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Krishna Janmashtami      06 Eylül 2004    Prasanthi Nilayam 
(2. Diskur) 
 
 

ALLAH ‘SATHYA’ ve ‘DHARMA’YI 
KORUYANLARI KORUR 

 
Ne hac merkezlerine yapılan ziyaret, ne ödenen kefaret, ne de Yoga 
uygulamaları, 
Ne kutsal metinlerin incelenmesi veya yardım sever hareketler 
Sizin Samsara okyanusunu geçmenize yardımcı olamaz, 
Bunu ancak asil olana verilen hizmet sağlar.  

      (Sanskrit dilinde bir Sloka) 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Ravana’nın, dört Veda ve altı Sastra (spiritüel metinler) üzerinde 
üstat (master) olduğunu herhalde kutsal metinlerde okumuşsunuzdur. Bütün 
bu kutsal metinleri öğrenmesine rağmen, kendisinde hiçbir dönüşüm oldu 
mu? Hayır. Daivatya’yı (ilahi nitelikleri) geliştireceği yerde, danavatya’yı 
(şeytani nitelikleri) geliştirdi. Ravana’nın sahip olduğu on baş, dört Veda’yı 
ve altı Sastra’yı temsil eder. Her şeyi tayin eden bir savaşın sonunda Rama, 
elde ettiği bilgiyi uygulamayan Ravana’nın başlarını koparıp attı. Sadece 
kutsal metinleri öğrenmek ve Veda’ları terennüm etmek, insanı dönüşüme 
uğratmaz. Ravana’nın bu mesajı anlayabilmesi için, Rama oklarıyla onun on 
başını kesip biçti. Ancak en son dakikada, ruhu bedenini terketmeden önce, 
Ravana yaptığı hataları anladı ve pişmanlık duyarak tekrar kutsallaştı. 
 Allah her ne va’zederse o, insanlığın refahı ve faydası içindir. Bu 
nedenle, Veda öğretilerinden hiç olmazsa bir tanesini insanın uygulamaya 
koyması yeterlidir. İlahi öğretileri uygulamaya koyması, her insanın doğal 
bir niteliği olmalıdır. 
 Prasanthi Nilayam’da, ilk okul öğrenclerinin bile yüksek sınıf 
öğrencileriyle birlikte Veda’ları terennüm ettiklerini görürsünüz. Bu 
çocuklar, bütün Veda’ları bilmelerine rağmen, bunları uygulamaya koyacak 
bilgiye sahip değiller. Veda’ları sadece ezberden okumak, fazla bir fayda 
temin etmez. 
 Sadece Allah, her yerde ve her zaman mevcuttur. Dünya ise, bir 
illüzyondur. Allah’ın her yerde mevcut olduğu kutsal öğretisi, herkese 
nakledilerek yayılmalıdır. Veda’ları terennüm eden ve öğreten çok sayıda 
sadhaka (spiritüel aday) vardır. Bir örnek. Bir teyp, veya bir disk, sadece 
üzerine kaydedileni çalar fakat çaldığı bu melodiyi kendisi 
deneyimleyemez. İnsanın söylediği bir şeyi yapmaması, faydasızdır. 
Bundan böyle, insan kutsal öğretileri idrak etmeli, anlamalı ve 
uygulamalıdır. 
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 Rab Krishna, va’zettiği her şeyi uygulamıştır ve herkesin de aynı 
hareketi yapmaları üzerinde ısrar etmiştir. Mahabharata’da, geçmiş 
zamanda, kendileri birer ünlü bilgin olan, çok sayıda yaşlı kimselere 
rastlarsınız fakat bunlar elde ettikleri bilgiyi uygulamayı başaramamışlardır. 
Bu gün de durum aynıdır. Allah’ın tercih ettiği veya sevmediği hiçbir şey 
yoktur. O’nun nazarında her şey eşittir. Fakat bir insanın, öğrendiklerinin ne 
kadarını uygulayıp uygulamadığını gözlemler. 
 Çok sayıda insan, kutsal metinleri inceler, hacca gider, kefaret yapar, 
Allah’ın İsmi’ni terennüm eder (zikir yapar), fakat bütün bunların faydası 
ne? Çokları Ben’den, japamala (tesbih) ister. Bunu boynunuzu süslemesi 
için mi yoksa spiritüel deneyim için mi istiyorsunuz? Bu sadhana’yı 
(spiritüel uygulamayı) yapmak isteyen için, bir tek el yeterlidir. (Bu anda 
Swami elleriyle, insanın nasıl namasmarana yapabileceğini gösterdi.) Elin 
beş parmağı, dokuz akshara’yı (harfi) ihtiva eder. Bunlar da oniki 
Brahma’ya bölünmüştür. Ve bunların hepsi, tesbihin yüzsekiz tesbih 
tanesini meydana getirir. Rama ismini, dokuz çarpı oniki defa zikretmek 
(terennüm etmek) yüzsekiz yapar. Bu sadhana’yı yapmak için ne bir 
japamala’ya ne de belirli bir yere ihtiyaç vardır. Bunu insan, yürürken ve 
hatta yatağına yattığı vakit, uykusu gelinceye kadar bile yapabilir. Böyle 
kolay ve kutsal yollar varken, niçin insan kendisini yorucu sadhana’lar 
yapmaya zorlayarak uykusundan eder? 
 Droupadi, iffetliliği (cinsi konularda ahlak kurallarına bağlılık) ile 
bilinir. Eşlerini çeşitli yollarda korumuştur. Genç Pandava çocuklarının 
tüyler ürpetici katliamlarından sonra, bütün bu canavarlılığın suçlusu olan 
Aswatthama’nın izini bulan Arjuna, onu yakalayarak Droupadi’nin önüne 
getirmişti. Bütün bu kötülükleri yapan kimseye, Droupadi lanet okuyacağı 
ve onun cezalandırılmasını isteyeceği yerde, kocasının en saydığı 
Guru’sunun oğlu olan Aswatthama’nın ayaklarına kapanarak şunları 
söylemişti: 
 

Benim eşlerim bütün bildiklerini senin baban Dronacharya’nın 
ayakları dibinde öğrendiler. 
Dronacharya’nın oğlu olarak, benim çocuklarımı öldürmen doğru 
bir hareket miydi?  
Genç, sessizce sağ salim uyuyan, 
Sana karşı en ufak bir garazları olmayan ve sana en ufak bir zarar 
vermeyi dahi akıllarından geçirmeyen bu çocukları öldürmeye nasıl 
kalbin razı oldu?     (Telegu dilinde bir Şiir) 

 Droupadi böyle dua ederken, Bhima onun bu haline dayanamadı, ve 
öfkeden çılgına dönerek haykırdı: 
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Bu Droupadi aptal bir kadın, 
bu kötü adamın özgürlüğü için yalvarıyor. 
Çocuklarını katleden bu caniye karşı hiçbir öfke duymuyor. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Arjuna, Aswatthama’yı tam öldüreceği anda, Droupadi onun 
ayaklarına kapanarak onu şöyle ikna etmeye çalıştı: “Arjuna! 
Aswatthama’yı öldürmekle zannediyor musun ki benim çocuklarım geri 
gelecek? Onun annesi de, çocuklarımı kaybetmekten benim duyduğum 
üzüntülerin aynını duyacaktır. Veda’ları ve Sastra’ları öğrenmiş olmana 
rağmen nasıl oluyor da soğuk kanlılığını muhafaza edemiyorsun?” 
 

Beden beş elementten teşekkül etmiştir ve 
günün birinde yok olmak mecburiyetindedir, 
Fakat onun içinde İkamet Eden ne doğar ne de ölür. 
İçinde İkamet Eden’in hiçbir şeye bağımlılığı yoktur ve O, 
Ebedi Tanık’tır. 
Hakikatte, İçinde İkamet Eden O, Atma formunda, 
Bizzat Allah’ın Kendisi’dir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 İşte, Droupadi, Aswatthama’nın iğrenç hareketini affetmesi için 
Arjuna’ya böyle yalvardı. Arjuna bunu şöyle yanıtladı, “Sen benim 
yeminimi yerine getirmeme mani oluyorsun.” 
 Buna karşılık olarak Droupadi, “Başının tepesini traş etmek ve 
başındaki kraliyet mücevherini almak onu öldürmeye eşittir,” dedi. 
 Arjuna, Droupadi’nin tavsiyesine uyarak Aswatthama’nın başını 
kazıdı, kraliyet mücevherini elinden alarak onu serbest bıraktı. 
 Papa (günah) nedir? Başkalarını incitme, suistimal etme ve öldürme 
olayı, günahtır. Punya (liyakat) nedir? Başkalarına yardım etmek liyakattır. 
Bu nedenle insan, kötü bir harekete karşı kötü hareketle mukabele 
etmemelidir. Onun yerine insan, suçluyu affederek bağışlayıcı olmalıdır. 
Mahabharata’da buna benzer çok sayıda kutsal öğretiler mevcuttur.  
 Droupadi gibi asil, çok sayıda kadın vardır. O, ideal olarak bütün 
kadınları temsil eder. Böylesine yüce bir kadının öğretilerini niçin 
unutuyoruz? Günümüzde kadınlara birer kuklaymış gibi muamele 
edilmektedir. Fakat onlar cesaret, kahramanlık, fedakarlık, azim ve 
dürüstlük doludurlar. Kadınlarda gizli olarak mevcut olan gücü, hiç 
tanıdınız mı? Erkekler, kadınlarda mevcut olan böyle kahramanlığa ve 
cesarete sahip değillerdir. Böyle yüce kadınlar sayesinde Bharatiya (Hint) 
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kültürü, büyük saygı kazanmıştır. Aksi halde çoktan kaybolmuş olurdu. 
Kadınlara, cesaret, kahramanlık, azim ve dürüstlük gibi bahşedilmiş olan 
büyük güçleri hiç tanıdınız mı? Bu nitelikleri erkeklerde bulmak biraz 
zordur. Niçin? Çünkü erkeklerin çoğu kendilerini mahveden öfke 
hastalığından mustariptirler.  
 

Öfkeli bir insan yaptığı hiçbir işte başarılı olamaz. 
Günahlar işler ve herkes tarafından alay edilir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Kadınların da zaman zaman öfkeye kapıldıkları ve günahkar 
hareketlerde bulundukları mümkündür. Bu gibi insanları, suçlamak ve 
ayıplamak yerine onları affederek, kendilerini düzeltmeleri için teşvik 
etmelidir. Kadınlardaki sabır ve hoşgörü niteliği büyüktür. Hakikatte, zorluk 
anlarında, Droupadi’nin bir niteliği olan ılımlılık, Pandava’ları kurtarmıştır. 
Şu yaşadığımız zaman içinde de onun gibi bir miktar kadına rastlayabiliriz.  
 Öfke, hırs, kıskançlık, kibir ve gurur gibi kötü nitelikler erkeklerde 
daha belirgindir. Kadınlar bu kötü nitelikleri daha kolayca kontrol 
edebilirler. Bu şartlar altında, huzuru ve ahengi koruyan ve geliştiren böyle 
kadınları teşvik ve taktir etmek bizim görevimiz olmalıdır. Fakat bunun 
aksine, kadınlar küçümsenmekte ve hor görülmektedirler. Hayır, hayır, bu 
böyle olmamalıdır. Asil niteliklere sahip olan böyle kadınlar teşvik 
edilmeye ve desteklenmeye layıktırlar.  
 Birkaç gün önce, bu Salon’da, kadınlığın görkemini canlandıran bir 
oyuna şahit oldunuz. Chethana tarafından sahneye konulan bu oyuncukta, 
ideal bir kadın olarak anne Sita’nın yüceliği takdim edilmişti. Kadınların 
yüceliğini canlandıran böyle çabalar teşvik edilmelidir.  
 Sathya ve Dharma (hakikat ve dürüstlük) Hint kültürünün en büyük 
niteliğidir. Eğer bu iki şey korunabilinirse, ülke yozlaşmadan kurtulabilir. 
Ülkenizi korumak için askere gitmenize veya savaş yapmanıza gerek 
yoktur. Sizin içinizde gizli olarak bulunan hakikat ve dürüstlük korunursa, 
onlar ülkeyi korurlar. Bir savaş esnasında düşmanları öldürmek pek matah 
bir iş değildir. Öncelikle, içinizde bulunan hakikati ve dürüstlüğü 
korumalısınız. Ülke otomatik olarak korunacaktır.  
 Hint kültürü, satyam vada’yı (hakikati konuş) ve dharmam chara’yı 
(dürüstlüğü uygula) teşvik eder. Bunu büyük bir sebatla uyguladığınız 
takdirde büyük bir kahraman olursunuz. Sathya ve Dharma’yı koruduğunuz 
takdirde, buna karşılık olarak Allah da sizi koruyacaktır. Allah’a ibadet 
ederek O’nun rahmetini kazanmaya çalışmak yerine eğer hakikati ve 
dürüstlüğü korursanız, Allah sadece ülkenizi değil bütün dünyayı 
koruyacaktır. Hakikat, sizin hayat-nefesinizdir. Dürüstlük ise zırhınızdır. Bu 
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nedenle hakikati koruyun ve dürüstlüğü besleyin. Bu yeterlidir. Hakikat ve 
dürüstlük birbirinden ayrılamazlar. Biri, öbürü olmadan mevcut olamaz. 
 Bunların her ikisi de evrenin hayat-nefesidir. Droupadi bunların her 
ikisini de büyük bir özenle uyguluyor ve etrafa yayıyordu.  
 

Sathya Dharmamu Santhi Premalatho 
Nee nithya jeevana yathra saginchu. 

 
Ey insan! Hakikatin, Dürüstlüğün, Huzurun ve 
Sevginin yardımıyla hayat yolculuğunuza devam edin. 

 
Her ne olursa olsun bu prensiplere sadık kalmalısınız. Bu gibi 

insanları Allah daima koruyacaktır. Tarih, sathya ve dharma’ya büyük bir 
sadakatla bağlanarak, devamlı olarak Allah tarafından korunan insanların 
örnekleriyle doludur. Bu örneklerden birisi de Pandava’lar ve onların iffetli 
karısı Droupadi’dir.  
 Şöyle tartışabilirsiniz, “Bu günkü dünyada sathya ve dharma ne 
yapıyorlar ki? Onlar kimleri koruyorlar?” Bu tamamen yanlış bir 
tartışmadır. Eğer sathya ve dharma’yı korursanız, onlar da buna karşılık 
olarak sizin yanınızda yer alarak sizi koruyacaklardır. Onlar İlahi Vasfın 
somutlaşmışlarıdırlar. Maalesef bu gün insanlar, sathyam vada (hakikati 
konuş) ve dharmam chara (dharma’yı uygula) yerine, onun çarpıtılmış şekli 
olan sathyam vadha’yı (hakikati öldür) ve dharmam chara’yı (dharma’yı 
uygula) izlemektedirler. Bu tamamen bir sapıklıktır. Hayatınızı sathya ve 
dharma üzerine kurmalısınız ve onları hayatınızdan çok daha önemli olarak 
kabul etmelisiniz.  
 Droupadi, çocuklarını öldüren Aswatthama’ya yalvarırken, Bhima 
kontrol edilemeyecek derecede öfkeden köpürmüştü. Yumruklarını sıkarak 
Aswatthama’yı öldürmek amacıyla onun üzerine doğru yürüdü. Öfkesini 
kontrol edemeyerek Droupadi ile tartıştı, “Sen deli misin? Beş oğlunun 
acımasızca boğazlarını kesen bu adamı niçin kurtarmaya çalışıyorsun? Bu 
çocuk katili adamın kafasını yumruklarımla parçalayacağım. Benim 
yolumdan çekil.”  
 O anda Droupadi, Bhima’nın ayaklarına kapanarak, Aswatthama’nın 
hayatını bağışlaması için ona yalvardı. Sakinleşmesi için dua etti. Bu 
durumu seyretmekte olan etraftaki insanlar hayretler içinde kalmışlardı. 
Droupadi’nin gerçekten deli olup olmadığını düşünüyorlardı! Hakikatte, 
keşke herkes onun gibi deli olsaydı. Dünya o zaman bambaşka olurdu. 
 Droupadi, eşlerinden Aswatthama’nın hayatını kurtarmaları için 
yalvarırken, o da kendisinin affedilmesi için dua etti. Droupadi, 
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Aswatthama’daki bu değişiklikten memnun olmuştu ve ona, “Kardeşim! 
Benden seni affetmemi istemene gerek yok. Bunun yerine, annene saygılı ol 
ve ona hizmet et. Onu üzüntülerle boğma. Ona hiçbir zaman acı çektirme ve 
ona iyi bak,” dedi. Beş oğlunu kaybetmesi dahi Droupadi’yi göz yaşlarına 
boğmadı. 
 Bazı kadınlar Bana gelerek, “Swami, kocamın ölümü bende büyük 
acılar yarattı. Bu felaketin altından nasıl kalkabilirim?” diye soruyorlar.  
 Ben cevap olarak, “Ya! Demek kocan öldü? Çok mutluyum,” 
diyorum.  
 Benim bu takındığım tavırdan çok mutsuz oluyorlar ve, “Bu ne 
demek Swami? Benim kocamın ölüm haberi Seni çok mu mutlu ediyor?” 
diye sorguluyorlar.  

Ben başka ne diyebilirim ki? Ben her zaman mutluyum. Ben üzüntü 
nedir bilmem. Ben daima görevimi yerine getiririm. 

Herkesi koruyan tek kişi sadece Allah’tır. Bu nedenle, daima Allah’a 
dua etmelisiniz. Allah’ı unutarak, insanların insafına kalmak, bu delilikten 
başka bir şey değildir! Hayatınızda her şey için Allah’a tabi olmalısınız. Bu 
gerçek bir thapas’tır (kefarettir).  

Kadim zamanlardan bu yana, kadınlar Bharat’ın (Hindistan’ın) 
temeli ve hayat-nefesi olmuşlardır. Onlar, hakikatin ve dürüstlüğün 
somutlaşmışlarıdır. Böyle asil kadınlara ne kadar saygı ve sevgi göstersek 
azdır! Fakat bunun tam aksine olarak, bazı insanlar onları akıl almayacak 
ıstıraplara sokmaktadırlar. Kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaşlıklar sonucu, 
insanlar iyi ve kötüyü ayırt edebilme yeteneklerini kaybederek kadınlara 
işkence çektirmektedirler. Hiçbir kadın, her ne şekilde olursa olsun, fiziksel 
ve zihinsel işkenceye tabi tutulmamalıdır. Bharat’ta kadınlara daima büyük 
saygı gösterilmiştir. Bharat’ta bir miktar iffetli ve asil kadınlar olmasına 
rağmen, Bharatiya’lar (Hint’liler) yine de zorluklardan geçmektedirler. 
Bunun sebebi nedir? Bu kimin kabahatidir? Bunun sebebi, Bharatiya’ların 
kadınlara toplumda gereken saygıyı göstermemelerindendir. Kabahat 
erkeklerdedir. 
 

Bu kutsal Bharat topraklarında gerçek güzellik hoşgörüdür. 
Bütün ritüeller arasında hakikate bağlılık en yüce kefarettir. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Kadınların hakiki karakterleri yaptıkları thapas’tır (kefarettir). Bu 
nedenle, böyle asil kadınlar teşvik ve onöre edilmelidir. Eğer bu önemli 
prensibi uygulayabilirseniz, hayatınız kutsallaşacaktır. Karılarına kötü 
muamele edenler hiçbir zaman mutlu ve başarılı olmayacaklardır. Kocaları 
için hayatlarını dahi feda etmeye hazır olan kadınları eğer erkekler 
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koruyamazlarsa, onların varlıkları ne işe yarar ki? Kadınlar gerçekten 
yuvalarının baş tacıdırlar. Bizim en başta gelen görevimiz onları korumaktır. 
Kadınınızın göz yaşı dökmesine hiçbir zaman müsaade etmeyin. Eğer 
kadınlar göz yaşı döküyorlarsa o yuvalar en kısa bir zamanda harap 
olacaklardır. Kadınlar toplumun idealleridir. Onları hiçbir zaman üzmeyin. 
 Erkekler, hakikat ve dürürstlük dolu bir hayat sürmelidirler. Ancak o 
zaman ülkelerini koruyabilirler ve gerçek erkek ismine layık olurlar. Başka 
türlü nasıl kahraman erkekler olurlar? Bazı insanlar mabedlere giderler. 
Mabede gittikleri vakit, kadınları koruyacaklarına ve onlara saygı 
göstereceklerine dair ant içmeliler. Ancak o zaman kendileri de 
korunacaklardır. Ancak kadınlar güvende oldukları vakit bütün dünya mutlu 
olacaktır. Bundan böyle, eğer bu dünyada dharma’yı korumak istiyorsanız 
ilk önce kadınlara karşı kendi dharma’nızı korumalısınız. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kendinizi kadınların yerine koyun ve bazı erkekler tarafından 
işkence yapıldığınızı düşünün. Kendinizi ne kadar mutsuz ve aciz 
hissedeceksiniz! Kadınlar, kocaları için hayatlarını dahi feda etmeye 
hazırdırlar. Fakat erkeklerde böyle bir fedakarlık ruhu yoktur. Erkekler de, 
kadınlar gibi fedakarlık ruhlarını geliştirmelidirler. Ancak o zaman erkek 
denmeye layık olursunuz. Aksihalde, sadece formda erkek fakat erkeklikten 
yoksun olursunuz. Kadınları abala (zayıf) olarak kabul edersiniz. Fakat 
hakikatte onlar sakthi swarupa’lardır (kuvvetin ve gücün somutlaşmışları). 
Ben ancak kocalarını kaybetmiş kadınların durumlarını biliyorum. Bu 
durumdaki kadınları korumak bizim görevimizdir. Eğer bu görevi istenilen 
şekilde yerine getirebilirseniz, bütün hayatınız boyunca mutlu olacaksınız.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 En ufak bir işte dahi hakikati izlemelisiniz. Sathya kelimesinde, 
“sa”, “tha”, ve “ya” olmak üzere üç harf vardır. Eğer bunları geriye doğru 
sıralayacak olursanız, “ya”, “tha” ve “sa” meydana gelir. Bunun anlamı, 
yama (içsel duyuların kontrölü) ve niyama (dışsal duyuların kontrölü) gibi 
tapa’ları sade bir şekilde yaptığınız takdirde, Sathya Swarupa’nın (Hakikatin 
Somutlaşmışının) ilahi vizyonunu göreceksiniz. Bu bakımdan, her 
kelimenin içsel anlamını iyice anlayarak onları titiz bir şekilde izlemelisiniz.  
 Her şeyden feragat etmiş yüce bir kral olarak bilinen Kral Janaka, 
kendisini örnek göstererek hakikati ve dürüstlüğü tebasına aşılardı. Kızı Sita 
da, hakikat ve dürüstlüğe dayanan bir hayat sürmüştür. Bunun gibi ideal 
kadınların hayat hikayelerini okumuyorsunuz. Onun yerine değersiz şeyleri 
okuyorsunuz. Hayır. Hayır. Bu size hiç yakışmıyor. Çok kutsal olan 
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Bharat’ın eski tarihini okumalısınız. Bharat’taki kadınların karakterleri ve 
ahlakları çok kutsaldır. Ancak böyle yüce kadınları koruduğunuz vakit 
erkek denmeye layık olacaksınız. Bir bıyık ve sakal koymakla erkek 
olacağınızı mı zannediyorsunuz? Bıyık ve sakal, erkekliğin gerçek işaretleri 
değildir. Hanımları korumalısınız ve ailenin itibarını sağlamalısınız. Ancak 
o zaman birer kahraman ve karakter sahibi erkekler olursunuz.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Kadınları hakikatın somutlaşmışları olarak kabul edin. Eğer onlarda 
ufak tefek kusurlar bulunursa dahi onlara aldırmayın. Onlara saygı ve sevgi 
gösterin. Onları incitecek tek bir kelime dahi söylemeyin. Eğer isterlerse 
çok büyük işleri başarabilirler. Kadınları korumak ve onları teşvik etmek 
için hayatınızı bile feda etmeye hazır olmalısınız. Hiç olmazsa bu günden 
itibaren, dünya üzerindeki kadınların şereflerini ve itibarlarını korumak için 
ön safhaya geçmelisiniz. Aynı zamanda kadınlar da, sthri dharma’yı 
(kadın/feminist) korumak için üzerlerine düşen görevi yapmak için ant 
içmelidirler.  
 Erkeklere gelince, kadınları koruma açısından onlar için yeni bir şey 
yok. Bunu yapmak sizlerin görevinizdir. Kadının görevi, bütün aileye bir 
bütün halinde bakmak ve onları beslemektir. Eğer kadınlar korunurlarsa, 
onlarda buna karşılık bütün dünyayı koruyacaklardır. Hiçbir zaman 
kadınları küçümsemeyin ve onlara oyuncak muamelesi yapmayın. Hiç 
olmazsa şimdiden sonra bütün erkeklerin, kadınların şereflerini ve 
itibarlarını koruyarak kendi şeref ve itibarlarını koruyacaklarını ümit 
ederim. Hepinizi kutsayarak, Diskur’uma burada son veriyorum. 
 
[Bagavan Diskur’unu, “Rama Rama Rama Sita” Bajan’ı ile sona erdirdi.] 

 
***** 


