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Krishna Janmashtami Diskuru 19 Ağustos 2003       Prashanthi Nilayam 
 

TANRI’NIN DOĞUM YERİ SAF BİR KALPTİR 
 

Bütün isimler ve formlar, Var Olan-Bilgi Olan-Mutlak Sürur Olan  
ve bir ikincisi olmayan En Yüce Varlığın tezahürleridir.  

O, Sathyam, Sivam, Sundaram’dır (Hakikat, Hayırlılık, Güzellik). 
       (Sanskrit dilinde bir Nazım) 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Krishnajanmashtami, Rab Krishna’nın doğum gününü anmak için 
kutlanır. İnsan’ın Hridaya’sı (yani kalbi) Krishna’nın doğum yeridir. 
Krishna ve Rama’nın niçin Thithis (yani ay’ın gittikçe küçüldüğü ve tekrar 
büyümeye başladığı 8. ve 9. evreleri) gibi uğursuz bir günde doğdukları 
üzerinde durmak saçmadır. Ne zaman Hridaya, Himachala (yani Himalaya 
dağları) gibi serin, saf ve huzurlu olur, işte o zaman Krishna’nın gerçek 
doğum günüdür. Saf, kutsal ve huzurlu olan böyle bir kalbi Tanrı 
ikametgahı olarak seçer.  
 Dünyevi açıdan Krishna, Ashtami’nin gece yarısı doğmuştu. İnsanlar 
Ashtami’yi uğursuz addederler. Nasıl olur da İlahi Olan bir enkarnasyonun 
doğum günü uğursuz olabilir? Hakikatte, bütün günler uğurludur ve refah ve 
mutluluk bahşetmek amaçlıdır. Tanrı, herkese hayırlılık/uğurluluk 
bağışlamak için enkarne eder. Bu nedenle O’nun doğum günü çok yüce bir 
kutsallıkla anılmalıdır. 
 Krishna bir hapishanede doğmuştur. Kamsa’nın talimatı gereğince 
en üst seviyede bir alarm durumunda olmaları gereken hapishane 
gardiyanları, uykuya dayanamayarak hepside uyuyup kalmışlardı. 
Krishna’nın gelişi anında sadece Devaki ve Vasudeva uyanıklardı. Kötü 
Kamsa’nın ellerinde yeni doğmuş çocuğu bekleyen tehlikelerden korkan 
Vasudeva çocuğu güvenli bir yere götürmeye karar verdi. Bebeği bir beze 
sararak bir sepetin içine koydu ve sepeti başının üstünde taşıyarak 
hapishaneden dışarı çıktı. Hapishanenin kapıları kendiliğinden açılmıştı. 
Çok şiddetli bir yağmur yağmaktaydı ve Vasudeva bebeğin korunması için 
dua etti. Krishna’nın İlahi İradesi gereği çok büyük bir yılan peydah oldu ve 
başını yukarı kaldırıp İlahi bebeğin üstüne tuttu ve onu yağmurdan 
koruyarak Vasudeva’yı takip etmeye başladı. Vasudeva, Yamuna nehrinin 
karşı tarafında olan Yashoda’nın evine geldiği vakit akşamın geç saatleri 
olmuştu. Tam o sırada [Yashoda] bir kız çocuğu doğurdu. Kocası dahil 
herkes derin bir uykudaydı. Vasudeva, ilahi bebek Krishna’yı Yashoda’nın 
yanına koydu ve onun yeni doğurmuş olduğu kız çocuğunu alarak hemen 
hapishaneye döndü.  
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Her üç dünyada da Rab’be ait öyküler daima çok harikulade ve 
kutsaldırlar. Bunlar, dünyevi bağımlılıkların sarmaşıklarını kesen 
oraklara benzerler. Bunlar çok ulvi ve insanı yükselticidirler. Ormanlarda 
kefaret çeken ermişlere ve bilgelere sürur bahşederler.          

 (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Tanrı’nın yollarını hiçkimse anlayamaz. Hatta Vasudeva bile ne 
yaptığını tam olarak anlayamamıştı. Bebek Krishna’yı Yashoda’nın evine 
götürmüş ve kız çocuğunu beraberinde getirmişti. Bütün bunları sanki trans 
içindeymiş gibi yapmıştı. O zamanlar küçük bir kız çocuğu olan Radha, 
bütün bu olaylara tanık olmuştu ve hepsi de kalbine nakşolmuştu. İnsanlar 
Radha’nın Krishna’dan daha genç olduğunu düşünürler ve Krishna ile olan 
ilişkisi hakkında küçük düşürücü sözler söylerler. Hakikatte o, Krishna’dan 
tam 26 ay daha yaşlı idi. Onun Krishna’ya karşı olan duyguları her geçen 
gün daha da kuvvetlenen çok kutsal duygulardı.  
 Vasudeva, hapishaneye döndükten sonra kendi eski normal haline 
döndü. Hapishaneye girer girmez kapılar arkasından otomatik olarak 
kapanarak kilitlendi. Getirdiği kız çocuğunu Devaki’nin yanına koyar 
koymaz zil çaldı. Hapishane gardiyanı hemen kalkarak çocuğun 
doğduğundan Kamsa’yı haberdar etti. Kamsa bütün teçhizatı ile birlikte 
hemen hapishaneye geldi. Her zamanki mutat alışkanlığı gibi sol eliyle 
çocuğu kaldırarak havaya fırlattı. Sağ elinde kılıcını tutarak çocuk yere 
düşerken başını kesmeye hazırlandı. Fakat çocuk havaya fırlatılırken 
ortadan yok oldu ve onun yerine bir tanrıça meydana geldi ve Kamsa’ya 
hakettiği cezayı verecek olan Krishna’nın doğduğunu ve onu öldüreceğini 
söyleyerek Kamsa’yı uyardı. Tanrıça çok kuvvetli idi ve kimse ona zarar 
veremezdi. Kısa bir zaman sonra kendisini bekleyen tehlikeden Kamsa’yı 
uyardıktan sonra o da ortadan kayboldu. Bu olaylar karşısında Devaki, 
sözlerle ifade edilemeyecek derecede şaşırmıştı. Bütün bu olayların 
tamamen Krishna’nın İradesi olduğunu anlamıştı. Krishna’nın bir başka 
yerde büyütüldüğünü öğrenen Kamsa huzursuz oldu ve endişelenmeye 
başladı. Gece gündüz, Krishna’yı yakalama ve öldürme yollarını 
düşünüyordu.  
 Yashoda, Krishna’yı büyük bir sevgi içinde büyütmekteydi. 
Hepinizin de bildiği gibi, Krishna İlahi güçlerini sayısız şekillerde tezahür 
ettirmiştir. Kamsa, Krishna’yı nasıl yakalayacağı hakkında ne yapacağını 
şaşırmıştı. Repalle’de yeni doğmuş olan bütün bebeklerin öldürülmesi için 
bir emir çıkardı. Başta, sadece erkek bebeklerin öldürülmesini istemişti. 
Fakat sonra fikrini değiştirerek kız çocuklarının da öldürülmelerini istedi. 
Korkusundan bu gibi iğrenç hareketlere tevessül ediyordu. Günler geçtikçe, 
Krishna’nın ilahi oyunlarının/muzipliklerinin öyküsü her tarafa 
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yayılmaktaydı. Tanrı’nın eylemleri harikuladedir ve onlara akıl ermez. 
Kamsa’nın adamları devamlı olarak Krishna’yı arıyorlardı. Sonunda O’nun 
Repalle’de olduğunu tespit ederek Kamsa’ya bildirdiler.  
 Vinashakale Vipareeta Buddhi diye bir söz vardır yani (eğer insanın 
kaderi yok edilmekse bunu hiçbir şey önleyemez). Kamsa, Krishna’yı 
öldürmeleri için Repalle’ye çok sayıda güçlü zalim kimseleri göndermeye 
başladı. Fakat Krishna, o yüce gücüyle bunların hepsini de yok etti. 
Kamsa’nın sonu çok yaklaşmıştı. Krishna ve Balarama’yı, Mathura’ya 
cezbederek onları öldürmek üzere iğrenç bir plan hazırladı. Kamsa, 
yapmakta olduğu bir Yajna için Krishna ve Balarama’yı Mathura’ya 
getirmeleri için Repalle’ye haberciler gönderdi. Krishna ve Balarama’nın 
hayranı olan Akrura’yı, Krishna ve Balarama’yı ikna ederek Mathura’ya 
getirmesi için özel bir görevle gönderdi.  
 İki erkek kardeş şehre girdikleri vakit Mathura halkı Krishna ve 
Balarama’nın o büyüleyici formlarından sanki ipnotize olmuşlardı. Zaten 
Kamsa’nın vahşetinden ıstırap çekmekte ve tedirgin olan halk Krishna’nın 
kendilerini kurtarması için dua etmekteydiler. Krishna ve Balarama, 
Kamsa’nın sarayına doğru yaklaşırlarken, Kamsa’ya her gün çelenk götüren 
kadına rastladılar. Krishna ondan iki çelenk aldı. Krishna ve Balarama bu 
çelenklerle birbirlerini süslediler. Sonra kraliyet çamaşırcısı ile karşılaştılar 
ve [çamaşırcı] Onlara krallara yaraşır bir şekilde Kamsa’nın ipekten 
elbiselerini giydirdi. Daha sonra, Kamsa’ya parfüm ve güzel kokular 
götüren kanbur Kubja ile karşılaştılar. Eğri büğrü vücudu ile çok çirkin 
görünüyordu. Fakat o, Krishna’nın Tanrı olduğunu biliyordu. İki erkek 
kardeşi görünce fazlasıyla mutlu oldu ve üzerlerine parfüm sıkarak, 
“Krishna, bu gün hayatımın amacına ulaştım. Sana bu hizmeti edebilme 
fırsatını kazanmak için herhalde geçmişte büyük bir kefaret ödemişimdir,” 
dedi. Sonra da, vücudunu düzeltmesi için Krishna’ya yalvardı. Krishna, 
ayağını onun ayağı üzerine koydu, çenesinden tutarak onu yukarı kaldırdı. 
Ne olsa beğenirsiniz! Kanburu yok oluvermişti. Çok güzel bir kadın 
formuna dönüşüvermişti. Bu şekilde Krishna, insanı şaşırtan olağanüstü 
hareketleriyle ilahi güçlerini tezahür ettirmiş ve bu arada birçok insanı 
lanetlerden kurtarmıştır.  
 Krishna ve Balarama’nın kendi kraliyet elbiselerini giydiklerini 
işiten Kamsa çılgına döndü. Bu arada Kubja, Kamsa’ya yaklaşarak, “Ey 
efendim, Krishna’nın ilahi oyunlarını ve O’nun esrarengiz gücünü hiç kimse 
anlayamaz. O’nun gücünü anlamaya çalışma. Bu işi unutman daha faydalı 
olur,” dedi. Kamsa, “Bana böyle terbiyesizce nasıl konuşabilir! Herhalde 
onu Krishna kışkırttı,” diyerek şaşırdı. Fakat bu sırada bir başkası 
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Kamsa’nın dikkatini başka bir şeye çekti ve bu fırsattan istifade ederek 
Kubja sessizce oradan uzaklaştı. 
 Krishna ve Balarama, Kamsa’nın sarayına iki aslan yavrusu gibi 
girdiler. Saray güreşçilerini yendiler. Bundan sonra Krishna, Kamsa’nın 
oturduğu yere bir anda sıçrayarak onu yere yatırdı ve şiddetli bir şekilde 
yumruklamaya başladı. Krishna kadar güçlü olan Balarama da O’na yardım 
etti. Birlikte Kamsa’yı ezerek bir külçe halinde yere serdiler. Kamsa’nın 
korkunç bir şekilde öldürüldüğünü gören meclistekiler korkudan ne 
yapacaklarını şaşırdılar. Krishna gibi genç bir çocuğun nasıl güçlü Kamsa’yı 
alt edebildiğine hayret ettiler. Balarama ve Krishna’yı öldürmek için özel bir 
şekilde yetiştirilmiş bir takım asker vardı. Onlar dahi Krishna’nın çılgınca 
saldırısına karşı koyamıyarak O’nun ayaklarına kapanıp affetmesi için 
yalvardılar.  
 Krishna ve Balarama, hiçkimse farketmeden Repalle’ye gitmek 
üzere oradan ayrıldılar. Repalle halkı onların geri gelmelerini büyük bir 
endişe içinde beklemekteydiler. Onların dönüşleri hakkında hiçbir işaret 
görmedikleri için çok üzüntü içindelerdi. Çocuklarının refahını düşünen 
anne Yashoda tedirgindi. Krishna ve Balarama’ya zarar verebileceğini 
düşünen Gopikalar da bu gecikmeden telaşa düşerek Kamsa’ya küfür 
etmeye başladılar. Repalle’deki bütün kadın ve erkekler devamlı olarak 
Krishna’nın İsmini terennüm ederek O’na dua ediyorlardı. Tam o sırada, 
Krishna ve Balarama aniden onların arasında peyda oluvererek herkesi hem 
hayrete düşürdüler hem de sevince boğdular. Krishna yumuşak sözlerle 
onları yatıştırdı. 
 Kamsa’nın iki karısı vardı. Kamsa’nın ölümünden sonra babaları 
Jarasandha’nın yanına gittiler. Jarasandha, Krishna’ya müthiş kızgındı ve 
damadının ölümünün öcünü almak istedi. Daha birçok akrabaları da 
Krishna’ya karşı kin duymaya başladı. Bu haberler, Yashoda’ya, Nanda’ya 
ve aynı zamanda Devaki ve Vasudeva’ya da ulaştı. Hepside Krishna’nın 
güvenliğinden endişe duymaya başladılar. Devaki cesur ve aynı zamanda da 
büyük bir mürid idi. Zaten bu sebepledir ki, erkek kardeşi Kamsa’nın 
kendisine verdiği bütün ıstıraplara itidalle karşı koyabilmişti. O, Krishna’ya 
kimsenin zarar veremeyeceğinden emin idi. Krishna’nın İlahiliğine tam bir 
inancı vardı. Düşmanları, Krishna’ya karşı meydan okumaya cesaret 
edemedikleri için Repalle halkını tedirgin etmeye başladılar. Bunun üzerine 
Krishna derhal onların imdadına koşarak düşmanları oradan uzaklaştırdı.  
 Günler geçti ve Krishna’nın evlenme zamanı geldi. Vidarbha 
prensesi Rukmini Krishna’yı seviyordu ve O’nunla evlenmek istiyordu. 
Fakat erkek kardeşi Rukmi, [prensesi] arkadaşı Sisupala ile evlendirmek 
istiyordu ve bu yolda hazırlıklara da başlamıştı. Krishna bütün bu olanların 
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farkında idi. O’nun Kendisi’ne göre bir masterplanı vardı. Devaki ve 
Vasudeva, hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra Nanda ve Yashoda ile 
birlikte aynı evde yaşıyorlardı. Bu arada Rukmini, bir brahmin ile 
Krishna’ya bir mesaj göndererek şunları yazdı, “Krishna, Sen’den ayrı 
olmanın ıstırabına artık tahammülüm kalmadı. Babam, benim arzum 
hilafına beni Sisupala ile evlendirmeye karar verdi. Evlenme töreni yarın yer 
alacak. Eğer törenden önce gelerek beni buradan almazsan hayatıma son 
vereceğim.” 
 Rukmini’nin arzusu gereği [Krishna], onu kendi evlerine getirmek 
için bir strateji uyguladı. O zamanlarda, gelinin evlenmeden önce köy 
tanrıçasına özel bir dua sunması adet idi. Gelenek icabı, Rukmini özel 
duaları sunmak üzere mabede gidiyordu. Rukmini’nin kötü düşünceli erkek 
kardeşi Rukmi, Krishna’nın herhangi bir saldırıda bulunabileceği ihtimaline 
karşı büyük güvenlik tedbirleri almıştı. Krishna’nın büyük düşmanları olan 
Sisupala ve Dantavakra ile işbirliği yapmıştı.  
 Rukmini yavaş yavaş mabede doğru yürüyordu. Krishna’nın 
kendisini kurtarmaya gelmediğini düşünerek çok üzgündü. Fakat hakikatte, 
Krishna’nın kendisini kurtarmaya geldiğinden ve kimseye görünmeden 
mabedin kapısı önünde beklediğinden bihaberdi. [Rukmini] mabedin 
kapısına geldiği anda, Krishna mahirane bir şekilde onu yakalayarak iki 
tekerlekli savaş arabasına koyup oradan uzaklaştı. Krishna ve Rukmi ve 
arkadaşları arasında şiddetli bir çarpışma yer aldı. Krishna onların hepsini 
de mağlup etti. Rukmini’yi beraberinde götürerek onunla evlendi. Krishna, 
kötüleri cezalandırmak ve iyileri de korumak için enkarne olmuştu. 
Sisupala, evleneceği Rukmini’yi ondan aldığı için bütün kalbiyle Krishna’ya 
karşı nefret duyuyordu.  
 Krishna, bütün hayatı boyunca, birçok tuhaf hallerle ve zorluklarla 
çarpışmak zorunda kalmıştır. İşte bu nedenledir ki, insanlar O’nun doğum 
günü olan Ashtami’yi zorluklar getiren bir gün olarak tanırlar. Doğduğu 
andan itibaren Krishna, Kamsa’nın elinde zorluklarla karşı karşıya gelmek 
zorunda kalmıştır. Çocukluk çağında, başka köylerin halkı da Kamsa’nın 
verdiği ıstırabı çekmek zorunda kalmışlardı. Sisupala ve Dantavakra gibi 
kötü insanların, meydan okumalarına karşı gelmek zorunda kalmıştı. 
Rukmini ile olan evliliği bile savaşla olmuştu. Bütün bunlara rağmen, tüm 
düşmanlarını yok ederek zaferler kazanmıştı.  
 Aralarındaki bütün husumete rağmen Krishna, uzun bir zaman 
Sisupala’nın hayatını bağışladı. Dharmaraja, Rajasuya Yajna’sını yaptığı 
sırada Agratambulam’ı (ilk sunuşu) Krishna’ya vermişti. Bunu gören 
Sisupala öfkeden kendisini alamamış ve Krishna’ya hakaretler yağdırmıştı. 
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Krishna’yı bir çoban çocuk olarak tarif etmiş ve bu şerefe layık olmadığını 
söylemişti.  
 “Bhishma gibi yaşlılar burada bulunurken, nasıl olurda bu yüce 
şerefi bir çoban çocuğa verirsin,” diyerek Dharmaraja’yı sorguladı. Krishna 
ile kavga etmeye hazırdı. Krishna’ya dönerek şunları söyledi, 
 
Gopikalar banyo yaparlarken onların sarilerini çaldığın için mi bu şerefi 
kazandığını zannediyorsun? Yoksa bütün zamanını çoban kızlarla birlikte 
geçirdiğin için mi bu hakkı kazandığını zannediyorsun? Kendini dev 
aynasında görmekten vazgeç ve ağzını kapat! 

 (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 İşte o anda Krishna, Sisupala’yı öldürdü. Birçok kimse, onun 
kellesini uçurmak için Krishna’nın, ilahi silahı olan Sudarshana Chakra’yı 
(diski) kullandığı gibi yanlış bir anlayışa sahiptir. Gerçekte Krishna sadece 
kendisine verilmiş olan bir tabağı fırlatmıştı. Bu Kali çağında insanlar 
Krishna’nın silahları olarak Vishnu Chakra’dan ve Sudarshana Chakra’dan 
bahsederler. Fakat Krishna her ne kullandıysa kullansın O’nun İlahi İrade’si 
gereği Chakra’ya dönüşmüştür.  
 Bu şekilde Krishna hayatı boyunca çok sayıda savaşlar yapmak 
zorunda kalmıştır. İşte bu nedenle yaşlılar, Krishna’nın doğum günü olan 
Ashtami’yi zorluklarla özdeşleştirirler. Krishna doğduğu vakit, o gün 
Ashtami idi ve yıldız da Rohini idi. Böyle gün ve yıldız bileşiminde doğan 
bir insanın bütün hayatının zorluklarla dolu olacağı herkes tarafından bilinen 
bir gerçektir. Bir başka inanç da böyle bir insanın o ulusun özgürlüğünü 
kazandıracağı inancıdır. Krishna kötüleri yok etmiş ve dürüstleri himaye 
etmiştir. Dharma’yı tesis etmiştir. Bu nedenle, Krishna’nın geliş zamanını 
uğursuz bir zaman olarak kabul etmeyin. O gün, asil ve kutsal bir gündür. 
 Sonraları, zaman süreci içinde, Krishna’nın fani bedenini terkettiği 
inanılmaz haberini Arjuna getirmişti. Anne Kunti çok ihtiyarlamıştı. Görme 
gücünü kaybetmiş ve çok halsiz düşmüştü. Krishna’nın çok sadık bir müridi 
idi ve Krishna onun hayatı idi. Krishna’nın iyi olduğu haberini Arjuna’dan 
almak için sabırsızlıkla onun gelmesini bekliyordu. Arjuna üzüntülü bir 
sesle, “Anne, Anne” diyerek onun çağrısına yanıt verdi. Annesi hemen, 
“Oğlum, Krishna nerede? Kendisi nasıl?” diye sorguladı. Arjuna çok 
üzgündü. “Anne, ne söyleyebilirim ki? Bizim arkadaşımız, akrabamız, 
yönlendiricimiz, koruyucumuz ve Tanrı’mız Krishna artık yok,” Bu korkunç 
haberi işiten Kunti hemen orada fani bedenini terketti. O, öylesine yüce bir 
mürid idi. Krishna’nın gidişinden sonra, bütün Yadava kabilesi, aralarında 
çıkan ciddi çarpışmalar sonucu yok oldu. Bu, daha önceleri bir bilge 
tarafından Yadava’lara yapılan bir lanetin sonucuydu.  
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 Pandava’lar dünyadan ellerini ayaklarını çekerek ormana gitmeye 
karar verdiler. Bu çok garip bir durumdu. Bir yanda Parikshit’in taç giyme 
merasimi yer almaktaydı, öbür tarafta ise Kunti’nin son dinsel törenlerinin 
yapılması gerekiyordu. Dharmaraja, [Kunti’nin] başını kucağına koyarak, 
taç giyme merasiminin hazırlıklarını yapması için Bhima’ya talimat verdi. 
Kunti’nin cenaze merasimi hazırlıklarını yapması için de Arjuna’yı 
görevlendirdi. Aynı zamanda da Nakula ve Sahadeva’ya ormana gitme 
hazırlıklarını yapmalarını söyledi. Bu üç olayda aynı günde yer aldı. Ancak 
Tanrı’ya sarsılmaz bir inançla bağlı olan kimseler bu gibi işleri büyük bir 
ılımlılık içinde aynı anda yapabilirler. Her şey O’nun İlahi İrade’sine göre 
yer alır.  
 Taa başından sonuna kadar Krishna’nın yaptığı işler harikulade idi, 
kutsal idi, esrarengiz idi ve insan anlayışının ötesindeydi. Bu nedenle, 
Krishna’nın doğum gününü uğursuz bir gün olarak kabul etmek doğru 
değildir. Bu gün, çok kutsal bir gündür ve sonsuz bir sevinç içinde 
kutlanmalıdır. 
 Söylenmesi gereken bir başka nokta daha var. Bu beden doğduğu 
zaman, bu köyün ve komşu köylerin halkı arasında büyük bir kaos ve 
kargaşalık vardı. Kolera ve Veba hastalıkları her yerde epidemik bir 
haldeydi. İnsanlar birbirlerinin evine gitmekten korkuyorlardı ve hatta 
dışarıda bir bardak su içmekten bile kaçıyorlardı. İşte o günlerde durum bu 
idi. 
 GrihamAmmayi (Anne Easwaramma) başkalarının evine ziyarete 
gitmiyordu. Bu bedenin dedesi olan Kondama Raju, büyük bir disiplin ve 
prensip sahibi idi. Başkalarından hiçbir şey kabul etmezdi. O günlerde Ben, 
Kondama Raju ile birlikte oturuyordum. Bu epidemikten bulaşma ihtimalini 
göz önünde tutarak Parvatamma ve Venkamma (Swami’nin kız kardeşleri) 
da dahil olmak üzere başka çocukların Benim yanıma yaklaşmalarına 
müsaade etmezdi. Fakat Ben ondan gizlice evden dışarı çıkardım. Bunu 
öğrenince nazik bir şekilde Beni haşlar ve, “Sathya, niçin beni 
dinlemiyorsun? Gelişigüzel oraya buraya gitmemelisin,” derdi. Beni 
dışarıda gördükleri vakit derhal eve getirmeleri için köy halkına talimat 
vermişti. Bu şekilde Benim hareketlerimi kısıtlamaya çalışıyordu. Fakat 
Beni kim zaptedebilirdi ki? Köyde hiç kimse farketmeden her yeri 
dolaşırdım. Birçok zamanlar on ayrı evden yemeğe davet edildiğim olurdu. 
Ben o on evi de ziyaret eder, onlarla yemek yer ve onların gönüllerini 
alırdım. Bazen Karanam Subbamma pencereden Bana seslenir ve yiyecek 
paketlerini uzatırdı. O, çok değerli bir mürid idi.  
 Kondama Raju, Benim başkalarının evlerini ziyaret etmemden 
hoşlanmazdı. O, Benim güvenim ve refahım için endişeliydi. O günlerde 
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Reddy ve Karanam, köyün başı olan iki kişiydi. Karanam’ın karısının ismi 
Subbamma ve Reddy’nin karısının ismi Subbulamma idi. Benim sık sık 
Karanam Subbamma’nın evine gitmemi kıskanıyordu. Bundan böyle Beni 
zehirlemeye karar verdi. Bir gün Bana gelerek, “Babu, bu gün bir şeyler 
yemek için muhakkak bizim eve gelmelisin. Ben Senin için çok lezzetli 
vada’lar yapacağım. Yalnız gel ve bundan hiç kimseye bahsetme,” dedi. 
Ben evine gidince Bana zehirli vada’ları ikram etti. Ben onun kötü 
maksadını bilmekle beraber hiç tereddüt etmeden vada’ları yedim. 
Vücudum bir anda mosmor oldu. Beni bu durumda görenler hemen 
Karanam Subbamma’ya ve Easwaramma’ya koşarak haber verdiler. O 
günlerde Reddy Subbulamma ile Karanam Subbamma arasında çetin bir 
rekabet vardı. Sadece burada değil, birçok köylerde, Reddy’ler ve 
Karanam’lar arasında bu düşmanlık vardı. Yaptığı bu kötü hareketten dolayı 
insanlar Reddy Subbulamma’ya ağır bir şekilde yüklendiler.  
 Kondama Raju, aşiret bölgesinde yaşıyordu. Bu olayı işitince müthiş 
öfkelendi. Aşiretleri bir araya çağırarak Reddy Subbulamma’ya bir ders 
vermelerini istedi. Kondama Raju’ya, “Dede, köyün ihtiyarları olarak, böyle 
zarar verecek eylemlere meydan vermemelisin. Eğer bunu durdurmazsan 
Ben Subbulamma’nın yanına giderek devamlı onun yanında kalacağım,” 
dedim. Kondama Raju ve Karanam Subbamma her ikisi de Benim sözümü 
dinleyerek Reddy Subbulamma’nın evine saldırıyı durdurdular. Böylece 
Ben insanların zihnindeki nefreti yok ederek köyde birliğin tesisi için 
çalıştım.  
 Yaptığım bütün hareketleri hiçbir korku olmadan yapardım. 
Başkalarının Bana sundukları şey her ne olursa olsun hiç tereddüt etmeden 
yerdim. Bir defasında damı otlardan teşekkül eden içinde kaldığım bir ev 
bazı vicdansız kimseler tarafından ateşe verilmişti. Şimdi Kalyana 
Mandapam’ın bulunduğu yerde bir zamanlar bir kulübe olduğunu belki 
bilirsiniz. Kulübe ateşe verildiği zaman şiddetli bir yağmur sağanağı oldu 
fakat bu sağanak sadece kulübenin üzerindeydi başka yerde değildi. [Bunun 
üzerine] insanlar Benim İlahi Vasfımı anlamışlardı. O günden itibaren 
Puttaparthi, Kammavaripalli, Jankampalli vs., halkı Bana büyük bir saygı ile 
gelmeye başladılar. Civar köylerde Bhajan’lar söylenmeye başladı.  
 Şu yakın geçmişte olan bir şeyi sizlere aktarmak isterim. Ben 
Bangalor’da iken, Benim düşerek kemiğimi kırdığım hakkında büyük bir 
propaganda vardı. Puttaparthi de dahil olmak üzere bütün köylerde Benim 
iyileşmem için muntazaman dualar yapıldı ve Bhajan’lar söylendi. Birçok 
köyde Satyanarayana Vratam yapıldı. Böylece onlar Swami’nin sevgisini 
kazandılar. Bu zaman zarfında Swami’yi düşünmeyen bir tek kişi dahi 
yoktu. Swami’nin görkemi çok uzaklara kadar yayıldı. Bangalor’dan ne 
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zaman kara yoluyla gitsem, yol üzerindeki her köyde insanlar arabamı 
durdurarak Arati sunuyorlar. Bundan önceki geçişimde Chikballapur’daki 
yol, Bhajan söyleyen ve Arati sunan heyecan dolu saliklerle tıkanmıştı. 
Benim gelişimi avazları çıktığı kadar, “Sathya Sai Babajiki Jai,” diye 
bağırarak selamladılar. Kappalabanda ve Mamillakunta’daki insanlarda 
Swami’ye olan sevgilerini ve bağımlılıklarını aynı şekilde tezahür ettirdiler.  
 Doktor, kalçanın tamamen iyileşmesi için bir yıla ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Ben ise bunun bir yıl almayacağını söyledim. “Saliklerin sevgi dolu 
duaları Beni hemen iyileştirecektir,” diyerek onları temin ettim. Doktorlara, 
ilaca ihtiyacım olmadığını ve başka bir tedavi istemediğimi söyledim. 
Saliklerin duaları bu beden için en iyi ilaçtır. Onların duaları Bana büyük bir 
sürur bahşetti. Kırık olmasına rağmen devamlı gülümsüyordum. Hastaneye 
götürüldüğüm zaman herkes ağlıyordu fakat Ben devamlı gülümsüyordum. 
Beni ameliyat eden doktorlar Beni gülümser görünce şaşırmışlardı. Ekseriya 
kalça kırıklığından meydana gelen sancı bir elektrik şokunu andırır. Fakat 
Ben bundan hiç etkilenmemiştim. Hatta şimdi bile sancı diye bir şeyim yok. 
Salikler Benim malımdır ve Ben de saliklerin malıyım. Ne bir korku ne de 
bir endişem var. Bu durumda bile Ben mutlu bir şekilde bütün ülkeyi 
dolaşabilirim. Bundan sonra daha uzaklara ve daha geniş bir şekilde daha 
sık seyahat edeceğim. Swami’nin refahı için kuşkulanmamalısınız. Ben 
daima mutlu ve sürur doluyum. Sizlerin daima mutlu ve refah içinde 
olmanızı temenni ederim! 
 
Bagavan Diskur’unu, “Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam 
Bhaja Moodha Mathe ...” Bhajan’ı ile sona erdirdi. 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fen ve teknoloji akıl almaz ilerleme yaptı, fakat insanlık geriye doğru 
gitmektedir. Şurası muhakkak ki, bu gün dünyada çok sayıda görkemli 
bilgin ve ilim adamı vardır. Fakat bilim kendi başına yeterli değildir. 
İlmin keşfettiklerini doğru maksatlarla kullanmayı ayırt edebilmeliyiz. 
Ayırt etme yeteneği olmayan bir ilim, disiplini olmayan bir insan 
topluluğu, minnettarlığı olmayan bir arkadaşlık, melodisi olmayan bir 
müzik, erdemliliği ve adaleti olmayan bir toplum insanlara hiçbir 
şekilde faydalı olamaz. 

             BABA 


