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Kadınlar Günü  19 Kasım 2005        Prasanthi Nilayam 
 

 
BİRLİK RUHUNU GELİŞTİRİN 

 
 

Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu gün Hanımlar günü olması münasebetiyle, çok sayıda hanım 
mutluluklarını aralarında paylaşmak üzere burada toplanmış bulunuyorlar. 
Kadınları ve erkekleri, upadhi’lerine (yani kıyafetlerine) veya fiziksel 
formlarına göre birbirlerinden ayırt ederiz. Böyle olmasına rağmen, 
hanımlarda ve erkeklerde mevcut olan Brahman prensibi her ikisinde de 
aynıdır. Sarvam khalvidam Brahma (gerçekten bütün bunlar Brahman’dır). 
Herkes İlahi Vasfı elde etmeyi arzu eder. Çok sayıda bilge, medyum ve 
yogiler Allah’ın vizyonunu görebilmek için çok ciddi kefaretlerde 
bulunmuşlardır. Allah nerededir? Daivam manusha rupena (Allah insan 
formunda enkarne eder). Allah, insanlığı korumak için insan formuna 
bürünür. Bütün Avatar’ların misyonu bu olmuştur. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Allah, isimleri, formları ve sıfatları aşar. O, sonsuzdur ve belirli bir 
formla sınırlanamaz. Günlerden birinde Bilge Narada ve daha bir kaç bilge, 
Rab Narayana’ya insan formunda enkarne olması ve beşeriyeti kurtarması 
için dua etmişlerdi. Rab Narayana şunu söylemişti, “Narada, Brahma Shakti 
(yani İlahi güç) pozitiftir. Negatif güçle birleşmedikçe Brahma Shakti’nin 
dünya üzerinde enkarne etmesi imkansızdır. Ancak pozitif ve negatif 
birleşince İlahi Vasıf insan formunda tezahür edebilir.” 
 Bilgelerin ve medyumların dualarına cevap olarak Allah insan 
formunda yer yüzüne iner. İnsanlığın refahı için çaba gösterir ve herkese 
mutluluk ihsan eder. Avatar, Brahma Swarupa’nın ve manavatwa’nın 
(insanlığın) tezahürüdür. Aynı Brahman prensibi herkeste gizil olarak 
mevcuttur. O’nu deneyimleyebilmek için insanın içe dönük vizyonunu 
geliştirmesi gerekir. Easwara sarva bhutanam (Allah, bütün varlıkların 
içinde ikamet edendir). Bu kozmik dramda, sadece Allah hem yönetici ve 
hem de aktördür. O, anne, baba, zevce, koca, kız evlat, erkek evlat, vs., gibi 
her türlü rolü üstlenir. 
 Bazıları, “Bu gün Allah’ın inayetiyle bir torunum oldu,” der. Torun, 
Brahma’nın bir tezahürüdür. Sadece Brahma, bu dünyada çeşitli isimleri ve 
formları alır. Allah yer yüzünde enkarne edince, jiva (yani bireysel ruh) 
formunu alması gerekir. Daivatwa (yani İlahi Vasıf) ve jivatwa (yani birey) 
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prensipleri, birbirlerinden ayrılabilen şeyler değillerdir. Biri olmadan öbürü 
olamaz. İlahi Vasfın belirli bir formu yoktur. Sadece jiva bir isme ve forma 
sahiptir, fakat Deva’nın (yani Allah’ın) ismi ve formu yoktur. O, herkeste, 
her şeyde mevcuttur. Hakikatte, sizler her biriniz Allah’ın 
somutlaşmışlarısınız. Etrafınızda gördüğünüz her şey de Allah’ın bir 
tezahürüdür. Şurada gördüğünüz küçük kuşlar dahi İlahi Vasfın prensibine 
sahiptirler. İlahi Vasıfla kaplı olmayan hiçbir yer yoktur. İlahi olmayan hiçbir 
form yoktur. Böyle olmasına rağmen, Allah, saliklerinin hislerini göz önünde 
tutarak ona göre o formu alır.  
 Allah, Sabda Brahmamayi, Characharamayi, Jyotirmayi, Vangmayi, 
Nityanandamayi, Paratparamayi, Mayamayi ve Sreemayi olarak yüceltilir 
(yani sesin, hareketliliğin ve hareketsizliğin, ışığın, konuşmanın, ebedi 
sürurun, mükemmelliğin, yanılmanın ve servetin somutlaşmışıdır). Bundan 
böyle, söylediğimiz kelimeler dahi, içimizde doğuştan var olan ilahi vasfı 
tezahür ettirir. Allah, her birinizden konuşur. Buna kati olarak inanmalısınız. 
Eğer birisi sizi itham ederse, bilin ki, o formun içindeki Allah sizi itham 
ediyor demektir. Böyle bir birlik ruhunu ve hoşgörüyü geliştirince, hiçbir 
zaman eleştirilme ve kınanma sizi rahatsız etmiyecektir. Zihniniz daima 
huzur içinde olacaktır. Her ne olursa olsun, onu Allah’ın bir İradesi olarak 
bütün kalbinizle kabul edin. Onu yapanın Allah’tan başka birisi olmadığı kati 
inancına sahip olun.  
 Hemcinsiniz insanları sadece birer bireymiş gibi kabul etmeyin. Her 
hangi birisiyle konuşurken, Allah ile konuştuğunuzu düşünün. Başkalarındaki 
Allah’ı görmiyerek onları da kendiniz gibi kabul ettiğiniz vakit, öfke, 
kıskançlık, nefret, vs., gibi kötü niteliklere meydan vermiş olursunuz. Birlik 
ruhunu geliştirin. Ancak o zaman hayatınız kurtulacaktır. 
 Asil bir ruha giderek bir mesaj vermesini istediğiniz vakit, onun size 
söyleyeceği şey sadece, “Sevgili oğlum, kendini bil/tanı,” olacaktır. 
Günümüzde insanlar başkaları hakkında bilgi edinmek isterler. Devamlı 
olarak, “Sen kimsin? Nereden geldin?” sorularını sorarlar. Fakat kendileriyle 
ilgili olarak, “Ben kimim?” diye soruşturmazlar. Ancak böyle kendi kendinizi 
soruşturduğunuz vakit doğru cevabı alacaksınız. Allah size bu insan bedenini 
vermiş. Sizi konuşturan, yürüten, güldüren ve hatta ağlatan O’dur. Her şey 
O’nun İradesine göre tecelli eder. Böyle kati bir inancı geliştirin.  
 Bu vesileyle Anne Easwaramma’yı ve onun örnek olduğu idealleri 
hatırlıyalım. O, erdemliliğin mükemmel bir örneği idi. O, daima mutluluk ve 
sevinç dolu idi ve gülümseyen bir yüz ifadesi vardı. Sevgi ve merhamet dolu 
olan kalbi duyarlı ve tatlı idi. Günlerden birinde bir dilekle Bana geldi, 
“Swami, köyümüzdeki çocuklar hastalanınca, anneleri onları Bukkapatnam 
hastanesine götürmek zorunda kalıyorlar. Bu kederli annelerin çocuklarını bu 



 3 

kadar uzaklara taşımalarını görmek içler acısı. Bu kadar yolu katedip 
gitmelerine rağmen orada tıbbi yardım görüp görmiyecekleri de meçhul. Bu 
nedenle, ne olur kendi köyümüzde küçük bir hastane inşa ettir,” dedi. Ben, 
müsait bir zamanda bu arzusunun yerine getirileceğini söyleyerek onu teselli 
ettim. Ancak kala, karma, karana ve kartavya (yani zaman, eylem, sebep ve 
görev) uyumlu oldukları vakit istenilen sonuç elde edilir. Onun arzusunu 
yerine getirerek bir hastane yaptırdım. 
 Yine başka bir gün, bir başka rica ile Bana geldi, “Swami, küçük 
çocukların, ağır kitapları Bukkapatnam okuluna kadar yürüyerek taşımaları 
beni çok üzüyor. Eski günlerde Sen dahi Bukkapatnam okuluna yürüyerek 
gitmiştin. Ne olur köyümüzde ufak bir okul açarak bu çocukların eğitimleri 
için Bukkapatnam’a kadar gitmelerine mani ol,” dedi. “Üzülme; muhakkak 
bir okul yaptıracağım,” diyerek onu teselli ettim. Böylece onun bu arzusunu 
yerine getirdim. 
 Yine bir başka gün bir başka istekle Bana geldi, “Swami, köyümüzün 
insanları içme suyu sıkıntısı çekiyorlar. Su almak için Chitravathi nehrine 
kadar gitmek zorunda kalıyorlar. Hatta Chitravathi’de de her zaman su 
bulunmuyor. Sürekli akan bir nehir değil. Ancak yağmur yağdığı zamanlarda 
su bulabiliyoruz. Küçük çocukların o körpe omuzlarında su testilerini 
taşımaları beni çok üzüyor. Hayatımızı ancak su sayesinde sürdürebiliyoruz. 
Ne olur köyümüzde bir kuyu açtırarak insanların susuzluklarını gider,” dedi. 
Ben ona, “İsteklerin çok basit şeyler. Ben onları büyük çapta yerine 
getireceğim. Bunlar için kendini üzme. Köy halkımızın iyi bir eğitim ve 
sağlık kolaylıklarına sahip olmasını muhakkak sağlıyacağım,” dedim.  
 Ona verdiğim sözü yerine getirerek, köyde ufak bir okul inşa ettirdim. 
Başlarda, köydeki bütün çocukların okula gitmediklerini düşünerek 
endişeleniyordu. Daha sonraları bir kolej yaptırdım. Easwaramma çok mutlu 
olmuştu. Yavaş yavaş kolej, üniversiteye dönüştü.  
 İlk iş olarak, tepenin üstünde bir küçük hastane yaptırdım. Benim 
emrim üzerine Doğu Godavari’den Dr. Seetharamaiah bu hastanede hizmet 
vermeye geldi. Kendisi çok gayretli bir salik idi. Son nefesine kadar burada 
hizmet verdi. O günlerde, bu hastane sadece bir doktor ve iki hemşire 
tarafından idare edilmekteydi. Şimdi ise Super Speciality Hastanesi’nin 
açılmasıyla Easwaramma’nın isteğinin çok üstünde şeyler yer almıştır. 
Easwaramma’nın o günlerdeki basit arzuları bu günün dev sosyal projelerine 
yol açmıştır.  
 Bir defasında Chitravathi nehrinin kenarına gittiğim vakit, köyden 
bazı kadınların çömleklerini su ile doldurmak için kumları eşelediklerini 
gördüm. Daha sonraları Easwaramma da Bana köy kadınlarının içme suyu 
elde etmek için çektikleri sıkıntılardan söz ederek onların bu zorluklarına bir 



 4 

çare bulmamı istemişti. Bunun üzerine, bir kaç yüz kilometre mesafeden 
köylere borular içinde su getirilmesini sağladım. Hakikatte onun en ufak her 
bir arzusunu yerine getirdim. Bunu yapmamın sebebi ise, onun arzularının 
hiçbir zaman kendisi için olmayıp daima köy halkının refahı için 
olmasındandı. Herkim ne zaman gerçekten bencilsiz bir arzu izhar ederse, 
Swami daima bu gibi istekleri yerine getirecektir. Bir zamanlar ufacık bir 
okul olan bu okul, şimdi büyük bir üniversiteye dönüşmüştür. Yine bir 
zamanlar ufacık bir su kuyusu olan kuyu, şimdi dev bir su sistemine 
dönüşmüştür.  
 O günlerde, köy halkı için elektrik pek nadir rastlanan bir imtiyaz idi. 
İktidara gelen politikacılar birçok köye elektrik temin etmede pek istekli ve 
etkili değillerdi. Bu nedenle, bu hususta onlardan yardım istemeden bu 
kolaylıkları Kendimin temin etmesine karar verdim. Puttaparthi elektrikle 
aydınlanınca büyük bir bayram havası esti ve bu durum civar köylerde 
kıskançlık yarattı. Bunun üzerine bu kolaylığı başka köylere de temin ettim.  
 Bütün bunlar gelişigüzel birer fantazi olarak değil de, köy halkının 
gerçek ihtiyaçlarını araştırarak yapılmıştır. Şu muazzam oditoryuma bir 
bakın. Ben bunu kimin için yaptırdım? Sizlerin rahatlığınız için değil mi? 
Şöyle denir, Paropakara punyaya, papaya parapeedanam (insan başkalarına 
yardım ederek iyi puan elde eder ve başkalarını incitmekle günah işler). Her 
zaman yardım et, hiçbir zaman incitme. Bu nedenle daima herkese yardım 
etmeye çalışın. Bencillik kötü bir şeydir. 
 Maalesef günümüzde, her yerde insanların çok bencil olduklarını 
görmekteyiz. Bencilliğin tamamen içine işlemiş olan bu günkü politikanın 
kaynağını bulmak çok zor olmakla beraber her tarafa dal budak sarmış 
sonuçları rüşvet ve kötü eğilimler olarak baş göstermektedir. Eğer bu çeşit 
politika yok edilebilirse her yerde mutluluk hüküm sürecektir. Her şey şimdi 
politikanın içine girmektedir. Panwala ve beedi satıcıları bile politik amaçlar 
gütmektedirler. Bir insan içine girmeden önce gerçek bir politakının amacını 
ve önemini anlaması gerekir. Politikacılar topluma faydalı olacakları yerde, 
hizmet vermeleri gereken bu insanlara gerçekte zarar vermektedirler. 
İktidarda olan kimseler, herkesin hakikatte kendi hakları olan şeyleri, lütfen 
elde etmeleri için onların peşinden koşmalarını beklemektedirler. Bu nedenle 
Ben sizlere bu gibi politikalardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bunun 
yerine kendi içinizde doğuştan var olan özünüzün gücüne güvenin.  
 Kapı kapı dolaşarak rey dilenmek ne gibi bir uygulamadır? Eğer 
yeterli değilseniz, yaptığınız işler başarısız olmak durumundadır. Allah’ın 
rahmetine güvenin. Eğer Allah’a güvenirseniz, O, insanların zihinlerini sizin 
lehinizde çevirecektir. Allah her şeydir. Ancak tam olarak Allah’ın rahmetine 
güvendiğiniz vakit zaferi elde edebilirsiniz. Burada da Allah’a yaptığınız 
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dualar bencilce amaçlar için olmamalıdır. Eğer bencil iseniz, bu sizin 
başkalarına yardım yapmanıza engel teşkil eder.  
 En başta, iyi nitelikleri elde edin. Hiç olmazsa etrafınızdaki bazı 
kimselere yardımcı olmalısınız. Gösterdiğiniz çabalar bir fedakarlık unsurunu 
yansıtmalıdır. Karmanyevadhikarasthe ma phaleshu kadachana (sadece 
çalışmaya hakkınız vardır, fakat bundan doğacak meyvelere hakkınız yoktur). 
Hayatınızda faal olun. Her ne işi üstlenirseniz üstlenin, kendi özünüzdeki 
güce güvenin. Başkalarından gelecek yardıma, desteğe güvenmeyin. 
Kendinize güvenin. Eğer ailenizin ve çocuklarınızın iyi eğitilmiş ve gelişmiş 
olmalarını arzu ediyorsanız Allah’a dua edin.  
 Her nereye bakarsanız bakın Allah oradadır. Yıldızlardan tepelere, 
böceklerden fillere kadar her şey Brahman tarafından istila edilmiştir. 
Kalplerinizi ilahi duyularla doldurun. Allah, Hridayavasi (yani kalpte ikamet 
eden) olarak bilinir. Buradaki kalp, fiziksel kalp anlamında değildir. Eğer 
fiziksel kalpte büyüme olursa bu hastalıkla sonuçlanır. Benim burada söz 
ettiğim kalp, herkeste mevcut olan spiritüel kalptir. Kalpte genişleme olunca 
açık fikirlilik doğar. Aksi halde, kalpte büzülme olunca, sadece dar 
görüşlülüğe sahip olursunuz. Bu nedenle hiçbir şekilde değersiz niteliklere 
meydan vermeyin.  
 İnsan olarak doğmak son derece kutsaldır. Bu nedenledir ki, Allah 
insan formuna girer. Bu bakımdan kalplerinizi saflaştırın ve yaşamınızı kutsal 
bir şekilde sürdürün. Ben diskur vermeyi veya sizlere bajan söyletmeyi, 
kalplerinizi genişletmek amacıyla yaparım. Sabahın erken saatlerinde nagar 
sankirtan’a katıldığınız vakit kalpleriniz sürur ile dolu olacaktır. Sadece 
kendinizi tatmin etmek için şarkı söylemeniz yeterli değildir. Aynı zamanda 
toplu bir şekilde şarkı söylemelere bütün kalbinizle iştirak etmelisiniz ve 
mutluluğunuzu herkesle paylaşmalısınız. O’nun görkemini bütün gücünüzle 
terennüm ederek ilahi ismin balözünü herkese içirmelisiniz. Yaptığınız her 
işte amacınız kalbin genişlemesini sağlamak olmalıdır. Ancak o zaman 
“insan olma” ünvanı size yakışır. Geniş fikirli olun ve mutluluğunuzu herkes 
ile paylaşın. 
 Şu anda, bencillik ve kişisel-çıkar alabildiğine tırmanmaktadır. 
İnsanlar kalplerini saflaştırmak için gayret sarfetmemektedirler. Tam aksine 
olarak, hatalarını örtbas etmeye ve itibarlı insanlar olduklarını göstermeye 
çalışmaktadırlar. Sadece kendi ailelerinin ve arkadaşlarının refahı onları 
ilgilendirmektedir. Fakat aynı zamanda başkalarının duyguları ve refahı da 
sizleri ilgilendirmelidir. Sevgi Allah’tır. Sevgi içinde yaşayın. ‘Ben’ ve 
‘benim’ gibi dar düşüncelerle Sevgi lekelenmemelidir. Herkes teklik ruhu 
içinde dost bir şekilde yaşamalıdır. Bu ancak, herkesin içinde Allah’ın 
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varlığına olan kati inançla gerçekleşebilir. İçinde ilahi vasıf olmadıkça insan 
yaşayamaz. Böyle bir farkındalıkla daima Allah bilinci içinde yaşayın.  
 Başkalarının ıstırabını kendi ıstırabınız gibi kabul edin. Başkalarının 
size yapmasını istemediğiniz şeyi siz onlara yapmayın. Sevgiyi hayat 
nefesiniz gibi kabul edin. Sevgi içinde büyüyün. Geniş fikirli olun ve 
sevginizi herkesle paylaşın. Sizin çektiğiniz ıstırabı başkalarının çekmemesi 
için dua edin. Bırakın herkes mutlu olsun ve hayatta gelişsin. Bu ancak 
sevgiyi geliştirdiğiniz zaman mümkündür.  
 
Bagavan diskurunu, “Prema Muditha Manase Kaho” bajanı ile sona erdirdi. 
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