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Sankranthi İlahi Diskur’u  12 Ocak 2004   Prasanthi Nilayam 
 

 
EBEVEYNLERE SAYGI 
EN YÜCE ERDEMDİR 

 
 

Güneş berrak ve müşfik bir şekilde parlamakta. 
Kısa süren gün ışığı tatlı bir şekilde serin rüzgarı estirmekte. 
Tarlalar olgun altın ekinlerle kaplı. 
Nilüfer çiçekleri nehir kenarlarında inciden yapılmış çelenkler 
gibi açmakta. 
Çiftçiler sevinç içinde şarkılar söylemekte. 
Olgunlaşmış biberler parlak kırmızı renkleriyle tarlalara renk 
vermekte. 
Evlerimizi tarladan kaldırılmış taze tahıllarla ve bakliyatla 
dolduran o tatlı Sankranti festivali geldi. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Bütün festivaller arasında, bir kaç gün sonra başlayacak olan 
Sankranti festivali en önemli olanıdır. Bu gün, çiftçilerin mahsullerini 
evlerine getirdikleri, fakirleri doyurdukları ve bayram yaptıkları gündür. Bu 
günde, Vedik bilginleri, kutsal Brahmamuhurtha saatinde kalkarak Vedik 
Mantra’lar terennüm edip herkesin kalbini temizlerler. Evli olanlar için dahi 
bu festival özel bir önem taşır. Yeni evlenmiş olan damatlarını evlerine 
davet ederler ve onlara yeni giysiler sunarlar ve bütün ev sevinçle dolar. Bu 
konuda Telegu dilinde şöyle bir halk türküsü vardır: 
 
Sankranti festivallerin festivali olduğuna göre, 
Ey yeni evlenmiş olan damatlar, dünürlerinizin evlerini ziyaret edin, 
Gelin, bacanaklarınızla ve eltilerinizle gülüp oynayarak zamanınızı geçirin, 
Bütün ev halkı ve komşular sizleri sevgi ve muhabbetle kucaklayacaktır.  
 

Bu gün, aynı zamanda öküzlerin de süslenerek köydeki evleri 
dolaştırılmalarına vesile olur. Tarlalarda yaptıkları ağır işlere karşılık 
minnettarlığımızı göstermek için, onlara ibadet edilir ve mükellef bir şekilde 
karınları doyurulur. Hatta evdeki bütün büyük baş hayvanlar da doyurulur 
ve sembolik bir şekilde, bir boğa ile bir inek, Rama ve Sita isimleri verilerek 
evlendirilirler. Sokak sokak gezdirilirler ve dans etmeleri sağlanarak herkesi 
eğlendirirler. Böylece Sankranti festivali, çiftçilere, evli olanlara, rahiplere 
ve çocuklara büyük bir sevinç ve uğurluluk bahşeder. Kutsal Sankranti 
festivalinin gelişi sadece insanları değil bütün kurtları kuşları ve hayvanları 
da mutlu eder. Güneş batarken, yuvalarına dönmekte olan kuşların kendi 
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lisanlarında mutlu bir şekilde konuşmaları ve havayı cıvıltılarıyla 
doldurmaları harikulade bir manzara arzeder. Aynı şekilde de, otlandıkları 
tarlalardan, çocuklarını doyurmak için evlerine koşan ineklerin ve 
annelerinin okşayışını özleyen yavruların da yüksek sesle annelerini çağıran 
böğürtüleri çok hoş bir manzara oluşturur. Sankranti festivali çok tatlı ve 
herkese sevinç vermektedir. Serin rüzgarlar, cıvıl cıvıl öten kuş sesleri ve 
tatlı şeker kamışı mahsulü, Sankranti’nin geldiğini müjdelemektedir. 
İnsanlar bu festivali şekerler, tatlılar ve dondurmalar dağıtarak kutlarlar. Bu 
festival bütün hayal kırıklıklarımızı, umutsuzluklarımızı yok eder ve 
kalplerimizi ümit ve şevkle doldurur. İnsanlar sabah erkenden kalkar, kutsal 
banyolarını yapar ve Ganapati, Subrahmanya ve Rab Easwara gibi kendi 
seçtikleri tanrılara ibadet ederler. Rab Siva’nın ilahi formu şöyle tarif edilir: 
 
Kailasa’nın Rab’bi, başını süsleyen hilal, örgülü saçının lüleleri arasından 
akan Ganj nehrinin soğuk suları, Alnı’nın ortasında parlayan gözü ve 
böğürtlenin parlaklığı gibi parıldayan mor boynu ile İlahi Formunu tezahür 
ettirdi. Kollarına yılanlardan oluşan bilezikler, beline yılandan bir kemer 
takmış, bütün vücudu Vibhuti ile sıvanmış, alnı kumkum’dan bir benekle 
süslenmiş, kırmızı dudakları ‘betel’ meyvesinin kırmızı suyuyla kıpkırmızı 
parlamakta, kulaklarında altın üzerine oturtulmuş pırlanta küpeler 
sallanmakta ve esmer vücudu ilahi bir nur gibi parlamakta. 
       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Fakat her nedense, günümüzde insanlar Sankranti’yi, ona gerçek 
ruhunu vererek kutlamamaktadırlar. Kutlamaları sadece ritüelleri yerine 
getirmekten ibaret kalmaktadır. Saflıktan ve kutsallıktan yoksundur. Nefret 
etmek, kıskanmak ve uyuşamamazlık yüzünden insanlar Sankranti’nin 
sürurunu tadamamaktadırlar.  
 Bu önemli Sankranti münasebetiyle, beş yaşındaki çocuklar, kutsal 
Vedik Mantra’lar terennüm ederek eğitime inisiye edilirler. Bizim kadim 
bilgelerimiz şöyle beyan etmişlerdi, Vedahametham Purusham Mahantham 
Adityavarnam Thamasah Parasthath (Milyarlarca güneş ışığının 
parlaklığında olan ve cehaletin karanlığı Thamas’ın ötesinde olan O’nu, En 
Yüce Olan’ı tahayyül ettim). Veda’lar, En Yüce Olan’ı çeşitli şekillerde 
yüceltmişlerdir. Rig Veda, Allah’ı ve O’nun herkesi cezbeden sürur dolu 
formunu metheden Mantra’ları ihtiva eder.  
 İnsanlar, öküzlerine Ramudu, Bhimudu, vs., gibi isimlerle hitap 
ederler. Aynı şekilde ineklere de Sita, Gowri, Lakshmi, vs., gibi isimler 
verilir. Bunun içsel anlamı ise, hayvanların da insanlara gösterilen aynı ilgi 
ile bakılmalıdır. İnekleri ve öküzleri Sari’ler ve Dhoti’lerle süsleyerek 
sokaklarda gezdirirler.  
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 Günümüzde, kuşlar ve hayvanlar dahi kendi doğal niteliklerine göre 
hayatlarını sürdürmektedirler. Böylece onlar da mutluluğu tatmaktadırlar. 
Bunun aksine olarak insan, kendi gerçek doğasını unutmuş ve bir hayvan 
gibi hareket etmektedir. Bunun sonucu olarak da mutsuz bir hayat 
sürmektedir. Kuşlar ve hayvanlar, bir birlik ve ahenk içinde yaşamaları 
açısından insanlara nazaran daha iyidirler. Fakat modern eğitimin etkisi 
altında kalan insan, kendisini bir hayvan/canavar seviyesine indirmiştir. 
Dürüstlüğün ve namusluluğun niteliğini kaybetmiş durumdadır. Kuşların ve 
hayvanların, bir sebebi ve mevsimi vardır fakat insanın ne sebebi ve ne de 
mevsimi vardır. Her evde ve insanın her işinde para en önemli yeri 
almaktadır. Para için insanlar en düşük seviyelere dahi düşmeye hazırdırlar. 
Açlıkları giderilince hayvanlar tatmin olurlar, fakat insan hiçbir şekilde 
tatmin olmaz. Ne kadar çok kazanırsa hırsı da o kadar artar.  
 Bir köpek hasta olunca yemek yemez. Eğer evinizde bir köpeğiniz 
varsa her halde bunu gözlemlemişsinizdir. Zorla boğazından aşağı süt dahi 
dökseniz onu bile içmeyi reddeder. Midesini boş tutmayı ister. Fakat insan 
hasta olduğu vakit, diyeti açısından böyle bir zora gelemez. Azıcık bir ateşi 
olsa hemen tam bir istirahat etmek ister. Her tarafını sarıp sarmalayıp 
yatağında yatar. Aynı zamanda midesine de dinlenme fırsatı vermez ve 
yüksek ateşli bir insanın yapması gereken diyet şartlarına da uymaz. 
Hastalığını daha da kötü yapacak Mysorepak, Burfi, Gulab Jamoon, vs., gibi 
tatlıları yemek ister. İnsan bir hayvan gibi hareket etmektedir ve hayvanlar 
da insanların hareket etmeleri gereken gibi hareket etmektedirler! Bir insan 
kötü hareket ettiği zaman yaşlılar onu, “Niye bir hayvan gibi hareket 
ediyorsun?” diye azarlarlar. Modern eğitimin etkisi sonucu insan, 
dürüstlülüğünü ve namusluluğunu kaybederek hayvandan daha kötü 
olmuştur. B.A. ve M.A. gibi yüksek akademik diplomalar almakta. Fakat 
bunların ne faydası var ki! Bu diplomalarına ‘D’ (dirt yani kirlilik niteliği) 
ilave ederek ‘BAD’ yani kötü ve ‘MAD’ yani deli haline dönüşmektedirler. 
Böylesine sapık davranışlar, insana yakışmamaktadır. İnsan, iyi düşünceleri, 
iyi nitelikleri ve iyi karakteri geliştirmelidir. Fakat bunun aksine, para 
kazanmak için yanlış yollara sapmaktadır Para gelir ve gider, erdemlilik ise 
gelir ve gelişir. Fakat insan erdemliliği para uğruna pazarlarda satmaktadır.  
 Hiç olmazsa bu Sankranti gününden itibaren iyi nitelikleri 
geliştirmek için gayret sarfedin. Davranışlarınızda daha iyiye doğru bir 
değişiklik olsun. Bharatiya’ların festivalleri kutsal öğretiler vererek insanın 
davranışlarını değiştirmek amacını güder. Sadece yeyip içme ve eğlenmek 
için değildir. Başlangıçta, birey seviyesinde bir transformasyon olmalıdır. 
Aile içinde birlik olmalıdır. Eski zamanlarda insanlar birkaç aile bir arada 
yaşarlardı. Genç çiftler, ebeveynleriyle, dünürleriyle ve ailenin başka yaşlı 
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fertleriyle bir ahenk içinde yaşarlardı. Genç çiftler arasında her hangi bir 
anlaşamamazlık olduğu vakit ailenin yaşlıları onlara nasihat eder ve onları 
yönlendirerek teskin ederlerdi. Gelinler, kaynanalarının tavsiyelerine 
itirazsız riayet ederlerdi. Bundan böyle, aile içinde hiçbir şekilde 
anlaşamamazlığa meydan verilmezdi. Fakat modern eğilim öyle ki, gelin, 
dünürünün evinde dahi yaşamak istemiyor. Ailenin parçalanmasını tercih 
ediyor. Bu gibi bölücü düşünceler dolayısıyla aile içindeki 
anlaşamamazlıklar her gün artmaktadır. Bunun sonucu olarak da Kali Yuga 
(karanlık çağ), Kalaha Yuga (uyuşmazlıklar çağı) ve Kalmasha Yuga 
(kirlilikler çağı) haline dönüşmüştür. O zamanlarda insanlar birbirleriyle hoş 
bir şekilde konuşurlardı. Misafirlerini, “Nasılsınız? Lütfen bizimle birlikte 
yemek yiyin, vs.,” gibi tatlı sözlerle karşılarlardı. Yemek yemekten ziyade, 
ev sahibinin gösterdiği sıcaklık ve şefkat misafirin açlığını yatıştırırdı. Fakat 
bu gün ise, bayram günlerinde dahi insanlar misafir ağırlamak istemiyorlar. 
Evlerine bir misafir gelince onu, “Buyurun, ümit ederim yemek 
yemişsinizdir, lütfen oturun,” sözleriyle karşılıyorlar. İnsan o kadar dar 
düşünceli oldu ki, misafirine bir lokma dahi bir şey ikram etmek istemiyor. 
Durumlar böyle olunca, çocukların ideal birer vatandaş olmalarını nasıl 
bekleyebilirsiniz? Ebeveynlerinin etkisi altında kalan çocuklar da dar 
görüşlü olmaya başlıyorlar. Ebeveynler onların modern bir eğitim 
görmelerini ve çok para kazanmalarını arzu etmektedirler. Çocuklarını böyle 
prestijli pahalı okullarda okutmak istedikleri için anne de bir işe girmek 
mecburiyetinde kalmaktadır. Çocuklar Aya’ların (kadın hizmetçiler) ellerine 
bırakılmaktadır. Böylece çocuklar anne sevgisinden mahsun kalmaktadırlar. 
Aya’ları öldüğü vakit göz yaşları döken çocuklar anneleri ölünce oralı bile 
olmazlar. Çocuklar annenin sevgisiyle büyümeliler. Onun kutsal eğitimini 
almalılar. Böyle olmazsa hayatta nasıl başarılı olabilirler? Modern eğitim bir 
insanın hayatını kurtaramaz. 
 
Bir insan B.A. ve M.A. gibi yüksek akademik dereceler isim ve şöhret elde 
edebilir, 
Bir insan çok büyük servet sahibi ve hayır sever olabilir ve liyakat ve itibar 
kazanabilir, 
Bir insan bütün fiziksel güce sahip olabilir ve uzun ve sağlıklı bir hayat 
sürebilir, 
Bir insan Veda’ları öğreten ve kefaret ve meditasyon gibi spiritüel 
uygulamaları yapan bir Vipra (Brahmin) olabilir, fakat bunların hiçbirisi de 
Rab’bin saliği olmanın yerini tutmaz. 
       (Telegu dilinde bir Şiir) 
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 Bu günkü eğitim nedir? Sadece karışıklıklara yol açmaktadır. 
İnsanlar sadece dereceler alıyor fakat zihinlerinde hiçbir değişim olmuyor. 
Gerçek eğitim kalpte bir transformasyon yaratan eğitimdir. Sevgi 
genişlemelidir. Fakat günümüzdeki eğitim sistemi dar-görüşlülük 
yaratmaktadır. İnsanlar akademik dereceleri üzerinde çok bencilce hareket 
etmektedirler. Hint kültürünün özü olan, dürüstlüğü ve namusluluğu 
unutmuşlardır. Dürüstlük meziyetinden yoksun bir kimse nasıl Ananda’yı 
(süruru) elde edebilir? Erdemden yoksun bir eğitim nasıl olurda hayatınızı 
kurtarabilir? Günümüzde öğrenciler eğitimlerini bitirir bitirmez Amerika, 
Japonya, Almanya gibi ülkelere gidiyorlar. Ebeveynler bütün zamanlarını 
çocukları ile beraber geçirmelerine rağmen, çocukları onlara yemeklerini 
restoranlarda yemelerini tavsiye ediyorlar. Modern eğitim görmüş insanlar, 
ebeveynlerine yemek pişirip kendi elleriyle hizmet vermek şansına sahip 
değiller. Kendilerini büyük bir sevgi ve şefkatle büyütmüş olan 
ebeveynlerine en ufak bir minnettarlık dahi göstermemekteler. Bu 
işlenebilecek en kötü bir günahtır. Ebeveynlerinize iyi bakmalısınız. Bu 
yaşlılık çağında onların ihtiyaçlarını karşılamalısınız ve onları büyük bir 
sevgi ve ilgiyle korumalısınız. Bu gün ebeveynler yaşlanır yaşlanmaz, 
çocukları mal taksimi üzerinde ısrar etmektedirler. Akıllarını doğru yolda 
kullanma yerine mal ve mülkle ilgilenmektedirler. Malların taksimi üzerinde 
anlaşamamazlık olunca Yüksek Mahkemeye gitmede tereddüt dahi 
etmemekteler Böyle yapacaklarına erdemliliklerini geliştirerek En Yüce 
Seviyeye ulaşmaya çalışmalıdırlar. İnsan ne kadar çok eğitim alırsa o 
derecede de erdemli olması gerekir.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Biraz evvel Benim bir Amerikalı çocuğu çağırdığımı gördünüz. Bu 
çocuk bizim Enstitümüzde okuyor. Aynı zamanda da Veda’ları öğreniyor. 
Veda’ların hangi bölümünden sorarsanız sorun, size istenilen Mantra’yı çok 
güzel bir şekilde terennüm edecektir. Gerçekten böyle bir çocuğa sahip 
olmak ebeveynler için büyük bir şanstır. Ancak böyle ebeveynler sayesinde 
çocuklar iyi nitelikler geliştirmektedirler. Bu çocuğun ebeveynleri 
Amerika’da yaşamakta. Böyle olmasına rağmen, onu iyi nitelikler ve iyi 
davranışlar elde etmesi için ana vatanlarından çok uzaktaki bizim bu 
Enstitümüze gönderiyorlar. Hakikatte, çocuklarını orada eğitmek için her 
türlü kolaylığa sahipler. Fakat çocuklarını Amerika’da eğitmek istemiyorlar. 
Bizim ülkemizi ve çocukların burada öğrendikleri asil nitelikleri seviyorlar. 
Burada çocuklar, sevgiyle karışık eğitimi öğreniyorlar. Çocuklar 
ebeveynlerinin önünde sevgi ve saygı ile secde etmekteler. Bunun gibi asil 
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nitelikler bu ebeveynleri etkilemiştir ve eğitimlerini bu Enstitüde yapmak 
üzere çocuklarını getirmişlerdir.  
 İşte küçük bir örnek. Bir zamanlar edebi kabiliyetiyle ün salmış bir 
Hintli Pundit varmış. Kendisi karısıyla birlikte küçük bir kasabada 
otururken iki oğlunu Allahabad’ta okutuyormuş. Günlerden birinde karı 
koca trenle bir başka kasabayı ziyarete gitmişler ve bu arada Allahabad’dan 
geçmişler. Oradan geçecekleri gün kendilerini istasyonda gelip karşılamaları 
için oğullarına bir mektup göndermişler.  
 Tren istasyonda durmuş ve karı koca vagonun kapısına çıkmışlar. İki 
oğlunun kendilerine doğru acele acele geldiklerini görmüşler. Yaşlı olan, 
konuşmadan önce her iki ebeveyninde ayaklarına dokunmuş fakat genç olan 
böyle bir sevgi ve saygı tezahüründe bulunmamış. Anne baba, sağlıklarını 
ve derslerinin nasıl gittiğini sormuşlar. Yaşlı olan, “Biz burada mutluyuz. 
Sağlığınıza iyi bakın. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur,” demiş. 
Öbür yandan, genç olan sağlıklarını dahi sormamış. Biraz daha fazla para 
vermelerini istemiş. Tren hareket etmek üzereyken tekrar yaşlı olan eğilerek 
annesinin ve babasının ayaklarına dokunmuş, genç olan ise sadece elini 
sallamakla iktifa etmiş. Tren platformdan ayrılırken ebeveynler pencereden 
çocuklarına bakmışlar. Yaşlı olan sonuna kadar Namaskar sunmuş genç 
olan ise elleri cebinde duygusuz bir şekilde başka taraflara bakıyormuş.  
 Küçük oğlunun bu davranışlarını gören anne üzülmüş. Küçük 
oğlunun bu pervasızca hareketinden dolayı kocasını suçlamış. “Eğitim 
yapsın diye onu bizlerden uzaklaştırdın. Ona doğru yolu gösterecek kimse 
olmadığından bir hayvan gibi hareket ediyor,” demiş. Baba, “Üzülme, o 
daha genç, zamanla öğrenecek,” diyerek karısını teselliye çalışmış. Fakat 
anne söylenenleri kabul etmeyerek, “Neredeyse diplomasını almak üzere, 
şimdi öğrenmeyecek de ne zaman öğrenecek?” demiş ve kendisini kontrol 
edemeyerek göz yaşları dökmüş. Annenin sözleri doğru çıktı. Zamanla, 
büyük oğul gayreti ve iyi davranışları sayesinde toplumda yüksek bir mevki 
sahibi oldu. Davranışları ve terbiyesi herkesten saygı topluyordu. Anne ve 
babasının önünde secdeye kapanarak, “Sizin kutsamalarınız sayesinde bu 
mevkiye ulaştım,” dedi. Anne ve baba göz yaşları içinde onu sevgiyle 
kutsayarak, “Oğlum, sen kendi niteliklerin sayesinde hayatta başarılı oldun,” 
dediler. Küçük kardeşe ne oldu? İmtihanlarını geçemedi ve sonunda bir 
yerde katip olmak durumunda kaldı. Büyük kardeş herkesten selam 
toplarken küçük kardeş herkesi selamlamak zorunda kalmıştı. Ebeveynine 
saygı göstermeyen bir kimse nasıl olurda başkasından saygı bekleyebilir? 
Yad Bhavam Tad Bhavati (hisler nasılsa, sonuçta öyledir). Geleceğimiz, bu 
günkü davranışlarımıza bağlıdır. Günümüzde Batı ülkelerinde, saygı 
gösterilmekte ve karşılığında saygı alınmaktadır. Fakat bu nitelik artık bizim 
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ülkemizde yok olmaktadır. Eğer kendi ebeveyninize saygı göstermezseniz 
köpekler dahi sizin yüzünüze bakmaz. Bu nedenle her nereye giderseniz 
gidin, ebeveyninize saygı göstermeyi unutmayın. Bizim ülkemizde Veda’lar 
dahi, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi 
Devo Bhava (annenize, babanıza , öğretmeninize ve misafire Allah’mış gibi 
saygı gösterin) diye tavsiyede bulunurlar. Bu tavsiyeleriyle asil nitelikleri 
yaymışlardır. Ebeveynlerine saygı gösteren ve onların emirlerine itaat eden 
her kimse hayatta daima yüksek mevkilere ulaşacaktır. Gerçekte Sankranti 
festivali bizleri böyle asil nitelikler elde etmeye teşvik etmektedir. 
“Kranti”nin anlamı, transformasyondur. Bu nedenle, Sankranti, bizim 
hayatımızda bir transformasyon yaratacak demektir. Fakat biz buna karşı ne 
gibi bir tepki gösteriyoruz? Bu yaşamımızda transformasyonu başarabilecek 
miyiz? Hayır. Eğitimimizin amacı, kötü nitelikleri yok etmek ve iyi 
nitelikleri ve iyi davranışları geliştirmektir. Hindistan’daki festivaller bu 
amaçla yapılır. Fakat hiç kimse bu festivallerin içsel anlamlarını idrak 
etmemektedir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! Öğrenciler! 
 Ebeveynleriniz sizleri doyurmak, eğitmek ve iyi bir insan olarak 
yetişmeniz için çırpınmaktadırlar. Kendileri aç dahi kalsalar her hangi bir 
şekilde sizleri doyurmaya ve refahınızı sağlamaya çalışırlar. Daima sizi 
rahat ve huzurlu tutmaya gayret ederler. Size güzel yemekler, güzel giysiler 
ve güzel eğitim verirler. Eğer böyle ebeveynlere saygı göstermezseniz 
toplumun size saygı göstermesini nasıl bekleyebilirsiniz? 
 Abraham Lincoln’u hepiniz biliyorsunuz. Çocukluğunda, gittiği 
okulda zengin ailelerin çocukları vardı. Onların pahalı giysileri ve eşyaları 
vardı. Lincoln ise, annesinin yama yaptığı eski giysilerle okula gitmek 
mecburiyetinde kalıyordu. Günlerden birinde okul arkadaşları onun bu eski 
giysileriyle alay ettiler. Kendisini kontrol edemedi ve ağlayarak doğru 
annesine gitti, “Anne! Artık ben okula gitmeyeceğim. Arkadaşlarım benimle 
alay ediyorlar. Doğru dürüst giyecek bir elbisesi olmayan fakir çocuk olarak 
bana hakir bir gözle bakıyorlar,” dedi. Annesi onu büyük bir sevgiyle kolları 
arasına alarak, “Sevgili oğlum! Böyle basit bir şey üzerinde kendini üzmene 
gerek yok. Bu durumlar ilerdeki hayatında sana yardımcı olacaktır. 
Ailemizin içinde bulunduğu şartları göz önünde tutmalısın. Başkalarının 
söyledikleri şeylere kulak asmamalısın. Kendine-güvenli ve kendine-saygılı 
bir hayat sür. Herkese saygı göster ve herkesten saygı gör,” diyerek onu 
teselli etti. O günden itibaren Lincoln annesinin tavsiyesini uygulamaya ve 
herkese saygı göstermeye başladı. Bu iyi davranışları yüzünden Lincoln 
yavaş yavaş herkesin saygısını kazanmaya başladı. Kendisi için çok güzel 
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bir isim yaptı. Bir zaman sonra Amerika’da seçimler başladı. Arkadaşları ve 
kendisini sevenler onu aday olması için ikna ettiler. Sonunda arkadaşlarının 
ve kendisini sevenlerin bu ısrarlarını kabul ederek adaylığını koydu. Büyük 
bir oy farkıyla seçimi kazanarak bir müddet sonra da Amerika 
Reisicumhuru oldu. Böyle önemli bir mevkiyi annesinin tavsiyelerini 
harfiyyen yerine getirerek ve herkese saygı göstererek elde etti. Gerçeği 
söylemek gerekirse, parası yoktu ama, erdemlilik servetine sahipti. 
Başkalarının refahı onu mutlu ediyordu. Sahip olduğu şeylerle mutlu idi ve 
para ve maddi varlıklar için can atmıyordu. İşte böyle asilane nitelikleri 
sayesinde Amerika Cumhurbaşkanı oldu. Bu mevkide bulunduğu süre 
zarfında, Amerika’daki zenci Afrika’lıların köleliklerine son veren bir 
kanunu kabul ettirerek onların bu gayri insani ıstıraplarına son verdi.  
 Bir insanı koruyan ve onu yüksek mevkilere ulaştıran şey kendisine 
olan saygısıdır. Maddi açıdan fakir olabilirsiniz fakat eğer kendinize olan 
saygınızı idame ettirebilirseniz, herkes size saygı gösterecektir. Fakirleri 
hakir görmeyin. Onlara saygılı olun ve onlara karşı sevgiyle davranın. 
Gerçek insan doğası bunu gerektirir. Lincoln’un annesi oğluna böyle asil 
nitelikler aşıladı. Bu nedenledir ki, Lincoln annesini Allah gibi kabul etmiş 
ve saygı göstermiştir. Size kutsal nitelikleri telkin eden kimse, sizin 
Allah’ınızdır. O’nu başka bir yerde aramayın. Kendinize-güveni 
geliştirdiğiniz zaman O sizin önünüzde tezahür edecektir.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Ebeveyniniz herkim olursa olsun her ne durumda olursa olsun onlara 
saygı göstermelisiniz. Onların sözlerini saygıyla dinlemelisiniz ve onların 
emirlerine kayıtsız şartsız itaat etmelisiniz. Ancak o zaman toplumun 
saygısını kazanırsınız. Geçmiş yıllarda bütün büyük insanlar ebeveynlerine 
itaat ederek ve saygı göstererek dünyaya örnek olmuşlardır. Bharat’ın kadim 
adetlerinin ve geleneklerinin temelinde yatan anlamı biliyor musunuz? 
Örneğin, küçük kapıları olan büyük malikaneler inşa ederlerdi. Bunun 
sebebini biliyor musunuz? Bizler bu küçük kapıların, hırsızların girmesine 
mani olmak ve kolayca kaçmak açısından olduğunu zannederiz. Hayır, bu 
sebeplerden değil. Bu kapılar, ziyaretçilerin bir eve girerken o evin 
sahiplerine saygılarını gösterme geleneklerine uyarak başlarını eğerek içeri 
girmeleri için maksatlı olarak alçak yapılmışlardır. Böylece, Bharat’ın her 
adeti ve gelenekleri insanlar arasında karşılıklı saygıyı ve iyi niyeti 
geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bunlar büyük bir dikkat ve bilgelikle 
tesis edilmişlerdir. Fakat Bharatiya’lılar dahi böyle asil geleneklerini 
unutmuşlardır. Bu gün ise evin ana giriş kapısında bir ‘gadapa’ya (eşiğe) 
dahi rastlamazsınız. Eve girerken eşiğin lüzumsuz bir mania olduğunu 
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zannederler. Hayır, o hiçbir şekilde engel değildir! Bharat’ın kadim 
gelenekleri ve adetleri insanlar arasında tevazuyu, hürmeti ve saygıyı 
geliştirmek amaçlıdır.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Böyle yüce gelenekleri öğrenmelisiniz ve gözlemlemelisiniz ve 
insanların saygısını kazanmalısınız. Davranışlarınızla ebeveynlerinize 
mutluluk vermelisiniz. Ebeveynler, çocukları kendilerine itaat ettikleri için 
mutlu olmalıdırlar. Böyle bir isim kazanmanız yeterlidir. Sadece ibadet gibi 
ritüelleri yaparak Allah’ın rahmeti kazanılmaz. Ne kadar vasıflı yetişmiş 
olursanız olun bu sizin sadece egonuzu körükleyecektir, ebeveynlerinize ve 
yaşlılara karşı olan tevazu ve saygınızı artırmayacaktır. Bu nedenle, tevazu, 
hürmet ve saygı niteliklerinizi geliştirmelisiniz. Ancak o zaman bu ülkenin 
birer iyi vatandaşı olabilirsiniz. Büyük bir insan olmanız gerekmez. İyi bir 
vatandaş olmanız yeterlidir. İsim ve şöhret bu gün elde edilebilir fakat 
bunlar yarın kaybolabilirler. Fakat elde edilen iyi bir isim ebedi olacaktır. 
Bundan böyle iyi bir isim kazanın. Allah’ın ‘rahmet’ini kazanmalıyız. Fakat 
bunun aksine olarak insanlar, dünya arzularının “ot”unun özlemini 
çekmekteler. Ot hayvanların yedikleri bir şeydir. Ota karşı damak tadınızı 
geliştirerek hayvan olmamalısınız. Allah’ın rahmetini kazanmaya gayret 
ederek iyi birer birey olmalısınız.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Bu günler Sankranti festivalinin kutsal günleridir. Bu münasebetle, 
başkalarına saygı gösterme ve başkalarının saygısını kazanma niteliğimizi 
geliştirmeliyiz. Burada size ufak bir örnek veriyorum. (Swami, Sri Sathya 
Sai Yüksek Orta Okulu’nda öğrenci olan Amerika’lı bir çocuğu yanına 
çağırarak şunları söyledi), “Bu çocuk sadece derslerinde değil fakat Veda 
çalışmalarında da birinci gelmektedir. İyi davranışlarıyla anne ve babasına 
büyük mutluluk vermiştir. Oğlunun böyle iyi bir isim yapmasından ve 
herkes tarafından takdir edilmesinden dolayı babası son derece mutludur.” 
(Swami çocuğun babasını kürsüye çağırarak ona Kutsamasını yağdırdı.) Bu 
çocuğun annesi, bizim İlk Okul’umuzda çalışmakta ve zamanını büyük bir 
sürur içinde geçirmektedir. Çocuklarının iyi davranışları yüzünden anne ve 
baba herkesin sevgisini ve saygısını kazanmışlardır. Bunun gibi sizler de 
ebeveynlerinize iyi isim kazandırmaya gayret etmelisiniz. Ancak o zaman 
ebeveynleriniz sizin gibi bir çocukları olduğunun gerçek sevincini 
yaşayacaklardır. Çok paralar kazanabilir büyük malikaneler yaptırabilirsiniz 
fakat bunların hiçbirisi de size iyi bir isim sağlamaz. Bunlar geçici şeylerdir. 
Fakat iyi bir isim kazanırsanız bu sonsuza kadar kalır. Eğitildiğiniz kuruma 
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iyi bir isim kazandırın. Sizin asil niteliklerinizi gözlemleyen insanlar sizin 
Sathya Sai öğrencileri olduğunuzu farketmeliler. Bizim öğrencilerden bir 
kuruş dahi para almadığımızı biliyorsunuz. Bundan başka, ihtiyacı olan ve 
hak eden öğrencilere kitap ve başka kolaylıkları da sağlıyorum. Öğrencilerin 
Swami’ye karşı büyük bir sevgileri vardır ve Swami de sevgisini ve 
rahmetini onlara yağdırmaktadır. Ebeveynlerini bırakıp buraya gelirken 
hiçbir göz yaşı dökmemekteler. Fakat Ben Brindavan’a giderken ve 
Puttaparthi’ye dönerken öğrenciler bu ayrılığa dayanamayarak göz yaşları 
dökmeye başlarlar. Böyle büyük bir sevgiyi nasıl elde ettiler? Bunun 
müsebbibi Swami’nin sevgisidir. Bu sadece Benim herkese verdiğim 
sevgidir. Benim varlığım malikaneler ve saraylar değildir. Benim en büyük 
varlığım Sevgi’dir. Ben sevgimi veriyorum ve karşılığında da sevginizi 
alıyorum. Ben sık sık öğrencilere, “Bana sevginizi verin, Ben size her 
istediğinizi vereceğim,” derim. İşte bu nedenle öğrencilerin Bana karşı 
büyük sevgileri var. Sevgiyi çok, daha çok geliştirin. Ebeveynlerinizi sevin. 
Onların emirlerine itaat edin. Hayatınız hiç şüphesiz kutsallaşacaktır. 
 Daima Allah’ı düşünün. Ormanda veya gök yüzünde, köyde veya 
kasabada, dağın tepesinde veya derin okyanusun ortasında, her nerede 
olursanız olun sadece sevgi sizin imdadınıza yetişebilir. O daima sizinle 
birlikte, sizin içinizde, sizin etrafınızda, sizin üstünüzde ve altınızdadır.” 
 
Chaala Santhosham (çok mutluyum). 
 
(Bagavan İlahi Distur’unu, “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin...) 
Bajan’ı ile sona erdirdi.  
 

***** 


