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Dasara 4   21 Ekim 2004      Prasanthi Nilayam 
 

TOPLUMUN SAYGISINI KAZANABİLMEK İÇİN 
İYİ ALIŞKANLIKLARI GELİŞTİRİN 

 
Bazı insanlar Sivarathri gecesinde iskambil kağıdı oynayarak sabaha kadar 
kendilerini uyanık tutarlar. Buna Jagarana (gece ibadeti) denebilir mi? 
Eğer bir insan karısı ile kavga edince yemek yemezse buna oruç tutmak 
denebilir mi? Balıkçılar, balıkların ağlarına yakalanmalarını büyük bir 
dikkatle gözlerler. Buna meditasyon denilebilir mi? 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kendilerini uyanık tutabilmek için, bazı insanlar bütün kutsal 
Sivarathri gecesi boyunca iskambil kağıdı oynarlar. Bir keresinde bir 
subaya, “Dün gece zamanını nasıl geçirdin?” diye sordum. Hemen ayağa 
kalkarak, “Swami! Çok mutlu bir gece geçirdim,” diye cevap verdi. Ben 
biraz daha ileri giderek ne gibi bir mutluluk elde ettiğini sordum. “Dün 
Sivarathri idi. Bütün gece boyunca iskambil oynadım ve bundan büyük bir 
haz duydum. Bir an için dahi uyumak için gözümü kırpmadım,” diye cevap 
verdi. Ben tekrar sordum, “Bütün gece boyunca zamanını iskambil 
oynayarak geçirdiğine göre kutsal Sivarathri’nin meyvesini nasıl elde 
edebildin?” Subay harikulade bir cevap verdi, “Bütün gece boyunca 
iskambil oynamakla meşgul olduğum için bütün endişelerden özgür idim; 
dün gece çok mutlu olduğumu düşündüm.” Balıkçıların, ağlarını denize 
atarak, ağın içine balıkların düşmesini ümit ederek büyük bir dikkatle o 
noktaya odaklandıklarını gözlemlemişsinizdir. Onların bu dikkatli 
bakışlarına konsantrasyon diyebilir misiniz? Bu onları Mukti’ye (kurtuluşa) 
ulaştırabilir mi? İnsanın bu gün konsantrasyon ve meditasyon hakkındaki 
anlayışını, balıkçıların balık yakalamak için sarfettikleri gayrete 
benzetebiliriz.  
 Bir başka örnek daha: İnsanın birisi çok sarhoş olmuş ve bütün beden 
bilincini kaybetmiş. Buna Thanmayattwa (ilahi vasıfla tam bir özdeşleşme) 
diyebilir miyiz? Bir örnek daha: insan karısı ile kavga ediyor ve yemek 
yemiyor. Buna ritüel oruç tuttuğunu söyleyebilir misiniz? Bazı insanlar 
Thanmayattwa ve konsantrasyon için bu gibi eylemleri kullanırlar ve 
kendilerini kandırarak mutlu olduklarını zannederler. İnsan kötü yollara ve 
çarpıtmalara tevessül ederek kendisini bu şekilde yozlaştırmaktadır! İnsan 
bedeninin doğasını, hiç analiz ettiniz mi? Ter, idrar, dışkı, kötü koku, et ve 
kandan teşekkül eder. Sonunda çürümeye ve ölmeye mahkumdur. Bedenin 
içinde her an sadece kötü şeyler ve kötü kokular meydana gelmektedir. 
Böylesine çöken/çürüyen bir bedene insan nasıl hayranlık duyabilir? İnsan, 
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böyle çabuk eriyip çürüyen bedenin, gerçek doğasını anlayarak, onu en iyi 
şekilde kullanmaya gayret etmelidir. Allah’ın bize insan bedenini niçin 
verdiğini biliyor musunuz? Onu bize, kötü eylemlerde kullanmak ve bu 
değerli hayatı boşa gidermek için mi verdi? Hayır, hayır. Beden bize, onu 
suistimal etmek için değil de, İlahi Vasfı elde etmek için verilmiştir. Onun ne 
gibi kutsal amaçlarla kullanılması gerektiğini sizler kendiniz idrak 
etmelisiniz. Sabahleyin yatağından kalkıp da gece tekrar yatağına gidinceye 
kadar, insan dünyevi işleriyle meşgul olur. Yatağına yatmadan önce dahi 
Allah’ı düşünecek vakti olmaz. 
 İnsan bedeni Allah tarafından verilen kutsal bir araçtır ve bu 
nedenledir ki, hiç olmazsa günde bir veya iki defa Allah üzerinde tefekkür 
ederek kutsallaştırılmalıdır. İnsan mutluluk ve sevinç elde edebilmek için, 
ne gibi faaliyetlerde bulunmalıdır? Bunun en uygun cevabı, bütün 
duyularının devamlı olarak Allah üzerinde tefekkür etmesidir. Gözler daima 
iyi şeyleri görmelidir. Kulaklar iyi şeyleri dinlemekle meşgul olmalıdır. Dil, 
daima tatlı ve asil sözleri söylemeye zorlanmalıdır ve İlahi İsmi terennüm 
etmelidir. Bundan böyle, bedenin her bir uzvu doğru bir şekilde kullanılarak 
kutsallaştırılmalıdır.  
 
Sevgi’li Öğrenciler! 
 Normal olarak Ben, Kendi fiziksel bedenim hakkında konuşmayı 
sevmem. Böyle olmasına rağmen, sizlere yol gösterici olmaları ümidiyle 
günlük yaşamımın bazı rutin veçhelerini sizlere açıklıyorum. Geceleri dört 
defa uyanırım. Normalde, gece yarısı saat 12’de yataktan kalkarım, 
dişlerimi fırçalarım ve aynı zamanda dilimi ve ağzımı adamakıllı 
temizlerim. Aynı işlemi saat 01:30’da, 03:00’de ve 04:30’da tekrarlarım. 
Geceleri, Benim ihtiyaçlarımı karşılamak üzere Benim odamda yatan 
çocuklar bazen uykuları parçalandığı için bunu rahatsız edici bulabilirler. 
Buna rağmen, dilimin, ağzımın ve dişlerimin daima temiz olmasını 
sağlamak amacıyla Ben, alışkanlık haline gelmiş bu günlük hareketleri tam 
bir disiplin içinde uygularım. Dilim ve ağzım temiz olunca mutluluk 
duyarım. Temiz bir dil, bedenin ve zihnin saf olmasına yardımcı olur. Her 
gün çok sayıda insanlarla görüştüğümün farkındasınız. Dillerinin temiz 
olmasına dikkat eden ve ağızlarından koku yayılmayan kimselerle 10 dakika 
yerine hatta 20 dakika bile konuşurum. Öte yandan, ağzı kokanlarla iki 
dakika bile konuşmam. Uykumuz esnasında bakteriler ürer ve ağzımızın her 
tarafına, dilimize ve dişlerimize yapışırlar. Bunlar ancak, dişleri iyice 
fırçalayarak, dili ve ağzı iyice temizleyerek yok edilebilirler. Ancak o zaman 
sağlıklı ve mutlu oluruz. Fiziki temizliğin ötesinde, dilimiz kutsal ve saf 
kelimeler konuşmakla iştigal etmelidir. Bu prensibi izleyerek, kutsal 
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eylemler yaparak dilimi uygun bir şekilde kullanıyorum. Ancak bedenimi 
tam anlamıyla temizledikten sonra banyodan dışarı çıkarım. Odamdan dışarı 
çıkmaya hazır olduğum vakit, mutfağa bakan çocuklardan bir tanesi ragi 
gruel’i getirir. Gruel’i yerim ve çok mutlu ve enerji dolu olurum. Sabahın 
erken saatlerinde ragi gruel’den başka bir şey yemem. Kahvaltı yapmam. 
Gruel’i yedikten sonra tekrar ağzımı temizlerim. Sonra da biraz temiz/taze 
su içer ve aşağıya inerim. Bazı kimseler kahvaltı olarak ne yediğimi merak 
edebilirler. Hiçbir şey [yemem], abur cubur şeyler yemek hoşuma gitmez! 
Tek hoşuma giden şey bir bardak soğuk su içmektir. Bundan sonra, darshan 
vererek ve bazılarıyla konuşarak ve bazı seçtiğim saliklerle özel konuşma 
yaparak onlarla birlikte bir müddet güzel anlar yaşarım. Ben daima bedensel 
ve zihinsel olarak safımdır. Benim sözlerim temizdir/saftır, Benim 
düşüncelerim temizdir/saftır ve Benim hareketlerim temizdir/saftır ve 
kutsaldır. 
 Özel konuşmaya çağrılan kimselerin dikkat etmeleri gereken önemli 
bir nokta vardır. Ben görüşme odasına, böyle saf ve kutsal bir bedenle 
girerken, orada gurup halinde oturan insanların bazılarının sigara içme 
alışkanlıkları olduğunu farkederim. Benim, insanların sigara içmelerine 
müsaade etmediğimi tekrar sizlere hatırlatmak isterim. Sigara içme 
alışkanlığını hiçbir şekilde tasvip etmem. Sigara içenleri tesbit ederek dışarı 
çıkmalarını söylerim. Bunlardan birisinin karısının, “Swami, o benim 
kocam. Eğer onu dışarı gönderirsen ben ne yaparım?” diye yalvarmasına 
rağmen, Ben gayet kati olarak, “Kocan veya oğlun, her kim olursa olsun, 
Benim odama kötü bir koku ile ve sigara kokarak girmemelidir. Ona 
dışarıya çıkarak ağzını iyice temizledikten sonra gelmesini söyle. Ancak o 
zaman kendisiyle görüşürüm,” diye cevap veririm. Bu kimseler hemen 
dışarı çıkıp kendilerini temizleyerek on dakika içinde geri dönerler. Ben de 
onlarla sevecen bir şekilde görüşürüm. Bazı insanlar vücutlarından çıkan pis 
kokuları parfüm kullanarak kapamaya çalışırlar. Bu konu ile ilgili olarak 
pura’nalarda küçük bir öykü vardır. Tanrıça Parvati, Rab Easwara ile 
evlenebilmek için büyük kefaretlerde bulunur. Easwara’yı ayartabilmek için 
her türlü metoda başvurur, örneğin, güzel elbiseler giyerek, parfümler 
kullanarak, vs. Fakat Easwara onun arzularına boyun eğmez. Bunun üzerine, 
Easwara’yı kendi tarafına çekmesi için Manmatha’nın (eski Roma’da aşk 
tanrısı) yardımına başvurur. Buna rağmen Easwara bir adım geri atmaz. 
Tam aksine olarak Parvati’ye yardım etmeye çalıştığı için Manmatha’yı 
azarlar. Parvati, yapmış olduğu hatayı derhal kavrar ve hemen aklını başına 
toplar. Rab Easwara’nın İlahi formu olan Nitya (ebedi olan), Suddha 
(lekesiz olan), Buddha (aydınlanmış olan), Mukta (kurtulmuş olan), Nirmala 
Swarupinam (saflığın somutlaşmışı olan) üzerinde meditasyon yapar. Tekrar 



 152 

kendi normal, doğal ve saf haline döner. Bunun üzerine Easwara bakışlarını 
ona doğru yönlendirir ve onu kabul eder. Parvati’nin anne ve babasının 
rızasıyla, hayırlı bir günde evlenirler. 
 Bir insan daima doğal ve saf olmalıdır. Şatafatlı elbiseler giyerek, 
parfümler sürerek ve makyajlar yaparak yapay olmamalıdır. Belki bunlara 
bir miktar ihtiyaç duyulabilir. Fakat beden pis pis kokarken parfüm 
sürmenin ne faydası olabilir ki? Ben kötü düşüncelere meydan 
vermediğim için, bedenim daima doğal ışık ve ilahi koku saçar. Benim 
izlediğim prensip, “Sağlıklı bir bedende sağlıklı zihin”dir. Başkalarına 
bu gibi iyi davranışları öğretebilmek için, Ben daima saf ve lekesiz bir zihne 
sahip olurum. Benim odamda uyuyan çocukları bazen gece yarısı saat 12’de 
ve tekrar saat 1’de uykularından uyandırırım. Bu, çocukları biraz rahatsız 
edebilir. O anda kendilerini rahatsız olmuş hissedebilirler fakat kısa bir 
zamanda onu unutup Swami’nin ihtiyaçlarını görürler. Beden, Allah 
tarafından bahşedilmiş kutsal bir araç olduğu için temiz ve sağlıklı 
tutulmalıdır. Ben bedenin temizliğine çok önem verdiğim için, başkalarının 
da Bana özeneceklerini ümit ederim. Benim iyi davranışlarımı izleyerek 
ve Benimle birlikte yürüyerek insanlar toplumda saygınlıklarını 
kazanırlar.  
 Markandeya, Rab Easwara’nın en yüce bir müridi idi. Fakat 16 yıl 
gibi çok kısa bir hayatı oldu. Kendi yaşındaki çocuklar gibi zamanının 
önemli bir kısmını oyun oynamakla geçirirdi. Yaklaşmakta olan ölümünden 
bihaber, başka çocuklarla birlikte olmaktan çok hoşlanırdı. Anne ve babası 
onun kısa bir zaman sonra 16 yaşını tamamlıyacağını ve artık sonunun 
geldiğini düşündüklerinde çok mutsuz oluyorlardı. Büyük bir ıstırap içinde 
göz yaşları döküyorlardı. Markandeya, “Niçin ağlıyorsunuz?” diye anne ve 
babasına sordu. Artık bu bilgiyi, oğullarından daha fazla saklamanın 
faydasız olacağını düşünerek, “Oğlum, senin fani bedeninle olan ilişkimiz 
bu gün sona eriyor. Rab Easwara’nın sana bahşettiği 16 yıl gibi kısa bir 
yaşam sürecinin bu gün son günü,” dediler. Zamanının bu güne kadar olan 
önemli bir kısmını başka çocuklarla oynayarak boşa geçirdiği için 
Markandeya çok üzüldü. Birkaç dakikalık daha vakti kaldığını farkederek, 
hemen bir duş aldı ve Easwara mabedine gitti. Orada saf bir dille 
Easwara’nın Kutsal ismini terennüm etmeye başladı. Bir müddet sonra 
güneşin doğma zamanı gelmişti. Easwara ve Parvati, Markandeya’nın eli 
kulağında olan ölüm anını aralarında tartışıyorlardı. Parvati, Easwara’ya, 
“Swami, Markandeya’nın hayatı, hemen nerede ise sona ermek üzere. 
Hayatını kurtarıp onu uzatmak için niye zaman kaybediyoruz? Anne ve 
babası büyük bir üzüntü içindeler,” diye sordu. Bunun üzerine Easwara, 
Parvati’ye harekete geçerek, Markandeya’nın hayatının uzatılmasındaki 
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rolünü oynamasını söyledi. Parvati çocuğu alarak kucağına oturttu. Böylece 
Markandeya, İlahi Anne’nin kucağına oturmuş olmaktan dolayı Rab 
Easwara’nın rahmetini kazanmış oldu. Easwara gelerek, Markandeya’yı 
chiranjeevi olması için kutsadı. Bölece, hem İlahi Anne’nin ve hem de 
Baba’nın rahmetini kazanmış oldu. Bu arada, oğullarının akıbetini 
öğrenmek üzere Markandeya’nın anne ve babası mabede geldiler. 
Oğullarının sağ salim olduğunu görünce sevinçleri sonsuz oldu. 
Mutluluklarını şöyle gösterdiler: “Oğlum, ancak Rab Easwara’ya olan 
sonsuz bağlılığın ve tam bir teslimiyet sayesinde ölümü atlatabildin ve 
chiranjeevi olabilmek için İlahi rahmeti kazanabildin. Biz bu hususta bir şey 
yapamadık ama, sen kendini kurtardın.” Allah, saliğinden bağlılıktan ve 
tam teslimiyetten başka bir şey istemez. Bir salikten beklediği şey, kutsal 
bir beden, kutsal sözler, kutsal vizyonlar ve bencilsiz bir eylemdir. Salik 
bunları sunduğu takdirde, Allah kendisini o saliğe teslim eder. Allah’ı 
kendisine cezbedebilmek için, insanın bedeni, zihni ve eylemleri daima 
saf olmalıdır. Çeşitli fomlarda ibadetler yaparak veya başka ritüellerle 
Allah’ın rahmeti elde edilemez. Bir anne bile evladının saf bir kalbe sahip 
olmasını ister. Sadece karnını doyurabilmek için yaptığı çabaların ne kadar 
boş olduğunu insana anlatmak için Ben sık sık şu şiiri söylerim: 
 
Ey İnsan! Karnını doyurabilmek için büyük gayretler sarfedersin, çeşitli 
alanlarda çeşitli formlarda bilgi edinirsin; sabahın kör şafağından akşamın 
karanlığına kadar Allah’ı unutarak dünyevi bilgi ve servet edinmek için 
sarfettiğin zamanın sonunda, ne gibi bir mutluluk elde ettiğini kendine sor 
ve bir araştır.  

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Ben zamanımı daima toplum için faydalı olabilecek faaliyetlerde 
bulunarak kutsallaştırırım. Taa çocukluğumdan bu yana Spartan (güşlüklere 
dayanan) davranışları ve sıkı bir rejimi izlemişimdir. Daha önceleri 
söylemiş olduğum bir şiirde bunu açıklamıştım. Şöyle ki: 
 

Sabahleyin erkenden horozun ötüşüyle uyan, 
Sabah aptestinden sonra banyo yap, 

Düzgün bir giysi giy, 
Düzgün ve ölçülü yemek ye, 

Okula git ve çok çalış, 
İyi bir isim yap, 

Yağmur yağarken dışarı çıkma, 
Hendeklerin yakınına gitme, 

Oyunlara iştirak et, 
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Koş ve oyna. 
Eğer bütün bu kurallara uyarsan 

Hem sağlık hem de servet sahibi olacaksın. 
(Telegu dilinde bir Şiir) 

 
O günlerde insanlar çerez/abur cubur yemeye alışkın değillerdi. 

Pişmiş pirinç, bir gece evvelinde yayık ayranının içine yatırılır ve ertesi 
sabah biraz tuz ilave edilerek kahvaltı olarak yenirdi. 
 Bazı çocuklar çalışma masalarının üzerine kitaplarını gelişi güzel 
atarak masalarını çok dağınık tutuyorlar. Bu hem kötü görünüyor ve hem de 
kirli oluyor. Ben kitaplarımı daima temiz ve intizamlı tutardım. Bu gün 
sizlere aktardığım şeylerin hepsi de sadece Benim kişisel tecrubelerimdir.  
 O günlerde, bir sınıf üste geçen çocukların pek azı, yeni kitap 
alabilecek durumdalardı. Her dört veya beş yılda bir kitaplar değişiyordu. 
Ben kitaplarımı daima çok temiz tutardım. Bu nedenle, Benden alt sınıfta 
olan çocuklar, öğretim yılı sonunda bir üst sınıfa geçtikleri vakit Benim 
kitaplarımı alırlardı. Yine böyle bir yıl sonunda, fakir bir çocuk Bana 
gelerek kitaplarımı istedi. Kendisine Chitravathi nehrinde yıkandıktan sonra 
Bana gelmesini söyledim. Dediğim gibi yaptı. Ben kendisine kitaplarımı 
gösterdim. O günlerde alt sınıflar için dahi tarih, coğrafya, yurt bilgisi, vs., 
gibi derslerin müfredat programı çok yüklü idi. Kitaplarımı görünce, “Raju! 
Kitapların sanki bir defa bile okunmamış gibiler. Sanki hepsi de yepyeni,” 
dedi. Benim kitaplarımın bedeli oniki rupi tuttu, fakat zavallı fakir çocuk 
bunu dahi ödeyecek durumda değildi. Ben kendisine, “Bak kardeşim, 
öğretmen Beni izci olarak seçti. Haki bir elbise ve ayakkabı almam 
gerekiyor. Ayrıca bazı masraflarım da olacak. Bu masrafları karşılayacak 
param yok. Annemden ve babamdan da para almak istemiyorum. Benim şu 
anda beş rupiye ihtiyacım var. Bana beş rupi öde ve kitapları al,” dedim. 
Çocuk buna çok mutlu oldu ve hemen istediğim miktarı kabul etti. O 
günlerde kağıt para hemen hemen yok gibi idi. Bu nedenle, bütün parayı 
bozuk para olarak bir beze sarıp getirdi. Bez, bu kuruşların ağırlığını 
çekemeyecek bir paçavra idi. Paralar büyük bir ses çıkararak dökülüp bütün 
odaya dağıldı. Para sesini işiten evin hanımı odaya gelerek, “Bu paraları 
nereden aldın? Yoksa benim sandığımdan mı çaldın?” diyerek sordu ve 
Bana tokat attı. Buna seyirci olan zavallı çocuk, “Anne! Ben kendisinden 
aldığım kitapların bedeli olarak o paraları Raju’ya ödedim,” diyerek 
açıklamaya çalıştı. Annesi ona inanmayarak paraların hepsini geri aldı. 
Ertesi günü bütün sınıf arkadaşlarım yapılacak olan izci kampına iştirak 
etmek üzere Cuddapah’a gideceklerdi. Bu olay olduğu vakit Ben 
Kamalapuram’da okula gitmekteydim. Öğretmenime ertesi sabah yola 
çıkarak onlara orada iltihak edeceğimi söyledim. Ertesi sabah çok erken 
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saatte yürüyerek yola koyuldum. Çok uzun bir mesafeyi yürüyerek katettim 
ve oraya vardığımda arkadaşlarım kahvaltı yapmaya gitmişlerdi. Benim ise 
cebimde bir kuruş dahi yoktu. Kahvaltı olarak ne yiyebilirdim? Bir şey 
yemeden vakti geçirmeyi düşündüm. Bu arada, kahvaltı yapıp yapmadığım 
sorusunu bertaraf etmek için bilerek sınıf arkadaşlarımı görmemezlikten 
geldim. Onlar Beni arıyorlardı. Yakınımda, inekleri ve sığırları yıkamak için 
içinde su bulunan bir tank vardı. Bütün yolu yürüyerek geldiğim için çok 
yorulmuştum, aç ve susamıştım. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bu 
pis su ile yüzümü yıkadım ve biraz da içtim. Birisinin, tankın üzerinde bir 
paket bidi (köylü sıgarası) ile bir Anna (rupinin onaltıda biri) bırakmış 
olduğunu farkettim. Bidi’ler tabii ki Bana yaramazdı ve onları yere attım. 
Bir Anna’yı alarak onu dört küçük metal paraya (botlu veya kanis) 
çevirdim. O zamanlarda dört kani bir Anna’ya eşitti. Kampa geri dönerken, 
yolun kenarında, bir kumaş üzerine ıskambil kağıtlarını sermiş ve yoldan 
geçenleri onlar üzerinde bahis tutmaları için davet eden birine rastladım. 
Kazanana iki misli para ödeyeceğini söylüyordu. Bu, Benim herkese uzak 
durmalarını tavsiye edeceğim kumardan başka bir şey değildi. Fakat o anda, 
yapabileceğim başka bir şey yoktu. Bundan böyle, çeşitli kartlar üzerine 
birer tane madeni paradan koydum. Her defasında kazanıyor ve yatırdığım 
paranın iki mislini alıyordum. Böylece onaltı Anna (bir rupi) kazanıncaya 
kadar oyuna devam ettim. Artık oyunu burada bitirmem gerektiğini 
düşündüm ve kazandığım paralarla kampa döndüm. Aç olduğum için bir 
bottu ödeyerek üç dosa aldım. O günlerde bir dammidi’ye (bottu’nun üçte 
biri) dosa alınabiliyordu. Böylece her gün iki bottu harcayarak dosa yiyip 
durumu idare ettim. Arkadaşlarımın yanında izci görevime başladım. 
Geceleri, bozuk paraları bir çıkın içinde başımın altında sakladım ve kumun 
üzerinde yattım. Çok yorgun olduğum için hemen uyuyakaldım. Bu arada 
başımın altındaki çıkını farkeden birisi Ben öbür tarafa dönünce onu aldı. 
Ertesi sabah uyanınca çıkın içindeki bozuk paraların birisi tarafından 
çalındığını farkettim. Bir dosa bile alabilecek param kalmamıştı. Sınıf 
arkadaşlarım Benim bu halime çok üzüldüler. Hakikatte ağlıyorlardı. Hiç 
olmazsa, Bana alacakları bir dosa’yı yememde ısrar ettiler. Fakat Ben 
hemen reddettim. Başklarının yardımına muhtaç olmamak için onlara aç 
olmadığımı söyledim. Bilhassa başkalarından para almak istemiyordum. 
Böylece oradan ayrıldım. 
 Çocukluk devrimde başımdan geçen bir başka olay daha. Bir 
defasında elim şişmiş ve Bana büyük bir ıstırap veriyordu. Bunu kimseye 
söylemedim. Kendim ıslak bir bezi bandaj gibi sardım. Ertesi günü Seshama 
Raju’nun (Swami’nin ağabeyi) oğlu öldü. Venkama Raju’ya (Swami’nin 
babası) bir telegraf gönderdi. Venkama Raju, derhal Seshama Raju’yu 
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görmeye geldi. Griham Abbayi (Venkama Raju), Puttaparthi’den 
Bukkapatnam’a ve oradan da Kamalapuram’a geldi. Kendisi, Seshama 
Raju’nun evine geldiği vakit herkes büyük bir yasa bürünmüştü. Ben, bütün 
keder ve sevincin ötesinde olmama rağmen, üzülüyormuş gibi taklit yapmak 
durumunda kaldım. Griham Abbayi, kolumda niye bandaj olduğunu sordu. 
Önemli bir şey olmadığını söylemeye çalıştım. Dirseğimde biraz ağrı 
olduğu için bandajı koyduğumu söyledim. Komşu evde, dosa’lar 
hazırlayarak onları satıp geçinen Vysya toplumuna bağlı bir kadın vardı.  
 Bu kadın, Griham Abbayi ikna etmek amacıyla şunları söyledi, 
“Bana bak Venkama Raju! Raju’yu kendi yanında okutacak kadar varlıklı 
olduğunu biliyorum. Niye onu bu kadar uzak bir mesafede ağabeysinin 
yanında kalmasına müsaade ederek ona ıstırap çektiriyorsun? Çocuğun 
burada ne sıkıntılara katlandığından haberin yok. Her gün, omuzuna 
koyduğu Kavadi’nin iki ucuna bağlı iki büyük güğümü, içme suyu ile 
doldurarak uzak mesafelerden buraya taşımak zorunda kalıyor.” Böylece, 
başımdan geçmiş olan bir kaç fiziksel incinme ve ıstırap olayını kendisine 
nakletti. Bunları işiten Griham Abbayi, Benim durumum için endişelendi ve 
Bana, “Sevgili oğlum! Hemen şimdi toparlan ve benimle birlikte gel. Geriye 
Puttaparthi’ye gidelim,” dedi. Bütün aile erkanı Beni severdi. Bundan böyle 
üzüntülü bir sesle, “Ben Seni bu güne kadar hiç dövmedim. Burada büyük 
bir ıstırap içinde olduğun anlaşılıyor,” dedi. Ben ise, “Hayır, hayır. Bu 
insanların söyledikleri doğru değil. Burada hiç kimse Beni zor duruma 
sokmuyor! Eğer Ben şimdi seninle gelirsem burada ev işlerine yardım 
edecek kimse olmayacak. Şimdi Beni buradan alıp götürmen doğru bir şey 
olmaz. Şimdi sen git. Ben ileride münasip bir zamanda gelirim,” diyerek 
onu teselli etmeye çalıştım. Fakat, kolumdaki ağrının Seshama Raju’nun 
evindeki durumlardan meydana geldiğini hiçbir zaman açıklamadım. 
Benden yaşlı olanlara karşı hiçbir zaman şikayet etmek adetim değildir. 
Ben daima ailenin şerefini ve itibarını korumuşumdur. 
 O günlerde Benim en büyük sıkıntım eğitimim için yeterli paranın 
olmamasıydı. Ekseriya ceplerim boş olarak idare etmek durumundaydım. 
Aynı köyde, Kotte Subbanna isminde bir iş adamı vardı. Erzak satan bir 
dükkanı vardı, fakat bunun yanında, bazı Ayurvedik ilaçlar da satıyordu. 
Bunların arasında “Bala Bhaskara” isminde yeni bir Ayurvedik ilaç satılığa 
çıkmıştı. Bu yeni bir ilaç olmakla beraber çok etkili idi. Eğer iyi bir reklam 
yapılırsa ona iyi para kazandırabilirdi. Bu bakımdan Benden, bu yeni ilacın 
reklamını yapma sorumluluğunu almamı istedi. Ben onun bu teklifini kabul 
ederek ilaç hakkında biraz daha geniş bilgi vermesini istedim. Bunun 
üzerine, ilacın etkinliğini vurgulayan bir şarkı besteledim ve Benim 
yaşımdaki bir kaç çocuğu toplayarak ellerinde afişlerle bestelediğim şarkıyı 
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söyleyerek etrafımızdaki köyleri dolaşmalarını sağladım. Kendim de bu 
çocukların başında gittim. Şarkı şöyle idi: 
 

İşte bakın! İşte bakın! Ey, çocuklar! Gelin, gelin! 
Bala Bhaskara ilacı işte burada; 

Mide bozukluğu veya ayak şişkinliği; 
Eklem ağrısı veya bağırsaklarda gaz; 

Bilinen veya bilinmeyen her derde deva; 
Hemen iyileşmek için bu Bala Bhaskara’yı alın! 

Eğer onu nerede bulabileceğinizi bilmek istiyorsanız, 
Kotte Subbanna’nın dükkanı işte orada; 

Onu o dükkandan alabilirsiniz. 
Haydi buraya gelin çocuklar! buraya gelin! 

Ünlü doktor Gopalacharya’nın bizzat hazırladığı mükemmel bir tonik, 
Haydi gelin buraya çocuklar! buraya gelin! 

(Telegu dilinde bir Şarkı) 
 
 Biz daha etraftaki köylerde reklamımızı bitirmeden Subbanna’nın 
dükkanındaki bütün ilaç stokları yok olmuştu. Bundan kendisi çok mutlu 
oldu. Beni çağırarak, “Sevgili Raju! Senin gayretin sayesinde, dükkandaki 
bütün ilaç stokları anında yok oldu. Sana çok müteşekkirim,” diyerek 
memnuniyetini izhar etti. 
 Griham Abbayi kendisiyle birlikte Puttaparthi’ye gitmemi istediği 
vakit, oğullarının ölümü dolayısıyla Seshama Raju’nun evindeki üzüntülü 
durum açısından gidemiyeceğimi kendisine söyledim. “Onları bu durumda 
bırakıp gitmem doğru olmaz. Lütfen siz Puttaparthi’ye gidin. Ben daha 
sonra gelirim,” dedim. Benim bu sorumluluk duygum ve asilane 
düşüncelerim karşısında Griham Abbayi sevinç göz yaşları döktü. “Sevgili 
oğlum! Küçük çocukların, kendilerinden yaşlı insanlara böyle asilane 
düşünceleri açıklamalarına hiç rastlamadım. Ne kadar asil ve yüce 
niteliklere sahipsin! Bana çok yüce şeyler öğretiyorsun. Sözlerin o kadar 
tatlı ve akıllıca ki! Sadece, Senin bu asaletin Seni daima koruyacaktır,” dedi. 
Bunları söyledikten sonra Puttaparthi’ye gitmek üzere ayrıldı. Puttaparthi’ye 
gittikten sonra, Benim de oraya gelmem için Bana her gün mesajlar 
gönderdi. Vysya’lı komşumuz tarafından Benim Kamalapuram’daki zor 
yaşamım hakkında yapılan bütün şikayetleri hatırlıyor ve Benim durumuma 
üzülüyordu. Aradan birkaç gün daha geçti. Zaten Benim de sınavlara 
girmem gerekiyordu. Bu bakımdan, sınavlara girmeden Puttaparthi’ye 
gitmemin doğru olmayacağını düşündüm. Bununla birlikte sınavlarda göz 
kulak olmam gereken arkadaşlarım da vardı.  
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 Ramesh, Suresh ve Ben üç arkadaştık. Sınıfta aynı sırada 
oturuyorduk. Bir tarafımda Ramesh ve öbür tarafımda da Suresh otururdu. 
Dersleri anlamakta biraz zorluk çekiyorlardı. Ben onlara, “Sınav 
sorularınızın cevaplarını Ben yazacağım. Sınav salonunda siz sessizce 
oturun,” dedim.  
 Üçümüz birlikte sınav salonuna gittik. Yoklama numaralarımız 
oldukça birbirinden uzaktı. Bu nedenle sınav salonunda değişik yerlerde 
oturmamız gerekti. Birbirimizle temas etmemiz imkansızdı. Arkadaşlarım 
çok mutsuz ve üzgün idiler. Ben onlara yardım edecek bir plan oluşturdum. 
Başta, Ben, Kendi cevap kağıtlarımı hemen yazarak bitirdim. Sonra da ilave 
kağıtlar alarak, Ramesh ve Suresh için kendi el yazılarını taklit ederek ayrı 
ayrı cevapları yazdım ve her üç cevap kağıdını da sınav masasına koydum. 
Üç gün sonra sınavların sonucu ilan edildi. O zamanlarda sınav sonuçları bu 
günkü gibi aylar sonrası değil de hemen ilan edilirdi. Her üçümüz de sınavı 
birinci derecede geçmiştik. Benim cevap kağıdımda mevcut cevaplar aynen 
öbür iki çocuğun da cevap kağıdında mevcut idi. Sıra numaralarımız çok 
değişik ve oturduğumuz yerler birbirlerinden çok uzak olduğu için hiç 
kimse bizi kopya yapmakla itham edemedi. Benim sıra numaram 6, 
onlardan birisinin 108 ve öbürünün ise daha da ilerilerde idi. Buna rağmen 
hocamız Mahboob Khan, öbür çocukların sınavda iyi bir sonuç göstermeleri 
için Benim onlara yardım ettiğimi anlamıştı. Fakat bunu hiç kimseye 
açıklamadı. Sınıftan dışarı çıkarken öğretmenler yanımıza gelerek sınavda 
birinci derece sonuçlar aldığımız için bizi tebrik ettiler. Sevinç göz yaşları 
döktüler. Böylece Ben, öğretmenlerim ve sınıf arkadaşlarım dahil herkesi 
mutlu ederek Puttaparthi’ye geri döndüm. Ramesh ve Suresh Benimle 
birlikte Puttaparthi’ye gelmek istediler. Hatta bunda ısrar ettiler. Ben onlara 
isterlerse gelebileceklerini fakat Puttaparthi’de Benden ayrılarak tekrar 
geriye gelmeleri gerektiğini kendilerine anlattım. Okulda Ben, öğrenci 
arkadaşlarıma tavsiyelerde bulunur, onları yönlendirir ve yanlış 
hareketlerini düzeltirdim. Okulda zamanımı hiçbir şekilde boş yere 
harcamazdım. Daima onu kutsallaştırmaya çalışırdım. Herkesle tatlı ve 
yumuşak bir sesle konuşurdum. 
 Puttaparthi’ye geldiğim zaman, insanlar Bende tuhaf bir hastalığın 
olduğunu farketmeye başladılar. Kendi Kendime konuşmaya başlamıştım. 
Herkes Benim deli olduğumu düşünmeye başlamıştı. Benim bu hastalıktan 
kurtulmam için bazı kimseler bazı tavsiyelerde bulundular. Sonunda herkes, 
Beni opses etmiş olan şeytandan kurtarması için Bhootha Vaidya’ya 
(büyücü doktora) götürülmeme oybirliğiyle karar verdiler. Büyücü, 
saçlarımı dibinden kazıdı ve kafatasımda X işareti şeklinde iki derin kesik 
yaptı. Kanayan bu kesikler üzerine limon suyu döktü. Bu Bana büyük bir acı 
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verdi ve dayanılmaz bir yanma yarattı. Fakat Ben bütün bunlara hiç 
aldırmadan bu işkenceye sessizce tahammül ettim. Hakikatte onun bu saçma 
tedavisine gülüyordum. Bunun üzerine Bana daha da kötü bir işkence 
yapmaya karar verdi. Kalikam (zehirli bir madde) getirerek gözlerimin içine 
koydu. Böylece çeşitli şekillerde Bana işkence yaptı. Bu büyücüye Benimle 
birlikte gelen Venkamma (Swami’nin ablası) Bana yapılan bu işkenceye 
tahammül edemedi. Griham Abbayi’ye koşarak, “Baba! Sathya’ya bu gayri 
insani tedaviyi yapmalarına müsaade etme. Bu adam çocuğa büyük bir acı ve zarar 
veriyor. Bu işkence yeter artık, hemen O’nu al ve Puttaparthi’ye götür,” diye 
yalvardı. Beni Puttaparthi’ye götürdüler. Ondan sonra, zaman zaman bu “tuhaf 
hastalık” nöbetleri devam etti. Perşembe günleri, Baba adına insanların sorularına 
cevap verirdim. Büyücünün saçlarımı kazıdığı ve kafamın derisinde iki derin yara 
açtığı günden bu güne kadar saçlarımı hiç kesmedim. Bazı kimseler saçlarımı 
kırparak düzelttiğimi zannetmekteler. Hayır, hiçbir zaman bunu yapmam. Benim 
saçlarım doğal olarak büyümektedir. Son 70 yıldır bu saç stilini kullanmaktayım. 
Yakında 79. Doğumgünüm gelmekte. Bu güne kadar hiçbir hastalık geçirmedim. 
Dişlerim ve gözlerim sapa sağlam yerinde. Şu son yıllara gelinceye kadar yanımda 
yürüyenler Bana yetişebilmek için koşarlardı. Şimdi de çok hızlı yürüyebilirim 
ama, doktorlar bunu yapmamamı şart koştular. Bunun sebebi ise bir müddet evvel 
yere düştüğümde ameliyat geçirmemdendir. Kalça kemiğime bir demir çubuk 
kondu ve üzerine dikiş atıldı. Bu nedenle hızlı yürümemem tavsiye edildi. Bütün 
bunlara rağmen, günlük rutin işlerimi yapabiliyorum. Günlük yapmam gereken 
hiçbir işi ihmal etmem. Buraya gelen saliklere özel konuşmalar veririm. Darshan 
alanında yürüyerek saliklere Darshan veririm. Benim günlük faaliyetlerimi 
engelleyen hiçbir şey yoktur. Sizlerle çok şeyler konuştum. Eğer istesem daha 
konuşacak çok şey var. Yıllar boyunca bedenime iyi baktım. Bu arada bazı 
kimselere sıkıntı vermiş olabilirim. Fakat onlar bundan rahatsız olmuyorlar. Benim 
onları caydırmaya çalışmama rağmen Bana hizmet veriyorlar. 
 Bugün Durgashtami günüdür. Yarın ve yarından sonra Mahanavami ve 
Vijayadasami festivalleridir. Yapacak çok işim var. Yajna’yı yapan Prohit’ilerle 
(rahiplerle) görüşmem gerekiyor. Bunlara ilaveten yapılması gereken daha çok 
fazla iş var. İşlerimi bitirdikten sonra yine sizlerle konuşacağım. Öğrencilerimin 
Benim malım olduklarını sizlere söylememiş miydim? Onlar için her şeyi yaparım. 
Eğer onlar mutlularsa Ben de mutlu olurum. Size bir tavsiyem var. Hiçbir zaman 
Namasmarama yapmayı unutmayın. Her nerede olursanız olun devamlı 
Namasmarana yapın. 
 
(Bagavan Diskur’unu, “Hari Bhajana Bina...” Bajan’ı ile sona erdirdi. 
 

***** 


