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Sankranti Diskuru  14 Ocak 2005        Prasanthi Nilayam 
 
 

SİZİN GERÇEK DOĞANIZ SÜRURDUR 
BUNU İDRAK EDİN 

 
Güneş berrak ve sakin görünüyor. 

Günler artık kısaldı. 
Tatlı Sankranti festivali geldi, 

evlerimizi yeni hasat edilmiş hubabatla dolduruyor. 
(Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Bütün festivaller içinde Sankranti en önemli olanıdır. İnsanlar için, 
hemen hemen her gün bir fetival sayılır. Fakat insanlar cehaletleri 
yüzünden, bazı günleri festival günleri ve geriye kalanını da normal günler 
olarak ayırmışlar. Birçokları bu günün gerçek anlamını bilmeden, bu 
festivali kutlar. Dünyanın bu bölgesinde, insanlar bu günde ineklere ve 
boğalara olan saygılarını gösterirler. Boğalar, zarif bir şekilde çeşitli süslerle 
ve giysilerle süslenerek sokaklarda dolaştırılırlar. Bunlara gangireddhulu 
(kutsal boğalar) ismi verilir. Bununla da kalmaz, ineklerle boğalar arasında 
sembolik bir evlenme töreni de yapılır. Süslenmiş boğaları dolaştıran 
kimseye gangireddudasu denir. Bu kimse, o gün, özel bir elbise giyer. 
Gangireddudasu’yu gören çocuklar ona hayran kalarak sanki büyülenirler. 
Ağabeyler, küçük kardeşlerinin ellerinden tutarak onları kutsal boğayı ve 
onun efendisini görmeye götürürler.  
 
 Bak sevgili kardeşim, gangireddudasu geliyor. 
 Gel, gidip onu görelim. 
 Gümüşten bir madalyon ve bir bel kemeri takmış. 
 Elinde süslenmiş bir asa var ve alnında özel işaretler var. 
 Beraberinde çok zengince süslenmiş olan kutsal ineği ve boğayı 
  birbirleriyle evlendirmek üzere getiriyor. 
 Haydi gel, evlenme törenini seyredelim ve hediyelerimizi verelim. 
       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Beraberinde getirdiği ineğe ve boğaya Sita ve Rama isimlerini 
veriyor. Bunlar o kadar güzel eğitilmişlerdir ki, sorduğu suallere, elindeki 
değneğin hareketlerine göre cevap verirler. İneğe, “Ey Sita! Rama’yı 
seviyor musun?” diye sorar. Aldığı eğitim gereğince inek başını sallayarak 
red cevabı verir. Sonra, “Ey Rama! Sita’yı seviyor musun?” diye boğaya 
sorar. Boğa da red cevabı verir. Bu şekilde, her ikisi de önce red cevabı 
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verirler fakat daha sonra evlenmeyi kabul ederler. Bunun üzerine 
gangireddudasu, Sita ve Rama’nın sembolik evlenme törenlerini yapar. 

Sankranti festivali, hayvanlara ve kuşlara bile büyük bir sevinç 
bahşeder. Çiftçiler için bu festival çok önemlidir. Bu günde, yeni hasat 
edilmiş ürünleri, evine getirir ve alın teriyle yaptığı sıkı çalışmanın 
meyvesinin zevkini çıkarır. Böylece, çiftçiden krala kadar herkes bu 
festivali büyük bir sevinç içinde kutlar. İsimler değişik olabilir ama, din ve 
milliyet gözetmeden bu festival herkes tarafından kutlanır. Bu festival kutsal 
uttarayana (güneşin kuzeye doğru hareketi) zamanının başlangıcını işaret 
eder. Herkese sürur bahşeder.  

Herkes süruru elde etmeyi arzu eder. Hakikatte, insan yaşamının 
amacı da budur. İnsan süruru deneyimlemedikçe yaşamın bir anlamı 
kalmaz. Sürur sizin hedefinizdir. 

Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, 
Dwandwateetam, Gagana Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, 
Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee Sakshibhutam, Bhavateetam, 
Trigunarahitam (Allah ebedi sürurun somutlaşmışıdır, O mutlak bilgeliktir, 
Bir ikincisi olmayandır, ikiliklerin ötesindedir, gök yüzü gibi geniş ve her 
tarafa yayılandır, mahavakya Tattwamasi’nin hedeflediği noktadır, ebedi 
olandır, saf olandır, hiç değişmeyendir, intelektin bütün işlevlerinin 
tanığıdır, bütün zihinsel hallerin ve üç guna’lar olan sattwa’nın, rajas’ın ve 
thamas’ın (saflık niteliklerinin, tutkuların ve dingilliğin) ötesindedir.) 

Gelenekler gereğince, yeni evlenmiş olan damatlar festivali 
kutlamak üzere kayın pederlerinin evlerini ziyaret ederler.  
 
 Festivallerin festivali olan Sankranti’de, 
 Ey yeni evlenmiş olan damat, kayın pederinin evini ziyaret et. 
 Gel, kayın biraderlerin ve baldızlarınla gülüp eğlenerek vakit geçir. 
 Bütün ev halkı ve komşular seni büyük bir sevgi ve şefkatle 

karşılayacaklar. 
      (Telegu dilinde bir Şarkı) 
 

Son yıllarda, kayın pederlerinin evlerini ziyaret etmemiş olanlar bile 
Sankranti festivalinde oraya gitmek için can atarlar. Kayın peder ve 
kaynana, damatlarını memnun etmek için her türlü misafirperverliği 
gösterirler. Hatta, ona yeni giysiler almak ve nefis yemekler ikram 
edebilmek için borç para bile alırlar. Bütün ev halkı zamanlarını büyük bir 
mutluluk içinde geçirirler. Fakat bu gün, Sankranti’yi kutlama ruhuna hiçbir 
yerde rastlanmamaktadır. Günümüzde damat, kayın pederine ve 
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kaynanasına mutluluk vereceği yerde, önemsiz şeyler üzerinde onlarla 
tartışır. 

Sankranti, insanlara, kuşlara ve diğer hayvanlara aynı derecede 
mutluluk bahşeder. Sadece Bharatiya’lar (Hintliler) değil, başka ülkelerin 
halkı da değişik isimler altında bu festivali kutlarlar. Bu, serin rüzgarların 
estiği ve çiftçinin hasat ettiği ürünü evine getirdiği mevsimdir. [Çiftçi 
yorucu çalışmalarından sonra] zamanını bütün endişelerden ve üzüntülerden 
uzak, rahat ederek geçirir. Telegu dilinde bir söz vardır: “Chintha’dan 
(endişeden) uzak olan bir kimse santha’da (pazar yerinde) bile uyuyabilir.” 

Herkes endişelerden kurtulup sonsuz mutluluğun tadını çıkarmak 
için gayret sarfetmelidir. Sankranti’nin verdiği mesaj budur. İnsanlar bunu 
kendilerine göre tefsir ederler fakat pek az kimse bunun gerçek önemini 
anlar. Çeşitli festivaller arasında, kadınlar bu festivale özel bir yer verirler. 
İnsanın bu mevsimde duyduğu mutluluk emsalsizdir. 

İnsan, mutluluğu deneyimlemek için çeşitli gayretler sarfeder. Bu 
dünyada mutlu olmak istemeyen pek az insan vardır. Fakat insan, 
mutluluğun dışarıdan elde edilemeyeceğini anlaması gerekir. Mutluluk 
kalpten doğar. Kalp, sürurun kaynağıdır. Dış dünyada tadını çıkardığımız 
mutluluk, sadece bizim içimizde olan mutluluğun tepkisi, yansıması ve 
yankımasıdır. Pek az kimse bu hakikati anlayabilmektedir. Bu gün insanın 
görünüşte deneyimlediği mutluluk, yapay ve geçicidir. Sadece kalpten 
fışkıran mutluluk kalıcıdır.  
 
Öğrenciler! 

Hiçkimseye engel yaratmayacak bir şekilde davranın. Festivallerin 
amacı mutluluğu deneyimlemek ve bunu başkalarıyla paylaşmaktır. 
Mutluluk ne bir marketten satın alınabilir ve ne de dünyevi yollarla elde 
edilebilir. O, içimizden tezahür etmelidir. Başkalarının duyularını kendi 
zevkleri için incitmek Bharatiya’ların (Hintlilerin) doğasında yoktur. İnsan 
başkalarının duygularına saygı göstermelidir ve ona göre hareket etmelidir. 
İnsan, mutluluğunu hemcinsleriyle paylaşmalıdır. Cömert Pushya ayının 
gelişini memnunlukla karşılayarak, içsel sevincinizi dışarıya vurarak ve onu 
başkalarıyla paylaşarak, Sankranti’yi gerçek bir ruh içinde kutlayın. Kranti 
kelimesinin anlamı değişiklik demektir. Bu, ıstıraptan mutluluğa, 
huzursuzluktan huzurluluğa ve acıdan sevince değişmeyi ifade eder. 
Sankranti, herkese eşit bir şekilde mutluluk bahşeder. Bu nedenledir ki, 
herkes Sankranti’nin gelişini büyük bir sabırsızlıkla ve hevesle bekler. 
Kuşlar ve hayvanlar bile Sankranti’nin gelişinden mutlu olurlar. Çiftçi hasat 
ettiği ürünleri evine getirince, kuşlar onlardan yiyerek büyük bir keyif içinde 
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cıvıldaşarak sevinçlerini sergilerler. Çok çalışarak alın teriyle kazandığı 
verimli hasatından dolayı komşular çiftçiyi tebrik ederler. 
 
Öğrenciler! 

Her festivalin önemini anlamak ve onları gerçek bir haleti ruhiye 
içinde kutlamak çok gereklidir. Eğer onların anlamlarının derinliğine 
inemezsek, gerçek mutluluğun tadını duyamayız. İnsan, ebedi süruru 
deneyimleyebilmek için bedenini dahi fedaya hazır olmalıdır. Beden beş 
elementten teşekkül eder, zihin ise sadece düşüncelerden oluşan bir 
yumaktır. İnsan, ne bedene bağımlı olmalıdır ve ne de zihnin kaprislerini 
izlemelidir. İnsan Kama’nın, krodha’nın, lobha’nın, moha’nın, mada’nın ve 
matsarya’nın (arzunun, öfkenin, hırsın, delice aşık olmanın, gururun ve 
kıskançlığın) kötü niteliklerinden kurtularak, kendi içsel huzurunu ve 
sürurunu tezahür ettirmelidir. İnsan, huzuru ve süruru geliştireceği yerde, 
onları yok etmektedir. Önemsiz işler de dahi, huzursuzluğa meydan 
vermektedir. Ne asanthi (huzursuzluk) ne de prasanthi (en yüce huzur) 
dışarıdan elde edilebilir. İnsanlar, “Ben huzur istiyorum,” diyorlar. Huzur 
nerededir? O, dışarıda mıdır? Eğer huzur dışarıda mevcut olsaydı, insanlar 
onu ne pahasına olursa olsun gidip satın alırlardı. Fakat dışarıda biz onun 
sadece kırıntılarını buluruz. Gerçek huzur içimizdedir. 

İster iyice kaynatın, ister su ile sulandırın, süt yine beyaz kalır. 
Beyaz, saflığı temsil eder. Süt nasıl hiç değişmiyorsa, kalbiniz de bütün 
sıkıntılara ve üzüntülere rağmen daima saf, parlak ve huzurlu kalmalıdır. 
Baskı altında tutulan üzüntüler, kötü nitelikler olan öfkeyi, nefreti ve 
kıskançlığı kontrol altında tutar ve içinizde doğuştan var olan süruru tezahür 
ettirir. Arzularınız yerine getirilmeyince öfkelenirsiniz. Bundan böyle, 
arzular öfkenin temel sebebidir ve ilk anda kontrol altına alınmalıdırlar.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Ebedi bir sürur herkesin hedefidir. Üzüntüymüş, sıkıntıymış gibi 
görünen şeylerden dahi mutluluk duymalısınız. İnsan mutluluğu başka bir 
yerde aramamalıdır. O daima sizinle beraberdir ve sizin içinizdedir. 
Mutluluğun gerçek anlamını anlamadığınız için, onu 
deneyimliyemiyorsunuz. Mutluluğun parayla, servetle ve maddi 
rahatlıklarla elde edilebileceği gibi yanlış bir anlayışa sahipsiniz. Gerçek 
mutluluğu tattığınız andan itibaren artık dünyevi servete karşı en ufak bir 
istek dahi duymayacaksınız. Gerçek mutluluk insanın kalbinin 
derinliklerinden fışkırır. 
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Bir kabın içinde süt kaynatılınca, yavaş yavaş kabarmaya başlar. 
Üzerine bir kaç damla su serpince sütün kabarması iner. Su ile olan 
ilişkisinden dolayı süt değerinden kaybeder. Aynı şekilde de insan, kötü 
arkadaşlarla olan ilişkisi yüzünden değerini kaybeder. İnsan iyi arkadaşlarla 
beraber oldukça daima mutluluk içinde olacaktır. Bir kimseyle arkadaşlık 
etmeden önce onun karakteri hakkında soruşturma yapmalısınız. 

Belki sizler farkındasınız veya farkında değilsiniz ama, ben daima 
sürur içindeyimdir. Benim hiçbir endişem veya sıkıntım yoktur. Bazı 
kimseler, “Swami, hiçbir endişen var mı?” diye sorarlar. Ben endişenin ne 
olduğunu dahi bilmem. Ben onu hiç deneyimlemedim. Ben daima 
mutluyum. Daima mutluluğu düşünmelisiniz. O zaman her yerde mutluluğu 
göreceksiniz. Süruru deneyimlemek, şekerden daha tatlı, kaymaktan daha 
lezzetli, ve hakikaten baldan da daha tatlıdır. İnsanlar zorluklarla 
karşılaşınca ve yakınlarından sevdikleri birisini kaybedince üzülürler. Fakat 
Ben, bunların hiçbirinden etkilenmem. Onlar süzülüp giden bulutlar gibi 
gelir ve giderler. Mutluluk ve üzüntü, birbirlerini takip eder. Sürur üzerinde 
tefekkür ettiğiniz takdirde üzüntüye yer kalmıyacaktır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Her birinizin içi sevgi ile dolu, fakat siz o sevgiyi dünyevi ilişkilere 
yönlendiriyorsunuz. Gerçek sevgiyi tatmadınız. Allah’ı bütün kalbinizle 
sevin. Bu gerçek sevgidir. İnsanlar gelip gidebilirler, fakat Allah ne gelir ne 
de gider. O daima mevcuttur. Üzüntüye kapıldığınız vakit, mutluluğu 
düşünün. Emin olun ki, mutluluğu deneyimliyeceksiniz.  

Sürur, insanda aslında var olandır. Her nerede olursak olalım, her ne 
mevkide olursak olalım, öz doğamız sürurdur. Bazen insanlar Bana, 
“Swami, hiç üzüntü deneyimledin mi?” diye sorarlar. Bu soru Beni 
güldürür. Hakikatte, Ben niçin üzüntüyü deneyimliyeyim ki? Beden için mi 
üzüleyim? Bu gereksiz. Bu beden, daima sağlıklı ve faaldir. İnsan zihninin 
doğası, kararsızlıktır. Beden, bir su kabarcığı gibidir; zihin ise, çılgın bir 
maymuna benzer. Zihni izlemeyin; bir su kabarcığı gibi olduğu için de 
bedene güvenmeyin. Zaten geçici olan, beden ve zihin için, insan niçin 
üzülsün ki? Hakikatte, sürur bizim kalıcı olan öz niteliğimizdir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Size, süruru deneyimlemeye yardımcı olacak, sevgiyi geliştirin. 
“Güne Sevgi’yle başla; günü Sevgi ile bitir – Allah’a giden yol budur.” Eğer 
bunu başarabilirseniz, üzüntüler ve zorluklar sizi rahatsız etmiyeceklerdir. 
Kalp, sürurun oturduğu yerdir. Gerçek sürur, saf ve sevgi dolu kalpten akar. 
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Böyle bir süruru deneyimlemeye çalışın. Bunun dışındaki bütün mutluluklar 
anlıktır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Çocuklar daima mutlu ve neşelidirler. Hiçbir şeyden çekinmezler. 
Birisi onlara gülümseyince onlar da gayet masumane gülümserler. Bütün 
insanların doğasında aslında var olan süruru deneyimlerler. 

Mutluluk ve sürur birbirinden farklı şeylerdir. Halk dilinde, 
“mutluluk” bir anlıktır. Gelir ve gider. Sürur ise, içimizin derinliklerinden 
yükselir. İnsanın Allah ile birleşmesi sonucu, kalpten tezahür eder. Eğer 
insan kendisini Allah’tan ayrı hissederse süruru deneyimleyemez.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Önümüzdeki günlerde bol miktarda böyle bir süruru 
deneyimlemelisiniz. Size tekrar şunu hatırlatayım ki, insanın ne yaşı ne de 
mevkii, ona bakılırsa bu fiziksel çevrede hiçbir şey, böyle bir süruru 
sağlayamaz. Sadece saf ve sevgi dolu bir kalp, sürurun kaynağıdır. Kutsal 
Sankranti festivali kalpte bir transformasyon olduğunun ifadesidir. Hiç 
değişmeyen, Ebedi Prensib’in idrakinden kaynaklanan süruru deneyimler. 
İlahi Vasıf hiç değişmeyen yegane prensiptir. Allah her zaman mutludur. 
Hakikatte O, sürurun somutlaşmışıdır. 

Örneğin, bu beyaz bir kumaş. Ancak bu kumaş bir rengin içine 
batırılırsa veya boyanırsa, başka bir rengi alır. Aynı şekilde, sizin öz 
doğanız sürurdur. Eğer üzüntü içindeyseniz, bu demektir ki, kendinizi 
üzüntünün içine batırmışsınız. Her nerede olursanız olun, daima mutlu olun. 
Örneğin, insanlar Bana, “Swami! Doğum Gününüz mutlu olsun!” 
temennisinde bulunurlar. Bu konuyla ilgili size bir şey sormak isterim. 
Doğum gününü kutlamada gerçekten ne gibi bir mutluluk vardır? Ben daima 
mutluyum. Böyle olduğuna göre, yılın belirli bir gününü, “Mutlu Doğum 
Günü” olarak kutlamanın ne anlamı var? Bu, kelimelerden oluşan bir 
deyimdir. Hakikatte, sürur bizim gerçek doğamızdır. Gerçek doğamızı 
yapay deyimlerle kamufle ederek gerçek bir sürurmuş gibi kendimizi tatmin 
etmekteyiz. Bu doğru bir yaklaşım değildir. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Sizler Sevgi dolusunuz. Hakikatte Sevgi, kalplerinizden taşmakta. 
Fakat sizler bu sevginin akmasını ve dışa dönük tezahür etmesini 
önlemektesiniz. Aksi halde sevginin sınırı ve önünde engelleri yoktur! 
Devamlı olarak Allah üzerinde tefekkür edin. Ancak o zaman, fiziksel, 
zihinsel ve spiritüel olarak mutlu olacaksınız.  



 7 

Maalesef günümüzde, çeşitli arzularınız yüzünden, böyle ilahi 
nitelikteki süruru kaybetmektesiniz. Eğer, bu arzularınızı kendinizden uzak 
tutabilirseniz, daima mutlu olacaksınız. Örneğin, bu beyaz bir kumaş. Beyaz 
olmak onun doğasıdır. Fakat devamlı kullanılınca kirlenir. Aynı şekilde, 
kalpleriniz daima saf, parlak ve mutludur. Fakat arzularınız yüzünden 
kirlenir. Bu nedenle, Sevgi’yi geliştirin ve kalplerinizi daima saf tutun. 
Böyle olduğu takdirde hayatınızın her anı mutlulukla dolu olacaktır. Fakat 
sizler, doğuştan var olan sürur niteliğinizi unutuyor, kendinizi devamlı 
olarak üzüntü ve mutsuzluk havası içine sokuyorsunuz.  

Birisi, “Nasılsınız?” diye sorunca, “şöyle, böyle,” diye cevap 
veriyorsunuz. Bu doğru bir yol değildir. “Ben mutluyum,” diye cevap 
vermelisiniz. Yaşamımızda iniş ve çıkışların olması normaldir. Fakat bunlar 
bizim öz doğamız olan süruru etkilememelidir. Hiç Beni, dikkatli olarak 
gözlemlediniz mi? Ben o kadar mutluyum ki! Sadece şimdi değil, Ben 
daima mutluyum ve sürur doluyum. Hakikatte, Benim huzurumda iken 
sizler de bu süruru hissedebilirsiniz. Ama, kötü bir zihinle, kötü 
düşüncelerle ve arzularla Bana yaklaştığınız vakit bu süruru 
hissedemezsiniz. Bunlar insani zaaflardır. Bundan böyle onları düzeltmeye 
çalışmalısınız. 
 
Sevgili Öğrenciler! 
 Hiçbir zaman üzgün olmamalısınız. Farzedelim ki, sınavınızı 
geçemediniz, bundan dolayı meyus olmamalısınız. Belki de sınav kağıdınızı 
iyi yazmadığınızı ve bu yüzden kaldığınızı düşünerek kendinizi teselli 
etmelisiniz. Fakat sınavı geçemediğiniz için depresyona ve üzüntüye 
girmeyin. Aynı şekilde, üzüntünüzün sebebini kendi kendinize araştırın. Bu 
durumdan, kendi düşüncelerinizin sorumlu olduğunu göreceksiniz. Bu 
bakımdan onları düzeltin. Tekrar mutlu olacaksınız. Üzüntüler ve zorluklar 
gelip geçen bulutlar gibidir. Onlara hiç önem vermeyin. Daima mutlu ve 
neşeli olun. Huzur ve mutluluk sizin niteliğinizdir. Hakikatte sizin gerçek 
doğanız sürurdur.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu gün, kutsal Sankranti festivalidir. Bu yıl, geçmişteki yıllara 
nazaran biraz daha önemlidir. Geçen ay, tsunami dolayısıyla bazı kimseler 
çok perişan oldular ve ıstırap çektiler. Bu gibi felaketlerin sorumlusu, 
sadece insanın kötü hareketleridir. Bu nedenle, Ben sizlere, yanlış 
hareketlerde ve kötü eylemlerde bulunmamanızı tavsiye ederim. Bu yıl, 
geçen yıla nazaran, daha çok sıkıntıların olması mümkündür. Böyle 
olmasına rağmen, bizler bu sıkıntılar yokmuş gibi yolumuza devam 
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etmeliyiz. Bunların hepsi de gelip geçen bulutlardır ve sizler bu olaylardan 
dolayı telaşa düşmemelisiniz. Cesur olun ve büyük bir cesaretle bunlara 
göğüs gerin.  
 Geçen ay meydana gelen tsunami felaketi insan yapısıdır. Bu hiçbir 
şekilde İlahi İrade değildir! Fakat insan, bu gibi felaketlerin insanlara Allah 
tarafından verildiğini düşünmektedir. Asla, bu böyle değildir. Allah daima 
insana mutluluk bahşeder. O’nda öfke veya nefret diye bir şey yoktur. 
O’nun doğası sevgidir. Bu da, dünyada niçin bu kadar çok üzüntü ve 
zorlukların olduğu sorusunu ortaya atmaktadır. Doğrusunu söylemek 
gerekirse, üzüntü olmazsa mutluluğun hiçbir değeri olmaz. İnsan bazı 
sıkıntılar çekmedikçe mutluluğu deneyimleyemez. Mutluluk ve ıstırap 
birbirleriyle iç içedirler. Biri olmadan öbürü olamaz.  
 
Zevk ve acı, iyi ve kötü bir arada var olurlar; kimse bunları ayıramaz. 
Bunlardan bir tanesi olmazsa, zevk veya acı, iyi veya kötü olamaz.  
Zorluklar meyvesini vermeye başlayınca, mutluluk elde edilir. 
     (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Allah, kendi yarattığı yerdeki hiçbir canlı varlığa ıstırap vermez. 
Bütün üzüntüler ve zorluklar insanın kendi kendine yarattığı şeylerdir. 
Allah, bütün canlı varlıkların koruyucusudur. Herkese huzur ve mutluluk 
bahşeder. Lokah samastah sukhino bhavantu (bütün dünya insanları mutlu 
olsun). Allah’ın İrade’si budur. Böyle olduğuna göre, nasıl olurda Allah 
insana ıstırap verebilir? O’nun İlahi İrade’sini anlamayarak, Allah’ı ıstırap 
vermekle suçluyorsunuz. Eğer İlahi İrade’nin derinliğine inebilirseniz, her 
şeyin sadece sizin iyiliğiniz için yapıldığını idrak edeceksiniz. Hepimiz 
Sürur’un Somutlaşmışlarıyız. Gece ve gündüz, bu süruru deneyimleyin ve 
başkalarıyla paylaşın. İşte o zaman bu sürur artacaktır.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu Sankranti, Prema Sankranti ve Ananda Sankranti’dir. Bu nedenle 
bu Sankranti festivalini hoş karşılayın. Sürur’un somutlaşmışı olan Allah’ı 
hoş karşılayın. 
 Allah, “Karunanidhi (Merhametin hazine evi)” ve “Premaswarupa 
(Sevgi’nin Somutlaşmışı)” gibi unvanlarla tatmin olmaz. Allah daima 
mutludur. Allah’a, sonsuz arzularınızı yerine getirmesi için dua 
etmemelisiniz. Sadece, “Ey Allahım! Sürur’unu benimle paylaş. Beni mutlu 
et!” diye dua etmelisiniz. 
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 Hiçbir zaman Allah ile nirdaya (merhametsiz biri) olarak istihza 
(alay) etmeyin. Allah ne yaparsa bizim iyiliğimiz için yapar. 
Deneyimlediğimiz ıstıraplar ve sıkıntılar bile, bizim kendi iyiliğimiz içindir. 
Onlar mutluluğun ve sürurun öncüleridir. Böyle pozitif bir anlayışa 
vardığınız takdirde daima mutlu olacaksınız. Mutluluğunuzu herkesle 
paylaşın. Bunun tam aksine olarak günümüzün insanı, mutluluğu kendisine 
saklayıp ıstırabı başkalarına yaymaktadır. Yapmamız gereken şey bu 
değildir. “Istırabını bastır ve içsel mutluluğu tezahür ettir.” İnsanın yapması 
gereken spiritüel sadhana budur. Zorluklar veya üzüntüler veya 
huzursuzlukla karşılaştığınız vakit, onlara önem vermeyin. Onları 
aldırmamazlıktan gelin. Siz daima Sürur’un Somutlaşmışlarısınız. Eğer 
devamlı olarak bu gerçek üzerinde tefekkür ederseniz, hiçbir şey sizi 
etkilemiyecektir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Değişikliğin sembolü olan bu Sankranti festivalinin, kalplerinizde bir 
transformasyon yaratmasını ve daima mutlu, refah dolu ve neşeli bir hayat 
sürebilmeniz için, hepinize sürur sağlamasını dilerim. Hakikatte, insanın 
bizzat ismi anandamaya’dır (sürur doludur). Manavatva (insanlık) 
Daivatva’nın (İlahi Vasfın) seviyesini yükseltmek içindir.  
 
Öğrenciler! 
 Burada canlandırdığınız bütün tiyatro oyunlarının ve piyeslerin 
hepside çok güzel. Kötünün nerede olduğunu iyice analiz ederseniz, onun 
zihninizde olduğunu göreceksiniz. Kötü düşünmeyin ve kötü düşünceleri 
başkalarıyla paylaşmayın. Sürur, insanın gerçek gıdasıdır. İnsan daima, 
sürur gıdasına karşı açlık duymalı ve o gıdayı almaya çalışmalıdır. Allah’a 
olan inancınız kat’i ve sarsılmaz olmalıdır. Sadece Allah’ın Sevgi’si 
ebedidir. Eğer o Sevgi’yi yakalayabilirseniz, başka formlardaki bütün 
mutluluklar size kendiliğinden gelecektir.  
 
(Bagavan İlahi Diskur’unu, “Hari Bhajana Bina Sukha Santhi Nahin” 
Bajan’ı ile sona erdirdi.) 
 
 

***** 


