahi vasfı unutarak basit ve değersiz bedensel zevkler peşinde 
koşuyoruz. Hakikat şudur ki, beden ile hiçbir zaman gerçek mutluluğa 
ulaşamayız. Bu bedenin, sınırlı olduğu bazı noktalar vardır. Böyle bir 
bedenle, hiçbir zaman sınırsız Ananda’yı (süruru) elde edemezsiniz.  
 
 Beden beş elementten teşekkül etmiştir ve eninde sonunda 

yok olmak mecburiyetindedir fakat onun İçinde İkamet 
Eden ne doğar ne de ölür. İçinde İkamet Eden’in hiçbir 
şekilde bir bağımlılığı yoktur ve O ebedi tanıktır. Hakikati 
söylemek gerekirse, Atma formunda onun İçinde İkamet 
Eden gerçekten Allah’ın bizzat Kendisi’dir. 

       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Böyle ilahi olan bir Atma’yı, idrak edebilmelisiniz. Günümüzde, 
sanki Allah’ı dışarıda dünyanın bir köşesinde yaşıyormuş gibi düşünerek, 
idollere ve resimlere ibadet ediyoruz. Fakat Allah bütün varlığı ile insanın 
içinde mevcut. Bu nedenledir ki, kadim Rishi’lerimiz (bilgeler), Daivam 
Manusha Rupena (Allah insan formunda enkarne eder) diye beyan 
etmişlerdir. Görünmeyen Allah’a ibadet etmenin ve aynı zamanda da 
etrafımızda yaşayanlara ıstırap vermenin ne anlamı var ki? Karşılaştığınız 
her insan ilahi vasfın bir somutlaşmışıdır. Önümüzde duran, yaşayan 
allahları unutarak idollere ve resimlere ibadet etmekle elimize ne geçecektir 
ki? Bundan böyle, bu gibi dolaylı metodlarla Allah’a ibadet etmeye daha az 
önem verin. Önünüzde dikili duran insanı ilahi vasfın bir somutlaşmışı 
olarak kabul edin. En büyük düşmanınızla bile karşı karşıya gelince ona 
sevgiyle , ‘merhaba’ deyin. Ona kardeşinizmiş gibi hitap edin. O da size, 
‘merhaba, kardeşim,’ diye cevap verecektir. Aksi halde, eğer ondan nefret 
ederseniz ve onu paylamaya kalkarsanız o da size aynı şekilde cevap 
verecektir. Her bireye saygı göster ve sen de saygı göreceksin. İnsanlar 
günümüzde, başkalarının kendilerine saygı göstermelerini istiyorlar, fakat 
kendileri başkalarına saygı göstermiyorlar. Eğer başkasına saygı 
göstermezsen onlardan sana saygı göstermelerini nasıl bekleyebilirsin? 
Manava’nın (insan) anlamı saygıyı hak eden birey demektir. İnsan olarak 
doğduğunuza göre, saygı gösterin ve saygı alın. Bu gün geliştirmeniz 
gereken nitelik budur. Siz başkalarına saygı gösterirseniz onlar da size saygı 
göstereceklerdir. Her hangi bir kimseye Pranam (saygılı selam) sunarsanız, 
o, gerçekte kimedir? Siz sadece beş elementten teşekkül eden fiziksel 
bedene Pranam sunmuyorsunuz. Gerçekte o, Allah’tan başka kimse 
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olmayan insan bedeninin İçinde İkamet Eden’e ulaşır. Şimdi, bu bedenin 
doğası nedir? 
 

Bu beden bir pislik yuvasıdır ve her an hasta olmaya 
mütemayildir; Zaman zaman değişikliğe uğrar; Samsara 
okyanusunu geçemez. Kemik yığınından başka bir şey 
değildir. Ey zihin! Bedenin kalıcı olduğu gibi yanlış bir 
anlayışa kapılma. Bunun yerine İlahi Olan Lotus 
Ayak’lara sığın. 

       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Böyle bir bedene bel bağlamakla ne başarabilirsiniz? Sadece 
günahları biriktiriyorsunuz. Bedeni, başkalarına hizmet vermek amacıyla 
beslemelisiniz. Sadece, hem cinslerinize hizmet vermek amacıyla bu bedene 
girdiniz. Bu hakikate kati olarak inanın. Bu bedenle ne gibi bir mutluluk 
elde edebilirsiniz? Hakikatte, hiçbir şey. Bu bedenin yardımı ile elde 
ettiğiniz bütün mutlulukları, zevkleri bedenin bizzat kendisiyle birlikte 
günün birinde terketmek mecburiyetinde kalacaksınız. Bu geçici zevkler 
için böyle ıstırap ve üzüntüleri çekmeye değer mi? İnsan bedeni içindeki 
Jiva’ya (bireye/şuura) saygı göstermelisiniz. Bu gerçek Daiva Seva’dır 
(Allah’a hizmettir). Bedeninizi böyle bir hizmete adamalısınız. Bunu 
yapabildiğiniz takdirde hayatınızın her anı taze ve yeni olacaktır. Her gün 
bayram günüdür. Öte yandan, eğer yılda bir kere hizmet yaparsanız, bu 
gerçek bir hizmet değildir. Deha’nız (bedeniniz) Mrinmaya’dır (beş 
elementten teşekkül etmiştir). Onun İçinde İkamet Eden ilahi vasıf, 
Chinmaya’dır (bilinçtir/şuurdur). Bu bakımdan, böyle bir ilahi vasfa inanın 
ve kurtuluşu kazanın.  
 Hepiniz Abraham Lincoln’u biliyorsunuz. Çocukluğunda, zengin 
çocukların da bulunduğu okula giderdi. Çocuklar pahalı giysiler 
giyiyorlardı. Lincoln ise, annesinin yamadığı, artık çok eskimiş giysilerle 
okula gitmek mecburiyetinde kalıyordu. Günlerden birinde ardaşları onun 
eski elbisesiyle alay ettiler. O da, kendisine hakim olamadı. Doğru eve 
giderek, “Anne! Ben artık okula gitmeyeceğim. Sınıftaki çocuklar benimle 
alay ediyorlar. Bana, giyecek dürüst bir elbisesi olmayan fakir çocuk olarak 
hakir bir gözle bakıyorlar,” dedi. Annesi büyük bir sevgiyle onu kolları 
arasına aldı ve onu teselli ederek, “Benim sevgili oğlum! Böyle boş bir şey 
için kendini üzmemelisin. Bütün bunlar senin gelecekteki hayatın için 
faydalı olacaklardır. Kendi ailemizin durumunu gözünün önüne getir. 
Başkalarının söyledikleri şeylere inanma. Kendine-güvenli ve kendine-
saygılı bir hayatı sür. Her bireye saygı göster ve her birey tarafından saygı 
gör,” dedi. O günden itibaren Lincoln annesinin tavsiyelerini uygulamaya 
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koydu ve herkese saygı göstermeye başladı. Hatta ayakkabıcıya bile çok 
nazik davranarak şöyle söylerdi, “Efendim! Öyle kutsal bir hayatınız var ki! 
Ayaklarımız dikenlerden korunsun diye bizler için sandallar dikerek çok 
büyük bir hizmette bulunuyorsunuz.” Yavaş yavaş, Abraham Lincoln bu iyi 
davranışları yüzünden insanlardan saygı görmeye başladı. Kendisi için iyi 
bir isim yaptı. Bir zaman sonra Amerika’da seçimler başladı. Arkadaşları ve 
onun iyi niyetine inanan kimseler seçimlerde aday olması için kendisini ikna 
ettiler. “Ben fakir bir insanım. Bana kim rey verir ki? Ben böyle mevkileri 
ve gücü istemiyorum,” diyerek yetersizliğini anlatmaya çalıştı. Bu gün 
Hintliler seçimlerde aday olabilmek için milyonlarca rupi sarfetmekteler 
fakat bir dilenciye bir rupi dahi vermeyi reddetmektedirler.  
 Lincoln’a annesinin söylediği iyi sözler onun zihninde kalıcı iz 
etmişti. Her bireye karşı saygılı olmaya başladı. Herkesle çok nazik bir 
şekilde konuşurdu. Bunların sonucu olarak kendisine çok iyi bir isim 
kazandı. Nihayet arkadaşlarının ısrarlarına boyun eğerek seçimlerde aday 
oldu. Şaşırtıcı sayıda rey alarak büyük bir zaferle Amerika Birleşik 
Devletleri Reisi Cumhuru seçildi. Sonra da annesine giderek, “Anne! O 
günlerde bana verdiğin asil eğitim sayesinde böyle yüksek mevkilere 
yükselebildim ve Amerikan halkının saygısını kazanabildim,” dedi.  
 Çocukların iyi bir isim yapmalarından ve şöhret kazanmalarından 
anne sorumludur. Eğer çocuklar iyi bir isim kazanmak istiyorlarsa 
annelerinin emirlerine itaat etmelidirler. Bu nedenledir ki, Veda’lar en yüce 
mevkiyi anne ve babaya vermiştir ve Matru Devo Bhava, Pithru Devo 
Bhava (Anne Allah’tır, Baba Allah’tır) diye beyan etmişlerdir. Anne beden 
gibidir ve baba da Atma’dır. Bu nedenle babamıza ve annemize saygı 
göstermeliyiz. Ancak o zaman istediğimiz kadar saygı kazanabiliriz. 
Abraham Lincoln, annesine olan saygısı yüzünden büyük isim ve şöhret 
yapmış ve Amerika Cumhur Başkanı olmuştur. Bu günkü çocuklar ne 
kazanıyorlar? Hiçbir şey. Sadece ebeveynlerinin kazandıkları parayı çarçur 
ediyorlar. Ebeveynlerine kötü isim kazandırıyorlar. Çocukların yapmaları 
gereken şey bu değildir. Ebeveynlerinin verdiği parayı doğru yolda 
harcamalılar. Hakikatte, sahip olduğunuz kanın her damlası 
ebeveynlerinizin katkısıdır. Bu dünyadaki varlığınızı ebeveynlerinizin 
sevgisine borçlusunuz. Bundan böyle, her ne zaman kan bağışı gerekirse, 
kanınızı vermek için hemen gelmelisiniz. Bu şekilde ebeveynlerinize ve 
topluma olan yükümlülüğünüzü yerine getirmiş olursunuz. Hiçbir zaman 
kendi bencilce çıkarlarınız için çalışmayın. Hakikatte bencillik ve kişisel 
çıkarlılık insanı alçaltan ana sebeplerdir. İngiltere eski Başbakanı Winston 
Churchill’i her halde işitmişsinizdir. Bir defasında şöyle demişti, “insan her 
şeyi fethetti fakat kendisini fethedemedi.”  
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 Çocuklar iyi alışkanlıkları ve iyi nitelikleri geliştirmelidirler ve 
hayatta iyibir mevkiye ulaşmalıdırlar. Ebeveynlerine iyi bir isim 
getirmelidirler. İyi bir ismi para ile kazanamazsınız, onu ancak gerçek bir 
karakterle kazanabilirsiniz. Bir insan ne kadar varlıklı olursa olsun, eğer iyi 
karakter sahibi değilse, şöhreti muhakkak lekelenecektir. Servet sahibi bir 
insan büyük malikanelerde oturabilir ve lüks hayatın zevkini çıkarabilir 
fakat huzurlu ve mutlu bir zihne sahip olamayacaktır. İnsanlar daha da çok 
para kazanmak için can atıyorlar. Fakat bu kazandıkları para neye yarar ki? 
Bütün paralarını değersiz şeylere harcarlar. İnsan kazandığı parayı toplum 
için iyi ve faydalı eylemler yapmak için kullanmalıdır. İyi davranışlarda ve 
iyi alışkanlıklarda bulunmalıdır. Ancak o zaman hayatta gerçek mutluluğu 
tadabilir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Günümüzde herkes huzur için çırpınıyor. Fakat bu Huzur denen şey 
nedir? O, sizin içinizdedir. Sizler çok kutsal ruhlarsınız. Sevgi sizin 
içinizdedir. Maalesef bu gün sizler içinizde olan huzur ve mutluluğu 
kaybediyor ve dış dünyada olan bir şey için can atıyorsunuz. Büyük servet 
sahibi olmak ve büyük malikaneler inşa etmek istiyorsunuz. İyi niteliklere 
sahip değilseniz, kazandığınız bütün bu servet beyhudedir. Bu nedenle, iyi 
nitelikleri geliştirmelisiniz. Bu dünyada iyi niteliklerden daha yüce bir 
servet yoktur. İyi nitelikleri ne kadar çok harcarsanız onlar da o kadar çok 
birikir. Onlar hiç tükenmez. 
 
İlahi Olan Atma’nın Somutlaşmışları! 
 Kendinizi fedakarlıklar için hazırlayın. Ebedi süruru sadece 
fedakarlıkta bulabilirsiniz. Fedakarlık yapmayan kimse hiçbir yerde huzur 
bulamaz. Dünya üzerindeki bütün ülkelerin halkı ‘Santhi, Santhi, Santhi’ 
diyerek huzur için dua etmektedirler. Ama bu huzuru elde edebiliyorlar mı? 
Hayır. Hayal kırıklığı ve umutsuzluk içine gömülmüşlerdir. Bundan böyle 
insan, ebedi Rab’bin daima bizimle olduğu hakikati üzerinde olan inancını 
geliştirmelidir. Doğuştan içinizde var olan İlahi Vasfı unutarak 
görmediğiniz bir Allah’a ibadet etmekle nasıl olur da huzur elde 
edebilirsiniz? 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Eğitiminizi ve servetinizi hemcinsiniz insanlarla paylaşın. Hakikatte 
sizin elde ettiğiniz servetin gerçek sahibi Allah’tır. Kazandığınız para 
Allah’ın Vakfına aittir. Allah’ın bizzat Kendisi Vakfın Başkanıdır. Allah’a 
güvenin ve paranızı iyi bir şekilde kullanın. Para ve başka servet formları 
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peşinde koşmayın. Devamlı olarak Allah üzerinde tefekkür edin. Allah’ı 
aramak için ormanlara veya dağlardaki mağaralara gitmenize gerek yoktur. 
O daima sizinle beraberdir. Böyle bir inancı geliştirin ve şeytani 
niteliklerden kurtulun. Bu gün her baktığınız yerde şeytani nitelikler ve 
şiddet şahlanmış durumda. İnsanlar servet sahibi olabilmek için her türlü 
günahı işlemekten çekinmemektedirler. Sonuçta bedeni terkederken, sizinle 
gelecek olan şey biriktirdiğiniz servet değil de, günahlarınız veya yaptığınız 
iyilikler olacaktır. Hiç olmazsa yediğiniz yemeğin bir lokmasını başkalarıyla 
paylaşın. Hem kendinize hem de başkalarına yardım edin. Bu en yüce 
sadhana’dır. Hakikatte bunu yapmak o kadar kolaydır ki! Bu basit 
sadhana’yı bir kenara iterek ve sevginin asil niteliğini unutarak, bu uçsuz 
bucaksız dünyada huzuru aramaya gidiyorsunuz. Bu sizce aptalca bir 
hareket değil mi? 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sevgi niteliğini geliştirin. Hiç kimseden nefret etmeyin. Her ne 
olursa olsun bunun sizin iyiliğiniz için olduğu inancını geliştirin. Her ne 
zaman bir zorlukla veya ıstırapla karşılaşırsanız bundan sadece siz kendiniz 
sorumlusunuz. Başkalarına saygı gösterin. Sadece bu bile sizi korur. Eğer 
bunun aksine bir başkasına hakaret ederseniz o da sizi cezalandıracaktır. 
Zevk veya ıstırap, bunlar sizin kendi yarattığınız ürünlerdir. Yaptığınız 
iyilik veya işlediğiniz günah sizi gölgeniz gibi takip edecektir. İnsanlar bu 
gün başkalarına vaızlar vermekteler. Fakat kendisi kendi öğütlerini 
uygulamamaktadır. Böyle bir öğretinin ne değeri olabilir ki? Bütün bunların 
hepsi birer aldatmacadır. Okuduğunuz veya işittiğiniz her hangi bir öğreti, 
eğer uygulanmaya konmazsa hiçbir faydası olmaz. Hemcinslerinize hiç 
olmazsa birazcık yardım edin. Bu bile size faydalı olur. Karşılaştığınız 
zorluklar için başkalarını itham etmeyin. Başkalarına küfür etmeyin. 
Herkesi sevin. Herkese karşı erkek ve kızkardeşlerinizmiş gibi davranın. 
İnsanlığın kardeşliği ve Allah’ın babalığı duyusunu geliştirin.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bharatiyalı’lar (Hintliler) gerçekten şanslılar. Her kolaylığa sahipler. 
Fakat onlarda sevgi niteliği noksan. Eğer sadece sevgiyi bir geliştirebilseler, 
onlardan üstün kimse olmayacaktır. Bu nedenle, sevginin niteliğini 
geliştirerek onurunuzu ve prestijinizi artırın. İkiz prensipler olan Sathya ve 
Dharma’yı (Hakikat’i ve Doğru Yaşantı’yı) sevgi içinde izleyin. Sadece 
sevgi bile sizi koruyabilir. 
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Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizlere bu eller niçin verilmiştir? Ağzınıza yemek vermek için mi? 
Hayır. Hayır. Dilinizle Allah’ın görkemini terennüm etmelisiniz. Size bu 
ellerin verilmesinin amacı, melodiye göre tempo tutmak içindir. Allah’a, 
Bhava (duyuyla) Raga (melodi) ve Thala (tempo) ile iabdet edenler 
Bharatiya’dır. ‘Bha’ hecesi aynı zamanda bhakti’yi (Allah’a bağımlılık) 
temsil eder Raga (melodi) için ‘Ra’ [hecesi] ve Thyaga (fedakarlık) için 
‘Tha’ [heceleri] yer alır. Bu üç veçheyi birleştirerek Rab’bin görkemini 
terennüm etmelisiniz. Ancak o [insanlar] gerçek Bharathiya’lılardır. Bharat 
ülkesinde doğan her birey kutsanmıştır. Cennete ihtiyacımız yoktur. İlahi 
ismi terennüm ederek seva yapalım. Bundan daha yüce bir servet olamaz. 
Böyle yüce bir servete sahipken niçin ıstırap çekelim? Bütün eğitiminizi ve 
yaptığınız hizmetleri Allah’ın işi olarak kabul edin. Gitacharya, çok net bir 
açıklama yapmıştır, SarvadharmanParithyajya Mamekam Saranam Vraja 
(bütün eylemlerinizi Bana teslim edin ve sadece Bana sığının). Bundan 
böyle, bütün eylemlerinizi Allah’a adayın. Ancak o zaman mümkün olan 
huzuru elde edeceksiniz.  
 
Bagavan İlahi Diskur’unu, “Prema Muditha Manase Kaho...” Bajan’ı ile 
sona erdirdi. 
 

***** 
 


