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RAMAYANA’NIN GÖRKEMLİ 
ÜLKÜLERİNE GIPTA EDİN 

 
 

Hiçbir eğitim görmemiş olan kuşlar ve hayvanlar bile disiplinli 
bir hayat sürmeyi öğrenmişlerdir. 

Fakat ne yazık ki! Kendisine her türlü akıl bahşedilmiş olan 
insan disiplinli bir hayat sürmemektedir. 

Bu meclisteki ey muhterem insanlar, sizlere daha başka ne 
söyleyebilirim ki! 

 
Rab bütün nuruyla evrende parlamaktadır, aynı şekilde de 

evren Rab’bin içinde parlamaktadır. 
Rab ve evren arasındaki ilişki çok derunidir ve birbirlerinden 

ayrılamazlar. 
 

 
Kutsal Ramayana destanı gerçekte gök yüzünden yere inmiş Veda’lardır. 

Veda’lar dört sınıf olarak tasnif edilmişlerdir: Rig Veda, Yajur Veda, Sama 
Veda ve Atharvana Veda. Rig Veda’sı, Yajna’lara ve Yaga’lara yardım eder 
ve onları besler. Ramayana’da, Rama, Rig Veda’yı sembolize eder, 
Lakshmana, Yajna’ların ve Yaga’ların icra edildikleri esnada terennüm 
edilen Mantra’ların bulunduğu Yajur Veda’yı ifade eder. Rama ormanda 
kaldığı müddet zarfında, Bharata, O’nun İlahi Olan İsmini her gün terennüm 
ederek Nandigrama’da kaldı. Bu sebepten o, Sama Veda’yı sembolize eder. 
Satrughna, Satru’ları (düşmanları) yok eden ve takva ehli insanları koruyan 
olmuştur. Bütün erkek kardeşlerine karşı itaatkardı. O, Atharvana Veda’yı 
temsil eder. Atharvana Veda’nın özünde kötülükleri yok etmek ve kutsal 
duyuları ve faaliyetleri teşvik etmek yatar. Ramayana gerçekten Veda’dır. 
Veda, Ramayana’dan farklı değildir. Gerçek insanlık, bunu anlamada yatar. 

Rama, Lakshmana, Bharata ve Satrughna, Dasaratha’nın dört oğludur. 
Sadece bunu bilmek yeterli değildir. İnsan bunun içsel anlamını 
soruşturmalı ve anlamalıdır. Dasaratha kimdir? O, on duyudan (beş algı 
duyusu ve beş faaliyet duyusu) teşekkül eden insan bedenini temsil eder. 
Hakikati konuşmak gerekirse Rama, Lakshmana, Bharata ve Satrughna 
Dasaratha’nın ve onun üç karısının oğulları değillerdi. Onları, fani insanlar 
gibi doğan kimseler olduğunu düşünmemeliyiz. Onlar, kurban ateşinden 
tezahür eden Chaitanya Swarupa’lardır (ilahi olan bilincin somutlaşmışları). 
Onlar, her ailedeki ebeveynlere, erkek ve kız kardeşlere ve bütün insanlığa 
ideal bir örnek oldular.  
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Günümüzde, Kali Çağ’ının etkisi yüzünden, bir aile içindeki erkek 
kardeşler arasında birlik yoktur. Aralarında, karışıklığa yol açan 
uyuşmazlıklar vardır. Bunun tam aksine Rama, Lakshmana, Bharata ve 
Satrughna arasında tam bir birlik vardı. Onların bu birliği başkalarını 
sevindiriyordu. Hatta daha çocukluk çağlarında oyun oynarlarken bile her 
biri öbürünün kazanmasını arzu ediyordu. Bir keresinde, daha çok genç 
yaşta olan dört erkek kardeş bir oyun oynuyorlardı. Kısa bir zaman sonra 
Bharata gelerek annesi Kausalya’nın kucağına oturdu ve ağlamaya başladı. 
Annesi, “Bharata niçin böyle üzgünsün? Yoksa oyunu mu kaybettin?” diye 
sordu. Bharata’nın cevabı ise, “Anne, eğer böyle olmuş olsaydı ben çok 
mutlu olurdum. Fakat tam ben oyunu kaybedeceğim sırada Rama oyunu 
kaybetmeyi başardı ve ben kazandım. Ben de ağabeyimin oyunu 
kaybetmesine üzüldüm,” oldu. Bu Kardeşler arasındaki sevginin en güzel 
bir örneğiydi! 

Savaş alanında Lakshmana bayılınca Rama çok meyus olmuştu. 
Lakshmana’yı bizzat Kendi hayatı gibiymiş gibi görüyordu. Ağlayarak, 
“Eğer dünyada araştıracak olursam, Kausalya gibi bir anne ve Sita gibi bir 
eş bulabilirim fakat Lakshmana gibi asil bir kardeş bulamam. Lakshmana 
olmadan bu hayatın ne değeri olabilir ki?” dedi. Dört erkek kardeş 
aralarında işte böylesine bir birliğe, ahenge ve sevgiye sahip idiler. 

Bharata, Kekaya krallığından döndükten sonra, Rama’nın sürgüne 
gönderildiğini ve ondört gibi uzun yıllar boyunca geri gelmeyeceğini Bilge 
Vasishtha’dan öğrendi. Teselli edilemiyecek derecede üzüldü. Bilge’ye 
giderek saygılarını sundu ve, “Ey saygı değer öğretmenim, Kardeşim 
Rama’nın sürgüne gitmesine sebep olan bu krallığı ben istemiyorum. En 
yaşlı evlat olarak bu krallığın hükümdarı olmak sadece Rama’nın hakkıdır. 
Bundan böyle, ben hemen ormana giderek Rama’nın ayaklarına 
kapanacağım ve Ayodhya’ya dönerek hükümdarlığı ele alması için 
yalvaracağım,” dedi. Bu şekilde, dört kardeşin her birisi öbürü için 
fedakarlık yapmaya hazır idi. Babasının verdiği sözü yerine getirmesi için 
Rama sürgüne gitmeye hazırdı. Ağaç kabuklarından yapılmış giysileri 
giyerek, iznini almak üzere annesi Kausalya’nın ikametgahına gitti. Anne 
Kausalya, olaylardaki ani değişiklikten bihaber Rama’nın gelmesini 
sabırsızlıkla bekliyordu. Rama’nın taç giyme merasimini düşünerek vecit 
halinde idi ve Rama’nın kraliyet giysileri içinde gelmesini bekliyordu. 
Rama ve Sita’yı ağaç kabuklarından yapılmış giysiler içinde görünce 
endişelendi. “Rama, taç giyme töreninin olacağı bu günde böyle giysiler 
içinde ne arıyorsun,” diye sordu. Rama gülümseyerek, “Anne, Ben babam 
tarafından Aranya Rajya (ormanların hükümdarı) olarak taç giydirildim. 
Şeytanlar tarafından zulme uğrayan bilgeleri korumak için ormana 
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gidiyorum. Bunun için, Benim bu kutsal misyonuma karşı gelme. Babamın 
emrini yerine getirmem lazım,” dedi. Bunları söyledikten sonra annesinin 
önünde secdeye kapanarak ormana gitmesine izin vermesini istedi. 
Rama’nın sözlerini işiten Kausalya büyük bir üzüntüye kapıldı. “Oğlum, 
Sen babanın emrine itaatten bahsediyorsun. Annenin emri ne olacak? Ben 
babanın Ardhangi’siyim (iyi yarısıyım). Bu nedenle aynı zamanda benim 
emrime de itaat etmek Senin görevindir. Senin ormana gitmene mani 
olmayacağım fakat bende Seninle geleceğim. Uzun yıllar boyunca yapılan 
birçok ritüeller ve sıkıntılar sonucu Seni doğurdum. Sensiz bir dakika bile 
yaşayamam,” dedi. Rama onu sakinleştirmeye çalışarak, “Anne, yaşlı 
kocanı geride bırakmak doğru olmaz. O zaten Benden ayrılığın ateşi içinde 
kavrulmakta. Böyle nazik bir zamanda sen onu rahatlatmalısın ve tatlı 
sözlerle onu teselli etmelisin. Bu senin en önemli görevindir. Bir kadın için 
kocası Tanrı’dır. O, sığınabileceğin yegane sığınaktır,” dedi. Orada 
beklemekte olan Sita bu konuşmaları işitti ve hemen, “Rama, Dharma her 
kadın için aynı değil midir? Annen için ayrı ve benim için ayrı bir Dharma 
olabilir mi? Bana burada kalıp Annene ve Babana bakmamı söyledin. Şimdi 
ise, Annene, bir kadının en başta gelen görevinin kocasına hizmet vermesi 
olduğunu söylüyorsun. Bu benim için de geçerli değil midir?” diye sordu. 
Anne Kausalya, Sita’nın bu tartışmasından duygulanmıştı. Rama’ya, 
“Oğlum, her kadın için aynı Dharma geçerlidir. Benim bu şekilde ıstırap 
çekmem kaderimmiş. Sita’yı Ayodhya’da bırakarak ona ıstırap çektirmenin 
anlamı var mı? O her şeyden feragat ederek Seninle ormana gitmek istiyor. 
Onu hayal kırıklığına uğratma. Onu beraberinde götür. Ona bakmak Senin 
görevindir,” dedi. Bu geçen konuşmadan, anne Kausalya’nın ne kadar asil 
ve açık fikirli olduğunu görebilirsiniz.  

Rama’nın doğum günü O’nun temsil ettiği ülküleri bize hatırlatmak için 
kutlanır. Rama, Lakshmana, Bharata ve Satrughna ve aynı zamanda da 
Kausalya, Sumitra ve Kaikeyi tarafından önümüze konan idealler üzerinde 
tefekkür etmeliyiz. Bilge Vasishtha şöyle beyan etmiştir, Ramo Vigrahavan 
Dharmah (Rama, Dharma’nın somutlaşmışıdır). Rama’nın İlahi Olan 
formunu şöyle tasvir etmiştir, Pumsam Mohana Rupaya (formu herkesi 
büyüleyen olan). “Rama, Sana bahşedilmiş olan güzellik ve cezbedicilik 
sadece Senin fiziksel formunla sınırlı kalmamaktadır. Senin sonsuz sevgin 
ve merhametin Sana bu neşe dolu formu vermiştir. Sen, Sat-Chit-
Ananda’nın gerçekten cisimlendirilmişisin.” İşte, Bilge Vasishtha Rama’nın 
görkemini ve haşmetini bu şekilde yüceltmişti. Rama’nın kutsal öyküsünü 
dinleyebilmek ve O’nun görkemini terennüm edebilmek sizin için büyük bir 
şanstır.  



 4 

Konuşmamın başında da size söylediğim gibi, Tanrı evrende bütün nuru 
ile parlar ve aynı şekilde de evren Tanrı’nın içinde parlar. Tanrı ve evren 
arasındaki ilişki çok derunidir ve birbirlerinden ayrılamazlar. Evren yaşayan 
varlıklarla doludur. Bunların her biri Rama’nın somutlaşmışıdır. Rama’yı 
muayyen bir isim ve form ile sınırlamayın. Bütün varlıklar O’nun 
formlarıdır. Rama’nın anlamı sevinç veren demektir. O, her şeyde 
mevcuttur. Easwara Sarva Bhutanam (Tanrı bütün varlıkların içinde ikamet 
edendir). Isavasyam Idam Jagat bütün dünya Tanrı tarafından istila 
edilmiştir. Dünya Tanrı’nın gerçek formudur. Sahasra Seersha Purusha 
Sahasraksha Sahasra Pad (Tanrı’nın binlerce başı, gözleri ve ayakları 
vardır). O zamanlarda dünyanın nüfusu ancak binlerdeydi. Her birini 
Tanrı’nın formu olarak kabul ederek şöyle söylenmişti, Sahasra Seersha 
Purusha.... Zamanla nüfus binlerden yüzbinlere ve yüzbinlerden milyarlara 
yükseldi. Böyle olunca şöyle söylendi, Tanrı Mukkoti Devata Swarupa’dır, 
bunun anlamı ise O üç crore (30 milyon) varlığın formundadır demektir. Bu 
gün ise nüfus 600 crore’a (6 milyar) yükselmiştir. Hepside Tanrı’nın 
formlarıdır. Ekseriya insanlar Rama’yı yay ve bir kılıf içinde oklar bulunan 
bir formla sınırlandırırlar. Gerçekte herkes Rama Swarupa’dır (Rama’nın 
somutlaşmışıdır). Bu nedenle insanlar Rama, Lakshmana, Krishna, Govinda 
vs. isimlerini alırlar. 

Sadece dört erkek kardeş olarak kalmayıp, eşleri de yüce idealler 
sergilemişlerdir. Sita, Kral Janaka’nın kızı idi. Urmila, Mandavi ve 
Srutakeerti [Janaka’nın] küçük erkek kardeşinin çocukları idi. Bu kadınların 
hepsi de çok değerli karakter sahibi idiler ve hepsine de en yüce bağımsızlık 
duyusu bahşedilmişti. Başkalarının mutluluğunu kendi mutlulukları olarak 
görürlerdi. Rama ormana giderken, Sita da onunla beraber gidebilmek için 
ısrarla müsaade istemişti. “Swami, Sen insanlığı kurtarmak için geldin. 
Benim de burada bir rolüm var. Sen her şeyden feragat ederek ormana 
giderken ben nasıl olur da burada kalabilirim?” diyerek Sita bütün takılarını 
çıkardı ve ağaç kabuğundan elbiseyi giyerek Rama’yı takip etti.  

Lakshmana’nın karısı Urmila çok değerli bir ressamdı. Olaylardan 
bihaber Rama’nın taç giyme resmini yapıyordu. İşine o kadar dalmıştı ki, 
aniden odaya giren Lakshmana’nın yüksek sesle konuşması onu ürkütmüş 
ve hemen ayağa fırlamıştı. Bu hengamede elindeki boyayı kazara yapmakta 
olduğu resmin üzerine döktü. Resmi bozduğu için üzüldü. Bunu gören 
Lakshmana, “İnsanlığa huzur ve refah vermesi amacıyla yapılacak olan 
Rama’nın taç giyme töreni Kaikeyi tarafından durduruldu ve ben de 
yapmakta olduğun taç giyme resmini bozdum,” dedi. Rama ve Sita’ya 
hizmet etmek üzere onlarla ormana gideceğini ve ancak ondört yıl sonra 
döneceğini açıkladı. Karısı onun bu kararından hiçbir şekilde tedirgin 
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olmadı. Gerçekte buna sevindi ve Rama ve Sita’ya en yüce bir bağımlılık 
içinde hizmet vermesi için ısrar etti. Acı ve zevk, üzüntü ve mutluluk 
birbirlerini takip ederler. İnsan her ikisini de sükunetle kabullenmelidir. 

Zevk ve acı , iyi ve kötü iç içedir, kimse bunları birbirinden ayıramaz. 
Zevk veya acıyı, iyi veya kötüyü birisi olmadan öbürünü bulamazsınız. 
Zorlukların yok edilmesi sonucu mutluluk doğar.         (Telegu dilinde bir Şiir) 

Lakshmana karısına veda ederek hayır duasını almak üzere annesi 
Sumitra’ya gitti. ‘Su-mitra’nın anlamı iyi arkadaş demektir. Onun karakteri 
ismine layıktı. Lakshmana, Sita ve Rama ile ormana gitmeye karar verdiğini 
söyleyince, asil bir anne olan Sumitra çok mutlu oldu. Her iki oğlunun da 
krallıkta hükümdar olamayacakları onu endişelendirmemişti. İçinde puding 
bulunan kap kartal tarafından çalınınca, Kausalya ve Kaikeyi ona sempati 
duyarak kendi pudinglerini onunla paylaşmışlardı. Kausalya’nın verdiği 
pudingden Lakshmana doğmuş ve Kaikeyi’nin verdiği pudingten de 
Satrughna doğmuştu. Bu nedenle, Lakshmana ve Satrughna, Rama ve 
Bharata’nın karşıtlarıydılar. Lakshmana Rama’ya ve Satrughna da 
Bharata’ya hizmet verdiler. Oğulları, Rama ve Bharata’ya hizmet verdikleri 
için Sumitra kendisini çok şanslı hissediyordu. Onun böyle asilane 
düşünceleri vardı. Tanrı olan yerde, sadık kulu da vardır. Tanrı ve salik bir 
araya gelince zafer katileşir. Sumitra, Lakshmana’ya, “Oğlum, Tanrı’nın 
eşliğinde olmak en büyük servettir,” dedi. Böylece, Rama ve Sita’ya refakat 
etmesi için Lakshmana’ya hemen izin vermiş oldu.  

Rama, veda etmek üzere Kausalya’ya gittiği vakit, “Oğlum, bütün 
kraliyet konforu içinde beni Ayodhya’da bırakıyor ve zorluklarla dolu 
Aranya’ya (ormana) gidiyorsun,” diyerek ağladı. Rama’nın yanında olan 
Lakshmana şöyle cevap verdi, “Anne, Rama ve Sita olmadan bu Ayodhya 
zaten bir ormandan farksız. Rama ve Sita’nın bulunduğu orman ise 
gerçekten Ayodhya’dır. Sita ve Rama benim ebeveynlerim. Onlara hizmet 
vereceğim ve zamanımı sürur içinde geçireceğim.” 

Büyük bir birlik sadece dört erkek kardeş arasında değil aynı zamanda 
eşleri arasında da aynı idi. Onlar her aile için ideal olanlardı. Gelinleriyle iyi 
ilişkiler içinde olan bir aile var mıdır? Erkek kardeşlerin mal mülk tartışması 
yapmadan birbirleriyle ahenk içinde yaşadıkları aile var mıdır? Böyle ideal 
bir aileyi hiçbir yerde bulamayız. Bu Kali çağı bir Kalaha (çatışma) çağı 
haline gelmiştir. Böyle bir senaryo içinde, Ramayana her aile için bir ışık-
feneri gibi parlamaktadır. Erkek ve kız kardeşlerin birbirlerine karşı 
davranışları ne olmalıdır? Ramayana’da böyle yüce ideallerin uygulamasını 
bulmaktayız. Sadece kutsal Ramayana kitabını okumak yeterli değildir; 
oradaki idealleri uygulamalısınız. Ramayana zamanın, mekanın, kastın ve 
dinin engellerini aşar. Her ulusta, her zaman ve her şartlar altında, hayatta 
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başarılı olabilmek için birlik çok gereklidir. Kuşlar ve hayvanlar bile 
aralarında bir birliğe sahiptirler. Onlarda eşyaları stok yapma gibi bir 
bencillik yoktur. Bu gün insanda, kuşlarda ve hayvanlarda dahi olmayan 
kötü eyilimleri görüyoruz. Dasaratha ailesi içinde bir tek dahi 
anlaşamamazlığa rast gelmezsiniz. Peki, “Kaikeyi, Rama’nın sürgüne 
gitmesini sağlayan aile çekişmesinden sorumlu değil mi?” diye 
sorabilirsiniz. Hayır bu bir tartışma değildi. Gerçekte, Kaikeyi’nin Rama’ya 
karşı büyük bir sevgisi vardı. Rama’yı kendi oğlu Bharata’dan daha çok 
seviyordu. Fakat Manthara’nın kötü arkadaşlığı yüzünden zihni 
zehirlenmişti. Bu nedenle de, Bana arkadaşını göster, senin ne olduğunu 
söyliyeyim, denir. Esasında Manthra da iyi nitelikli biriydi. Bundan önceki 
hayatında bir geyikti ve şimdiki davranışları o zaman başından geçen bir 
olayın sonucudur. Bir gün kocası ile birlikte ormanda oyun oynuyordu. 
Kekaya kralı avlanmak üzere ormana gelmişti. Birbirleriyle oynaşan 
geyikleri gördü. Onları yakalamak isterken erkek geyiği okuyla vurarak 
öldürdü. Dişi geyik çok bedbaht oldu. Annesine giderek kralın bu acımasız 
hareketini şikayet etti. Annesi ona, “Sevgili çocuğum, acı ve zevk, iyi ve 
kötü bu dünyada iç içedir. Hayatın inişlerini ve çıkışlarını aynı kabul ederek 
onlara göğüs germeliyiz. Krala giderek hakkını arayabilirsin,” diyerek 
teselli etti. Bunun üzerine dişi geyik krala giderek içindeki acıyı şöyle 
döktü, “Ey kral! Biz huzurlu ve sürurlu bir hayat sürmekteydik. Benim 
kocamı öldürerek bana dayanılmaz bir acı verdin. Benim hayatımı 
mahvettin.” Kral üzgün bir halde, “Hiç kimse yaptığı hareketlerin 
sonucundan kaçamaz. Sen ölen kocan için üzülüyorsun. Damadını 
kaybetmiş olan annenin de çektiği acıyı anlıyabiliyorum. Bunun sonucu 
olarak ben de bir gün damadımı kaybederek onun acısını çekeceğim,” dedi. 
Dişi geyik Manthara olarak dünyaya geldi ve Kekaya Kralı’nın damadı olan 
Dasaratha’nın ölümüne sebep oldu. 

Bu hayat, üzerinde birleşen ve ayrılan dalgaların bulunduğu bir 
okyanustan farksızdır. Herkes bu hayatın sıkıntılarını, felaketlerini yaşamak 
zorundadır. Bu, Pravritti’nin (dışa dönük yolun) doğasıdır. Hayatın bir 
başka veçhesi daha vardır, Nivritti (içe dönük yol). Küçük çocuk annesine 
giderek, “Karnım aç,” der. Dışa dönük yolu uygulayan anne, “Oğlum, git 
yemek ye. O açlığını bastırır,” der. Bu, Pravritti Dharma’dır. Fakat içe 
dönük yolu takip eden anne sadece, “Git yemek ye,” demez. Çocuğa ne çeşit 
bir yemek ve ne zaman ve nasıl yiyeceğini anlatır. Karnınız aç olunca, 
sağlığınız için faydalı olup olmadığını anlamadan önünüze gelen her arzu 
ettiğiniz şeyi yememelisiniz. Nivritti anne, sizin sağlığınıza yarayacak 
yiyecekleri yemenizi tavsiye eder. Hatta Veda’lar bile Pravritti ve 
Nivritti’nin prensipleri üzerinde durmuştur. Bir insanın arzuları olabilir ama 
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bunlar kısıtlı tutulmalıdır. Yaşam, Hakikat ve dürüstlük temelleri üzerine 
kurulmalıdır. Her bulduğunuz şeyi yemeyin. Aklınıza gelen her şeyi 
konuşmayın. Ancak iyi bir araştırmadan sonra konuşmalısınız. Bunlar, 
Ramayana’nın insanlığa öğrettiği bazı derslerdir. Ramayana bu nedenledir 
ki, Veda’larla mukayese edilir. Hayatın Pravritti ve Nivritti veçhelerini çok 
güzel bir şekilde öğretir. Pravritti, Prakriti’nin Swabhava’sıdır (doğasıdır). 
Nivritti, Atma’nın Swarupa’sıdır (formudur). Nivritti dışa olan bakışlarımızı 
genişletir Pravritti ise bunun aksini yapar. Bu nedenle bütün faaliyetlerimizi 
Nivritti üzerine odaklamalıyız.  

Ramayana, Dharma’nın prensiplerini ve her bireyin görev yolunu öğretir. 
Çağlar ve çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, Ramayana yine her 
zamanki gibi taptaze kalarak insanlığı hakikat ve dürüstlük yolunda 
yönlendirmektedir. Bu gün dahi Ramayana’daki karakterlere saygı ve sevgi 
ile bakmaktayız. Onun yüceliğini anlayabilirsiniz. Ramayana’da dile 
getirilen erdemlilikten daha yücesi yoktur. Ramayana, Parayana’mızın 
(ibadetimizin) konusu olmalıdır. Rama prensibini kalbinize 
yerleştirmelisiniz ve süruru deneyimlemelisiniz. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Günlük hayatınızda Ramayana’nın öğretilerini uygulayın. Rab Rama’nın 
emirlerine itaat edin. Ramayana prensibini anlamak ve assimile edebilmek 
için bu gün Rama Navami festivalini kutluyoruz. Eğer bu kutlama sadece 
tatlılar ve başka lezzetli şeyleri yemek için yapılıyorsa bu yeterli değildir.  

Bilge Valmiki, dünya yüzünde dağlar ve nehirler olduğu müddetçe 
Ramayana’nın da olacağını beyan etmişti. Ramayana ve dağlar ve nehirler 
arasındaki ilişki nedir diye merak edebilirsiniz. Dağlar erkeği ve nehirler de 
dişiyi temsil eder. Bu dünyada kadın ve erkek olduğu müddetçe, 
Ramayana’nın görkemi dünyayı aydınlatmaya devam edecektir. Kadınlar, 
fedakarlığın sembolü oldukları için nehirlerle mukayese edilirler. Onlar, 
herkesin susuzluğunu gidererek devamlı akarlar. 

Ramayana insanlara yüce idealler bahşeder. İnsanlar böyle kutsal bir 
öykü üzerinde tefekkür edip onun ülkülerini takip etmelidirler. Rama ve 
Sita’nın evlenme törenleri Mithila’da büyük şenlikler ve neşe içinde 
kutlanmıştı. Rama ve Sita’nın İlahi evliliklerini görmek için şarkılar 
söyleyerek insanları davet etmişlerdi. 
 

Gelin, Rama ve Sita’nın evlenmelerini görmeye gidelim, 
Oradaki manzara yüce bir erdem bahşedecek. 
Bu evlenmeyi gören kimselerin hayatları kutsallaşacak. 
Herkes, haydi gelin bu kutsal evlenmeyi görmeye, 
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File binmiş olan Rama nur içinde parlıyor. 
Anne Sita, O’nun yanı başında, 
Erkek kardeşler ise onların hizmetlerine amadeler. 
Sita ve Rama gülümseyerek bizlerin hatırını soracaklar; 
Bundan daha fazla ne arzu edebiliriz ki 
Gelin hemen gidelim 
Rama ve Sita’nın kutsal evlenmelerini görmeye. 
    (Telegu dilinde bir Şiir) 

 
İnsanlar bu şarkıları söyleyerek Rama ve Sita’nın evliliklerini 
neşelendirdiler. Ayodhya ve Mithila’nın halkı çok mutlu olmuşlardı. 
Mithilapura’nın bütün halkı büyük şenlikler yaparak coşmuşlardı. İlahi 
evlilik herkese büyük bir sevinç bahşetmişti. Rama’nın öyküsü 
esrarengizdir, kutsaldır ve sürur doludur. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Rama’nın öyküsü eski bir şey değildir. O ebedidir ve her zaman yenidir. 
O, hayırlı ve uğurlu şeylerle doludur. Kalplerinizi Ramayana’nın kutsal 
ilkeleriyle doldurmanızı temenni ederim! Nefret etmekten ve bütün 
anlaşamamazlıklardan kurtulmanızı temenni ederim! Rama üzerinde 
devamlı tefekkür ederseniz büyük bir sevinç ve haz duyacaksınız. 
 
Bhagavan İlahi Diskur’unu, “Rama Rama Rama Sita......” Bhajan’ı ile sona 
erdirdi. 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalbinizin sahasında oynanmakta olan şu futbol 
denilen oyunun iki sınırı hangileridir? Bunlar ‘Dharma 
Vidya’ (dünyadaki davranışlarımızı belirleyen eğitim) 
ve ‘Brahma Vidya’dır (öbür dünyadaki davranışlarımızı 
belirleyecek olan eğitim). İşte topun bu iki sınır içinde 
tutulması gerekir. 

 
BABA 


