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21 Ağutos 2004       Prasanthi Nilayam 
 
 

BENİM ÖĞRENCİLERİM BENİM SERVETİMDİR 
 

İnsan M.A., B.A., MBA ve MFM gibi yüksek akademik dereceler elde 
edebilir ve yüksek mevki sahibi olabilir, 

İnsan fiziksel gücü sayesinde uzun ve sağlıklı bir hayat sürebilir, 
İnsan bir bilgin olabilir, fakat insani değerlerden yoksun ise bütün 

başarıları boşa gitmiş demektir. 
     (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Öğrenciler! Erkek ve Kız Çocukları! Eğitimin Hamileri! 

Sadece dünyevi eğitim elde etmekle insan, hayatta yüksek mevki 
sahibi olamaz. İlahi lütuf olmadıkça, bütün insani çabalar boşadır. Bu gün 
dünya üzerinde çok sayıda yüksek eğitim görmüş insan vardır, fakat bunlar 
uluslarına acaba her hangi bir hizmette bulunuyorlar mı? Hayır. Okuma 
yazma bilmeyen kimseler, bu açıdan yüksek eğitim görmüş insanlardan 
daha iyi bir insan gibi görünüyorlar. Bütün eğitimine ve zekasına rağmen, 
kendi gerçek Öz’ünü bilmeyen kimse, akılsız bir insandan başka bir şey 
değildir. Bir insan çok yüksek zekalı ve eğitilmiş olabilir, fakat insani 
değerlerden yoksun ise hayatının bir anlamı yoktur. Hakikatte insani 
değerlerden yoksun kimse, hiçbir şekilde insan sayılmaz! İnsani değerleri 
iyice sindirmeden elde edilecek çeşitli diplomaların faydası yoktur.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Gerçekten eğitim görmüş bir insanı tanımak için, bizim 
öğrencilerimize yakından bakmalısınız. Onlar sadece diplomalar almakla 
tatmin olmamaktadırlar. Onlar bilgilerini toplumun menfaatleri için 
kullanmaktadırlar. Topluma faydalı olmayan bir eğitim, gerçek amacını 
yerine getirememektedir. Bizim çocuklarımız yüksek erdem sahibidirler ve 
onlara karakter zenginliği bahşedilmiştir. Onlar erdemliliği, hayatlarıymış 
gibi kabul ederler. Dünyanın her bir tarafından buraya gelen şöhret sahibi 
insanlar, bizim öğrencilerimizden çok şeyler öğrenmektedirler. Bazı 
öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra burada kalarak, öğretmen 
olarak hizmet vermektedirler. Ben bu durumdan çok mutluyum. Böylece, 
Enstitümüz için başka yerlerden, iyi ve asil öğretmenler arama problemi 
ortadan kalkmış oluyor. Bizim kendi öğrencilerimiz, eğitimleri bittikten 
sonra öğretim sorumluluğunu almaktadırlar. Başka akademik kuruluşlarda, 
öğrenciler kendi bencilce çıkarları için yüksek öğretime devam etmek 
isterler, fakat bizim öğrencilerimiz ise, daha fazla diploma toplamak değil 
de başkalarının menfaati için bilgilerini yaymayı arzu etmektedirler.  
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 İnsan böyle bir karakteri ve asaleti, sırf eğitimle elde edemez. 
Onların burada aldıkları eğitim, sadece kitabi bilgiyle sınırlanmamaktadır. 
Kalpten doğan özel nitelikler geliştirilmektedir. Bizim öğrencilerimiz hiçbir 
şekilde mukayese götürmez. Bütün dünya üzerinde öğretmenlik rolünü 
almaktalar ve ideal öğrenciler ve karakter sahibi insanlar yetiştirerek 
topluma yardımda bulunmaktalar. Enstitümüzdeki eğitimin esas hedefi 
karakterdir. Böyle bir eğitime ve karaktere sahip olan insan, bütün dünyayı 
idare edebilir. Karakterden yoksun bir eğitim, hiçbir işe yaramaz.  
 Erdemli, enerjetik ve zeki öğrencilere sahip olmaktan Ben çok 
memnunum. MBA öğrencilerimiz, kendilerinden beklenen bütün asil 
niteliklere sahiptirler. Çalışmalarına ilave olarak, çeşitli lisanları da 
öğrenmekteler. Kerala’daki öğrenciler Tamil, Hindi, İngilizce, Telegu, vs., 
gibi çeşitli lisanlar üzerinde yeterlik kazandılar. Bu lisanları öylesine akıcı 
bir şekilde konuşuyorlar ki, onları ana dillerinden ayırmak çok zor. Bu gibi 
yetenekli çocukların Atma lisanını öğrenmeleri hiç de zor değildir. Hatta 
Sanskiritçe olarak bile konuşmalar vermektedirler. Fakat aynı zamanda da 
bizim samskriti’mize (kültürümüze) sadık kalmaktadırlar. Samskara 
(kültürel ayırt edici nitelikler) Sanskiritçe öğrenerek elde edilemez, ancak 
samskriti’ye (kültüre) bağlı kalarak elde edilir. Samskriti’ye bağlı kalan 
kimseler, her türlü servete sahip olacaklardır ve başkalarına da ideal örnek 
olacaklardır. 
 Öğrencilerden birisine nereden geldiğini sorduğumda, “Swami, ben 
Puttaparthi’denim” dedi. Bu çocuk Sanskritçe’yi mükemmel bir şekilde 
konuşuyor. Aynı zamanda başka lisanları da öğrendi. Puttaparthi’de eğitim 
görenler, Swami’nin mesajını Amerika, Japonya, Almanya, İtalya, vs., gibi 
çeşitli ülkelerde yayıyorlar. Günümüzde, böylesine kendini adamış ve 
Allah’a bağlı olan öğrencileri bulmak çok zor. Bununla beraber işte burada, 
bizim Enstitümüzde böyle çok öğrenci var. Bu gibi öğrencilerin burada 
bulunması Bana büyük bir sevinç vermektedir. Böyle öğrencilere 
ihtiyacımız vardır. Eğitimlerini tamamladıktan sonra, bu öğrencilerin, 
edindikleri bilgileri toplumdaki hemcinsleriyle paylaşarak onları değişime 
uğratmalarını canı gönülden dilerim. Hindistan’ın Reisicumhuru, Başbakanı 
ve Bakanları gibi önemli kimseler, bizim öğrencilerimizi methetmektedirler. 
Her ne zaman buraya ziyarete gelseler öğrencilerimize övgü 
yağdırmaktadırlar.  
 Bizim Enstitülerimizde öğrencilere eğitim, tamamen meccani olarak 
verilmektedir. Buna ilaveten, hakeden öğrencilere burs da verilmektedir.  
 Eğer Swami’ye servetinin ne olduğu sorulursa, Benim cevabım, 
“Öğrenciler Benim servetimdir,” olur. Öğrencilerim olmadan Ben hiçbir şey 
yapamam. Onlar, en büyük dikkat ve sevgiyle Swami’ye en iyi bir şekilde 
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bakıyorlar. Hakikatte, eğitimsel ve başka kurumlarımızdaki gelişmelerden 
sadece onlar sorumludur.  
 Bharat’ın (Hindistan’ın) kültürünün temeli, Sanskrit dilinde olan 
Veda’lardır. Öğrenciler burada, sabahları ve akşamları Vedik mantraları 
terennüm ederler. Çok sıkı bir kefaret dahi yapsanız bu gibi öğrencileri 
bulamazsınız. Bunlar muhakkak toplumu geliştirebilirler.  
 Öğrencilerimizin konuşamadıkları dil yoktur; her türlü beceriler 
ellerinden gelir. Belki sizler, bu öğrencilerin karakterlerini 
biçimlendirebilmek için Swami’nin büyük sıkıntılar çektiğini 
düşünebilirsiniz. En ufak bir sıkıntı dahi yok. Tam aksine, öğrenciler 
Swami’ye çok yardımcı olmaktadırlar. Onlar Sai’nin ideallerini, herkese 
büyük bir mutluluk vererek dünyanın herbir yerinde yaymaktadırlar. Bu gibi 
ideal öğrencileri yetiştirmek için buna benzer kurumların tesis edilmesi 
ihtiyacı vardır.  
 Ebeveynler, çocuklarında doğuştan var olan bu potansiyelin farkında 
değiller. Öğrencilerimiz asil ve kutsal duygularla dolular. Ebeveynlerine 
hizmete öncelik vermektedirler. Arkadaşlarına ve akrabalarına büyük bir 
sevgi ve şefkat göstermektedirler. Servet biriktirmede gözleri yoktur. 
Onların tek amacı Swami’nin emirlerini yerine getirerek toplumun gelişimi 
için çalışmaktır. Ben, Benim öğrencilerimden başka, bir servet istemiyorum.  
 Bu öğrencilerin yardımıyla daha birçok eğitim kurumları 
geliştirilebilir. Sabahın geç saatlerine kadar uyuyan başka yerlerdeki 
öğrencilerin aksine, bizim öğrencilerimiz sabahın erken saatlerinde horozun 
ötmesiyle birlikte kalkarlar. Yiyeceklerinde ve alışkanlıklarında dengeli 
olmaya dikkat ederler. Bu gibi disiplini başka öğrenci topluluklarında 
bulamazsınız. Sınıflarına muntazam giderler ve derslerini çok iyi öğrenirler. 
Öğretmenlerine karşı itaatkar ve saygılıdırlar. Bedmington, tenis ve 
voleybol gibi sporlarda ve oyunlarda dürüst bir haletiruhiye içinde yer 
alırlar. Aynı zamanda sağlıklarına da iyi bakarlar. Fiziksel ve ruhsal olarak 
çok güçlüler. Zayıf ve hastalıklı bir kimseyi bulamazsınız. Böyle kendilerine 
iyi bakabilen öğrenciler, ülkelerine de iyi bakabilecek yetenektedirler. 
Bizim kurumumuz bu nitelikte öğrencilere sahip olduğu için çok şanslıdır. 
Eğer bu nitelikte beş kurum daha olsa, ülkenin bütün bölgelerinde mutluluk 
derecesini artırabilirler. Hakikatte, başka kolejler bize gıpta etmektedirler.  
 Bizim öğrencilerimiz pırlanta gibidirler. Yaşlılara itaatkar, 
akrabalarına saygılıdırlar. Onların iyi davranışlarını gören ve onların tatlı 
konuşmalarını dinleyen misafirler çok etkilenmektedirler. Düşüncelerinde 
yaratıcıdırlar ve örnek olarak parlarlar. Kendi öğrencilerimizin niteliklerini 
methetmek arzusunda değiliz. Fakat bu Enstitüyü ziyaret eden yüksek 
makam sahibi kimseler onları methedince Ben çok mutlu oluyorum. 
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 [Bu esnada Bagavan geçen yıl geçirdiği kalça kırılmasına temas 
etti.] Ben hiçbir hastalıktan veya rahatsızlıktan mustarip değilim. Geçen yıl 
çocuklardan bir tanesi, demirden bir merdivenin üzerine çıkarak odanın 
kapısını süslüyordu. Bu esnada Ben kapıyı açtım ve odamdan çıktım. Çocuk 
Beni görür görmez heyecanlandı ve merdivenden yere düştü. Çocuk yere 
düşerken demir merdiven devrilerek Benim üzerime düştü. Çocuk da Benim 
üzerime düştü. İşte Benim kalça kemiğim o zaman kırılmıştı. 
 Kalçamı düzeltmek için doktorlar ellerinden geleni yaptılar. 
Swami’nin yürümekte zorluk çekeceğini düşünerek üzüldüler. Ben onlara, 
“Kimsenin Benim için üzülmemesini, Benim öğrencilerimin Bana 
bakacaklarını, Ben nereye gidersem Beni bir gölge gibi takip edeceklerini,” 
söyledim. Benim öğrencilerim, Benim doktorum oldular. Ancak onların 
sayesinde etrafta hareket edebiliyorum. Öğrencilerim Bana, “bizler Seninle 
birlikteyken hiçbir endişemiz yok. Bizler, Sana hizmetle hayatımızı 
kutsallaştırmak istiyoruz,” diyorlar.  
 Böyle bir sevgi ve inanç içinde, yüzlerce öğrenci, eğitimlerini 
tamamladıktan sonra kendilerine verilen görevleri yapmak üzere Swami’nin 
yanında kaldılar. Başka bir yerde, gidip iş bulmak istemiyorlar. Onların 
yaptıkları işi size söylersem inanmakta güçlük çekeceksiniz. Bir defasında, 
dışarıdan birisi buraya gelerek çocuklardan ikisini iş vermek üzere götürdü. 
Onlara ayda 50,000 ila 60,000 rupi aylık veriliyordu. Onlar bu parayı fakir 
çocuklara hizmet vermek için kullandılar. Daha sonra da, Swami’den 
ayrılığa dayanamıyarak görevlerinden istifa ederek buraya geri geldiler. 
Öğrencilerimiz Prasanthi Nilayam’ı büyük bir atölye haline dönüştürdüler. 
Çeşitli enstrümanları ve malzemeyi çok kolay ve iyi bir şekilde 
kullanmaktadırlar. Hastanelerin geliştirilmesi için büyük çaba 
sarfetmektedirler. Bizim öğrencilerimizin kutsal duygularını, insanların 
anlamaları mümkün değildir.  
 [Swami, yakınında oturan bir çocuğa ayağa kalkmasını söyledi.] Bu 
çocuk Mühendislik eğitimini yaptı ve sonra da bizim Enstitümüzde MBA 
derecesini tamamladı. Ülke çapında birçok kimse, şirketlerinde ona iş 
vermek istediler. Fakat o bütün bu teklifleri reddetti. Şimdi ne yapıyor? Sai 
Global Harmoni Radyosu vasıtasıyla bütün dünyaya Swami’nin mesajını 
yayıyor. Ebeveynleri bile Bana, “Swami, onu yanından hiç ayırma,” 
diyorlar. Ailesini görmeye gittiği vakit yemek yemesi için çok ısrar 
etmelerine rağmen kilo almadı. Fakat buraya geldikten sonra zamansız 
yemek yemesine rağmen 18 kg. aldı. Şimdi devamlı Benim yanımda, Benim 
ihtiyaçlarımı karşılıyor. Aynı zamanda ofisteki görevini de ihmal etmiyor. 
Bunu geceleri yapıyor. 



 81 

 [Swami bir başka çocuğa daha ayağa kalkmasını söyledi.] Bu çocuk 
hakkında ne düşünürsünüz? O, Orissa’nın gelişmemiş bölgesinden 
gelmektedir. Babasının üç oğlu vardır. Şimdi dördü de burada Puttaparthi’de 
çalışmaktadırlar. Çocuklar M.Sc. ve MBA’lerini tamamladılar. Dışarıda bir 
işe girmek istemiyorlar. Hepsi de burada kalarak Swami’ye hizmet 
ediyorlar. Burada aldıkları maaştan memnunlar. Bu şekilde, burada çalışan 
bütün çocuklar erdem dolular ve bir fedakarlık hayatı sürmekteler.  
 Şu son bir kaç aydır çocuklar Bana çok iyi bakıyorlar. Hiçbir sancım 
yok. Tıbbi tedaviye de ihtiyacım yok. Endişe edecek hiçbir şeyim yok. 
Öğrencilerimin büyük bir sevgiyle Bana hizmet etmeleri sayesinde 
zamanımı sıkıntısız veya ıstırap çekmeden büyük bir sürur içinde 
geçiriyorum. Onlar daima Bana hizmet vermeye hazırlar ve can atıyorlar. 
Benim bütün talimatlarımı harfiyyen yerine getirirler. Prasanthi Nilayam’da 
Benim yanımda, bunun gibi 200 öğrenci var. Bunlar boş oturmazlar; büyük 
bir gayretle görevlerini yerine getirirler. Onların yaptıkları işin cesametini 
tarif etmek imkansızdır. Her işe koştururlar. Eğer her yerde böyle öğrenciler 
olursa o ülke muhakkak refaha kovuşur. Herkese yardım ederler. Ben onları, 
tamamen kendi ayakları üzerinde durmaları için teşvik ediyorum. Yaptıkları 
işlerine bağlı olmalılar fakat başkalarına bağlı olmamalıdırlar. Hayatlarını 
bu şekilde sürdürmeye devam edeceklerdir.  
 Öğrencilerimizin asil niteliklerini bilesiniz diye, bu gün bütün 
bunları sizlere anlatıyorum. Onlar gunavantulu (erdemli), balavantulu 
(enerjetik) ve aynı zamanda dhanavantulu’durlar (zengindirler). Kendi 
paralarını kendileri kazanırlar. Ebeveynlerinden bir kuruş dahi almazlar. 
Bazen ebeveynler gelerek sorarlar, “İstediğin bir şey var mı?” Onların 
Cevabı, “Swami bizim her ihtiyacımızı karşılıyor. Bize çok iyi bakıyor,” 
oluyor.  
 Gelecekte, büyük olaylar yer alacak. Ülke bundan korkmamalıdır. 
Bharat, muhakkak bolluk ve bir refah ülkesi haline gelecektir. 
Öğrencilerimiz ülkenin gelişmesinde büyük katkılarda bulunacaklardır. 
Onlar istikbalin liderleridir. Öğrencileri geleceğin liderleri olarak görmek 
Benim için büyük bir mutluluk olacaktır. 
 
Bagavan Diskur’unu, “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahin” Bajan’ı 
ile sona erdirdi.  
 

***** 


