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Doğumgünü Kutlamaları   23 Kasım 2004     Prasanthi Nilayam 
 
 

HAYATINIZI TOPLUMA HİZMET VERMEYE 
VAKFEDİN 

 
 

Dört değer olan sathya, dharma, prema ve santhi (hakikat, dürüstlük, 
sevgi ve huzur) olmadıkça, bütün eğitiminizin, sahip olduğunuz 
bütün yetki makamlarının, bütün hayırseverlik eylemlerinizin ve 
hizmetlerinizin hiçbir değeri yoktur. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 

 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu dünyaya niçin geldiğinizin nedenini hepiniz unutuyorsunuz. Her 
nerede olursanız olun şu üç şeyi hatırlamalısınız, onlar, Nereden geldiniz? 
Şimdi neredesiniz? Ve buraya gelişinizin sebebi nedir? Posta kutusuna bir 
mektup veya bir zarf attığınızı farzedelim. Üzerinde “Kimden” ve “Kime” 
olduğunu gösteren adresler yazılı olmalıdır. Eğer bu iki adres yazılmamışsa, 
mektup nereye gidecektir? Gideceği yer ancak “ölü mektuplar ofisi” olur. 
Aynı şekilde sizler de, bu iki adresi bilmeden bu dünyadasınız. Böyle bir 
bireye neler olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bundan böyle hiç olmazsa 
bu üç sorudan bir tanesinin cevabını elde etmeye bakın. Aksi takdirde 
hayatınız boşa gitmiş olacaktır.  
 İşte küçük bir öykü. Andhra Pradesh’teki Godavari bölgesinin 
Doğu’sundaki ve Batı’sındaki deltalarda yaşayan iş adamları, nehiri 
kayıklarla geçerler. Günlerden birinde bir iş adamı yine böyle bir kayıkla 
karşıya geçiyormuş. Kayıkta kendisinden ve kayıkçıdan başka kimse yokmuş. 
Ekseriya insanlar seyahatin monotonluğunu gidermek için birileriyle 
konuşmak isterler. Bu nedenle bu iş adamı da zamanı öldürmek için kayıkçı 
ile konuşmaya başlamış. “Gazeten var mı?” diye kayıkçıya sormuş.  
 Kayıkçı, “Efendim! Gazetem yok. Ben okuma yazma bilmem,” diye 
cevap vermiş.  
 Buna cevap olarak iş adamı şu yorumda bulunmuş, “Vah vah! Eğer 
okuma yazma bilmiyorsan hayatının dörtte birini Ganj’ın sularına emanet 
ettin demektir.” Kayıkçı bu acınacak haline üzülerek sesini çıkarmamış.  
 Bir kaç dakika sonra iş adamı tekrar sormuş, “Ey arkadaş! Bombay 
piyasasındaki altın ve gümüşün şu andaki fiyatlarını biliyor musun?” 
 Kayıkçı, “Efendim! Benim altın işinde bir tecrubem yok. Bu nedenle 
Bombay piyasasındaki altın ve gümüş fiyatlarını bilmiyorum,” demiş. Bunun 
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üzerine iş adamı şu yorumda bulunmuş, “Eğer altın işi hakkında bir bilgin 
yoksa, hayatının yarısı Ganj’ın sularına emanet olmuş demektir.” Bu şekilde 
konuşma devam etmiş. 
 Kayıkçının kolundaki saati gören iş adamı tekrar sorgulamış, “Ey 
arkadaş! Şimdi saat kaç?” Zavallı kayıkçı, kol saati olmasına rağmen saati 
okumasını bilmiyordu. Bunu farkeden iş adamı, “Peki öyleyse niçin kol saati 
takıyorsun?” diye sormuş.  
 Kayıkçı, “İnsan saate bakmasını bilmeyebilir ama günümüzde saat 
takmak bir moda. İşte bu nedenle saat takıyorum,” demiş.  
 İş adamı tekrar yorumda bulunmuş, “Eğer saate bakarak zamanı 
söyleyemiyorsan, hayatının dörtte üçü Ganj’ın sularına emanet olmuş 
demektir.” 
 Bu sırada sert bir fırtına kopmaya ve nehirde dalgalar yükselmeye 
başlamış. Kayık bir oraya, bir buraya yalpa yaparak dengesini kaybetmiş. 
Bunun üzerine kayıkçı iş adamından sormuş, “Efendim! Sırası gelmişken 
sorayım, yüzmeyi biliyor musunuz?” 
 İş adamı, “Aman Allah’ım! Ben yüzme bilmiyorum,” diye cevap 
vermiş. 
 Şimdi artık yorum yapmak kayıkçının sırası olmuş, “Eğer öyleyse, 
şimdi bütün hayatınız Ganj’ın sularına emanet olmak üzere.” demiş. 
 Bu gün hepimiz aynı durumdayız ve bu dünyanın nehri içinde bir bu 
yana, bir o yana çalkalanıp duruyoruz. Fakat maalesef, niçin burada 
olduğumuzu, bu dünyada neler öğrenmemiz gerektiğini, buradan nereye 
gideceğimizi ve bunu bilmekle beraber, oraya nasıl ulaşabileceğimizi, vs., 
gibi şeyleri öğrenmek için hiçbir gayret sarfetmiyoruz. Böylece, bütün bu 
bilgiler hakkındaki cehaletimiz yüzünden bütün hayatımız Ganj’a emanet 
edilmektedir. İlk olarak şu soruların cevaplarını bulmalıyız: Buraya niçin 
geldik? Bilmemiz gereken şeyler nedir? Buradan nereye gideceğiz? Bu 
sorulardan hiç olmazsa bir tanesinin cevabını bilmezsek hayat 
yolculuğumuzun bir anlamı olmayacaktır. Ancak “Nereden” gelip, “Nereye” 
gittiğimizin ve “şimdiki oturduğumuz yer”in adresini bildiğimiz takdirde 
hayatımız bir anlam kazanacak ve kutsallaşacaktır.  
 Dr. Michael Goldstein (Prasanthi Konsül’ün Başkanı ve Swami’nin 
saliği) ve karısı sık sık Puttaparthi’ye ziyarete gelirler. Bir gün Ben koleje 
giderken Bana gelerek, “Swami, eğer müsaade ederseniz Ben de sizinle koleje 
gelebilir miyim?” isteğinde bulundu. Ben de gelebilirsin dedim. Arabada 
giderken, “Programın ne?” diye Mr. Goldstein’e sordum.  
 “Swami, geriye dönüş yolculuğuma bu gün başlamalıyım,” diye cevap 
verdi. Ben de kendisine o gün yola çıkmamasını tavsiye ettim. Fakat o tekrar 
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Bana, “Swami, ben bu gün gideceğim, fakat Bombay’dan ertesi günkü uçağa 
bineceğim,” dedi.  
 Bunun üzerine Ben ona sert bir şekilde, “Bana fazla konuşma. Ben 
eğer gitme diyorsam konuşma orada biter,” dedim. Goldstein, eğer o gün yola 
çıkarsa hayatının ne büyük bir tehlike ile karşılaşacağını bilmiyordu. Sonunda 
Ben, “Peki, eğer gitmek istiyorsan gidebilirsin,” dedim.  
 Sonra da odasına dönerek Bombay uçağına binmek üzere bavulunu 
hazırladı. Ondan sonra da Amerika’ya giden uçağa bindi. Uçak havalandıktan 
kısa bir zaman sonra uçakta bazı hava korsanlarının olduğu meydana çıktı. 
Uçakta atmosfer çok gergindi. İki korsan giriş kapısında nöbet tutuyordu. 
Diğer iki korsan ellerinde atışa hazır silahları yolcuların üzerine çevirmiş, 
uçakta bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı. İşte o zaman Goldstein, Swami’nin 
niçin kendisinin o gün uçağa binmesini istemediğini anladı. Bu durumda 
yapabileceği hiçbir şey yoktu ve tek kurtuluş yolu olarak Swami’ye dua 
etmeye başladı. Karısı Swami’nin yakın bir saliği idi. “Sai Ram, Sai Ram, Sai 
Ram,” diyerek Swami’nin İsmini tekrarlamaya başladı.  
 Uçak yükselmeye başlayınca korsanlar yolculara ateş etmeye 
başladılar. Yolcular büyük bir korku içinde ne yapacaklarını bilmiyorlardı. 
Korsanlar ateş açınca yerlerde cesetler yığılmaya başladı. Goldstein ve karısı 
uçağın ön kısmında oturuyorlardı. Etraflarındaki insanlara, korsanlar ateş 
açmaya başladılar. Goldstein’ler sıranın kendilerine gelmekte olduğunu 
düşünüyorlardı. İşte o sırada Goldstein karısına, “Swami bu gün yola 
çıkmamamı söylemişti fakat ben Swami’nin talimatını tam yerine getirmedim 
onun için bu duruma düştük,” dedi.  
 Bu arada korsanlardan birisi onlara gözünü dikti. Goldstein’ın karısı 
hiçbir şeye bakmadan devamlı olarak Swami’nin İsmini zikrediyordu. 
Swami’nin İsmini söylemek harikalar yaratmıştı ve Goldstein’ın karısı 
kurtulmuştu. Bunun üzerine Goldstein yerinden kalkarak uçağın giriş kapısı 
önünde ayakta durdu. Kendisi iriyarı olmasına rağmen korsanlar onu 
farkedemediler. Böylece Swami’nin lütfuyla Goldstein’in de hayatı kurtulmuş 
oldu. Uzun bir zaman aç ve susuz ve uykusuz uçakta rehine olarak kaldılar. 
Büyük bir bunalıma girmişlerdi. 
 Goldstein’in karısının Swami’ye büyük bir bağımlılığı vardır. 
Normalde kadınlar, erkeklere nazaran daha vefakar ve sadıktırlar. Bu, 
erkekler vefasızdır demek değildir, sadece bunu dışarıya vurmazlar. 
Goldstein’in karısı ona, “Üzülme, Swami üzerinde tefekkür et,” tavsiyesinde 
bulundu. Bu anda korsanlar acımasızca erkeklere, kadınlara ve çocuklara ateş 
etmeye başladılar. Goldstein ve karısı, “Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram,” diyerek 
Swami’ye dua etmeye devam ettiler. Gözlerini kapatarak, sessizce Swami’ye 
dua ettiler. Bu arada korsanların silahlarındaki kurşunlar bitti. Polis korsanları 
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yakaladı. Goldstein ve karısı tahliye edilerek Amerika’ya giden bir başka 
uçağa bindirildiler. Fakat geçirdikleri bu korkunç olay gözlerinin önünden 
gitmiyordu. Birkaç gün sonra polis tahkikat için geldi. Goldstein’e tazminat 
teklif edildi fakat o bunu reddetti. 
 İki üç ay sonra Goldstein tekrar Puttaprthi’ye geldi ve Swami’nin 
darşanını aldı. Şimdi artık, bu deneyimi sonucu, eğer namasmarana (Allah’ın 
İsmini tekrarlamak) yaparsa şartlar ne olursa olsun korkmasına sebep 
olmadığını idrak etmiş durumda. Swami’nin darşanını aldıktan sonra tekrar 
eski sakin haline döndü. O andan itibaren Swami kendisinden ne vakit dönüş 
tarihini sorsa onu Rab’bin İrade’sine bırakıyor. Her şeyi Swami’nin eline 
bırakmanın en iyi olacağı kararına vardı. O günden beri Swami’nin sözlerine 
sarsılmaz bir inançla bağlandı ve O’nun her sözünü harfiyyen yerine getirdi.  
 İnsanlar bu gün nereden geldiklerinin ve nereye gideceklerinin 
farkında değiller. Ancak bunun gibi deneyimlerden geçtikten sonra inancın 
gücünü kabul etmekteler. Bu dünyaya gelmişler ve zamanlarını öldürüyorlar. 
Birisi, zamanlarını nasıl geçirdiklerini sorunca, bu dünyaya yiyip içmenin ve 
rahat uyumanın zevkini çıkarmaya geldiklerini söylüyorlar. Fakat insan bu 
dünyaya sadece yiyip içmenin zevkini çıkarmak için gelmediğini anlamalıdır. 
Aynı hakikat Adi Sankara’nın meşhur Bhaja Govindam şarkısında da dile 
getirilmiştir: 
 

Bhaja Govindam, Bhaja Govindam 
Govindam Bhaja Moodha Mathe 
Samprapthe Sannihithe Kale 
Nahi Nahi Rakshati Dukrun Karane 

 
Ey zavallı insan, Govinda ismini terennüm et; 
Sonun yaklaştığı zaman gramer kuralları seni 
kurtarmaya gelmeyecektir. 

 
 İnsanlara niçin doğdukları sorulduğu vakit, ekserisi khana (yiyecek), 
peena (içecek), sonra (uyku) ve marna (ölüm) için geldiklerini söylerler. Bu 
anlayış tamamen yanlıştır. İnsanın hayatta başarması gereken bazı şeyler 
vardır. İnsan doğuşunun amacı, yemenin içmenin ve rahatlığın tadını 
çıkarmak değildir. Hatta, eğitim görmek için bile değildir. İnsan doğuşunun 
sebebi, tamamen değişik amaçlıdır ve insanlar bunu unutmuşlardır. Yaşamını 
ifa ederek doğumunu kutsallaştırmalısın. Beden gelir, büyür ve ölür ve 
sonunda çürür gider. Beden ölmeden önce insanın, bu dünyaya gelişinin 
amacını yerine getirmesi gerekir.  
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Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu hayat yolculuğunda bazı sınavlar ve büyük sıkıntılar olacaktır. 
İnsan bunlara göğüs gerecek gücü elde etmelidir. Bu güç, spiritüellik 
gücüdür. İnsan bıkarak, yolun ortasında gayretlerinden vazgeçmemelidir. Bu 
bhavasagara’da (hayat okyanusunda) muhakkak ki sandalınızı bir bu yana bir 
o yana yalpa yaptıracak azgın dalgalar olacaktır.  
 

Punarapi Jananam Punarapi Maranam 
Punarapi Janani Jathare Sayanam 
Iha Samsare Bahu Dustare 
Kripayapare Pahi Murare. 

 
Ey Rab’bim! Ben bu doğum ve ölüm zincirine yakalandım; 
zaman zaman, anne rahminde kalmanın ıstırabını 
deneyimliyorum. 
Bu dünyevi yaşamın okyanusunu geçmek çok zor. 
Lütfen beni bu okyanusun karşı tarafına geçir ve bana 
kurtuluşu bahşet. 

 
İnsan doğuşunun amacı, tekrar tekrar anne rahminden doğmak, 

hayatını gayesiz bir şekilde geçirmek ve sonunda da bu dünyadan gitmek 
değildir. İnsanın bu dünyada doğmasının özel bir sebebi vardır. Bundan böyle 
insan, bu maksadı idrak etmeli ve hayatını kutsallaştırmalıdır. Eğitimimiz, 
işimiz ve kazandığımız para, bütün bunlar, amaçlı bir şekilde 
sarfedilmelidirler. Günümüzdeki öğrenciler para kazanmak için eğitim 
yapmaktadırlar. Diploma ve dereceler almalarının tek sebebi para kazanmak 
içindir. İnsanın karnını doyurmak için bu kadar sıkıntıya girmesi çok mu 
önemli? Köpekler ve tilkiler de karınlarını doyuruyorlar. Sirklerde 
maymunların bile bazı hünerli oyunları öğrenerek gösteri yaptıklarını 
görmüşsünüzdür. İnsan olarak doğmuş olan sizler, köpekler, tilkiler ve 
maymunlar gibi hareket etmemelisiniz. Eğer böyle yaparsanız, eğitiminizin 
faydası ne olur ki? Aldığınız eğitim, doğru bir yolda kullanılmalıdır. Ancak o 
zaman onun bir anlamı olacaktır ve sizin kişiselliğinize güç katacaktır. 
Yaşamınızın amacı sadece eğitim almak ve dereceler elde etmek değildir. 
Gayet tabii ki çalışacaksınız, fakat sadece diploma/derece almak için çalışmak 
yeterli değildir.  
 

Okuma ve yazma bilen herkese eğitim görmüş diyebilir misiniz? 
Sırf derece/diploma aldığı için bir insan eğitim görmüş sayılabilir mi? 
Erdemlilik bahşetmeyen bir eğitime eğitim diyebilir misiniz? 
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       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Ancak eğitimi, hem yaşamınız ve hem de geçiminiz amaçlı yaptığınız 
takdirde onun bir anlamı olacaktır. Bu nedenle her insanın, hayatın amacını 
göz önünde tutması gerekir. “MBA’imi geçtim; birkaç derece/diploma elde 
ettim,” diyerek başarınızla övünmenin ne faydası vardır ki? Bu diplomalar 
gereken şekilde uygulanmalıdır. Sadece insan, hayatının amacını anlama 
gücüne sahiptir. Eğer bir insan, “Ben doğdum, ben eğitim gördüm, ben para 
kazandım, bankada yeterli derecede param var, çocuklarımı okuttum ve onları 
yüksek eğitim için yabancı ülkelere gönderdim,” gibi düşüncelerle tatmin 
oluyorsa, hayatın tek amacı bu değildir. Bu dünyada niçin doğduğunuzun 
sebebini hiçbir zaman unutmamalısınız. Maalesef bu gün hayatın amacını 
unutmuş ve boş işlerle uğraşıyor durumdasınız. Yaşadığınız müddet boyunca, 
son nefesinize kadar huzuru deneyimlemelisiniz. Gerçek ve ebedi süruru elde 
etmelisiniz. 
 Mahatma Gandi Londra’ya giderek Avukatlık diploması aldı. Aldığı 
eğitimi topluma hizmette kullanmayı arzu etti. Anavatanına döndükten sonra 
Hindistan Millet Meclisi’ne girdi. Bütün hayatını ülkenin kurtuluşunu 
sağlamaya vakfetti. Üzerine basit bir dhoti sarındı ve vücudunun üst kısmını 
bir kumaş parçasıyla kapattı. Kurtuluş mücadelesi esnasında Kuzey Hindistan 
Eyaletlerinde bir hayli zorluklarla karşılaştı. Lucknow’da polis tarafından 
lathis (sopa) ile dövüldü. Birçok zorluklarla karşılaşmasına ve polis tarafından 
kendisine işkence yapılmasına rağmen ülkenin bağımsızlığını elde etme 
kararından vaz geçmedi. Avukatlık yapmaya başladı. O vakit dahi hayatı 
kolay geçmedi. Hindistan Millet Meclisi adına kurtuluş harekatına katıldı ve 
İngilizler tarafından büyük işkencelere maruz kaldı. Bütün bunlara rağmen 
ümidini kaybetmedi.  
 Karısı Kasturba çok asil bir hanımdı. Her zaman, hatta Gandi 
hapishanedeyken bile kocasına büyük bir bağımlılıkla hizmet verdi. Aynı 
zamanda kendisi de ülkeye hizmet vermekteydi. Onun hizmet verme ruhu, 
kendisini bütün mücadele boyunca korumuştur. Bağımsızlık harekatı 
esnasında karı koca zaman zaman birbirlerinden ayrı olmak durumunda 
kalmışlardır. Fakat Kasturba, olayların kendi iyiliği için olduğunu düşünerek 
duruma razı olmuştur. Başkalarına asil bir kalple hizmet veren insanlar daima 
her şeyde iyiyi görürler. En nihayet ülke Bağımsızlığına kavuştu ve 
Jawaharlal Nehru ilk Başbakan oldu.  
 Subhash Chandra Bose de bağımsızlık harekatının bir başka büyük 
lideri idi. Kendisi çok iyi kalpli büyük bir vatanperverdi. Ancak böyle fedakar 
kimselerin gayretleri sayesinde ülke Bağımsızlığa kavuşabilmişti. Fakat bizim 
arzu ettiğimiz şey sadece Swatantrya (Bağımsızlık) değil. Swarajya’yı elde 
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etmeliyiz. Bu çok önemli. Swatantrya, yabancıların hakimiyetinden kurtuluş 
olan geçici bir fenomendir. Fakat Swarajya ise kalple ilişkilidir ve kalp 
yoluyla elde edilir.  
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Ülkeniz için hayatınızı dahi feda etmeye hazır olmalısınız. Siz, beden 
değilsiniz. Beden, daha yüksek ve asil bir şeyi başarmak için kullanılan 
sadece bir araçtır. Bu yüksek ve yüce amaçları elde etmek için beden 
kullanılmalıdır. Beden, üzerimize giydiğimiz elbiseye benzer. Günün birinde 
bu elbise çürümek zorundadır. O an gelinceye kadar bedene iyi bakılmalıdır. 
İnsan ancak fedakarlık yoluyla yoga’yı (Allah ile birleşmeyi) elde edebilir. 
Veda’lar böyle beyan etmişlerdir. Na Karmana Na Prajaya Dhanena 
Thyagenaike Amrutatthwamanasu (ebedilik eylem, evlatlar veya servet 
yoluyla elde edilemez; o ancak fedakarlık yoluyla elde edilir). İnsan olarak 
doğduğunuza göre, hayatınızı Allah’a hizmet vermekle ve devamlı olarak 
Allah üzerinde tefekkür etmekle geçirmelisiniz. Eğer bunu yaparsanız hiçbir 
fiziksel hastalık sizi rahatsız etmeyecektir.  
 İşte size aktarmak istediğim küçük bir örnek. Bir zaman evvel Ben 
Bangalor’da iken bu beden banyoda yere düştü. Benim ihtiyaçlarımı 
karşılayan Satyajit ve Achintya isminde iki öğrenci vardı. Bana büyük 
hizmette bulundular. Ben onlara, “Ben bedene bağlı değilim. Bu bedene 
ameliyat yapabilirsiniz ama Benim bedenle hiçbir ilişkim yoktur. Ben bu 
beden değilim. Beden olduğu müddetçe Ben görevimi yaparım,” dedim. 
Doktorlar Beni bandajla sarmak istediler fakat Ben kabul etmedim. Kırığın 
çabuk iyileşebilmesi için ameliyat olmamı tavsiye ettiler. Bu bedeni Ben 
doktorların eline teslim ettim ve ne isterlerse yapmalarına müsaade ettim. Ben 
yürümeye devam ettim, şu anda da yine yürüyorum. Benim hiçbir ağrım veya 
ıstırabım yok. Bazı salikler Swami’nin zorlukla yürüdüğü ve belki de büyük 
bir ıstırap çektiği endişesindeler. Hiçbir acı ve ıstırap çekmediğimi tekrar 
tekrar söylemek isterim. Bu güne kadar hiçbir şekilde bir acı çekmedim. Eğer 
dehabhimana’nızı feda ederseniz hayatta her şeyi başarırsınız. Ben ne 
yaparsam, aynı şeyi söylerim. İnsan ne söylerse onu yapmalıdır ve her yaptığı 
şeyi de söylemelidir. İşte bunun anlamı şöyledir: 
 

Manasyekam Vachasyekam Karmanyekam Mahatmanam 
Manasyanyath Vachasyanyath Karmanyanyath Duratmanam 

 
Düşünceleri, sözleri ve eylemleri mükemmel bir ahenk içinde 
olanlar asil kimselerdir; 
bu ahenkten yoksun olanlar ise kötülerdir. 
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 İşte gerçek manavatva (insan doğası) budur. Doktorların itirazına 
rağmen Ben istediğim kadar ayakta durabilirim. Şu anda bile oldukça uzun 
zamandır ayaktayım. Hiçbir ıstırabım yok. Tek bir hap dahi almam. Hiçbir 
bandaj koymam. Benimkisi sadece Atmabhava ve Atmabhava’dır. Ben kendi 
hareketlerimle örnek olurum. 
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Beden birçok ıstıraba maruz kalabilir. O bir su kabarcığına benzer. 
Zihin ise çılgın bir maymun gibidir. Bu nedenle bedeni veya zihni 
izlememeliyiz. Antharatma’yı (vicdanımızı) izlemeliyiz. Atmabhimana’yı 
geliştirmeliyiz. Eğer Atmabhimana geliştirilirse hiçbir ağrı bizi rahatsız 
edemez. Size bu Atmabhimana’yı öğretebilmek için Ben bütün bu sıkıntılara 
katlanıyorum. Ben hiç acı hissetmiyorum. Sizlere hakikati söylüyorum. 
Olayları örtbas etmiyorum. Hakikatte, acının ne olduğunu Ben bilmiyorum.  
 Zorluklara cesaretle göğüs germeliyiz. Sizlere sebat etmenin ve 
cesaretin ne olduğunu öğretmek için bu acıyı üstlendim. Siz de Beni örnek 
almalısınız. Bedenin ıstırabına hiçbir zaman önem vermeyin. Dehabhimana’yı 
bir kenara bırakın. Bedeni faydalı faaliyetlerde kullanın. Bedeni Allah’ın 
hizmetinde kullanın. Bedenimiz Allah’ın bir armağanıdır. Allah bize bu 
bedeni ne için vermiştir? Bunu sadece Rab’be hizmet vermede kullanmak için 
vermiştir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Beden size kutsal karma’ları (eylemleri) yapmak için verilmiştir. Bu 
kadar çok fiziksel ıstırap çekmesine rağmen Swami’nin niçin yorgunluk 
hissetmediğini bazı kimseler merak etmektedirler. Bilhassa kadınlar halsizlik 
işaretlerini kolayca görebilirler. Sizi temin ederim ki, Ben devamlı olarak 
kilomu ve sağlığımı hiç değişmeden en iyi bir şekilde devam ettirmekteyim. 
Ne kilo aldım ne de halsiz düştüm. Hızlı bir şekilde yürüyebilirim fakat 
doktorları tatmin etmek amacıyla buna tevessül etmiyorum.  
 Doktorlar hızlı yürümemem için Bana baskı yapıyorlar. Bana, 
“Swami, lütfen hızlı yürümeyin. Size yardım etmeleri için daima yanınızda 
iki öğrenci bulundurun,” tavsiyesinde bulunuyorlar. Sırf onları mutlu etmek 
ve tatmin etmek için bu iki öğrenciyi yanımda bulunduruyorum. Onları hiçbir 
şekilde zahmete sokmuyorum. Bu iki çocuk Arun ve Prusty, Benim 
ihtiyaçlarımı görmekle beraber, ofislerine giderek orada işlerine de bakarlar. 
Prusty çağırdığım anda hemen içeriye fırlar. Bana bir bardak su vermesini 
isterim ve onun verdiği suyu içerim. Aynı şekilde, bu her iki çocuk da Benim 
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ihtiyaçlarımı görürler. Bana büyük bir bağlılık ve sevgi içinde hizmet verirler. 
Ben hiç kimseye zahmet vermem. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu gün Swami’nin Doğumgününü kutluyorsunuz. Hakikatte doğum 
tarihi beden içindir. Bu beden 78 yılı arkasında bırakarak 79. yılına girdi. 
Fakat Ben 79 yaşında görünüyor muyum? Hayır. Hayır. Sadece şimdi değil, 
80, 90 yaşımı geçince bile şimdiki gibi olacağım. Hiçbir zaman hiç kimseye 
ihtiyacım olmayacak. Gözlerim ve dişlerim mükemmel durumdalar. 
Normalde insan 79 yaşına gelince bütün dişlerini kaybeder. Gözleri 
kataraktan etkilenir. Cildi buruşur, fakat Benim cildimde en ufak bir kırışık 
dahi yok. Ben yaşlanmıyacağım. Hakikatte Benim için yaşlılık diye bir şey 
yoktur. 
 Aynı şekilde sizler de böyle bir cesareti ve güveni geliştirin. Eminim 
ki kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Sadece Ben değil, hepiniz de sağlıklı 
olmalısınız. Fakat sizler, kendiniz sağlığınızı bozuyorsunuz. Fiziki gücünüzü 
çeşitli yollarda yanlış olarak kullanıyorsunuz. Eğer bedeninizi iyi bir şekilde 
kullanırsanız Swami’nin rahmetiyle iyi durumda olursunuz. Sağlıklı bir 
bedenle ve sağlıklı bir zihinle çok sayıda insana hizmet verebilirsiniz. Bundan 
böyle, güzelliğinizi göstermek için değil de başkalarına hizmet verebilmek 
için bedeninizi sağlıklı tutmanız gerekir. Benim için dahi, başkalarına hizmet 
vermek için bu bedene ihtiyacım vardır. İnsanlığa hizmet vermek için Ben 
hayatımı dahi feda etmeye hazırım. 
 Sizler de aynı şekilde başkalarına hizmet vermeye hazır olmalısınız. 
Bedenin hiçbir zaman önemli olduğunu düşünmeyin. Ve fiziki enerjinizi boşa 
harcamayın. Fiziksel bedeninizi faydalı bir şekilde kullanmalısınız. Aynı 
zamanda da zihinsel güç kazanmalısınız. Eğitim alanında başarılı olmalısınız 
ve insanlığa hizmet vererek yaşamınızı kutsallaştırmalısınız. Hayatta 
karşılaşacağınız her türlü zorluğu cesurane bir şekilde karşılamaya hazır 
olmalısınız. İnsanın gerçek doğası budur. Her ne zaman sizin hizmetinize 
ihtiyaç olursa, “Ben hazırım, ben hazırım, ben hazırım,” diyerek hemen oraya 
koşmalısınız. Böyle bir cesareti ve güveni geliştirin ve dünyaya örnek olun. 
 

Bu beden bir pislik yuvasıdır ve her türlü hastalığa mütemayildir; 
zaman zaman değişime uğramak zorundadır; 
Samsara okyanusunu geçemez. 
Kemikten bir iskeletten başka bir şey değildir. 
Ey zihin! 
Bedenin kalıcı olduğu gibi bir vehme kapılma. 
Bunun yerine İlahi Olan Ayak’lara sığın. 
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(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Rab’bin Lotus Ayak’larına sığının. Fiziksel bedenin çektiği ıstıraplara 
aldırmayın. Ülkenize yapabildiğiniz kadar hizmet verin. Ülkenize ve topluma 
hizmet verebilmek için en basit bir fırsatı dahi kaçırmayın. Yolda 
karşılaştığınız yaşlı bir kadına yapacağınız ufak bir yardım dahi hizmettir. 
Hiçbir zaman, “Bu yaşlı kadına hizmet etmekle ne kazanacağım?” diye 
düşünmeyin. Böyle küçük bir hizmetin bile mükafatı büyük olabilir. Bundan 
böyle hizmet vermeye devam edin. Hemcinsiniz insanlara hizmet vermekten 
daha büyük bir sadhana (spiritüel disiplin) yoktur. Seva Bina Nirvan Nahi 
(hizmet yapmadan kurtuluş yoktur). Başkalarına hizmet ederken 
karşılaşacağınız zorluklara aldırmamalısınız.  
 Doğumgünümü debdebeli bir şekilde kutlama niyetim yok. Benim tek 
arzum bedenin iyi bir şekilde muhafaza edilmesi ve beden aracılığıyla 
başkalarına hizmet verilmesidir. Topluma hizmet vermek için hayatınızı 
adamaya her zaman hazır olmalısınız. Gerçek hizmet budur. 
 
 
Bagavan Diskur’unu, “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi Nahini” Bajan’ı ile 
sona erdirdi. 
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