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Yeni Rektör Yardımcısı      24 Şubat 2005        Prasanthi Nilayam 
 Tayini 
 
 

İLAHİ DİSKUR 
 
 
 Sadece alfabeyi ve harfleri öğrenmekle insan okur yazar/okumuş bir 
kimse olur mu? Sadece diploma/derece alarak insan eğitilmiş sayılır mı? 
Spiritüellik ile bilgi arasındaki farkı ayırt edebilmekten yoksun kimseye 
eğitim görmüş denebilir mi? Böyle bir eğitimleri olmadan, kuşlar ve 
hayvanlar da kıt kanaat geçimlerini sağlayabilmektedirler.  
 Öğrenciler ve öğretmenler, gerçekten sizler çok kısmetli ve 
şanslısınız! Şimdiye kadar sahip olduğunuz Rektör Yardımcıları ve 
öğretmenler üzerinde tefekkür edecek olursanız, gerçekten bunun sizin 
kısmetiniz olduğunu göreceksiniz. Bu üniversitenin ilk Rektör Yardımcısı Sri 
Vinayak Gokak idi. Onun ektiği tohumlar bu gün filizlenmiş ve büyük bir 
şöhret ve itibar kazandırmıştır. Bu gün ise, onun oğlu bu üniversitenin Rektör 
Yardımcılığını üstleniyor. Sri Vinayak Gokak büyük bir bilgin idi. Onun oğlu 
da büyük bir bilgin ve büyük bir entelektüeldir. 
 İleride bu Enstitü, çok yükselecek ve bütün ülkenin lideri olacaktır. 
Kırsal bir köydeki böyle bir üniversitenin nasıl lider olabileceğinden 
şüpheleri olan bazı cahil kimseler olacaktır. Fakat şunu not edin ki, [bu 
üniversite] muhakkak ki [lider] olacaktır! Sizler hepiniz, bu üniversitenin 
sadece akademik olarak üstün olacağını düşünüyorsunuz. Burası sadece bir 
eğitim Enstitü’sü değildir. İleride “Educare” kavramı büyük bir saygınlık ve 
kabullenme kazanacaktır. Bu Enstitü’de “Atma Tattwa” bütün insanlarla 
birlikte paylaşılacaktır.  
 Dünyevi eğitim sadece gros (kaba) veya yüzeysel bir gösteridir. 
Bunun altında gizli yatan şey Educare’dir. Bu, çok yakın bir zamanda önem 
kazanacak ve ön plana çıkacaktır! İlk adım, halen Delhi’de atılmış 
durumdadır. Büyük bilginler kendilerini bu işe vermiş durumdadırlar. [Bunun 
gerçekleşmesi] bireylere bağlı olmamakla beraber, onların yetenekleri de 
faydalı olacaktır. 
 Eğitimde gururun yeri yoktur. Eğitilmiş bireyler alçak gönüllü 
olmalılar, bilgeliğe ve ayırt etme gücüne sahip olmalılar. Eğitim gördük diye 
gururlanmanın ne anlamı var ki? Hiçbir zaman bencil olmayın. Topluma 
hizmet sağlayan her şey gerçek eğitimdir. Her şeyi iyi veya kötü olarak 
belirlemek, bir insan alışkanlığı haline gelmiştir. Fakat şunu hatırlayın, iyi ve 
kötü, her ikisi de, ancak Tek Allah’ın İrade’siyle meydana gelmektedir. Bu 
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bakımdan bilgi, hem iyi ve hem kötü olarak ayırt edilemez. Sizin bilginiz 
sonsuzun cuzi bir parçasıdır! 
 Eğitimin özü, alçak gönüllülüktür. Herbirimizin içinde ruh mevcuttur. 
Japonlar, Amerikalılar ve İngilizler başarılarının bireysel niteliklerden ileri 
geldiğini düşünürler. Fakat bütün bu başarılar gerçekten asil gençlik 
sayesindedir. Winston Churchill’in başarısı ne idi? Ordunun başında olarak 
herkese cesaret verdi. Bu niteliği onu asil yaptı. 
 Lincoln, fakir olarak ve zorluklar içinde büyüdü. İnsanların gözünde 
yoksulluk kötü görünebilir fakat bunun ileride kendisine büyük saygı 
sağlayacağını söyleyerek annesi onu teselli etmişti. Ona, “Hakikati söyle. 
Ben fakirim; pahalı ve güzel elbiseler giymek için param yok de. Bundan hiç 
utanma,” demişti. Sonunda Amerika Cumhur Başkanı oldu. Böyle yüce 
kutsal anneler dünyadaki büyük liderleri meydana çıkarmışlardır. Son 
zamanlarda bu gibi kutsal anneler çoğalmaktadır ve sonucu olarak da kutsal 
kurumlar meydana çıkmaktadır.  
 Lincoln, her gün evden çıkmadan önce anne ve babasına saygılarını 
sunardı. Sizler de anne ve babalarınıza saygı göstermelisiniz ve onları mutlu 
etmelisiniz. Bu nedenledir ki, kadim zamanlardan bu yana Matru Devo 
Bhava, Pitru Devo Bhava. Sathyam Vada, Dharmam Chara, denmiştir. 
 
Öğrenciler! 
 Anne ve babalarınız sizlerin eğitiminiz için büyük paralar harcamaktadırlar. 
Sizin okul ücretlerinizi ödeyebilmek için hatta oruç bile tutmaktadırlar. Böyle 
olmasına rağmen bizim Üniversitemizde eğitim tamamen ücretsizdir. Abraham 
Lincoln gibi iyi bir isim yapın. Onu örnek alın. Bu gerçek bir eğitimdir. Öncelikle 
anne ve babanıza saygılı olun. Ailenizin şerefini koruyun. 
 Bütün bunları sadece methedilmek için yapmayın. Alçak gönüllülük şarttır. 
Ancak bu şekilde hareket edenlere öğrenci denilebilir. Onlar yüksek seviyelere 
ulaşacaklardır. Günümüzde bu gibi öğrencilere ihtiyaç vardır. Bizim 
[Üniversitemizde] bunlardan çok var. Swami, onlara içlerindeki asil nitelikleri 
meydana çıkarmaları için daha çok fırsatlar vermeyi arzu etmektedir. Sizler yüksek 
seviyeler elde ettiğinizi düşünüyorsunuz. Kendinizi bu seviyelerle sınırlamayın. 
Kendinize karşı daima dürüst olun. 
 Çokları büyük paralar sarfederek yurt dışına gitmekteler. Bu büyük bir 
matah değil. Burada kalın ve saygınlık kazanın. Kendi ülkenizi küçük düşürerek yurt 
dışında iyi isim yapmanız Beni hiç mutlu etmez. Öğrenciler, sizleri görmek Beni çok 
mutlu ediyor. Sizler de Bagavan’a bakmaktan büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. 
Sizlere bakmak için hayatımı dahi feda etmeye hazırım. İyi davranışlarınızı devam 
ettirin. Bu çok önemlidir. 
 Sri Vinayak Gokak büyük bir bilgin idi. Oğlu da çok cazip teklifleri 
reddederek Hindistanın köylerinde çalışmayı tercih etti. Dıştan bakınca kendisi çok 
basit görünebilir. Fakat siz, onun onur ve vakarını anlayamazsınız. Modern 
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öğrenciler çeşit çeşit elbiseler giymektedirler. O ise çok basit giysiler giymektedir. 
Swami için çok önemli olan kutsal niteliklere sahiptir. Bu Üniversite ta başından 
beri böyle yetenekli insanlara sahip olmuştur.  
 Bu dünyada eğitim görmüş çok sayıda insan vardır. Fakat onlar eğitimlerini 
para ile satmaktadırlar. Spiritüellik satılacak bir eşya değildir. Günümüzde spiritüel 
eğitim çok gereklidir. Sri S.V.Giri de buraya gelmeden önce, Chief Vigilance 
Commissioner gibi çok yüksek bir mevki sahibi idi. Bu mevkiden istifa ederek 
doğruca Swami’ye geldi. Yaptığı bu fedakarlıklar ona iyi bir isim ve saygınlık 
kazandırmıştır. Na karmana na prajaya dhanena tyage naike amrutatva manasuhu 
(Eylemle değil, evlatla değil, servetle değil; fakat sadece fedakarlıkla insan 
ölümsüzlüğü kazanabilir). 
 Bu gün, Sri Anil Gokak da her şeyi feda ederek Swami’ye geldi. Geçen gün, 
Merkez Vakıftan bazı üyeleri, bu mevkiyi kabul etmesi için davet etmek üzere 
kendisine gönderdik. Bu daveti işitince kendinden geçti. Karısı ve kendisi buraya 
gelerek sorumluluğu yüklenmeyi hemen kabul ettiler. Böyle fedakar insanlar 
muhakkak ki, büyük saygınlık kazanacaklardır.  
 Öğrenciler, sizler de fedakarlık yapmaya hazır olmalısınız. Fedakarlık 
demek her şeyi terketmek demek değildir. Toplum içinde kalarak iyi bir isim 
kazanmalısınız. Bu gün, mevki size iyi bir isim verebilir fakat bu, yarın ortadan yok 
olabilir. Fakat spiritüel alanda elde edeceğiniz iyi bir isim sonsuza kadar gidecektir.  
 Öğrenciler, sizin Sevginiz Benim için çok değerlidir. Bundan başka bir 
servet tanımam. Bu sevginin azalmamasına dikkat edin. Alçak gönüllülük Allah’ın 
nefesidir. Herkesle paylaşılacak olan şey vidya (eğitim) olmalıdır. Yarından itibaren 
Sri Anil Gokak, geçmişteki deneyimlerinden elde ettiği hazineleri sizlerle 
paylaşmaya çalışacaktır. Sri S.V.Giri burada kalmaya devam edecek. Başka bir 
Rektör Yardımcısı geldi diye Swami’yi bırakıp gitmeyecek. Bundan önceki Rektör 
Yardımcıları Prof. Venkataraman ve Sri S.V.Giri burada yerleşmeye ve bilgilerini 
herkesle paylaşmaya karar verdiler  
 Her şeyin üstünde dikkatinizi içinizde ikamet edene odaklayın. Bu ikamet 
eden kimse İlahi Vasfın bizzat kendisidir. Şüphesiz ki insan bedeni, kendisinden 
beklenen görevleri yapacaktır. Fakat bedene fazla önem vermeyin çünkü bu sizi 
bağımlılığa götürür. 
 
(Bagavan Diskurunu, “Prema Mudita Manase Kaho Rama Rama Ram” bajanı ile 
sona erdirdi). 
 

Muzik Allah’ı cezbeder. Bu nedenle burada Müzik Koleji açıldı. İleride 
daha da gelişerek çok yükselecektir. Müzik bilgisi, İlahi Vasıf duygusunu müzik 
aracılığıyla herkesle paylaşmanızı sağlamalıdır.  
 

***** 


