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Onam Diskuru   28 Ağustos 2004    Prasanthi Nilayam 
 
 
 

BİZİ ÜZÜNTÜLERİMİZDEN ANCAK 
İLAHİ OLAN SEVGİ KURTARABİLİR 

 
Ey insan! 
Sadece karnını doyurabilmek için hayatta mücadele edersin. 
Çeşitli alanlardan çok sayıda bilgi edinirsin. 
Sabahın kör şafağından akşamın karanlığına kadar Allah’ı unutarak 

bütün zamanını dünyevi bilgiler ve servet elde etmekle geçirmene 
rağmen ne gibi mutluluk elde ettiğini araştır ve kendinden sor. 

      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Aç olmak, susamak, mutluluk ve acı, insan için doğal olan şeylerdir. 
Yiyecek, insan için gereklidir. Fakat karnımızı doyurmak işi, insan 
varlığının ne başı, ne de sonudur. İnsan bu dünyaya, ahara (yiyecek) için 
değil de, ananda’yı (süruru) deneyimlemek için doğmuştur. Ananda’yı 
unutup, bütün zamanını ve enerjisini ahara (yiyecek) peşinde koşmakla, 
insan hayatını boşuna harcamaktadır. Festivalleri kutlamak, sadece nefis 
yemekler yemek için değildir, bunlar, süruru deneyimlemek içindir. 
Şüphesiz ki, bedenin yiyeceğe ihtiyacı vardır, fakat yaşam sadece yemek, 
yemek için değildir. Bu hakikatten bihaber olan insan, yiyecek ve fiziksel 
zevkleri için dürüst olmayan yolları izlemektedir. Beden beş elementten 
teşekkül eder ve geçicidir. Zihin ise, sadece düşüncelerden ve arzulardan 
teşekkül eden bir yumaktır. Aşırı derecede bedene ve zihne bağımlı 
olmamalıyız. Süruru deneyimlemeye gayret etmeliyiz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 İnsan bedeni sevgiden doğmuştur. Bu nedenle, bizler hayatımızı 
yiyecek için değil de, ilahi olan sevgi için sürdürmeliyiz. Fakat insan bu 
hakikati anlamamaktadır. Karnını doyurmak için, kör şafaktan akşamın 
karanlığına kadar çabalar. Bedenin yeteneğini, yapması gereken iş için 
kullanmaz. Bu beden bir pislik yuvasıdır ve her türlü hastalığa 
mütemayildir; zaman zaman değişikliklere uğrar; böyle kalıcı olmayan bir 
bedene bağımlı olmak ve onun zevkleri için çalışmak ne kadar aptalca bir 
şey değil mi? 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
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Hayatımızı, kendimizi kurtaracak bir şekilde yaşamalıyız. Allah’ı 
sevmeliyiz ve sadece O’nun için arzu duymalıyız. Sevginiz, bedene değil de 
Allah’a doğru yönlendirilmelidir. Sözlerimiz, eylemlerimiz ve yaşam 
nefesimiz, Atma’yı deneyimlemek içindir. Bazen beden rahatsızlanabilir, 
fakat bunlar geçip giden bulutlar gibidir. İnsan, Atma’nın ebedi hakikatini 
elde etmek için doğmuştur. Hayatın amacı, Annaanveshana (yiyecek 
araştırmak) için olmayıp, Atmaanveshana (Atma’yı araştırmak) içindir. 
Annaanveshana, fiziksel rahatsızlıkların meydana gelmesine sebep olur. 
Bunlar gelip geçen bulutlar gibidir. Bu gibi gelip geçen bulutlar için insanın 
keyfini kaçırması ne kadar aptalca değil mi! Ebedi Atma sürurunu 
deneyimlemek için doğduğumuz hakikatini hiçbir zaman unutmamalıyız.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizler ta Kerala’dan kalkıp, buralara Onam festivalini kutlamak ve 
Swami’nin ilahi huzurunda mutluluğu ve süruru deneyimlemek için 
geldiniz. Önemsiz şeylerin bu içinizdeki şevki bozmasına müsaade 
etmemeliyiz. Büyük bir cesaret ve inanç içinde, önümüze çıkan engellere ve 
sıkıntılara kulak asmadan, yolumuza devam etmeliyiz. Birkaç dakika önce, 
kutlamaların verdiği sürur içinde kendinizden geçtiğiniz vakit, aniden 
Benim burnum kanamaya başladı. İçeriye giderek burnumdaki kanı sildim 
ve sanki hiçbir şey olmamış gibi neşe içinde tekrar yerime geldim. Bunun 
gibi basit olaylar, böylesine kutsal bir festivali yarıda kesmeye sebep 
olmamalıdır. Böyle ufak tefek fiziksel rahatsızlıklar bizim kendimize olan 
güveni sarsmamalıdır. Bunların hepsi de geçicidir; aklınızı bunlara 
takmamalısınız. Hastalık ve ıstırap, fiziksel beden için çok doğaldır. Bazen 
güneş bile bulutlarla kapanır. Fakat bulutlar güneşin parlaklığını 
azaltabilirler mi? Hayır. Nasıl güneş bulutlardan etkilenmiyorsa, sizler de 
aynı şekilde hastalıklardan ve üzüntülerden etkilenmemelisiniz. Böyle bir 
cesareti, inancı ve kararlılığı geliştirdiğiniz takdirde, depresyona 
girmiyeceksiniz veya çektiğiniz ıstırap yüzünden üzülmüyeceksiniz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kutsal eylemler yaparak zamanımızı kutsallaştırmalıyız. Bu gün 
öğrenmemiz gereken spiritüel ders budur. Ancak önümüze çıkan zorlukların 
ve üzüntülerin üstesine çıktığımız zaman, transandantal süruru 
deneyimleyebiliriz. Zorluklar hiçbir zaman sizi korkutmasın, onlara bütün 
cesaretinizle karşı koyun. Ancak o zaman içinizde insanlık çiçeği 
tomurcuklanıp çiçek açacaktır. Atma sürurunu deneyimlediğiniz vakit, 
zorluklar ve ıstıraplar sizi artık rahatsız etmeyecektir.  
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 



 3 

 Bu sevinçli festival kutlamaları esnasında Bende meydana gelen 
fiziksel rahatsızlık sizleri endişelendirdi. Hiçbir zaman endişelenmeye veya 
kaygılanmaya meydan vermemelisiniz. Korkularınızı ve endişelerinizi 
hafifletmek ve sizlere mutluluk vermek için Ben hemen geri geldim. Bu 
dünyada önümüze birçok zorluklar çıkabilir. Hakikati söylemek gerekirse, 
bunlar sizde sadece endişe yaratır, fakat sizlere zarar vermez. 
 Onam, Kerala’nın en kutsal festivalidir. Bu festivalin önemini ve 
verdiği mesajı anlamalısınız ve uygulamalısınız. Onam, mutluluğumuzu 
başkalarıyla paylaşmak için bir fırsattır. Zorluklardan geçmeden, mutluluğu 
deneyimleyemezsiniz. Na sukhat labhate sukham (insan mutluluktan 
mutluluk elde edemez). Ancak zorluklar karşısında mutluluk, bir değer 
kazanır. Aşılması güç zorluklar bile, onlara cesaret ve kendinize güvenle 
karşı koyduğunuz vakit ince bir sis tabakası gibi eriyip gideceklerdir. 
Problemler önünüzde bir dağ gibi yükselebilir, fakat bundan dolayı sizler, 
zihninizde korkuya ve endişeye yer vermemelisiniz. Zihin bir maymun 
gibidir. Zorluklar karşısında kolayca etkilenir. Bu nedenle, önünüze çıkan 
zorlukları bir kenara itmelisiniz. Onların güç kazanmasına meydan 
vermemelisiniz. Zihin, spiritüelliğe giden yolunuzun üstünde engel olarak 
duran maya (illüzyon) perdesidir. Zihnin esiri olmamalısınız, zihni 
fethetmelisiniz. Ancak o zaman İlahi Vasfı elde edebileceksiniz. Fakat 
sizler, maya’dan başka bir şey olmayan zihnin kaprislerine kendinizi 
kaptırıyorsunuz. Zihnin diktelerine kulak asmamalısınız. Zihni, insanlığın 
en önemli bir yönü olarak kabul ediyoruz. Böyle olmasına rağmen, eğer siz 
onun kaprislerine ve hayallerine boyun eğerseniz sizi tehlikelere 
sürükleyebilir. Bu bakımdan kendinizi zihne teslim etmeyin. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Zihnini kontrol edebilen kişi gerçek manishi’dir (insandır). Zihnini 
kontrol edemeyen kimse ise hiçbir şekilde insan değildir. Eğer kararsız bir 
zihne sahipseniz ve önemsiz problemler üzerinde depresyona giriyorsanız 
nasıl kendinizi bir insan olarak görebilirsiniz? Lüzumsuz yere üzülmeden, 
zihnin yarattığı problemlerin üstesine çıkmaya gayret etmelisiniz. Bu 
dünyada Allah sevgisinden daha yüce bir şey yoktur. Bu nedenle, Allah 
yolunda engel teşkil eden zihni aşmalıyız. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizler sevgiden doğdunuz ve sevgi ile besleniyorsunuz. Sevgi dolu 
bir hayat sürerek hayatınızı kutsallaştırmalısınız. Sevgiyi hayatınızın temeli 
olarak kabul edin. Eğer kendinizi önemsiz problemlere terkederseniz insan 
denmeye layık değilsiniz. Ufacık karıncalar bile önlerine çıkan engelleri 
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aşmaktadırlar. Problemler yalnız insanlar için değildir; kuşların, hayvanların 
ve böceklerin de problemleri vardır.  
 
Bilge Thyagaraja şöyle terennüm etmişti: 
 

“Ey Rama, cheema’dan (karıncadan) Brahma’ya 
kadar her şeyin içine nüfuz etmiş durumdasın. 

Hem Siva’nın hem de Kesava’nın içindesin. 
Lütfen Bana da göz kulak ol.” 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Karıncada mevcut olan aynı ilahi vasıf insanda da mevcuttur. Aynı 
şekilde, zorluklar da herkes için aynıdır. Bir karıncanın çektiği ıstırap, bir 
insanın çektiği ıstırabın aynıdır. Ufacık bir karınca bile ıstıraplara 
dayanabiliyorsa, nasıl olurda insan da aynı şeyi yapamaz? Aldığı gıdaların 
ve alışkanlıklarının etkisi altında kalarak insan, zihninin esiri olmuştur. Bu 
nedenledir ki, ıstıraba dayanamamaktadır. Hayatın meydan okumalarına, 
büyük bir metanetle karşı koymalıyız ve zorlukları bir kenara itmeliyiz. 
Zorluklar sizi bir köşeye sindirmemeli. Ancak zorluklara cesaretle 
göğsünüzü gerdiğiniz ve onların üstesine çoktığınız vakit Allah’ı elde 
edebilirsiniz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 İlahi sevgiden başka bir şeyi aramamalısınız. Bu dünyada sevgiden 
daha üstün bir şey yoktur. Sizler altını, gümüşü, pırlantayı, vs., en değerli 
şeyler olarak kabul edersiniz. Bütün bu sözde değerli zannettiğiniz şeyler, 
insanı kandırmak içindir. Bu gibi dünyevi şeylere önem vermemeliyiz. 
Bunun yerine, zihnimizi Allah’a odaklamalıyız. Allah’ı hedef tutarak 
günlük faaliyetlerinizi yapmalısınız. Ancak o zaman, insan olarak 
doğuşunuzun amacı yerine gelmiş olacaktır. Zorluklardan ve zarar ziyandan 
korkmadan, Allah’ın rahmetini kazanmaya çalışmalıyız. Allah sizin 
tarafınızda oldukça başaramıyacağınız hiçbir şey yoktur. Bütün 
zorluklarınız ve ıstıraplarınız anında yok olacaktır. Böyle her güce sahip, 
İlahi Vasıf içimizde oldukça önemsiz şeyleri niçin kendimize dert ediyoruz? 
 Sevgi, zorlukların üstesine çıkabilmek için bize cesaret bahşeden 
ilahi güçtür. Sevgi gücüyle her şey başarılabilir. Zorluklardan değil de, 
günah işlemekten korkmalıyız. Daiva Preeti, Papa Bheeti ve Sangha 
Neeti’yi (günah korkusunu, Allah sevgisini ve toplumdaki erdemliliği) 
geliştirmeliyiz. Allah’a sığınacağımız yerde, kendimizi zorluklara teslim 
ediyoruz. Toplumda erdemlilik, Allah sevgisini yaratacaktır ve o da günah 
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korkusunu sağlayacaktır. Bu nedenle, toplumda erdemliliği desteklemeliyiz 
ve kendimizi Allah’a vakfetmeliyiz. 
 Thyagaraja şöyle dua etmişti: 
 

“Ey! Rab’bim, günah işleme korkusu beni çok endişelendiriyor. 
Ben kendimi Senin sevgine teslim edemedim. Senin ilahi sevgin 
önünde diz çökmem için lütfen bana inanç gücü ver. Korkuların ve 
zorlukların üstesine çıkabilmem için bana lütfen güç ver.” 

 
Hayatımızda neler başardık? Devamlı Allah üzerinde tefekkür etmenin 

amacı nedir? Allah üzerinde devamlı tefekkür eden kimse, kendisini 
günahkar eylemlerden uzak tutabilmelidir ve Allah’a olan sevgisini 
geliştirmelidir. Allah’ın sevgisine sahip olmaktan daha yüce servet yoktur. 
İnsan bu yüce hazineyi kazanmaya çalışmalıdır. Bu sadhana’yı (spiritüel 
uygulamayı) yaparken, insan üzüntülerden ve zorluklardan yılmamalıdır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizler, Allah için olan o yüce sevgi servetini elde etmek için hepiniz 
burada toplanmış bulunuyorsunuz. İnsan, üzüntülere ve zorluklara hiçbir 
zaman boyun eğmemelidir. Üzüntü ve günahkarlık, spiritüel yolda 
engellerdir. Onlar dalgalara benzer. İnsan denize girerek yüzmeye başladığı 
zaman ileriye doğru açılabilmesi için büyük dalgaları bir kenara iter. İşte 
aynı şekilde, hayat akışında da ileriye doğru gidebilmesi için insan, kabaran 
üzüntü ve günah dalgalarını bir kenara itmesi gerekir. Ta çocukluk 
devrinden, yetişkin çağa kadar herkes, Allah’ın sevgisini elde etmeye 
çalışmalıdır. Allah’ın sevgisini elde etmek için gösterilen çaba, insanın 
kişiliğini şekillendirir. 
 Kişilik nedir? Bunun anlamı boyun uzunluğu, kilosu ve kuvvetli bir 
beden mi demektir? Hayır, bunu böyle düşünmek yanlıştır. Allah’ın 
sevgisini kazanmak için insan, üzüntülerden ve zorluklardan yılmayarak 
büyük bir cesaretle ileriye doğru yürümelidir. Kişiliğin gerçek anlamı budur. 
Hakikatte, Allah zaten bu kişiliği her insana bahşetmiştir. Maalesef bizler bu 
hakikati anlamakta zorluk çekiyoruz. “Kişi” kelimesi, Allah tarafından 
insana bahşedilmiş yüce İlahi Olan gücü ima eder. Atalarımız bu İlahi Olan 
güce “persona” derlerdi. Bu, Allah’ın her bireye bahşettiği yüce armağandır. 
Bizler bu yüce hazineyi koruyamadık. Bu üzüntüler ve zorluklar, gelip 
geçen bulutlar gibidir. Bunlardan niçin korkalım ki? Biz kişiliğimizde, 
aslında var olan, ebedi ilahi prensibe sahibiz. Bu nedenle, içimizde gizli 
olarak var olan ilahi vasfın farkında olduğumuz müddetçe, hiçbir şeyden 
korkmamıza gerek yoktur. Cesaret ve inanç içinde ileriye doğru yürüyerek 
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hayatınızın amacına ulaşmalısınız. Size bu cesaret hissini aşılayarak, 
Allah’a olan inancınızı desteklemek amacıyla böyle endişeli anlar önünüze 
çıkmaktadır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Swami’nin biraz evvel geçirdiği fiziksel rahatsızlıktan dolayı, 
hepinizin endişeli olduğunuzun farkındayım. Bu fiziksel beden sizi çok 
endişelendiriyor. Bedenin, sonuçta fiziksel bir doğası olduğu olayını anlayın 
ve buna inanın. O, bir su kabarcığı gibidir; zihin de bir çılgın maymun 
gibidir. Bu çılgın maymundan korkmamalısınız. Bu geçici bulutlar sizi 
hiçbir şekilde endişelendirmemelidir. Onlar gelip giden misafirlere 
benzerler. Bizler, İlahi Vasıftan başka bir şey olmayan Atma Tattwa’ya 
(Atma Prensibine) sıkı sıkıya sarılmalıyız. Atma Tattwa’ya tam inancı 
geliştirin. Sadece bu bile, sizi her yönden koruyacaktır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Allah, ilahi olan İrade’si ile her şeyi yapmaya muktedirdir. 
Böylesine güçlü Allah, daima sizinle beraberken, sizin içinizdeyken ve sizin 
etrafınızdayken, siz niçin korkasınız ki? Böyle bir cesareti ve inancı 
geliştirin ve ileriye doğru yürümeye devam edin. Bu dünyada, Allah’a olan 
inançtan dah güçlü bir şey yoktur.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bütün bu çocuklar, Allah’ın ilahi huzurunda kutsal anlar geçirmek 
üzere toplanmış bulunuyorlar. Onlar gerçekten şanslılar. Onların bu güzel 
şansları, ebeveynlerinin kazandıkları liyakatların sonucudur. İşte küçük bir 
kız çocuğu (bir kız çocuğuna işaret eder). Biraz evvel grup halinde yapılan 
dans programında yer aldı. Bunu yaparken, devamlı olarak gruptaki başka 
kızların ayak hareketlerini gözlemliyordu. Bu duruma kendisini o derece 
odaklamıştı ki, ayaklarını öbür kızların ayak hareketlerine tam olarak 
uyduruyordu. (Swami altından bir zincir materyalize ederek kızın boynuna 
taktı.) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Eğer hepiniz tekrar çocuk olabilirseniz bu Beni çok mutlu edecektir. 
Küçük bir çocuk, hiçbir zaman öfke, hırs, kıskançlık, kibir ve ego gibi kötü 
niteliklere sahip değildir. İsa daima küçük çocuklardaki masumiyet 
niteliğini takdir etmiştir. Bir defasında küçük bir çocuğu annesinin 
kucağından alarak, “Ben bu küçük çocuğu çok sevdim. O, İlahi Vasfın 
bütün niteliklerine sahip. Saf, bencilsiz ve tam bir sürur içinde,” demişti. 
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Genelde küçük çocukların doğası, ilahi olandır. Ancak büyümeye 
başladıkları vakit, aşırı arzular, bağımlılık, öfke, kıskançlık, vs., gibi kötü 
nitelikleri geliştirmeye başlarlar. Yaşları ilerledikçe, üzüntüleri ve zorlukları 
da o nisbette artacaktır. Bu nedenle, insan arzuları üzerinde kontrol elde 
etme çabasını göstermelidir. Yani, arzularını gemlemelidir. Eğer bu 
kontrolünüzü geliştirebilirseniz, ilahi olan gücün etki alanına girersiniz. 
Aksi takdirde, arzularınızın gücü sizi kandırarak kurtulamıyacağınız bir 
girdabın içine sokacaktır. Çocukça bir samimiyet, saflık ve masumiyet, İlahi 
Vasfa giden yoldur.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Günde, hiç olmazsa bir an için çocuk olmanızı arzu ederim. 
Çocukların karakteristiği olan o asil niteliklere özenmelisiniz. Farzedelim 
ki, arzuların etkisi altındasınız, bunlar sizin asil kişiliğinizle bağdaşmadığı 
için onları kovun. Ancak o zaman başınızı dik tutabilirsiniz. Bir kaç dakika 
önce adamakıllı burnum kanıyordu. Eğer Ben kendimi bu bedensel 
rahatsızlığa bıraksaydım, o daha da kötüleşirdi. Bundan böyle, bedenime her 
ne olursa olsun aldırmadan, metanetle bu bedensel rahatsızlığa meydan 
okumaya karar verdim. Yüzümü yıkayarak Diskurumu vermek üzere geri 
geldim. Zaten, bu beden ve içinde deveran eden kan, sadece bizim 
verdiğimiz gıda ile besleniyor. Eğer kendi bedenimizi kontrol edemezsek, 
bu yaşamın ne kıymeti var ki? Her nerede olursak olalım bedenimizi kontrol 
altında tutmalıyız. Ancak o zaman gerçek insan olabiliriz ve İlahi Vasfa 
yaklaşabiliriz. Ne kadar çok bedeninizi kontrol edebilirseniz o kadar çok 
Allah’a yaklaşmış olursunuz. 
 Hakikatte, sevgi sizi Allah’a yakınlaştıran tek niteliktir. Sevgiden 
daha yüce bir şey yoktur. Bu İlahi Olan bir niteliktir. Sevgi Allah’tır. Sevgi 
içinde yaşayın. Bu asil niteliği geliştirdiğiniz zaman, insan denmeye layık 
olursunuz. Bu ilahi sevgi, her insanın, hayır, her canlı varlığın içinde 
deveran eden kana benzer. Eğer bu evrensel sevgiyi geliştirebilirseniz, 
sadece her insanı sevmekle kalmazsınız, bütün canlı varlıkları da seversiniz. 
Sevgi Allah’tır ve Allah Sevgi’dir. Bundan böyle her bireyi sevgiyle 
bağrınıza basın. Hiçbir zaman, hiç kimseye karşı öfke veya nefret 
göstermeyin. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Her insanın içine nüfuz etmiş olan sevginin niteliği, herkeste aynıdır. 
Bu hususta en ufak bir fark yoktur. Böyle bir evrensel sevgiyi geliştirdiğiniz 
vakit o sizin, Allah için çok aziz olan hayat nefesiniz olur. Bu bakımdan 
böyle saf, lekesiz ve bencilsiz sevgiyi geliştirin. Komşunuzun çocuğunu 
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kendi çocuğunuzmuş gibi sevin. Hepside sevginin somutlaşmışlarıdır. Bu 
kutsal Onam festivalinin mesajı, sevgidir. Bu festival, bütün insanlar 
arasında bu sevgi mesajını yaymak içindir. Hakikatte bizler bu kutsal 
sevgiyi geliştirmek ve başkalarıyla paylaşmak için doğduk. Eğer bu konuda 
başarısız olursak bütün hayatımız boşa gitmiş demektir. 
 Birkaç dakika önce burnum kanadığı vakit doktorlar tam bir istirahat 
yapmamı ve diskur vermek için dışarı gitmememi tavsiye ettiler. Ben, niye 
diye sordum? Doktorlar, eğer Ben konuşmaya devam edersem kanamanın 
tekrarlıyabileceğini açıkladılar. Ben de cevap olarak, “Peki! Görelim 
bakalım!” dedim. Bundan böyle Ben probleme dürüst bir şekilde cesaretle 
ve güvenle baktım. Zor bir durumda kaldığımız zaman, üzülerek meyus 
olmamalıyız. Ona cesaretle karşı gelmeliyiz. Ancak o zaman durumun 
üstesine çıkabiliriz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Her ne zaman bedensel veya zihinsel bir ıstırapla karşılaşırsanız, 
soğuk kanlılığınızı muhafaza etmelisiniz. Hemen üzülmemelisiniz. Bunun 
yerine problemi dikkatlice incelemelisiniz ve sizde cesaret ve güven 
uyandıracak faaliyetlerde bulunmalısınız. Hayatımızda, ıstıraplarla ve 
zorluklarla karşılaşmamız çok normaldir. Sevgili ebeveynlerimiz bu 
dünyayı terkettikleri vakit çok üzülürüz. Böyle zor zamanlarda dengemizi 
bozacağımıza, durumu itidalle kabul edip bize bu bedeni bahşettikleri için 
onlara minnettarlığımızı ifade etmeliyiz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Ümit ederim ki, bu uzun konuşmalarımla sizleri sıkmıyorum. 
Cesaretinizi artırmak için bu uzun diskuru veriyorum. Burnum kanarken, 
bütün çocuklar büyük bir endişe içinde yandaki odada bekliyorlardı. Ben 
onlara, “Endişe etmeyin. Ben dışarı giderek bu hastalık için kuvvetli bir ilaç 
alacağım. Zor durumlarda Benim cesaretim ve güvenim böyledir. Gerçekte 
bu cesaret, Benim gerçek gücümdür. Haydi ! Gidelim!” dedim. Çocuklar 
kana bulanmış havluları büyük bir üzüntü içinde topladılar. Bu havlular 
yıkanınca kan lekeleri bir anda yok olacaklardır. Aynı şekilde de, sadece 
Allah’ın sevgisi bizim ıstıraplarımızı yıkayabilir! Bunun için ilahi olan 
sevgiyi geliştirmelisiniz. Bütün ıstıraplarınız ve zorluklarınız yok 
edilecektir. 
 
Bagavan, Diskur’unu, “Prema Mudhita Manase Kaho” Bajan’ı ile sona 
erdirdi. 


