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Guru Purnima   21 Temmuz 2005         Prasanthi Nilayam 
 

HER ŞEY ALLAH’IN RAHMET’İNE BAĞLIDIR 
 

Herkes eylemlerinin sonucuna katlanmak mecburiyetindedir. 
Yarasaların ağaç dallarında başaşağı sarkmalarını kim istemiştir? 
Bunu, onlara karşı olan nefreti yüzünden birisi mi yaptırmıştır? 
Hayır. Bu onların karma’sıdır (kaderidir). 
Bundan böyle, hiçkimse karma’nın sonucundan kaçamaz. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
Kuşlar, kanatlarının yardımıyla gök yüzünde uçarlar. Aynı şekilde, 

yarasalar da gök yüzünde uçarlar, fakat başka kuşlardan farklı olarak, onlar 
başları aşağıya doğru sarkmak üzere ağaçların dallarında asılırlar. Bu onların 
kaderi değil midir? İnsan herhangi bir eylemde bulunabilir, fakat insan 
eyleminin sonuçlarına katlanmak mecburiyetindedir. Bu, doğanın kanunudur. 
 
Öğrenciler – Erkek ve Kız Çocukları! 

İnsanlar istedikleri gibi hareket edebilirler, fakat bu hareketlerinin 
sonuçlarından hiçbir şekilde kaçamazlar. İnsan bir pamara (yani bir ahmak) 
veya bir mahaneeya (yani asil bir ruh) da olsa, yine de eylemlerinin sonucuna 
katlanmak mecburiyetindedir. Sakın hiç kimse, günah işlemesine rağmen, 
ceza çekmeden azat olabileceği hayaline/hatasına kapılmasın. Bu nedenle, 
herhangi bir eylemi yapmadan önce, insan o eylemin iyi veya kötü olup 
olmadığını araştırmalıdır. Her nereye giderseniz gidin, eylemlerinizin 
sonuçları, sizi gölgeniz gibi takip edecektir. 

Böyle olmasına rağmen, Allah’ın rahmeti sayesinde eylemlerinizin 
sonuçlarından kurtulmanız mümkündür. Allah, “Tathastu!, Tathastu! (yani 
Öyle olsun!)” diyerek daima sizin yanınızdadır. İnsan bu hakikate önem 
vermeyerek, kötü eylemlerde bulunmaktadır. Kendisi, iyinin ve kötünün ne 
olduğunu çok iyi bilmektedir, fakat buna rağmen kötü huylarından 
vazgeçememektedir. İnsanın yaşamındaki iyi ve kötü deneyimleri, yaptığı 
eylemlere bağlıdır.  

Hiç kimse Allah’ın tarzlarını anlayamaz/kavrayamaz. Bunlar tarifin 
ötesindedir. Gizlice bir hata işlediğiniz zaman bu hatayı işlerken sizi hiç 
kimsenin görmediğini zannedebilirsiniz. Fakat eylemlerinizi hiçbir zaman 
Allah’tan gizleyemezsiniz. Eylemlerinizin sonuçları her gittiğiniz yerde 
yakanızı bırakmayacaktır. 

İnsanın dış görünüşüne aldanmamalıdır. İnsan çok asil görünebilir ve 
çok tatlı bir şekilde konuşabilir, fakat eylemleri, sözleriyle uyum içinde 
olmayabilir. Bazı iyi eylemler üstlenebilirsiniz, fakat buna rağmen geçmişteki 
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eylemlerinizin sonuçlarından kurtulamazsınız. Bu hakikati daima hatırınızda 
tutmalısınız.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Dünya harikalarla, bilinmez ve anlaşılmaz şeylerle doludur. İnsan 
yaşamını ve bütün ayrıntılarıyla dünyayı yöneten kanun, insan aklının 
anlayışının çok ötesindedir. İlahi vasıf prensibi çıplak gözle görülemez, fakat 
sizi eylem yapmaya ve sonuçlarını deneyimlemenize teşvik eden odur.  

Rab’bin öyküsü şaşırtıcı ve hayret vericidir, 
O, her üç dünyada insanların hayatlarını temizler, 
O, dünyevi esaretin sarmaşıklarını biçen orağa benzer, 
O, ihtiyaç olduğu vakit yardıma koşan iyi bir arkadaş gibidir, 
O, ormanda kefaret çeken azizlerin ve ermişlerin sığınağı gibidir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Söylenenleri belki de tam olarak anlayamıyorsunuz / 
kavrayamıyorsunuz. Fakat bunları, deneyimleyerek anlayacaksınız. Karma 
phala’dan (yani eylemlerinizin meyvesinden) kaçmak imkansızdır. Çok 
sayıda kitap okursunuz, fakat  öğrendiğiniz her şeyi uygular mısınız? Hayır. 
Hayır. Sadece size kolay gelenleri ve ihtiyacını hissettiğiniz şeyleri 
uygularsınız ve geriye kalanlara önem vermezsiniz.  
 
Öğrenciler! 

Karma’nın sonuçlarından kurtulmanın bir yolu var mıdır diye merak 
edebilirsiniz. Evet, Allah’ın rahmetini kazananlar için bu mümkündür. Ne 
zaman ki, Allah’ın rahmetini kazanabilen biri haline gelirsiniz artık o zaman 
karma phala sizi etkileyemez. Bundan böyle, ilahi rahmeti kazanmak için 
çaba göstermelisiniz. Bilginler, karmadan kurtulmanın imkansız olduğunu 
söylerler. Bu söyledikleri bir dereceye kadar doğrudur. Fakat ilahi rahmeti 
kazandığınız takdirde, karmanın sonuçlarını deneyimlemeniz bile 
gerekiyorsa, bu arada hiçbir acı duymayacaksınız.  

Örneğin, içinde ilaç olan bir şişeyi alalım. İlacın son kullanılış tarihi 
şişenin üzerinde yazılıdır. Son kullanılış tarihi geçtikten sonra ilaç gücünü 
kaybedecektir. İşte aynı şekilde de Allah’ın rahmeti karma phala’yı sona 
erdirecektir, yani karmanın etkinliklerini hükümsüz kılacaktır. Bundan böyle, 
karmanın sonuçlarından kaçmak mümkündür. İlahi rahmeti kazanmak için, 
insan gereken gücü ve iradeyi geliştirmelidir.  

Rab Easwara, Markandeya’ya sadece onaltı yıl gibi bir ömür boyu 
bahşetmişti. Fakat Markandeya bundan bihaberdi. Bir akşam, anne ve 
babasını büyük bir keder içinde buldu. Sorduğu vakit, artık hayatının sona 
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yaklaştığını ve kendilerinin bu sebepten keder içinde olduklarını açıkladılar. 
“Rab Easwara sana onaltı yıllık bir yaşam mukadder kıldı ve bu gün dünya 
üzerindeki son günün. Yarın aramızdaki dünyevi bağlar kopacak,” dediler.  

Bu sözler Markandeya’yı şaşırtmıştı. Daha önceleri bundan kendisinin 
haberdar edilmediğine üzüldü. “Eğer sadece onaltı yıl yaşayacağımı 
bilseydim zamanımı daha iyi değerlendirirdim,” dedi. Bir an dahi 
kaybetmeden hemen Easwara mabedine gitti, Siva Linga’yı kucaklayarak, 
bütün kalbiyle Om Namah Sivaya’yı söylemeye başladı. Tayin edilen saatte, 
Rab Yama (ölüm Tanrı’sı) genç Markandeya’nın boynuna kementini attı. 
Markandeya, Linga’ya sarılmış olduğu için, kement de aynı zamanda Siva 
Linga’nın etrafına sarıldı.  

Easwara o anda belirerek, “Sen ne hakla kementi Benim üzerime 
atabilirsin?” diyerek Yama’yı payladı. Markandeya’nın Allah’a olan 
bağımlılığından çok mutlu kalan Easwara, onu kutsayarak ona ölümsüzlük 
nimetini bahşetti. Gerçekte, daha önceleri, Markandeya’ya 16 yıllık ömür 
sürecini biçen Easwara’nın kendisi idi. Fakat, Markandeya’nın Allah’a olan 
sonsuz bağlılığını ve tam teslimiyetini gören Easwara, bu hükmünü 
değiştirmek zorunda kalmıştı. Markandeya’nın bu olayı, eğer insan Rab 
Easwara’nın rahmetine nail olursa, ölüm Tanrı’sının elinden bile 
kurtulabileceğine dair yeterli bir kanıttır. Bundan böyle Allah üzerinde 
tefekkür edin ve O’nun İsmini devamlı terennüm edin. 

Bir defasında, Rab Yama dünyanın etrafını dolaşırken, herkesin ilahi 
ismi terennüm ettiğini farketti. Her nereye gittiyse, orada saliklerin Rab 
üzerinde tefekkür ettiklerini gördü. Bu durum karşısında Yama, “Eğer herkes 
ilahi İsmi terennüm etmeye kalkışırsa ben görevlerimi nasıl yerine 
getireceğim? Kementimi nasıl saliklerin boyunlarına atabileceğim?” diye 
düşünmeye başladı. Bu maksatla Yama, Rab Easwara’ya dua etmeye başladı. 
Bunun üzerine Rab Easwara onun önünde belirerek, “Karar verilen zamanda 
kementini onların boyunlarına atabilirsin. Fakat şunu hatırla, sadece 
eylemlerinin meyvelerini deneyimlemiş olanlar senin kementinin tuzağına 
düşeceklerdir. Karma phala (yani eylemin meyvelerinin) izi olmayan 
kimseler bundan etkilenmiyeceklerdir. İşte bu nedenledir ki, Markandeya 
Benim malım olmuştur ve Ben rahmetimi onun üzerine yağdırmışımdır,” 
dedi.  

Bu nedenledir ki, insanlar sonları yaklaşmaya başlayınca, “Rama, 
Krishna, Govinda” gibi ilahi isimleri terennüm etmeye başlarlar. 
Markandeya’nın da ispat ettiği gibi, salikler içten gelen dualarıyla Allah’ın 
İrade’sini değiştirebilirler. İlahi Vasıfla ilgili konularda “imkansız” 
kelimesinin yeri yoktur. Allah her şeyin üstesinden gelir. Eğer O’na tam 
teslim olursanız, bütün eylemlerinizin sonuçlarını iptal eder ve size rahmetini 
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bahşeder. İnsan, karma phala’ya bağlı olduğunu düşünerek depresyona 
girmemeli veya mahzun olmamalıdır. Eğer dualarınız içten ise Allah sizin 
karma phala’nızı iptal edebilir. Bu şekilde Allah, çok sayıda saliğin dualarına 
cevap olarak, onların hayatlarını korumuştur ve ıstıraplarını yok etmiştir.  

Bazı insanlar, egolarına yenilerek, Allah’ın gücünden şüphe ederler ve 
O’nu test etmeye kalkışırlar. “Bakalım, bunu nasıl yapacak, görelim,” diye 
düşünürler. Fakat Allah, bu gibi testlerle anlaşılamaz ve deneyimlenemez. Bu 
gibi testler nafile yapılan egzersizlerdir. Ego, kıskançlık ve nefret gibi kötü 
nitelikler insanın hayatını mahvetmektedir. Allah’ın rahmetini kazanmak 
için, insan her gayreti sarfetmelidir. Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari 
Chintanam (heryerde, her zaman, her türlü şartlar altında Allah üzerinde 
tefekkür et). 

Bu nedenledir ki, Swami, sizleri spiritüel sadhana yapmaya teşvik 
etmektedir. Nagar sankirtan, saliklere tavsiye edilen sadhana’lardan bir 
tanesidir. Hiç kimse sonunun ne zaman geleceğini bilemez. Kementini attığı 
vakit, Yama, o anda kimin ne yaptığına, iyi mi kötü mü olduğuna bakmaz. 
Hatta insan, nagar sankirtan yaparken bile fani bedenini terkedebilir. Bu 
maksatla, insan, İlahi İsmi terennüm ederek Yama’nın karşısına çıkmaya 
hazırlıklı olmalıdır. Karma phala’dan özgür olabilmek için spiritüel 
uygulamalar yapmalısınız ve ilahi rahmeti kazanmalısınız. İnsan depresyona 
girmemelidir ve kendisini kaderine teslim etmemelidir. İnsan, içten dualarla 
kaderinin üstesine çıkabilir. Markandeya’nın öyküsü bu noktayı hiç şüphe 
bırakmaksızın ispat etmektedir. Her şey Allah’ın rahmetine bağlıdır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Çok sayıda spiritüel uygulamalar yapabilirsiniz, fakat Allah’ın İsmini 
bir an için dahi olsa unutmayın. Ancak o zaman korunacaksınız. Sizi 
Allah’tan uzaklaştıracak hiçbir şeyi yapmayın. Dua ile her şeyi 
başarabilirsiniz. Yüksek sesle dua etmenize gerek yoktur. Zihinsel olarak 
yapılan dua yeterlidir. Bazı insanlar, eğer yüksek sesle dua etmezlerse, 
Allah’ın kendilerini kurtarmaya gelmiyeceği gibi bir yanılgıya sahiptirler. 
Allah sizin kalbinizde ikamet eder. Dualarınızı dinler. Eğer O’nun rahmetine 
nail olmayı arzu ediyorsanız, O’nun üzerinde devamlı olarak tefekkür 
etmelisiniz. Dünyevi zorluklar gelir ve giderler. İnsan onlara çok önem 
vermemelidir. Buna rağmen insan, dua ile her türlü zorluğu aşabilir. Sadece 
Allah’ın rahmeti gerçektir ve ebedidir. İnsan bunu elde etmeye çalışmalıdır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Gece gündüz Allah’ın ismini terennüm etmelisiniz. Bu bile sizi daima 
koruyacaktır. Nasıl hava her yeri kaplıyorsa, Allah da sizin içinizdedir, 
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sizinle beraberdir, sizin etrafınızdadır, sizin altınızdadır, sizin üstünüzdedir. 
Bundan böyle, daima ilahi vasıf ile komünyon içinde olmalısınız. İlahi Vasfa 
olan inancınızı geliştirdiğiniz takdirde, doğal olarak birlik olacaktır. Bunun 
sonucu olarak da husumete yer kalmayacaktır. Allah’ın rahmetini kazanmak 
için ritüeller yapmanıza gerek yoktur. Bütün kalbinizle namasmarana (ilahi 
İsmi terennüm etmeniz/zikir) yapmanız yeterlidir. Bhajan Bina Sukha 
Shanthi Nahin (bir insan Allah’ın görkmini terennüm etmeden huzuru ve 
mutluluğu elde edemez). Eğer hiç durmadan devamlı olarak “Rama”nın ilahi 
ismini terennüm ederseniz size hiçbir zarar yaklaşamaz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Bu gün burada büyük bir şans eseri olarak hepiniz toplanmış 
bulunuyorsunuz. Bu fırsatı elden kaçırmayın. Burada bulunuşunuzu en iyi bir 
şekilde değerlendirin ve ondan azami istifadeyi yapın. Her nerede olursanız 
olun Allah’ın sizinle beraber olduğunu unutmayın. 

Bir ormanda, gök yüzünde, bir kasabada veya köyde, 
bir dağın tepesinde veya derin bir okyanusun ortasında, 
her nerede olursanız olun Allah sizin yegane sığınacak yerinizdir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
Öğrenciler, Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Swami’yi devamlı düşündüğünüzün farkındayım. İlahi İsmi yüksek 
sesle veya sessizce terennüm etmeniz önemli değildir. Ben sadece onun 
arkasındaki hisleri görürüm. Allah ile saliği arasına hiçbir şey giremez. 
Rishi’ler eski zamanlarda Himalaya’lara giderek zamanlarını Allah üzerinde 
tefekkür ederek geçirirlerdi. Her nerede olursanız olun Allah sizin dualarınıza 
kulak verir. Bajan’ları büyük bir içtenlikle söyleyin. Swami emin olun ki, sizi 
dinleyecektir. Hiçbir zaman herhangi bir zafiyete meydan vermeyin. Daima 
cesur olun. Swami’nin sözlerini dinlediğiniz takdirde, Sai gücü içinizde 
tezahür edecektir. Easwara, Rama, Krishna, vs., gibi tercih ettiğiniz herhangi 
bir ismi terennüm edin, fakat Allah’ın tek olduğunu daima hatırlayın. 
Muayyen bir ismi terennüm etmeniz için hiçbir zaman sizi zorlamıyacağım. 
İnsan Allah’ı muayyen bir isim veya formla sınırlandırmamalıdır. Beni 
herhangi bir isimle çağırabilirsiniz, Ben cevap vereceğim. 

Son zamanlarda acayip bir olay oldu. Su Temini Projesi çalışmaları 
ile ilgili olarak, Larsen&Toubro’dan Subramaniam ve Baş Mühendis Kondal 
Rao, Doğu Godavari ve Batı Godavari bölgelerine gitmişlerdi. Bir orman 
bölgesinde yer ölçümü yaparlarken bir grup naxalit’lerle karşılaşırlar. 
Naxalit’ler, “Siz kimsiniz? Buraya niçin geldiniz? Sizi buraya kim gönderdi? 
Bizim iznimiz olmadan bizim bölgemize ne hakla girdiniz?” gibi sorularla 
onları sorguya çekmişler.  
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Onların cevabı ise, “Biz buraya sizin menfaatiniz için geldik. Burada 
su sıkıntısı var ve Bagavan Sri Sathya Sai Baba, içme suyu temini için 
hazırlıklar yapmak üzere bizi buraya gönderdi,” olmuş. Bu sözleri işiten 
naxalit’ler şaşırarak ne yapacaklarını bilememişler. “Bizler ormanda 
yaşadığımız için Swami’nin yaptığı muazzam hizmet faaliyetlerinden 
haberimiz yok,” demişler. 

Su borularının ve çeşmelerin nerelere konması hakkında mühendislere 
yol göstererek yardımcı olmuşlar. Hepside buraya Swami’nin darshan’ını 
almaya geliyorlar. Doğu ve Batı Godavari bölgelerindeki Su Temini Projesi 
çalışmaları sona ermek üzeredir. Krishna Bölgesi’nde de su temini projesi 
olarak planlar halen yapılmış durumdadır. Hiçkimse sormadan, Ben kendime 
göre projeleri hazırlıyorum ve tamamlıyorum. İnsanın yaşayabilmesi için su 
çok önemlidir. Hayatı idame ettiren şey sudur. İhtiyaç sahiplerine içme suyu 
temininden daha yüce bir hizmet olabilir mi? Yaşamın kaynağı ve gıdası 
sudur. Ben sizlerden hiçbir ritüel veya ibadet beklemiyorum. Ben bunu 
sizlere olan sevgimden dolayı yapıyorum. Doğu Godavari, Batı Godavari ve 
Krishna bölgeleri artık Sri Sathya Sai içme suyu temini projesi içindedir. Bu 
bölgelerin halkı çok mutlular. İçme suyu temininden daha yüce bir hizmet 
olamaz. Ben de işte bunu yapıyorum. Benden istemenize gerek yok, Ben 
bunu size kendiliğimden veriyorum. 

Bu güne kadar, hiçbir hükümet, ona bakılırsa hiç kimse, Krishna 
bölgesine içme suyu temin etmeyi üstlenmemiş. Herkese suyu sadece Sai 
temin etmektedir. Ben daima bu gibi insani projelerle iştigal ederim. Ben 
kendimi başka işlere vermem. Su insan hayatı için gereklidir. Bu nedenle Ben 
herkese su temin etmeye hazırım.  

Salikler herkesin içme suyu olması için dua etmelidirler. Herkesin 
refahı için dua edin. Günümüzün ihtiyacı duadır. Swami yürüyemiyor diye 
merak içinde olabilirsiniz. Şunu daima hatırlayın ki, Swami beden değildir. 
Benim bedenle ilişkim yoktur. Ben daima mutluyum ve sağlıklıyım. 
Arzularınızın yerine getirilmesi için Allah’a dua etmeyin. Herkesin refahı 
için dua edin. 

Ben düştüğüm vakit, Doğu Godavari’nin ve Batı Godavari’nin halkı 
gelerek, “Swami, biz sadece Senin sağlığını istiyoruz, su değil,” diye dua 
ettiler.  

Ben onlara, “Sizin refahınız Benim refahımdır,” dedim. Doğu 
Godavari ve Batı Godavari bölgelerini ziyaret etmem amacıyla büyük dualar 
yaparak Benim için helikopter getiriyorlar. Çok yakın bir zamanda Ben bu 
bölgeleri ziyaret edeceğim. 

 
***** 


