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Sankranti Diskuru   14 Ocak 2004     Prasanthi Nilayam 
(Spor Günü Buluşması) 

 
 

EĞİTİMİN HEDEFİ KARAKTERDİR 
 

 
Öğrenciler, Erkek ve Kız Çocukları! 
 Şimdiki Rektör Yardımcısı, bir evvelki Rektör Yardımcısı, Merkez 
Vakfın Sekreteri ve iki öğrenci, çok güzel kelimeler kullanarak mükemmel 
konuşmalar yaptılar. Bu vasi dünyada her nereye bakarsanız bakın, içinizi 
uyandıracak ve kalplerinizi sonsuz bir sürurla dolduracak, sevinç dolu 
olaylarla karşılaşırsınız. Bizim öğrencilerimiz de, sporda, cesurane 
oyunlarda ve müzik alanlarında büyük hünerler, anlayış ve ekspertiz 
geliştirdiler ve bu yeteneklerini sergileyerek herkesi mutlu ettiler. Her ne 
etkinlikte bulunurlarsa bulunsunlar, bunu geçici bir mutluluk için değil de 
Swami’yi memnun etmek için yapmaktadırlar.  
 Doğduğu andan itibaren, insanın bütün etkinlikleri, öğrenme ve 
bilgelik elde etme işlemi etrafında merkezileşmiştir. Kalplerini sevgi ile 
doldurup başkalarına mutluluk verebilmeleri için, öğrencilerimize idealizm 
ruhunu aşılamamız çok gereklidir. Günümüzde bütün dünya üzerinde çok 
sayıda eğitim kurumları mevcuttur, fakat eğitimin gerçekten ne ifade ettiğini 
anlamış kimse yoktur. Öğrenciler kafalarını sadece kitap bilgisiyle doldurur, 
sınavlara girer, geçer not alır ve eğitim gördüklerini iddia ederler.  
 

Eğitimine ve zekasına rağmen,  
akılsız bir insan kendi gerçek Öz’ünü bilmeyecektir ve  
dar-görüşlü bir insan kötü niteliklerinden vaz geçmeyecektir. 

       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Modern eğitim sadece tartışmalara yol açar, tam bilgeliğe değil. 
Sizi ölümsüzlüğe götüremeyecek eğitimi almanın ne faydası var ki? 
Sizi ölümsüz yapacak bilgiyi elde edin. 

       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Vidya’nın anlamı, Jnana’dır (bilgeliktir). Jnana, dünyevi zeka/akıl 
demek değildir. Gerçek eğitim, içsel vizyonunuzu geliştiren ve ebedi süruru 
deneyimlemenizi sağlayan eğitimdir. Halen mevcut eğitim sisteminden 
öğrenciler ne gibi bir fayda elde etmektedirler? Sadece dereceler alıyorlar, 
yetkililerin takdirini kazanıyorlar fakat eğitimin gerçek önemini 
anlamıyorlar. Modern öğrenciler, spor ve kültürel etkinliklerde yer almanın 
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arkasında yatan gerçek ruhu anlayamamaktadırlar. Bütün sporlarda ve 
oyunlarda, bir kazanan ve bir de kaybeden vardır. İnsanlar, sporculuk 
ruhunun tadını çıkarmak yerine, sadece olayların sonucu ile 
ilgilenmektedirler. Sporun ve oyunların amacı, kesin bir sonuç almak değil 
de, oyunda yer alanlara sportsmenliğin ruhunu aşılamaktır. Hayat bir 
oyundur, onu oyna. Hayat bir rüyadır, onu gerçekleştir. Hayat sevgidir, 
onun tadını çıkar. Ancak bu beyanların önemini anlayan ve onları günlük 
hayatlarında gerçekleştiren kimseler gerçek öğrencidir.  
 Modern eğitim sistemi, öğrencilerde ayırt etme gücünü geliştireceği 
yerde onları dar-görüşlü yapmaktadır. Ne onlara gerçek bilgeliği 
bahşetmekte ne de açık fikirli olmalarına yardım etmektedir. Günümüzdeki 
eğitim anlamsız bir hale gelmiştir. Öğrencilere verilen ders kitaplarında 
gerçek eğitimin özüne rastlanmamaktadır. Devletin böyle anlamsız ders 
kitaplarını niçin yayınladığına hayret ediyorum! Belki de devlet 
gerçeklerden bihaber olabilir. Sanki alt kademelerde birisi, üst kademe 
yetkililerine sormadan bu kararları kendisi alıyormuş gibi. Bu da devlete 
kötü isim yapıyor, fakat buna aldıran bir kimse yok. Böylesine sağlıksız bir 
eğilim gelişmekte.  

Kadim eğitim sistemiyle olan kutsal ilişkiyi, kimse anlama çabası 
göstermiyor. Öğrenciler eğitimin özüyle değil de, sadece kitap bilgisiyle 
ilgililer. Onların sadece kitabi bilgileri sınava tabi tutuluyor, pratikteki 
bilgileri sorulmuyor. Öğrenciler, aldıkları derecelerin /diplomaların 
yaşamlarını kazanmak için olduğunu düşünüyorlar. Eğitim hayat 
boyuncadır, geçim için değildir. Fakat ne öğrenciler ve ne de ebeveynler bu 
hakikati kavrayamamaktadırlar. Eğer çocukları, sınavlarda yüksek puan 
alırlarsa ebeveynler mutlu olmaktalar. Fakat çocuklarının aldıkları yığınla 
kötü yorumları umursamamaktadırlar. Eğer bu yorumları biraz 
benimseyerek ilgilenseler, çocuklarının ne gibi bir eğitim almakta 
olduklarını anlayacaklar. Modern eğitimde yer alan gelişmeler sonucu, 
Veda’lar ve Sastra’lar üzerindeki çalışmalar geriledi. Bu durumda nasıl olur 
da halen verilmekte olan eğitim size gerçek bilgeliği bahşedebilir? 
 
Öğrenciler! 
 Sizler, topluma ve bütün dünyaya faydalı olabilecek bir eğitimi 
almalısınız. Şu anda toplumun durumu nedir? Nasıl olur da onu ideal bir 
şekle sokabiliriz? Bir insan toplumun gelişmesi için neler yapmalıdır? 
Kimse bu noktalar üzerinde kafa yormamaktadır. Halen mevcut eğitim 
sistemi dahi, topluma verilmesi gereken hizmeti yeterince 
vurgulamamaktadır. Eğer birisi eğitim sisteminde bir reformdan söz ederse, 
öğrenciler bunu hemen bir kenara itmekteler. Kitabi bilginin eğitimde her 
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şeyin başı ve sonu olduğunu düşünüyorlar. Yaşlılar, öğrencilere doğru 
eğitim verilmesinin sorumluluğunu yüklenmelidirler. Öğrenciler toplumun 
şerefini korumalıdırlar. Bizlere gerçek eğitimin anlamını vermiş olan kadim 
bilgelerimizin ve ermişlerimizin öğretilerini izlemeliyiz.  

Sadece bir kaç derece/diploma alarak egomuzu yükseltmek bir 
delilik işaretidir. Toplumun ihtiyaçlarını anlamalısınız ve eğitiminizi onun 
gelişmesi için kullanmalısınız. İnsanlar, toplumun isteklerini anlamadan, 
ona hizmet verdiklerini söylüyorlar. Böyle bir hizmet Samaja Seva (topluma 
hizmet) olmayıp, (hayatsız, mekanik bir faaliyet) anlamına gelen Samadhi 
Seva’dır. Ancak eğitim sistemi doğru bir yola oturtulduğu vakit toplum 
gelişecektir.  

Batı eğitimine olan çılgınlık arttıkça Vedik metinler üzerindeki 
çalışmalar ihmal edilmektedir. Ebeveynler çocuklarına daha küçük yaştan 
itibaren iyiyi ve kötüyü öğretmelidirler. Çocuklarının bir koleje girerek 
kupkuru bir diploma almalarıyla tatmin olmamalıdırlar. Çocuklarının 
eğitimlerini ulusa hizmette kullanmalarını sağlamalıdırlar. Devlet bu yönde 
fazla bir şey yapamayabilir; çocuklarına doğru yolu göstermek ebeveynlerin 
sorumluluğudur. Çocuklarını ulusun refahı için çalışmaya teşvik 
etmelidirler.  

Fakat günümüzdeki ebeveynler böyle bir görüşe sahip değiller. Hatta 
öğretmenler dahi ulusun refahı için ilgilenmemekteler. Öğrencilere sadece 
kitabi bilgileri aktarmakla sorumluluklarının bittiğini zannetmekteler. 
Kitaplar içindeki bilgilerin topluma yararlı olup olmadığını dahi tetkik 
etmemekteler. Bu hususları devlet seviyesinde ele alıp incelemiyorlar. Zaten 
onlar bunu yapsalar dahi devletten bir ses seda çıkmayacaktır. Eğitim 
kurumlarını, diploma sahibi insanlar yetiştiren birer fabrika haline 
dönüştürüyorlar. Bu durumlardan sadece öğrencileri kabahatli bulmak doğru 
değildir. Ebeveynler, öğretmenler ve devlet müştereken bu acı durumdan 
sorumludurlar.  

Öğrencilerin sınıfta yüksek dereceler alarak iyi isim yapmaları 
yeterli değildir. Toplumun ve ulusun refahı için çalışarak ebeveynlerine iyi 
isim kazandırmalıdırlar. Ebeveynler çocuklarının gelişmesini zaman zaman 
kontrol etmeliler, onlara erdemliliği aşılamalılar ve onları sorumlu birer 
vatandaş olmaları için yönlendirmelidirler. Çocuklarının iyi not almalarıyla 
tatmin olmamalıdırlar. Aynı zamanda evde ne çeşit kitaplar okuduklarını da 
kontrol etmelidirler. Bazı öğrenciler anlamsız romanlar okumaktalar. Fakat 
anne ve baba onları hiçbir şekilde ikaz etmemektedir. Tam aksine olarak, 
“Roman okumanın neresi kötü olabilir? Eğer onları mutlu ediyorsa bu 
yeterli,” diyorlar. Bu şekilde kendi çocuklarını şımartıyorlar. Kendileri 
yokken çocuklarının nasıl hareket ettiklerini gözlemlemiyorlar. Onların 
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davranışlarını düzeltmeden, çocukları sadece eğitmenin bir faydası yoktur. 
Ebeveynler, atalarımızın en ideal bir şekilde çocuklarını yetiştirdikleri 
ideallere özenmelidirler.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Modern eğitim sisteminin reforma ihtiyacı vardır. Ebeveynler, 
çocuklarının İngiliz orta okullarında eğitim görmelerinden ve İngilizce 
şiirler okuyabilmelerinden mutlu görünüyorlar. Fakat bu modern eğitimin, 
çocukları üzerinde yaptığı etkiyi ve baskıyı görmekten acizler. Yuvadaki 
küçücük çocuklara “Ba...Ba...Black Sheep” gibi çocuk şarkıları öğretiliyor. 
Böyle bir eğitim sonucu olarak da onlar, ailenin yüz karası/hayırsız evladı 
olarak yetişiyorlar. Öğrencilerin bütün hayatlarını mahveden bu günkü 
eğitim sistemini seyretmek hakikaten Bana acı ve tiksinti veriyor.  

İşte bu nedenle Ben, öğrencilerin karakterlerini şekillendirmek için 
büyük paralar sarfederek eğitim kurumları tesis ettim. Hatta öğrencilere 
kitaplarını dahi bedelsiz temin ediyorum. Bu zamanda, ilk okula dahi 
çocuğunuzu sokabilmek için çok öncelerden müracaat etmek ve binlerce 
rupi bağış yapmak zorundasınız.  

Ebeveynler iyi okul olarak kabul ettikleri bu okullara çocuklarının 
girmesinden çok mutlular fakat böyle bir eğitim sisteminin onlara ne gibi 
fayda vereceğini umursamıyorlar. Çocuklar, ebeveynlerinin onları okutmak 
için ne gibi sıkıntılara katlandıklarını takdir etmiyorlar. Ebeveynler 
çocuklarını okutabilmek için borç paralar alıyorlar, yemelerinden 
içmelerinden ve uykularından fedakarlık yapıyorlar. Sonuçta, çocuklar bu 
eğitim sisteminden fayda görmüyorlar. Kendileri için neyin iyi neyin kötü 
olduğunu ayırt edemiyorlar. Günümüzde eğitimin kalitesi bu kadar ‘düşük’ 
olduğuna göre, nasıl olurda böyle bir eğitim insanı bir ‘baş/reis’ yapabilir?  

Ne ebeveynler, ne öğretmenler ve ne de öğrenciler, toplumun ve 
ulusun bu günkü eğitim sisteminden nasıl faydalanabileceğini 
kavrayamıyorlar. Bundan böyle, toplumda tam bir transformasyon yaratmak 
için hepside el ele vererek bir birlik içinde çalışmalıdırlar.  

Şu anda öğrencilerin tedirginlikleri artmakta. Bu onların hatası değil. 
Onlar hakikatte içsel olarak çok iyi tabiatlıdırlar. Kusur, öğretmenlerde, 
yaşlılarda ve devlettedir. Hali hazırdaki eğitim sisteminin öğrencilerde 
karakter yaratabilecek bir niteliğe sahip olmadığı kesin bir faktördür. Çok 
sayıda iyi öğrenci vardır fakat ebeveynler, öğretmenler ve ders kitapları 
onları doğru yolda yönlendirmiyorlar. Ebeveynlerin gözlerini açarak gerçek 
durumu görme zamanı gelmiştir. Çocuklarının doğru eğitimi alarak hayata 
atılmalarını sağlamalıdırlar. Çocuklarını, ölümsüzlüğe götürecek bir eğitimi 
almaları için teşvik etmelidirler. Aynı zamanda dünyevi eğitim de 
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gereklidir. Fakat dünyevi eğitim, öğrencilerin karakterlerini şekillendirmek 
ve onları daha iyi bir vatandaş yapmak amacıyla spiritüel eğitim ile 
bağdaştırılmalıdır. 
 
Öğrenciler! 
 Yüksek eğitim gördüğünüz için böbürlenmeyin. Yüksek eğitimin 
yanında asil nitelikleri de geliştirmelisiniz. Erdemlilikten yoksun olan bir 
eğitim faydasızdır. Eğitimin sonu karakterdir. Günümüzde çok sayıda 
öğrenci, faydasız hatta ahlaka aykırı romanlar okumaktalar. Yetkililer bu 
çeşit kitapların çarşılarda satılmamasını sağlamalıdırlar. Öğrenciler sadece 
karakterlerini geliştirecek kitapları okumalıdırlar. Gerçek bir haleti ruhiye 
içinde kendilerini spor ve oyunlara vermelidirler. Bu nasihatlar kız 
öğrenciler için de geçerlidir. “Erkekler motorsiklete binebiliyorlarsa biz 
niçin binmeyelim?” diye sorguluyorlar. Bu şekilde tartışarak zamanlarını 
boşa harcamaktalar. Kimse kızlar motorsiklete binemez diye bir şey 
söylemiyor. Fakat insan kendisini zamana ve şartlara uydurmalıdır. İki 
tekerlekli araçlarla gençlerin yaptıkları ölümle biten kazalar artmakta. 
Ebeveynler çocuklarını büyütmek için büyük fedakarlıklar yapmaktalar. 
Ama öğrencilerin kıymetli hayatları motorsiklet kazalarında yok olursa, 
onların ıstıraplarını anlarım.  
 Günümüzde kızlar her alanda erkeklerle yarış halindeler. Aynı 
zamanda da isim ve şöhret peşindeler. Onların tartışmaları, “Bizim erkek 
çocuklardan ne noksanımız var? Niçin bizler de onların aldığı eğitimi 
alamıyoruz?” Böyle olmakla beraber, herkes kendileri için uygun ve 
elverişli olan eğitimi almalıdır. Kadınların, ailelerine iyi bakmaları ve 
çocuklarının karakterlerini ideal olan bir şekilde şekillendirmeleri gerekir. 
Çocuklarına erdemliliği aşılamanın yanında onlara iyi bir eğitim 
vermelidirler.  

Halen mevcut olan eğitim sistemi, çocukları yanlış yola 
sevketmektedir. Ebeveynlerin de bu husuta kusurları vardır. Çocuklarının 
yüksek dereceli diplomalar almalarını ve yine yüksek tahsilli biriyle 
evlenmelerini istiyorlar. Bazı ebevynler [çocuklarının başka ailelerle] evlilik 
anlaşmalarını yaparken, “Benim kızım üniversiteyi bitirdi. Kendisi güzel bir 
kız. Sizin oğlunuz nasıl? Üniversiteyi bitirdi mi? Kendisi yakışıklı mı?” gibi 
sualler sormaktalar. Hakikatte güzellik, görünüşe değil de karaktere bağlıdır. 
İnsan karakter güzelliğini arzu etmelidir. Üniversiteyi bitirmiş bir gelin için, 
üniversiteyi bitirmiş bir damat her zaman bulanabilir mi? Günümüzdeki 
eğitim sağlıksız rekabetlere ve karışıklıklara yol açmaktadır.  

Ben kızlar yüksek eğitim yapmasınlar demek istemiyorum. Eğer 
Ben, kadınların eğitimine karşı olsaydım, niçin kadınlar için kolejler 
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açayım? Öğrencilere erdemliliği aşılamak amacıyla çeşitli eğitim kurumları 
tesis ettim. Eğitimi ücretsiz olarak sağlıyorum. Hatta sınav masrafları dahi 
yok. Benim tek amacım öğrencilerin iyi bir eğitim almaları, ideal bir 
vatandaş olmaları ve ebeveynlerine mutluluk vermeleridir.  
 
Öğrenciler! 
 Benim sözlerimi yanlış anlamayın. Ben bütün bunları size, sizin 
kendi refahınız ve gelişmeniz için söylüyorum. Size iyi bir isim yapacak ve 
ailenin şerefini koruyacak bir eğitimi almalısınız. Özgürlük adına egonuza 
kanarak yanlış yollara sapmayın. Ekseriya Ben, çocukları yolda yürürken 
sağa ve sola, oraya buraya bakmamaları için sık sık uyarırım. Bazıları 
motorsikletleriyle süratle giderken yoldan geçen kızlara bakmaktalar. Bu 
arada dikkatleri dağılmakta ve kaza yapmaktalar. Eğer iyi bir karaktere 
sahipseniz daima korunursunuz. Daima duyularınızı kontrol altında 
tutmalısınız. Daima görüşünüzü, işitmenizi ve konuşmanızı kontrol 
etmelisiniz. Budha, duyularını kontrol altına alabilmek için çeşitli spiritüel 
uygulamalar yaptı.  
 

Size gözler niçin verilmiştir? 
Oraya buraya bakmak için mi? Hayır. 
Gözler, Rab’bin güzel formunu görmek içindir. 
Size kulaklar niçin verilmiştir? 
Boş dedikoduları dinlemek için mi? Hayır. 
Kulaklar, Rab’bin görkemini işitmek içindir. 

     (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Kulaklar iyi sözleri işitmek ve onları uygulamaya koymak ve 
böylece erdemli bir hayat sürmek için verilmiştir. Allah’ın duyu 
organlarımızı erdemli bir hayat sürmemiz için verdiğini idrak eden Budha, 
bütün ritüelleşmiş spiritüel uygulamaları bir kenara atarak, duyularını kutsal 
yolda kullanmaya başladı. Hayatta başarması gereken şeyin, tensel zevkler 
değil de, erdemlilikler olduğuna kendisini ikna etti. Vicdanının, onun gerçek 
Guru’su olduğunu idrak ederek gözleri ve dili gibi duyu organlarını kontrol 
altına almaya gayret etti. Eğer bu iki duyu organı kontrol altına alınabilirse 
bütün diğer organlar otomatik olarak kontrol altına girerler. Böylece, 
hayatında kendisine bir hedef tayin etti. Karısını ve tek çocuğunu 
terkettikten sonra dünyaya daldı.  

Fakat Ben size karınızı ve çocuklarınızı terkederek Budha gibi 
ormana gidin demiyorum. Siz ailenize iyi bakın ve sorumluluklarınızı yerine 
getirin. Çocuklarınıza asil nitelikleri öğretin ve onları iyi yetiştirin. Erdemli 
bir hayat sürün. Budha işte bunları öğretti. Eğer siz de Budha gibi Samyak 
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Drishti’yi (doğru vizyon) geliştirebilirseniz, bütün dünya sizin kontrolunuz 
altında olacaktır.  
 Başkalarının yanlış tavsiyelerine kulak asmayın. Asil nitelikleri 
besleyin. Eğer duyularınızı kontrol edebiliyorsanız, Bagavata destanının 
özünü anlamışsınız demektir. Bagavat destanını öğrenmenizin anlamı, sizin 
erdemli bir insan olarak transformasyona uğramanız içindir. Bu nedenle, 
duyularınızı kontrol edin ve bu dünyanın efendisi olun. Bu gün gayret 
etmeniz gerken şey budur.  

Hayatta önceliklerinizin neler olduğunu ebeveynlerinize açıklayın. 
Onlara, “Anne! Sen benim dolgun maaşlı bir işe girmemi istiyorsun. Fakat 
dolgun maaşlar erdemli bir hayat kadar önemli değiller. Eğer biz asil bir 
hayat yerine parayı tercih edersek, hayatımız mahvolmuş sayılır.” deyin. 

Duyularınızı kontrol altında tutabilirseniz asil niteliklere sahip bir 
insan olursunuz. Aynı zamanda da karakteriniz kuvvetlenir. Rab Rama’nın 
ünlü hizmetçisi Hanuman, böyle asil niteliklerin iyi bir örneğidir. 
‘Santhudu’, ‘Gunavantudu’ ve ‘Balavantudu’ (sakin ve huzurlu, erdemli, 
muazzam güçlü) isimleriyle kendisi yüceltilmiştir. Asil nitelikleri yüzünden 
yüce bir Guru oldu. Bizler onun bu asil niteliklerine özenmeliyiz.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Sizler saf bir altın gibisiniz. Sizler, asil niteliklere sahip 
insanlarsınız. Sizler çok değerlisiniz. Fakat bazılarınız kötü elementler 
yüzünden yanlış yola sapmışınız. Eğer başkaları sizleri seçtiğiniz yoldan 
ayırmaya çalışırlarsa, sakın yolunuzdan ayrılmayın. Orada dim dik durun. 
Ancak o zaman isim ve şöhret elde edebileceksiniz. Bu Benim öğrencilere 
nasihatimdir. Bu günkü eğitimde öğreneceğiniz hünerler sizi mesleğinizde 
yükseltebilir fakat hiç kimse ahlaki eğitim vermemektedir. Erdemlilik, 
eğitimin en önemli bir parçasıdır. Para gelir ve gider, erdemlilik gelir ve 
gelişir. Bu nedenle, erdemliliği geliştirin. Bu size toplumda saygı 
sağlayacaktır.  
 

Ormanda veya gök yüzünde veya bir kasabada veya bir 
köyde veya bir dağın tepesinde veya derin okyanusun 
ortasında dahi olsanız, her nerede olursanız olun, Allah sizin 
tek sığınağınızdır. 

       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Asil nitelikleri geliştirin. Ben size her şeyi vereceğim. Hatta, asil 
nitelikleri geliştirenlere ve aynı zamanda onları öğretenlere Kendimi dahi 
vereceğim. Hakikatte Ben onlar için yaşıyorum. Onlardan karşılığında 
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hiçbir şey beklemem. Karakterli ve asilane bir hayat sürün. Ebeveynlerinize, 
kurumunuza ve Swami’ye iyi isim sağlayın.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Sizler hepiniz asil niteliklere sahip insanlarsınız fakat bir dereceye 
kadar çağdaş toplumun etkisi altında kalmaktasınız. Bu nedenle, ilginizi 
başka yönlere çekecek etkilere kendinizi kaptırmayın. En başta duyularınızı 
iyi kullanın. Karşılaştığınız her yaşlı insana anneniz veya babanızmış gibi 
saygı gösterin. Düşünceleriniz, sözleriniz ve davranışlarınızla kendinize iyi 
bir isim kazanın.  
 İyi arkadaşlar edinin, iyi sözler söyleyin, Samyak Drishti’yi geliştirin 
ve sizde karakter yaratacak iyi bir eğitimi izleyin, siz öğrencilerden Benim 
beklediğim şey budur. Hakikatte, ebeveynleriniz de bunu arzu etmektedir. 
Hiçbir anne veya baba çocuklarının şımarık olmasını istemez. Fakat her 
nedense çocuklarına gereken nasihati veremiyorlar ve onları bir türlü düzene 
sokamıyorlar.  

Fakat Benim böyle bir endişem yok. Bu sebepten Ben sizlere iyiyi 
görmeniz, iyi olmanız ve iyiyi yapmanız için vurgulayarak tavsiyede 
bulunuyorum. Asil nitelikler geliştirin. Bhoga (müsamaha göstermek) değil 
de, Thyaga (fedakarlık) bütün niteliklerin içinde en asil olanıdır. Hakikatte 
Bhoga sizi Roga’ya (hastalığa) sürükleyecektir. Veda’lar şöyle beyan eder, 
Na Karmana Na Prajaya Na Dhanena Thyagenaike Amrutatthwamanasu 
(ölümsüzlük, eylem, evlatlar veya servet ile elde edilmez; o sadece 
fedakarlık ile elde edilir). İşte bu nedenle, Bangaru! (Benim sevgili altın 
öğrencilerim) Thyagu gibi asil nitelikler geliştirin. Ben sizin için her 
fedakarlığı yapmaya hazırım. Fakat sizler de Benim rahmetimi alabilecek 
durumda olmalısınız. Ben sizinim ve siz Benimsiniz. Aramızdaki ilişki 
böyle olmalıdır. Swami’nin sevgisini anlamaya çalışın.  

Bütün bunlar sizin doğru yolu izlemeniz içindir. Ebeveynlerinizin 
arzularına karşı gelmeyin. Eğer, bir ihtimal olarak onların düşüncelerine 
katılmıyorsanız, onlara sevgi ile kendi görüşünüzü anlatın. Onların hislerine 
saygı gösterdiğiniz için onlar da mutlu olacaklardır. Veda’lar şöyle beyan 
etmişlerdir, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, 
Atithi Devo Bhava (annenize, babanıza, öğretmeninize ve misafirinize 
Allah’mış gibi saygı gösterin). Ebeveynlerinizle tatlı ve yumuşak bir sesle 
konuşun. Gerekirse onları ikna edin. Böyle öğrenciler için Ben her şeyi 
fedaya hazırım.  

Bazı öğrenciler bizim eğitim kurumlarımıza giriyorlar. Bazıları giriş 
ücretlerini ödeyecek durumda değiller. Bu bakımdan, bütün Sathya Sai 
kurumlarında eğitimin parasız olmasına ve öğrencilerden bir kuruş dahi 
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alınmamasına karar verdik. Sizler bütün endişelerden özgür ve huzur içinde 
olmalısınız. Ancak iyi davranışlarla huzur elde edilebilir. Bazı öğrenciler 
hayatta iyi şeyleri tatmak istiyorlar fakat yanlış metodları kullanıyorlar. 
Şeker yemek istiyorlar fakat acı hapları alıyorlar. Bir şey söylüyorlar fakat 
tam tersini yapıyorlar. Bu nedenle şöyle denmiştir, 
 

Manasyekam Vachasyekam 
Karmanyekam Mahatmanam 
Manasyanyath Vachasyanyath Karmanyanyath Duratmanam 

 
(düşünceleri, sözleri ve eylemleri tam bir ahenk içinde olanlar asil 
insanlardır; bunların ahengini sağlayamayanlar kötü olanlardır).  
 

Ben düşünceleri, sözleri ve eylemleri tam bir ahenk içinde olan 
öğrencileri severim. Onlar için her şeyi feda etmeye hazırım, hatta böyle 
insanlar için Kendimi dahi vermeye hazırım.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Bilerek veya bilmeyerek geçmişte bazı hatalar yapmış olabilirsiniz. 
Artık, hiç olmazsa gelecekte iyi nitelikleri geliştirin ve ebeveynlerinizi ve 
Swami’yi daima mutlu edin.  
 
(Swami İlk Okul, Yüksek Orta Okul ve aynı zamanda da üç kampustan 
öğrencileri çağırarak, Spor ve Kültürel Buluşma’da gösterdikleri performans 
dolayısıyla kendilerine pırıl pırıl parlayan gümüş kupalar verdi.) 
 

***** 
 


