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İlahi Diskur         21 Ekim 2003  Prasanthi Nilayam  

 
Atma Tattwa Herkeste Aynıdır 

 
Ey akılsız insan! O, gerçekten senin içindeyken niçin Allah’ı  

orada burada ararsın? Vizyonunu içine doğru döndür 
ve O’nu orada bulacaksın. 

       (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Sizler, Allah’ın sizden ayrı olduğu gibi yanlış bir fikre sahipsiniz. 
Allah’ın vizyonunu görebilmek için Japa (zikir), Dhyana (meditasyon), 
Bajan, vs., gibi çeşitli yollara tevessül etmektesiniz. Allah’ın bir başka 
yerde olduğu düşüncesine sahip olduğunuz müddetçe O’nu bulamazsınız. O, 
sizin içinizde mevcuttur. İçinizde ikamet eden ilahi vasfı idrak edebilmek 
için gayret sarfetmelisiniz. 
 20 Ekim 1940 tarihinde Baba Hampi’den döndükten sonra okula 
giderken yaka iğnesi kaybolmuş ve bulunamamıştı. Yaka iğnesi dünyevi 
arzuları sembolize ediyordu. O iğne Bana, o zaman Bellary’nin Belediye 
Başkanı olan Narayana Raju tarafından verilmişti. 
 Belediye Başkanı bizi Hampi’deki Visrupaksha mabedine 
götürmüştü. Mabede vardığımız vakit oradaki mabuttan Darshan almak 
amacıyla içeri girmek istedikleri için Seshama Raju (Swami’nin ağabeysi) 
Benim dışarıda kalarak eşyalara göz kulak olmamı istedi. Ben itiraz 
etmeden dışarıda kaldım. Onlar mabedin içine girdiler. İçeride, Rab 
Virupaksha’nın kutsal yerinde Benim durduğumu görünce büyük bir 
şaşkınlığa uğramışlardı. Seshama Raju gözlerine inanamamıştı. Seshama 
Raju kendi kendine şöyle düşündü: “Ben Kendisine kesinlikle dışarıda 
kalarak eşyalara bakmasını söylememe rağmen niçin buraya geldi?” Benim, 
kutsal yere girmemin çok yanlış olduğunu düşünüyordu. Hemen mabedden 
dışarı fırlayarak geldi, fakat Beni dışarıda [bekler] buldu! Tekrar içeri girdi 
ve Beni aynı zamanda orada da buldu. Karısına, “Sen dışarı git ve Sathya’yı 
gözetle. Hiçbir yere gitmesine müsade etme. Bu arada ben içeri gideceğim 
ve orada olup olmadığına bakacağım,” dedi. Karısı söyleneni yaptı. İçeri 
giren Seshama yine kutsal yerde gülümseyen Sathya’yı gördü. Bunun bir 
rüya mı, yoksa bir halisünasyon mu veya gerçek mi olduğunu bir türlü 
anlayamadı. 
 O günlerde yaka iğnesi takmak moda sayılırdı. Narayana Raju 
kendisini daima hatırlamam duasıyla Bana bir yaka iğnesi armağan etmişti. 
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Hampi’den Uravakonda’ya döndükten sonra, elimde kitaplarla okula 
giderken yolda yaka iğnesi düşmüştü ve bulunamamıştı. Fakat bu kayıp 
Beni hiçbir şekilde etkilememişti. Buna rağmen onu sabırsızlıkla arıyormuş 
gibi göründüm. Benim arkamdan gelen çocuklar, “Raju, ne arıyorsun?” diye 
sordular. Onlara yaka iğnesini kaybettiğimi söyledim. Onlar da Benimle 
birlikte her yeri aramaya başladılar. Ben gülerek, “Okula çalışmaya 
gidiyorsunuz. Bir yaka iğnesi için niye bu kadar üzülüyorsunuz? 
Aldırmayın,” dedim. Bana, “Yakana taktığın vakit çok güzel görünüyordu,” 
dediler. Çocuklardan bir tanesi Seshama Raju’nun evine koştu. O sırada 
Seshama Raju ve Narayana Raju, Benim bu acayip davranışlarımın ne ifade 
ettiği üzerinde aralarında tartışıyorlardı. Çocuk olanları kendilerine 
aktarınca alelacele Benim yanıma koştular. Narayana Raju, büyük bir 
sevgiyle ellerini omuzuma koyarak, “Raju, ne arıyorsun?” diye sordu. “Bir 
şeyi arıyorum,” diye cevap verdim. Benim cevabımın içsel bir anlamı 
olduğunu farketmişti. “Raju, bilmediğin bir şeyi nasıl ararsın?” diye sordu. 
Bana vermiş olduğu yaka iğnesini kaybettiğimi söyledim. “Ben Sana onun 
gibi on yaka iğnesi daha veririm. Bunun için üzülme. Gel, eve gidelim,” 
dedi. 
 
O gün bir dönüşüm günü oldu. Dünyevi ilişkilerle olan bağlar, iğne 
formunda yok oldular; böylece Hampi’ye yapılan hac yolculuğu da 
maksadını yerine getirmiş oldu. Baba, Maya’nın artık Kendisini hiçbir 
şekilde bağlayamayacağını söyleyerek evi terketti. 
      (Telegu dilinde bir Şarkı) 
 
 İnsanın iki çeşit arzusu vardır: Bunlardan bir tanesi dünyevi ve 
diğeri ise spiritüel olandır. Dünyevi eğitimin yaşam için olduğu fakat 
spiritüel bilginin ise yaşam sonrası için olduğu söylenir. Böyle olmasına 
rağmen insan, sadece dünyevi eğitime önem vermektedir. Daima dünyevi 
mutlulukların arayışı içindedir. Her ne ise, böyle bir mutluluk Beni 
ilgilendirmez. Dünyevi bağımlılıklara olan esaretin, yaka iğnesi formunda 
yok olduğunu Narayana Raju’ya söyledim. Bu olaydan haberdar olan 
Defterdar Hanumantha Rao, arabasıyla gelerek Bana, “Raju, ne arıyorsun? 
Lütfen benimle gel. Sana her istediğin şeyi vereceğim,” dedi. Bana karşı çok 
büyük bir sevgisi vardı. Kendisine, hiçbir şey aramadığımı söyledim. 
Etrafımdaki insanlar, “Allah’ı mı arıyorsun?” diye sordular. “İnsanın Allah’ı 
aramasına gerek yoktur, çünkü O her yerdedir. Ne de Ben yaka iğnesi gibi 
anlamsız bir şeyi arıyorum,” diye cevap verdim. Bu sırada, İngilizce hocası 
olan H.S. Ramana isminde birisinin evine davet edildim. Bana sualler 
sordular. “Ne istiyorsun? İğneyi mi yoksa Allah’ı mı?” Onlara, “Benim 
iğneye ihtiyacım yok. İstediğim kadar iğne alabilirim, her şey Benim 
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elimde. Yoksa [sizler] Benim Allah’ı mı aradığımı zannediyorsunuz? O, her 
yerdedir. O’nu aramama gerek yoktur,” dedim. Narayana Raju, “Allah 
nerede? O’nu görebilir miyiz,” diye sordu. Daha önceleri ona bir yüzük 
vermiştim. Yüzük onun parmağından yok olmuş ve Benim parmağımda 
belirmişti. O, bu olaya şaşırıp kalmıştı. Bana, “Bu nasıl oldu?” diye 
sormuştu. Ben ona, “Her şeyi yapabileceğimi, her şeyin Benim elimde 
olduğunu,” söylemiştim. (Bu sırada Swami elini sallayarak, Narayana 
Raju’ya verdiği yüzüğün aynını tekrar materyalize etti ve orada bulunanlara 
elinde tutarak gösterdi). Bunları seyreden Seshama Raju hayretler içinde 
şaşkına dönmüştü. Benim ağabeyim olduğu düşüncesini artık terketmişti. 
Sevinç göz yaşları dökerek büyük bir pişmanlık içinde, “Sen her şeyi 
bilensin; her şey Senin elinde. Böyle olduğuna göre, neyi arıyorsun?” diye 
sordu. Ben de ona ağabey diye hitap etmedim. Ona, artık dünyevi ilişkilerle 
kimseye bağlı olmadığımı söyledim. Narayana Raju’nun elini tutarak ona 
“Bu nedir?” diye sordum. “Benim elim,” diye cevap verdi. Cebindeki 
kalemi alarak, “Bu nedir?” diye sordum. “Benim kalemim,” dedi. “Benim 
elim, benim kalemim, benim bedenim, benim zihnim, benim duyularım, vs., 
diyorsun. ‘Benim’ kelimesi, senin bütün bunlardan ayrı bir kimse olduğuna 
işaret ediyor. Öyleyse sen kimsin?” diye sordum. Bunun üzerine herkes 
düşünmeye başladı, “Evet, Raju doğru söylüyor. Biz daima, bu benim, o 
benim diyoruz fakat biz kim olduğumuzu bilmiyoruz,” dediler. Herkes bir 
sessizliğe bürünmüştü. Gerçek kimliklerini bilmediklerini kabul etmişlerdi. 
Onlara, insanların gerçek kimliklerini idrak etmelerini sağlamak için Benim 
insan formunda [dünyaya] indiğimi söyledim.  
 Göz görendir ve zihin düşünendir. (Bagavan yüzüğü ve mendili 
göstererek şöyle devam etti) Yüzüğü ve mendili gözlerinizle 
görebiliyorsunuz. Buna, neye istinaden yüzük diyorsunuz? Aynı şekilde, 
bunun bir mendil olduğunu nereden biliyorsunuz? Bütün bunların temelinin 
zihin olduğunu söylüyorsunuz. O halde zihin nedir? O, kime aittir? Bunu 
bilmiyorsunuz. Bildiğinizi zannettiğiniz şeyi gerçekte bilmiyorsunuz, 
bilmediğiniz bu şey sizin gerçek Öz’ünüzdür. Bunu idrak edebilmek için 
gayret sarfetmelisiniz.  
 O günden itibaren, Hakikat arayışı içinde olan birçok kimse Beni 
ziyaret etmeye başladı. “Raju, Senin söylediklerin doğru. Fakat bu gerçek 
kimliğimizi nasıl idrak edebiliriz?” diye sorguluyorlardı. İnsanlar, kutsal 
metinlerden alıntılar yapıyor ve yüksek felsefe konuşuyor fakat bunların 
gerçek anlamını bilmiyorlardı. Ben, “bu benim yüzüğüm, bu benim 
bedenim, bu benim mendilim ve bunun gibi şeyler söylüyorsunuz. Öyleyse 
siz kimsiniz?” diye onları sorguladım. Hiç cevap veremediler. Bunun 
üzerine Ben onlara şunları açıklamaya başladım: “Dikkate almanız gereken 
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iki önemli nokta vardır. Bunlardan bir tanesi Drishyam’dır (yani görünen 
şeydir), öbürü ise Drashta’dır (yani görendir). Yad Drishyam Thannasyam 
(görünen her şey yok olmaya mahkumdur). Bu nedenle gördüğünüz her şey 
bir illüzyondur. Siz bir Drashta’sınız (yani görensiniz), bu sizin gerçek 
kimliğinizdir.” 
 İngilizce hocası H. S. Ramana asil bir insandı. Evi, Benim okuluma 
giden yol üzerindeydi. Evinin önündeki verandada oturur ve Beni görür 
görmez, “Raju,” diyerek çağırır ve evine davet ederek kahve ve yiyecekler 
ikram ederdi. Fakat Benim bu dünyevi şeylere karşı hiçbir arzum yoktu. 
Eskiden ona ‘Efendim’ diye hitap ederdim. Fakat o günden itibaren, 
aramızdaki dünyevi öğretmen-öğrenci ilişkisi sona ermişti. Ona, gözle 
görülen her şeyin sadece yok olmaya mahkum Drishyam (görünen şey) 
olduğunu ve insanın bunun ötesine aşarak Drashta’yı (göreni) araması 
gerektiğini söylerdim. O günden itibaren her nereye gittimse, her kimle 
karşılaştımsa onlara daima bu yüce prensipleri öğretmeye başladım.  
 Daha sonraları, bir gün, Ramana, Seshama Raju’yu çağırarak ona, 
“Seshama Raju! Sathyam’ın davranışlarını anlamak için kendini yorma. Bu 
çocuk, hayatın sırlarını çok derinlerde araştırıyor. O’nun gerçek doğasını 
kimsenin anlaması mümkün değil. Biraz bekleyelim ve görelim,” diyerek 
Beni evine çağırdı ve büyük bir sevgi ile Bana kahve, yiyecekler, vs., ikram 
etti. Zavallı adam! Benim bu dünyevi şeylere karşı hiç arzum olmadığını bir 
türlü anlayamamıştı. Onun ikram ettiği yiyeceklere elimi dahi sürmedim. 
Bunların hepside, devamlı dönüşüme uğrayan dünyevi şeylerdi. Hiçbiride 
kalıcı değildi. Ona şöyle izah ettim, “Bu yiyecekleri Benim için getirdin. 
Bunlar ne derece gerçek şeylerdir? Ancak gırtlaktan geçinceye kadar. Ondan 
sonra onlara ne olur? Kimse onların şeklini dahi göremez. Kaybolurlar. Siz 
bütün bu gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi kabul ediyorsunuz.” 
Böylece onlara yüce Vedantik kavramları öğretmeye başladım. H. S. 
Ramana, Benim bu yüce prensipler hakkındaki bilgime şaşmıştı. O zamana 
kadar Bana “Raju! Raju!” diye hitap ediyordu. Fakat o andan itibaren Bana 
‘Guruji’ diye hitap etmeye başladı! Ayaklarımı tutarak Bana şöyle yalvardı, 
“Guruji! Lütfen Benim evime gel.” Bu duruma şahit olan kimseler, 
öğretmen olan bu yaşlı adamın, öğrencisi olan böyle genç bir çocuğun 
ayaklarını nasıl tuttuğuna şaşırmışlardı. O anda Ramana bütün bu insanların 
önünde şu beyanı yaptı, “Sadece ben değil, bir gün gelecek bütün dünya 
O’nun ayaklarına kapanacak.” 
 O anda orada toplanmış olan kimselerin hepside, toplum içinde 
yüksek mevki sahibi güçlü insanlardı. Ramanarayana Sastri isminde 
astrolog olan bir komşumuzda orada idi. İçeri davet edildi ve Benim 
kendilerine açıkladığım yaşamın yüce hakikatlerini değerlendirdi. Sri Sastri, 
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bu kadar genç yaşta Benim bu Vedantik kavramlar hakkındaki bilgime 
hayran kalarak sevinç göz yaşları döktü. Birkaç damla göz yaşı Benim 
ayağıma düştü. O andan itibaren Uravakonda’daki herkes Bana Sathya Sai 
Baba diye hitap etmeye başladı. Ben onlara, sadece bu hakikatı açıklamak 
için geldiğimi söyledim. Benim bu açıklamalarımın içindeki tam hakikati 
anlayamayan bazı kimseler, “Kendini nasıl Sai Baba ilan edebilirsin?” diye 
sorguladılar. Ben sadece elime bir miktar çiçek alarak onları yere serptim. 
Ne olsa beğenirsiniz! Çiçekler kendilerini Telegu harflerine dönüştürerek 
Sathya Sai Baba [İsmini] yazdılar. Bu mucizeye şahit olanlar hayretler 
içinde kalarak şaşkına döndüler! Bunun üzerine herkes koro halinde, 
“Sathya Sai Baba Ki Jai”, “Sathya Sai Baba Ki Jai”! diye bağırmaya 
başladı. Ben kendilerine, bunun, sadece Bana kendilerinin vermiş oldukları 
bir isimden ibaret olduğunu, gerçekte Benim hiçbir isme sahip olmadığımı 
vurgulayarak söyledim! Bu durumda şöyle beyanda bulundum: 
 
Benim gerçekte Sai olduğumu bilin, 
Dünyevi ilişkilerinizi kesin,  
Beni sınırlama gayretlerinizden vaz geçin, 
Dünyevi ilişkiler artık Beni bağlamaz, 
Her ne kadar büyük olursa olsun, hiç kimse Beni tutamaz. 
      (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Ayağa kalkarak yürümeye başladım. Bu arada orada toplanmış 
olanlar, Ramana ve Sastri dahil, Beni takip ettiler. Kendilerine, Beni takip 
etmemelerini fakat içe, özlerine dönmeye ve zihinsel transformasyonu 
sağlamaya çalışmalarını tavsiye ettim. Ben beden olmadığıma göre Beni 
kimse zaptedemezdi. Bu nedenle onlara Benim ideallerimi izlemelerini 
önerdim. Ancak o zaman Benim gerçek doğamı anlayabilirlerdi.  
 Bu vasi evrende, en küçük atom parçasından en büyüğüne kadar her 
şey, Atmik realite ile kaplıdır. O, en küçüğün küçüğü ve en büyüğün büyüğü 
olarak gibi görünür. Hakikatte, mikrokozmosu ve makrokozmosu kaplayan 
teklik prensibi, araştırma yapmanız gereken temel realitedir. Bu nedenle 
Ramana Maharshi, “Gerçekten kim olduğunuzu araştırın,” derdi. 
 Siz tek bir varlık değilsiniz. Hakikatte, birin-içinde-üç tanesiniz, 
 
Sizin kendinizin kim olduğunu zannettiğiniz (beden), 
Başkalarının sizin kim olduğunu zannettikleri (zihin), ve 
Gerçek olan siz (Atma). 
 
 Atma, vicdan (conscience) olarak bilinir ve duyulardan teşekkül 
eden beden bilinçli (conscious) olarak bilinir. Herkeste mevcut olan ve 
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duyuları aşan ise Chaitanya’dır (bilinç-consciousness). Bilincin 
(consciousness) ötesinde de bir başka prensip daha vardır. Buna Super 
Consciousness denir. 
 Eski günlerde, Sai Baba’nın kim olduğunu pek az kimse biliyordu. 
O, bir Müslüman ermişi olarak tanınırdı. Kendimi Sai Baba olarak ilan 
ettikten sonra Puttaparthi’ye geldiğim vakit herkes Benim bir Müslüman 
ismi aldığımı zannetmişti. Fakat hiç kimse Beni, Hinduizm veya İslam 
dinleriyle bağdaştıramıyordu. 
 
Vaishnavite’ler Rab Vishnu’nun en yüce olduğunu söylerlerken 
Saivite’ler de Rab Siva’nın hepsinden en yüce olduğunu söylerler. 
Ganapatya’lar (Ganapati’ye ibadet edenler) Ganapati’nin en yüce 
olduğunu beyan ederler. Eğitilmiş olanlar ise Tanrıça Sarada’nın en yüce 
olduğunu söylerler. Shaakta’lar (Güce ibadet edenler) Tanrıça Shakti’nin 
en yüce olduğunda ısrar ederler. Benim saliklerim de Benim en yüce 
olduğumu söylerler. Bazı kimseler ise hepsinin bir olduğunu söylerler. 
İnsanlar nasıl hissederlerse öyle konuşurlar fakat hakikatte tek bir Allah 
vardır  ve gerisi hep isimden ibarettir. 
     (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Çeşitli insanlar Atmik Gerçeğe çeşitli isimler atfederek onu çeşitli 
şekillerde açıklamaya çalışabilirler. Fakat onun temelinde yatan Atma 
Tattwa, hepsinde de aynıdır. Bu hakikat insanlara anlayabilecekleri bir 
lisanla anlatılmalıdır. Arkada bazı evlerin olduğunu görüyorsunuz. Evin ön 
kısmında bir veranda, onu takiben bir oturma odası ve mutfak vardır. 
Onlardan sonra da bir banyo ve tuvalet olduğunu göreceksiniz. Yani, 
kullanılış şekillerine göre isimlendirilmişler. Bu isimleri nasıl almışlar? 
Çeşitli maksatlara göre duvarlarla ayrılarak isimlendirilmişlerdir. Fakat 
hakikatte hepside aynı evin bir parçasıdır. Aynı şekilde de, çeşitli insanlar 
değişik isimlere sahiptirler ve insanlarla anne, baba, kardeş, vs., gibi çeşitli 
ilişkiler kurarlar. Bu ilişkileri nereden edindiniz? Her şey kendi 
yaratığınızdır. Bu duvarları/engelleri kaldırın, geride kalan vasi tek bir 
bütünlük göreceksiniz. Bir insan İlahi Vasfa Atma diye, bir başkası ise 
Brahman diye, bir üçüncü kimse ise Vishnu diye hitap edebilir. Bunların 
hepsi de sadece, isimsiz olan, formsuz olan, sıfatsız olan İlahi Vasfa insanlar 
tarafından verilen isimlerden ibarettir. Brahma Tattwa, kendisine hiçbir isim 
atfedilmeyendir. 
 Brahmam nereden gelmiştir? Her canlı varlığın içine nüfuz etmiş 
olan Atmik bilince (Atmic consciousness) Brahmam denir. Bu 
bireyleştirilince vicdan (conscience) ismini alır. Aynı zamanda Jiva (birey) 
olarak da bilinir. Atma Tattwa bedenin içine yerleşince birey olur. Birey, 
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Atma ve bilinç (consciousness), her üçü de aynıdır. Değişik isimler verildiği 
için insanlar onları ayrıymış gibi düşünürler. İsimleri ortadan kaldırın. Her 
bireyde tek bir Atma Tattwa olduğu görülür O’nun formu yoktur. Çeşitli 
bireylerle birleşerek değişik formlara bürünür. (Mendili göstererek) 
farzedelim ki, bu objeye Atma ismini verdiniz. Halk dilinde buna mendil 
denir. Fakat ona spiritüel açıdan bakınca o bir objedir. Ben ona iplik derim. 
Bir zaman sonra ona pamuk derim. Ona mendil veya iplik veya pamuk da 
desek o tek bir objeyi kastetmektedir. Sadece o objeye değişik isimler 
verilmiş oluyor. Örneğin, Rama ve Krishna isimlerini alalım. Rama, o 
isimle doğmamıştır. Ancak doğduktan sonra Rama olarak vaftiz edilmiştir. 
Aynı şekilde de Krishna ismi. O, sürurun somutlaşmışı olduğu için Krishna 
diye anılmıştır. Akarshati Iti Krishna (O, her şeyi cezbettiği için, O, 
Krishna’dır). Fakat O’nun gerçek doğası Ananda’dır (Sürurdur). O, Ananda 
Swarupa’dır (sürurun somutlaşmışıdır). Aynı Ananda prensibi çeşitli isimler 
almıştır. Bu tek Ananda prensibi Brahmanandam’dır, Parama 
Sukhadam’dır, Kevalam’dır, Jnanamurtim’dir, Dwandwateetam’dır, 
Gangana Sadrisham’dır, Tattwamasyadi Lakshyam’dır, Ekam’dır, 
Nityam’dır, Vimalam’dır, Achalam’dır, Sarvadee Sakshibhutam’dır, 
Bhavateetam’dır, Trigunarahitam’dır. (Allah, en yüce sürurun 
somutlaşmışıdır, O, mutlak bilgeliktir, O’nun bir ikincisi yoktur, O, 
ikiliklerin ötesindedir, O, gökyüzü gibi engindir ve her şeyi kaplayandır, O, 
Mahavakya Tattwamasi’nin gösterdiği hedeftir, O, ebedidir, O, saftır, O, hiç 
değişmeyendir, O, entelektin her eyleminin tanığıdır, O, bütün zihinsel 
durumların ve üç Guna olan Sattwa’nın, Rajas’ın ve Thamas’ın ötesindedir).  
 İlahi Vasfın hiçbir sıfatı yoktur. Böyle olduğuna göre insan ona nasıl 
bir isim verebilir ki? Bu prensibe özgü her hangi bir isim tayin etmek 
mümkün olmadığı için O’na Atma ismi verilmiştir. Bu Atma Tattwa her 
bireye nüfuz etmiştir. Belirli bir formu yoktur. Bütün bunları oradaki 
insanlara anlatarak, Benim, onların bu prensibi anlamalarını sağlamak için 
geldiğimi söyledim. Bunun üzerine Seshama Raju büyük bir soru sordu. 
Kendisi Telegu Pandit’i idi. Bu nedenle sorduğu her sorunun bir 
değeri/ağırlığı vardı. “Sen kimsin?” diye sordu. Benim cevabım ise, “Bana 
Sathya diye hitap ettiğine göre Ben Sathya’yım. Bana kardeşin olarak hitap 
ettiğinde Ben senin kardeşinim. Bana öğrenci dersen Ben öğrenciyim. Bana 
hangi isimle ve formla hitap edersen Ben o ismi ve formu alırım. Gerçekte 
hiç kimse hakikati idrak edemez. Hiç kimsenin Benimle herhangi bir ilişkisi 
yoktur. Hangi isimle çağırırsan çağır Ben cevap veririm. Eğer Beni, “Sai” 
diye çağırırsan cevap vereceğim. Eğer Beni, “Baba” diye çağırırsan ona da 
cevap vereceğim. Bütün bunlar sadece Bana verilen isimlerden ibarettir. 
Gerçekte, size bu hakikati anlatmak için geldim,” oldu.  
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 Sınıfta üç kişi bir sırayı paylaşırdık: Ben ortada oturur ve bir 
yanımda Ramesh ve öbür yanımda da Suresh otururdu. Her ikisi de çok 
gençti. Biri sekiz yaşında, öbürü dokuz yaşında ve Ben de sekiz buçuk 
yaşında idim. Ramesh ve Suresh derslerinde pek parlak değillerdi. Her ne 
zaman öğretmen bir soru sorsa Benim [süflörlüğüm] sayesinde 
cevaplandırırlardı. O sıralarda E.S.L.C. Devlet sınavları yer alıyordu. Sınav 
salonundaki yerlerimiz öyle ayarlanmıştı ki, hepimiz birbirimizden oldukça 
uzak yerlere düşmüştük. Benden yardım alma imkanları yoktu. Buna çok 
üzülmüşlerdi. “Hiçbir şey yazmayın. Sadece sınav salonunda olun. Ben 
gerisini hallederim,” diyerek onlara cesaret verdim.  
 Birkaç dakika içinde Ben kendi sorularımı cevaplandırdım. 
Öğretmenden bir takım daha cevap kağıdı aldım ve Ramesh’in el yazısını 
[taklit ederek] cevapları doldurdum. Bunu da tamamladıktan sonra bir takım 
daha cevap kağıdı alarak Suresh’in el yazısıyla cevaplandırdım. Aynı 
zamanda cevap kağıtlarının üzerine isimlerini de yazdım. Son zil çalınca 
bütün öğrenciler ayağa kalktılar ve Ben de sessizce her üç cevap kağıdını 
öğretmenin masasına koydum. Sonuçlar ilan edildiği vakit sadece biz 
üçümüz birinci dereceyi almıştık. Öğretmenler, Ramesh ve Suresh’in nasıl 
birinci dereceyi aldıklarına hayret etmişlerdi. Matematik öğretmeni 
Thirumal her üçümüzü de çağırdı. Ramesh ve Suresh’e cevapları 
kendilerinin yazıp yazmadıklarını sordu. Daha önce, hakikati hiçbir şekilde 
açıklamamaları için Ramesh ve Suresh’i uyarmıştım. “Eğer her hangi bir 
soru sorarlarsa, o zaman cevapları hatırladığınızı ve şimdi ise onları 
unuttuğunuzu söyleyin. Eğer Benim emirlerime itaat ederseniz Ben sizinim 
ve siz Benimsiniz,” dedim. Benim emirlerime itaat ederek, Thirumal Rao’ya 
cevapları kendilerinin yazdığını söylediler. Şüphe uyandıracak ortada hiçbir 
delil yoktu. Birbirimizden çok uzaklarda oturduğumuz için Benden kopya 
almalarına imkan yoktu. Cevap kağıtlarındaki yazılar kendi el yazılarıydı. 
Köy halkı büyük bir sevinç içindeydi. Bizleri omuzlarında taşıyarak büyük 
bir yürüyüş gösterisi yaptılar.  
 Kote Subbanna isminde bir tüccar vardı. Benim çok güzel şiirler 
yazdığımı işitmiş. Günlerden birinde Bana gelerek, “Raju, benim 
dükkanımda Bala Bhaskara isminde yeni bir ilaç var. Bu ilacın etkinliğini 
anlatan ve ilan yerine geçecek bir şarkı besteler misin? Sana ne istersen 
vereceğim. Sana istediğin kadar para da ödemeye hazırım,” diye yalvardı. 
Ona, “Ben şiirlerimi satmak için burada değilim. Bana ilacın ayrıntılarını 
ver. Ben senin için bir şarkı besteleyeceğim,” dedim. Bunun üzerine şu 
şarkıyı besteledim: 
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Bakın, işte orada! Bakın, işte orada! Ey, çocuklar! Gelin, gelin, 
Bakın, Bala Bhaskara ilacı işte orada; 
Mide bozuklukları veya şişmiş bir ayak; 
Bir mafsal ağrısı veya gaz; 
Bilinen veya bilinmeyen her ne hastalık olursa olsun; 
Ani tedavi için bu Bala Bhaskara ilacını alın! 
Nerede bulacağınızı bilmek istiyorsanız; 
İşte orada, Kote Subbanna’nın dükkanı; 
İşte o dükkandan onu alabilirsiniz. 
Buraya gelin çocuklar! Buraya gelin! 
Bu müthiş bir tonik. 
Ünlü doktor Gopalacharya’nın bizzat kendisinin hazırladığı bir ilaç, 
Buraya gelin çocuklar! Buraya gelin. 
     (Telegu dilinde bir Şarkı) 
 
 Bu şarkı on çocuğa öğretildi ve bu çocuklar ellerinde pankartlarla 
sokakları dolaşarak Benim bestelediğim bu şarkıyı söylediler. Bu ilacı işiten 
herkes dükkana koştu ve çok kısa bir zamanda bütün stoklar bitti. Kote 
Subbanna çok popüler bir insan oldu. Sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Bana 
minnettarlığını göstermek için diktirdiği iki takım elbiseyi Bana getirdi fakat 
Ben onları almayı reddettim.  
 Bu arada, okul başöğretmenimiz Lakshmipathy başka bir yere tayin 
edildi. Bütün öğrenciler buna üzüldüler. Seshama Raju da Uravakonda’dan 
Kamalapuram’a nakledildi. Ben de Uravakonda’yı terketmek durumunda 
kaldım. Ramesh ve Suresh Bana çok bağlı idiler. Bu kadar derin bir sevgi 
ebeveynler ve kardeşler arasında bile bulunamaz. Ben Uravakonda’yı 
terkedince, okuldaki diğer öğrenciler teselli edilemez bir hale geldiler. 
Ramesh ve Suresh göz yaşları dökmediler fakat Benden ayrılışa 
dayanamadılar. Ben o zamanlar çok genç idim ve Seshama Raju’nun 
emirlerine itaat etmek mecburiyetindeydim. Böylece, otobüse binerek 
Uravakonda’yı terkettim. Ramesh tamamen üzgün bir durumda bir kuyuya 
düşerek öldü. Kardeşi ise, “Raju, Raju, Raju......” diye sayıklayarak sonunda 
delirdi. Çeşitli akıl hastanelerine götürülmesine rağmen hiçbir değişiklik 
olmadı. En sonunda babası Bana gelerek, “Hiç olmazsa Suresh Seni bir kere 
görürse delilik halinden kurtulacaktır. Lütfen gel ve onu gör,” diye dua etti. 
Ben onu görmeye akıl hastanesine gittim. Devamlı olarak, “Raju, Raju, 
Raju...” diye sayıklıyordu. Beni görünce göz yaşlarına boğuldu ve son 
nefesini verdi.  
 Daha sonraları Ramesh ve Suresh, iki köpek olarak tekrar dünyaya 
geldiler ve Bangalor’da bir subay onları Bana getirdi. Eski Mandir’de 
otururken devamlı Benimle beraber olurlardı. Onlara Jack ve Jill isimleri 
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verilmişti. Bir gün Mysore Maharani’si Darshan almak üzere Bana geldi. 
Bana çok bağlı bir salik ve çok ortodoks bir kadındı. Daima başkalarından 
mesafeli dururdu. Başkalarının dokunduğu şeye katiyyen dokunmazdı. O 
kadar ortodoks bir insandı ki, sütü sağmadan önce ineğe banyo vermede 
ısrar ederdi. Puttaparthi’ye kadar muntazam bir yol olmadığı için 
Karnatanagepalli’de arabasından inerek Eski Mandir’e kadar olan yolu 
yürüyerek gelmişti. Bu yolu nasıl gelmişti? Başkaları tarafından kullanılan 
yola ayağını basmak istememişti. Bundan böyle beraberinde dört uzun tahta 
getirmişti. Ayaklarını bu tahtalar üzerine basarak Mandir’e kadar gelmişti. 
Maharani, geceyi istirahat ederek Mandir’de geçirmek istedi. Şöför 
yemeğini yedikten sonra arabanın park edildiği Karnatanagepalli’ye döndü. 
Gece çok yağmur yağmıştı. Şöför arabada ve Jack’da arabanın altında tekere 
yakın bir yerde uyumuştu. Ertesi sabah, Jack’ın tekerin yanında uyuduğunun 
farkında olmayan şöför arabayı hareket ettirdi. Arabanın tekeri Jack’ın 
üstünden geçerek bel kemiğini kırdı. Jack ıstırap içinde feryat ederek 
kendisini sürükleyerek nehri geçmeye muvaffak oldu. Subbanna isminde bir 
çamaşırcı gece ve gündüz Eski Mandir’e bakardı. Koşarak Bana gelerek, 
“Swami, Jack bir kaza geçirmiş olabilir. Acı içinde feryat ederek geliyor,” 
dedi. Ben hemen dışarı fırladım. Jack bütün sesiyle feryat ederek Bana 
yaklaştı Ayaklarımın dibine kapanarak son nefesini verdi. Eski Mandir’in 
arkasına gömüldü ve başı ucuna bir Brindavanam dikildi. Jack ölünce, Jill 
yeme içmeden kesildi ve birkaç gün sonrada öldü. O da Jack’ın yanına 
gömüldü. Bu şekilde Ramesh ve Suresh, daima Benimle olmanın kefaretini 
ödediler. Öldükten sonra bile Benimle beraber olmak için köpek olarak 
dünyaya gelmişlerdi. 
 Çocukluk devirlerimde, derin anlamı olan şarkılar bestelerdim ve 
bunları söyleyen köylüler büyük bir zevk alırlardı. Bir gün, 
Bukkapatnam’da komünist partisi başkanı olan Narayana Reddy Bana 
gelerek, Benden, özgürlük için savaşan kimselere ilham kaynağı olacak bazı 
şarkılar bestelememi istedi. Sahnedeki bir beşiğe bir bebek yerleştirildi. Bu 
bebeğe ninni formunda bir şarkı besteledim.  
 
“Ağlama çocuğum, ağlama, 
Eğer ağlarsan, sana Bharat’ın kahraman evladı denemez. 
Haydi uyu çocuğum, haydi uyu, 
Yoksa korkunç Hitler, yenilmez Rusya’yı istila etti diye korktun mu? 
Haydi uyu çocuğum, haydi uyu, 
Ağlama çocuğum, ağlama. 
Çünkü Kızıl Ordu Stalin’in kumandasında  ilerliyor. 
Onlar Hitler’in sonunu getirecekler. 
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Niçin ağlıyorsun benim çocuğum?  
Yoksa ülkemiz yabancıların idaresinde acı çektiği için mi? 
Ağlama çocuğum, ağlama. 
Ülkenin bütün insanları özgürlüğe kavuşmak için birlik olacak ve 
savaşacaklar. 
Haydi uyu çocuğum, haydi uyu.” 
   (Telegu dilinde bir Şarkı) 
 
 Köy halkı büyük bir takdir ve hayranalık içinde şarkıyı dinlediler. 
Birçokları, Satyanarayana Raju gibi genç bir çocuğun Hitler ve Stalin 
isimlerini nereden bildiğine şaşmışlardı. Bu bölgedeki insanlar tarafından bu 
isimler bilinmiyordu. Şarkı bir buroşür halinde basılarak köylere dağıtıldı. 
Başka siyasi partilerden kimseler de gelerek onlar için de şarkı bestelememi 
istediler. Siyasi olaylara Kendimi karıştırmamam için Seshama Raju Beni 
payladı. Ona, “Benim siyasi partilerle hiçbir ilişkim yok. Bütün partiler 
Benim’dir ve Ben onların hepsine aitim,” dedim.  
 Şarkı köyde çok popüler oldu. Bana [hediye olarak] birkaç pantalon, 
gömlek ve havlu getirdiler. Fakat Ben onları kabul etmedim. Onların 
yanında orada bulunan çocuklar arasında taksim ettim. Ben şarkıyı sizleri 
teşvik için besteledim, her hangi bir parasal kazanç için değil,” dedim. O 
günden itibaren de bu çeşit şarkıları bestelemeyi bıraktım. Şimdi, Bhajan 
bile bestelemiyorum. Hatta Sanathana Sarathi için dahi makaleler 
yazmıyorum. Kasturi makaleler yazmam için Bana rica ederdi. “Swami, 
Sanathana Sarathi’de Senin İsmin olmadıkça hiçbir değeri yok,” derdi. 
 Okuldaki bütün çocuklar Beni çok severlerdi. Ben de onları çok 
severdim. Her ne zaman evde özel Vada ve Pakoda’lar yapılsa, okula 
götürür ve çocukların arasında paylaştırırdım. Herkesle dostça geçinirdim. 
Hiç kimseye karşı husumetim yoktu. Benim yaptığım asil eylemleri gören 
Ramesh ve Suresh Bana son derece bağlanmışlardı ve sonunda da Bana 
hayatlarını sundular. Bana olan bu sevgi ve bağımlılıklarından dolayı onlara 
sınavda yardım ettim. Bundan sonra da sınav hususunda onlarla hiçbir 
ilişkide bulunmadım. Bir keresinde bir devlet memuru Bana, “Swami, nasıl 
olurda onlar namına sınav kağıtları yazarsınız?” diye sordu.”Niye olmasın, 
Ramesh ve Suresh aynı zamanda Benim isimlerim,” diye cevap verdim. 
Yaşamımda yer alan buna benzer daha birçok olayları anlatmaya devam 
edebilirim. Bunun sonu yok. Gerçekte Benim öykümü anlatmak için 
kelimeler yeterli olmaz. 
 Öğrencilere karşı daima özel bir sevgi beslerim. Aynı şekilde de 
öğrencilerin Bana sonsuz sevgileri vardır. Her ne zaman problemleri olsa 
Benden fikir sorarlar. Daha dün, araştırma yapan bir öğrenci tezini 
hazırlamasında Benim yardımcı olmamı istedi. Tezini Mahabharata üzerine 
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hazırlamakta. Bhishma, Bhima ve Dharmaraja’nın karakterleri hakkında 
Bana bazı sorular sordu. Ona bunların cevabını kendisinin bulması 
gerektiğini söyledim. Şu anda öğrenci verandada arkada oturuyor. 
Kendisine içine dönerek doğru cevapları bulmasını söyledim. 
 Öğrencilerin Swami’ye karşı büyük sevgileri vardır. Onlar Swami’yi 
anneleri, babaları ve her şeyleri olarak kabul ederler. Bana Sai Matha olarak 
hitap ederler. “Biz Sai Matha’nın çocuklarıyız,” diye şarkı söylerler. Beni 
anneleri olarak kabul ettiklerine göre nasıl olur da onların dualarına cevap 
vermem? Ben de onlara anne sevgisi yağdırırım. Yad Bhavam Tad Bhavati 
(ne hissedersen sonuç da öyle olur). Bu sadece onların Benden aldıkları 
sevginin bir yansımasıdır. Swami ile öğrenciler arasındaki sevgi bağı bir 
anne ile çocukları arasındaki sevgiye benzer. Kim ne derse desin, Swami 
sizin annenizdir. Beni anneleri olarak kabul edenler için Ben anneleriyim, 
Beni babaları kabul edenler için Ben onların babasıyım. Ben sizlere 
hislerinize göre cevap veririm. Sizin kendi anneniz dahi Swami’nin sizlere 
yağdırdığı sevgi kadar sevgi yağdıramaz.  
 
Öğrenciler! 
 Çok çalışın ve iyi çalışın. Şimdi Benim yanımda oturan iki çocuk 
Swami çok ayakta kaldı diye endişe etmekteler. Oturmam için dua 
ediyorlar.  
(Sonunda Bhagavan, halen Ashram’ın çeşitli kurumlarında çalışmakta olan 
iki eski öğrencinin gençlere hitap etmelerine müsaade etti.) 
 
 
 
İnsana yüz yıl yaşam ömrü ve bu yılları dolduracak çok sayıda iş 
verilmiştir. Fakat sizler çeşitli oyunlarla, aile kurmakla ve [o aileyi] 
besleyip, geliştirmekle bu zamanı boşuna harcayıp israf ediyorsunuz. 
Rab’bin İsmi üzerinde zikir yapmaya veya O’nun Formu üzerinde 
meditasyon yapmaya pek vakit bulamıyor görünüyorsunuz. Zamanın 
yetersizliği sahte bir mazerettir. Gerçekle yüz yüze gelin ve Hakikat’e 
doğru yol alın. Dharma yolunu izlediğiniz takdirde, tatlı ve istikrarlı 
bir şekilde farkında olmadan hakikate doğru yönlendirileceksiniz. 
 
                BABA 


