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SEVGİ İÇİNDE YAŞAYIN 
 

 
 Birçok asil ruh Allah’a çeşitli yollarla ibadet etmişlerdir, bazıları 
kefaretle, bazıları hayırseverlilikle, hatta bazıları da hayatlarını feda ederek. 
Bazıları ise, hayatlarını eğitime adayarak, bütün dünyayı dolaşarak kutsal 
metinleri yaymışlardır. Buna rağmen, Allah’ın rahmetini ve sevgisini 
kazanamamışlardır. Niçin? Samsara sagaroththara sajjana sevanam vina 
(asil ruhlara hizmet vermeden, insan bu korkunç Samsara okyanusunu 
geçemez). Ancak asil ruhlara ve yüce insanlara hizmet vererek insan kefaret 
gücünü elde edebilir. Bencilsiz hizmetten başka hiçbir sadhana (spiritüel 
uygulama) İlahi Vasfı elde etmeyi sağlayamaz.  
 Öğrencilerimizin punya’sı (liyakatları) gerçekten çok büyük. Birkaç 
asil ruhun darshan’ını, sparshan’ını ve sambashan’ını almaya ve onların 
rahmetlerini kazanmaya muvaffak olmuşlardır. Gerçekte, Bharat’ta 
(Hindistan’da) bazı kimseler bu gibi darshan, sparshan ve sambashan ile 
hayatlarını kutsallaştırmışlardır.  
 (Swami, Sant Asaram Bapu’dan söz ederek şunları söyledi) 
Öğrencilerimize hitap edebilmek için Gujarat gibi uzak bir yerden buralara 
gelme zahmetinde bulundu. Bu, öğrencilerimiz için büyük bir şanstır. 
Kendisi çok müşfik ve sevecen bir kalbe sahiptir. Onun öğretileri bizim 
öğrencilerimiz için çok gereklidir. Kali’nin (içinde bulunduğumuz çağın) 
etkisi altında kalarak inancın ve Allah’a bağlılığın aşınıma uğradığı ve 
ateyizmin günlük emir haline geldiği bir çağda, bilhassa öğrencileri doğru 
yolda tutabilmek için bu gibi öğretiler çok gereklidir.  
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Asil ruhların verecekleri sadece darshan veya sparshan veya 
sambashan sizleri tatmin etmez. Ancak bunların her üçünü de aldığınız 
vakit huzura ve sükunete kavuşursunuz. İnsan yaşamını kutsallaştırmak için 
navavidha bhakti (Allah’a bağlılığın dokuz formu) çok gereklidir. Bunlar 
sravanam (dinlemek), kirtanam (şarkı söylemek), Vishnusmaranam (Vishnu 
üzerinde tefekkür etmek), Padasevanam (O’nun Lotus Ayak’larına hizmet 
vermek), vandanam (selamlamak), archanam (ibadet etmek), dasyam 
(kulluk), sneham (arkadaşlık) ve Atmanivedanam’dır (Öz’e-teslimiyettir). 
İnsan, sravanam, mananam ve nidhidhyasanam ile (yani dinleyerek, 
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tekrarlayarak ve tefekkür ederek) hayatını kutsallaştırabilir. Bu günün 
çocukları, çok zeki. Fakat bu zekalarını, ancak doğru yolda kullandıkları 
vakit hayatlarını kutsallaştırabilirler. Ve spiritüellik de hayatlarını 
kutsallaştırabilecekleri tek yoldur! Günümüzdeki öğrenciler ise, zekalarını 
ters yolda kullanmaktalar ve zamanlarını değersiz tartışmalarla boşa 
harcamaktalar. Allah’ın rahmeti sadece sevgi yoluyla elde edilebilir. Başka 
yolla elde edilemez. Bu yol, tek raja marga’dır (kraliyet yoludur). 
Öğrenciler, ancak bu kraliyet yolunu izledikleri takdirde hayatlarının 
kutsallaşabileceği inancını geliştirmelidirler.  
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Eğitim sadece kitapları okumak değildir. Kitapları okumakla ancak 
kitap bilgisini elde ederiz. Elde edilen bilgi her ne olursa olsun, uygulamaya 
konulmalıdır. Eğer Allah’ın rahmetini kazanmak istiyorsanız sevgi, kraliyet 
yoludur. İnsan, sevgi yoluyla bazı güçleri elde edebilmiştir. Ancak, sevgi 
yoluyla insan başkalarının zihinlerini kazanabilir. Hatta, doğa üzerinde bile 
kontrol elde edebilir. Spiritüel sadhana da, sadece sevgi yoluyla daha 
başarılı olabilir. Zihin hiçbir zaman kötü niteliklerle, kötü düşüncelerle ve 
kötü arkadaşlıklarla kontrol edilemez.  
 İnsan doğası ancak, ilahi olan ve bencilsiz sevgi ile 
kutsallaştırılabilir. Herbir insanın içinde hiçbir zaman azalmayacak olan 
servet ve güç, sevgidir. Onu istediğiniz kadar insanla paylaşabilirsiniz fakat 
o hiç eksilmeyecektir ve daha da çoğalmaya devam edecektir. Burada sözü 
geçen sevgi, dünyevi sevgi değil de transandantal sevgidir. Allah’ı, kendi 
annemizi ve babamızı sevdiğimiz gibi sevmeliyiz. Bu sevgi çok doğal ve 
spontane olmalıdır. Böyle bir sevgiye benzer başka bir sevgi bulamazsınız. 
Bundan böyle her birey, yatağından kalktığı andan tekrar yatağına döndüğü 
ana kadar, hayatını sevgi ile kutsallaştırmaya çalışmalıdır. Hemcinslerinize 
arkadaşlarınız gibi muamele ederek onları sevmelisiniz. Böyle evrensel bir 
sevgiyi geliştirerek bütün dünya tek bir aile haline gelebilir. Zaten bu başka 
bir yolla olamaz. Bu nedenle böyle evrensel bir sevgiyi geliştirin.  
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Eğitim elde etmek için büyük çaba sarfediyorsunuz. Bu eğitimi 
alırken belki bazı kitapları okuyorsunuz, sınavlara giriyorsunuz ve onları 
geçerek diplomanızı alıyorsunuz. Fakat bütün bu eğitim, karakter olarak 
negatiftir. Sizin içinizde doğuştan var olan ilahi sevgi, huzur, merhamet, 
hoşgörü, vs., gibi nitelikleri dışa tezahür ettirecek pozitif eğitimi almalısınız. 
Bu nitelikleri devamlı uygulayarak büyük bir gayretle geliştirmelisiniz. Eski 
kuşaklarda bazı kimseler, böyle asil nitelikleri besleyerek hayatlarını 
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kutsallaştırmışlardır. Eğer insan zihni bir dönüşüme uğratılmak isteniyorsa 
bu ancak sevgi yoluyla olabilir, bundan başka hiçbir yolla olamaz. Zihin-
zihin-zihin. Onun nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Daima değişir ve çok 
güçlüdür. Sevgi gücünden başka hiçbir güç onu kontrol edemez.  
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Sevginizi sadece Allah’a vakfedin. Dünya üzerinde sevgilerini çeşitli 
amaçlara ithaf eden kimseler vardır, örneğin, eğitim elde etmek için, çeşitli 
sanatlara, sporda ve oyunlarda yeterlilik elde edebilmek için ve başkaları 
için, vs. Bunlar İlahi Vasfı elde edebiliyorlar mı? Hayır, hayır. İnsanın İlahi 
Vasfı ancak ve ancak, Allah’a tek-düşünceli bir bağımlılıkla, devamlı olarak 
üzerinde tefekkür ederek elde edilebileceği hakikatini anlamalısınız. Bundan 
böyle, sevgili öğrenciler! Allah’ın, sevgi ilminden başka hiçbir ilimle elde 
edilemeyeceğini idrak etmelisiniz. Allah, Kendisini sevgiye kolayca teslim 
eder. Bu bakımdan İlahi Vasfı sevgi yoluyla elde edin. Bu dünyada sevgiden 
daha güçlü bir güç yoktur.  
 
Bu dünyada her şey derttir. 
 

Dünyaya doğmak bir derttir, 
Dünya üzerinde bulunmak bir derttir; 
Dünya, derdin ve ölümün de sebebidir; 
Bütün çocukluk ve aynı zamanda da yaşlılık bir derttir; 
Hayat bir derttir, başarısızlık bir derttir; 
Bütün eylemler ve zorluklar dert yaratır; 
Hatta mutluluk bile anlaşılması güç bir derttir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Eğer Allah’ın rahmetini kazanabilirseniz bütün dertleriniz yok 
edilecektir. Dünyevi eğitimi görüyor olabilirsiniz; bu kötü bir şey değil. 
Fakat, kalıcı, hiç değişmeyen ve ebedi olan İlahi sevgiyi elde edebilmek için 
hayatınızı dahi feda etmeye hazır olmalısınız. Bazı yüce ve asil ruhlar bütün 
dünyayı dolaşarak, kutsal öğretileriyle dünyayı kalkındırmaya çalıştılar. 
Eğer böyle yüce ruhlar doğmamış olsalardı acaba Bharat ülkesinin kaderi ne 
olurdu! Bu bakımdan her birey, böyle yüce varlıkların ve yaşlıların 
ülkülerine gıpta ile bakmalıdır. Onların her söyledikleri şey kutsal 
metinlerin bir emri olarak kabul edilmelidir. İngilizceyi gayet düzgün ve 
akıcı bir şekilde konuşabildiğiniz için her şeyi bildiğinizi zannederek gurur 
duyabilirsiniz. Gurur ve kibir en kınanacak niteliklerdir. Sizleri derin 
uçurumlara sürükleyebilirler. İnsan ancak sevgi niteliğiyle yüce olabilir.  
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Sevgili Öğrenciler! 
 Bundan böyle, sevgiyi geliştirin ve Allah’ın rahmetini kazanmaya 
çalışın ve hayatınızı alçak gönüllülükle, Allah’a bağlılıkla ve Allah’a 
inançla kutsallaştırın. İnsanı Allah’a götürecek yegane sığınak sevgidir. 
Bazı yaşlılar ancak sevgi yoluyla hedeflerine ulaşabilmişlerdir. Siz de onları 
örnek alın. Sevgi servetinizi, hiçbir şekilde kaybetmeyin. Sevgi’yi 
hayatınızın en büyük hedefi olarak görün. Sevgi size çok basit bir şeymiş 
gibi görünebilir. Sevgi’den daha güçlü bir şey yoktur. Sevgi Allah’tır, Allah 
Sevgi’dir; bundan böyle Sevgi içinde yaşayın. Öğrenmeniz gereken şey 
budur. 
 
Bagavan İlahi Diskur’unu, “Prema muditha manase kaho” Bajan’ını 
söyleyerek sona erdirdi. 
 
 

***** 


