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Vijaya Dasami   22 Ekim 2004      Prasanthi Nilayam 
(Dasara 4) 
 
 

BHARAT MATHA’NIN (Anne Hindistan’ın) 
VAKARINI VE ŞEREFİNİ SÜRDÜRÜN 

 
 

Başını süsleyen hilal ile, keçeleşmiş saçlarının bukleleri arasından akan 
Ganj nehrinin serin sularıyla, alnının ortasında parlayan gözüyle ve 
böğürtlenin parlaklığıyla parıldayan mor boynu ile Kailasa’nın Rab’bi, 
İlahi formunu gözlerinizin önünde tezahür ettirdi. Kollarında yılandan 
bilezikler ve beline yılandan kemer takmış, bütün bedeni Vibhuti ile 
sıvanmış, alnını kumkumdan bir benek süslemekte, pembe dudakları koyu 
kırmızı bitıl usaresinin parlaklığıyla parlamakta, pırlatanlarla işlenmiş 
küpeler kulaklarında sallanmakta ve bütün esmer vücudu ilahi bir şekilde 
parlamakta. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Her gün, Easwara prensibi (Üluhiyet/İlahi Vasıf) üzerinde uzun uzun 
yorumlar yapan çeşitli konuşmacıları dinlemektesiniz. Çok kimse, 
Easwara’nın keçeleşmiş buklelerle dolu bir saça ve kendisini güzelleştirmek 
için yılanlarla süslenmiş bir vücuda sahip olduğunu tahayyül eder. Fakat bu, 
Easwara’nın gerçek formu değildir. O, her yere nüfuz etmiş olmasına 
rağmen, salikler, muhayyilelerinde O’na çeşitli süslerden teşekkül eden bir 
form atfederler.  
 Bharatiya’ların (Hintlilerin) mizaçlarında, hayran oldukları çeşitli 
Tanrı formlarını ve ibadet ettikleri idolleri, dilencilerin seviyesine indirmek 
gibi bir zaafları vardır. Hakikati söylemek gerekirse, bu kutsal Bharat 
topraklarında ne dilenciler vardır ne de bir dilenci olabilir. Her hangi bir 
kimseyi kendinizden aşağı görmek ve onların sizden para isteyeceklerini 
tahayyül etmek, insanda bir zaaflık işaretidir. Yabancı ülkelerden gelen 
böyle bağnaz düşünceli insanlar, Hindistanı fakir ve dilencilerle dolu bir 
ülke olarak kabul etmektedirler. Bu, çok yanlış bir kavramdır. Bharat hiçbir 
zaman fakir bir ülke olmamıştır. İnsanların ekonomik açıdan geride 
kalmaları, onların dilenci olduklarını ifade etmez. Bu dünya üzerinde dilenci 
yoktur. Bir insan mali bir yardım veya yiyecek isterse, ona dilenci gözüyle 
bakılmaktadır. Hakikatte, bir kimseyi dilenci yapmaktan, bizler sorumluyuz. 
Onları kendimizden aşağı görüyor ve onlara kötü muamele yapıyoruz. 
Bharat toprakları bolluk ve refah içindedir. Bu ülkede dilenci olmadığı 
idrakine varmalısınız ve ona göre hareket etmelisiniz. Bazı insanlar, Allah’ı 
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bile dilenci seviyesine indirmektedirler. Arzuları yerine gelince, Allah’ı 
methederler. “Allah’ım, eğer benim arzularımı yerine getirirsen Sana para 
veya ona benzer şeyleri sunacağım,” diye dua ederler.  
 Allah fakir değildir, bundan böyle O’nun yarattığı insanlar da fakir 
olamazlar. Hemcinslerini fakir yapan ve onlara kötü muamele yapan, yine 
insanın kendisidir. Böyle aşağılık ve kötü uygulamalara son verilmelidir. 
Bazı insanlar Rab Venkateswara’nın paraya ihtiyacı olduğunu düşünürler. 
O’nun para karşılığında, işlerini yapacağını ve arzularını yerine getireceğini 
zannederler. Böylece O’nu dilenci seviyesine indirirler. Bu çok ciddi bir 
hatadır.  
 Allah dilenci değildir. O’nu babanız ve anneniz gibi kabul 
etmelisiniz. Allah ve hemcinsleriniz için, sevgi geliştirmelisiniz. Bir kimseyi 
hiçbir zaman dilenci olarak kabul etmeyin ve ona kötü muamele yapmayın. 
Sıkıntı içinde olanlara yardım elinizi uzatın. Allah’a karşı sevgiyi geliştirin 
ve günah işlemekten korkun. Bir insan size yardım etmeniz için yaklaşırsa 
onu aciz ve aşağılık olarak görmeyin. Onu küçük düşürmeyin. Herkese karşı 
sevgiyi geliştirdiğiniz ve saygı gösterdiğiniz vakit, içinizde doğuştan var 
olan ilahi vasıf önünüzde tezahür edecektir. Herkese karşı, erkek ve kız 
kardeşlerinizmiş gibi davranın. Hiçbir zaman hiçbir kimseye dilenciymiş 
gibi bakmayın. Sizin verici ve başkasının da bundan faydalanan bir kimse 
olduğunu düşünmek büyük bir hatadır.  
 Bazı iş adamları sorumlu kimselere rüşvet teklif ederek işlerini 
yaptırırlar. Rüşvet teklif etmek veya rüşvet almak büyük bir günahtır. 
Rüşvet istemek, sadaka istemekten başka bir şey değildir. Böyle adi 
uygulamalara meydan vermemeliyiz. 
 Kadim zamanlardan bu yana, Bharat ahlaki ve dürüstlük değerlerini 
sürdürerek bütün dünyaya örnek olmuştur. Fakat maalesef bu gün bu 
değerler unutulmuş durumdadır. Aç olanları sevgi ile doyurun, fakat hiçbir 
zaman onlara dilenci olarak bakmayın. Bu ülkede dilenmeye meydan 
verilmemeli ve teşvik edilmemelidir. İnsanlar size gelerek yiyecek 
isteyebilirler. Bu onların dilenci olduklarını ifade etmez. Onlara yemek 
verdiğiniz için siz onlardan üstün olamazsınız. Onlarla sevgi dolu konuşun 
ve açlıklarını giderin. Fakat hiçbir şekilde onlara hakaret etmeyin. 
Bharatiya’lılar, hemcinslerini dilenci yaparak ülkelerini lekelemektedirler.  
 Bharat fakir bir ülke değildir. Eğer öyle olsaydı, geçmiş zamanlarda 
o kadar çok yabancı kralın burayı istila etmelerine ne gibi bir anlam 
verebiliriz? Çok sayıda yabancı kral bu ülkeyi istila ederek ülkenin servetini 
yağma ettiler. İnsan kendisini, bir başka insanla mukayese ettiği için zengin 
veya fakir olma sorusu ortaya çıkmaktadır. Eğer herhangi bir kimse kapınıza 
gelip de, “Bhavati Bhiksham Dehi” (anne, sadaka ver) derse ona dilenci 
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muamelesi yapmayın. Onlara başka bir insanmış muamelesi yaparak onların 
duygularını paylaşmaya çalışın. Size gelerek sizden yiyecek istemeleri 
onların sizden aşağılık olduklarını ifade etmez. Kendilerine yiyecek alacak 
paraları olmadığı için, onlar fakir siz milyoner olmazsınız.  
 Eğer ülkenizin şöhretini sürdürmek istiyorsanız, hemcinslerinize 
saygı gösterin. En başta ana vatanınıza olan sevginizi geliştirin. Bir 
Baharatiya (Hintli) olduğunuz için iftihar edin. Çok sayıda asil ruhun doğum 
yeri olan bu kutsal topraklarda doğduğunuzu idrak edin. Dün hanımların, 
Bharat’ı Veda’ların, Upanishad’ların ve Bagavad Gita’nın ülkesi olarak 
övdüklerini işittiniz. Bharat’ın görkemini ve haşmetini daima hatırınızda 
tutmalısınız ve ona göre hareket etmelisiniz. Ancak o zaman Bharatiya 
ismine layık olursunuz. Eylemleriniz sözlerinizle uyumlu olmalıdır. Kötü 
bir şekilde hareket ederek, sadece Bharat’ın görkemini övmek boştur.  
 

Bu kutsal Bharat ülkesinde hoşgörü gerçek bir niteliktir.  
Bu ülkedeki balözü duyular insanın annesine olan duyular gibidir. 

       (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 Bharat’ı kendi annenizmiş gibi kabul edin. Ona karşı olan sevginizi 
ve saygınızı geliştirin ve onun vakarını ve şerefini sürdürün. Eğer annenizi 
fakir olarak düşünüyorsanız, kendinizi nasıl zengin addedebilirsiniz? Kadim 
zamanlardan bu yana kutsal metinler ve destanlar yoluyla, Bharat herkese 
bilgi servetini bahşetmiştir. Böyle bir ülkeye nasıl fakir denebilir? Sizin 
fiziksel anneniz fakir olabilir ama anavatanınız asla fakir olamaz. Bu kutsal 
topraklar bütün ülkeler arasında en yüce olarak nam salmıştır. Böyle yüce 
bir ülkeyi fakir ve aciz sayarak ona saygısızlık yapmayın. Bharat’ta olan 
erdemliliği ve dürüstlüğü başka hiçbir ülkede bulamazsınız. Bharat, altınla 
dolu bir hazine sandığıdır. Böyle bir ülkede doğduğunuza göre altın ve 
gümüşü aramak için başka bir yere gitmeye ne gerek var ki? Fakat ne yazık 
ki, insanlar böyle altın dolu bir ülkeye saygısızlık gösteriyor ve itibar 
etmiyorlar. Eğitim görmüş olanlar Bharat’ın kadim görkemini tekrar 
canlandırmak için ant içmelidirler. Fakat ne kadar acıdır ki, eğitim görmüş 
olanlar bile Bharat’ın yüceliğini farkedememektedirler.  
 Eğer bu gün sokaklarda dilencilere rastlıyorsak, bunun müsebbibi 
onlara para vererek cesaretlendiren yine bizleriz. Dilencilere hiçbir zaman 
para vermeyin. Eğer yiyeceğe ve giyeceğe ihtiyaçları varsa verebilirsiniz. 
Fakat dilenmeyi hiçbir şekilde teşvik etmeyin. 
 Bharat, uluslar arasında büyük bir isim ve şöhret yapmıştır. Fakat 
mevki ve güç sahibi olan kimseler irtikap (yiyicilik/rüşvet alma/yalan 
söyleme/hile yapma) yollu uygulamalarıyla bu ülkeye itibarsızlık/kötü 
şöhret kazandırmaktadırlar. Hiç kimse rüşvet alma ve verme gibi kötü 
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uygulamalara müsamaha göstermemelidir. Hatta Devlet bile bu hususta 
uyarılmalıdır ve rüşvet verme ve dilenme uygulamasını durduracak bir yolu 
bulmalıdır. Dilencilere para verilmemelidir. Kendilerine-güven sağlayacak 
fırsatlar yaratılmalıdır. Sizlerden şanssız olan bu kimselere hayatlarını 
kazanabilmeleri için elinizden gelen bütün yardımları yapmalısınız. Bu 
dünyada herkesin aynı seviyede olması mümkün değildir. Daima eşitsizlik 
olacaktır.  
 Bu gün insanlar, bencillikleri ve kişisel çıkarları için Allah’ı bile 
dilenci seviyesine indirmişlerdir. Mabede gittiğiniz vakit, rahip dakshina 
(bağış) yapacağınız beklentisiyle üç beş kuruş koymanız için tabağı önünüze 
uzatır. İnsanlar dakshina’yı tabağa koyarak rahipten prasadam alırlar. Bu 
dakshina toplama adeti sadaka istemekten pek farklı değildir. Bu gibi 
dilenme çarelerine baş vurmayalım. Düşüncelerimizde, sözlerimizde ve 
eylemlerimizde zenginleşelim. Parasızlıktan ölebilirsiniz ama hiçbir zaman 
para için dilenmeyin. Eğitimli kimseler, sokaklarda dilenerek zamanlarını 
öldüren kimselere ders vermelidirler. Bir dilenciyle karşılaştığınız vakit ona, 
“Bak kardeşim, sen Bharat Matha’nın (Anne Hindistan’ın) evladısın. Annen 
fakir değil, her bakımdan zengin. Kadim zamanlardan bu yana bütün 
ülkelere bakmış. Onun evladı olarak senin dilencilik yapman doğru 
değildir,” deyin. 
 Fakirlere vermek için cebinizde bozuk para saklamayın. Dilencilere 
üç beş kuruş vermekten mutluluk duyabilirsiniz fakat bunu yapmakla 
anavatanınıza kötü şöhret getirmiş oluyorsunuz. Anavatanınızın vakar ve 
şerefini daima korumalısınız. Bharat’ın ideal ve değerli bir evladı 
olmalısınız. Anavatanınızın şerefini sürdürmek için bu dünyaya 
geldiğinizden emin olun. Aksi halde onun evladı olarak doğmanızda ne gibi 
bir amaç olabilir? 
 Öğrencilerimizin Ramakatha’yı söylediklerini işitmişsinizdir. Bunun 
bir bölümünde Lava ve Kusha, anneleri Sita’yı üzgün bir halde bulurlar ve 
onu teselliye çalışırlar. “Anne, lütfen bize üzüntünün sebebini söyle. Eğer 
biz senin göz yaşlarını silemiyeceksek hayatımızın ne faydası var ki? Bizim 
çocuk olduğumuzu düşünerek bizleri küçümseme. Hakikatte bizler Rab 
Rama’dan daha da güçlüyüz. Bundan böyle anne, göz yaşlarını dökme. Eğer 
sen göz yaşı dökersen bütün ülke mahvolur. Senin değerli oğulların olarak, 
senin ıstırabını ve üzüntülerini yok etmek bizim görevimiz değil mi? Sana 
mutluluk verebilmek için hayatımızı dahi feda etmeye hazırız,” dediler.  
 Ne yazık ki, günümüzde Lava ve Kusha gibi ideal evlatlar 
bulamıyoruz. Bu günün insanları zayıf düşünceliler. Fedakarlık ruhundan 
yoksunlar. Sözde, büyük ve zengin insanlar bile cimrilikten vaz 
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geçemiyorlar. Zannederim dilencileri kendi hemcinsleri haline getirenler de 
onlardır. Başkalarına yardım gerekince hiçbir zaman “hayır” dememelidir. 
 Günlerden birinde zengin bir adam gurusuna giderek kendisine 
bilgelik bahşetmesini istemiş. Cepleri tıklım tıklım banknot para ile 
doluymuş. Kendisi orada otururken, guru saliklerinden birisini beş rupi’lik 
bir banknot alması için iş adamının dükkanına göndermiş. Bir müddet sonra 
salik geri gelerek dükkanın kapalı olduğunu söylemiş. Guru onu bir başka 
dükkana göndermiş, fakat salik oradan da eli boş dönmüş. Bu böylece bir 
müddet devam etmiş. Bütün bu olaylara tanık olan zengin adam cebinden 
çıkarıp da beş rupi’lik bir banknotu teklif etmemiş. Bunun üzerine guru 
kendisine çıkışarak, “Ceplerin banknot paralarla dolu. Benim şu anda çok 
ihtiyacım olan beş rupi’lik banknotu çıkarıp da vermeye bir türlü gönlün 
razı olmuyor. Fedakarlık ruhunu geliştirmeden, bilgeliği elde etmeyi nasıl 
düşünebilirsin?” demiş. İş adamı hemen cebinden beş rupi’lik bir banknot 
çıkararak guruya sunmuş. İnsanlar hayırseverliği zorlamayla değil de sevgi 
ile yapmalıdırlar diyerek guru parayı kabul etmemiş. 
 Birisi yiyecek dilenmek üzere kapınızı çalınca, onu büyük bir sevgi 
ile verandanıza davet edin ve mükellef bir yemek yedirerek karnını doyurun. 
Bu dünyada mevcut olan her şeyde herkesin eşit bir hakkı vardır. 
Günümüzde insanlar fedakarlık ruhundan yoksunlar. Fedakarlık hakkında 
diskurlar vermede uzmanlar fakat söyledikleri şeyleri uygulamaya gelince 
ellerini ceplerine sokup bir kuruş bile vermeye yanaşmazlar. Söylediğiniz 
şeyleri eyleme dönüştüremezseniz vaız vermenin ne faydası var ki?  
 Manasyekam vachasyekam karmanyekam mahatmanam 
(Düşünceleri, sözleri ve eylemleri tam bir ahenk içinde olanlar asil 
olanlardır). Başkalarına hizmet vermek için borç para almanıza gerek 
yoktur. Sahip olduğunuz her şeyi hemcinslerinizle paylaşın. Ancak bu 
şekilde Bharatiya’ların (Hintlilerin) şerefini ve vakarını sürdürebilirsiniz. 
Günümüzde, insanların kendilerini dilenci seviyesine düşürmeleri yüzünden 
ülkenin şöhreti lekelenmiştir. Dilencilerin her gün biraz daha çoğalmasından 
sorumlu kimseler eğitim görmüş olanlardır. Eğitimin amacı nedir? 
Dilenciler yaratmak için midir? Ben böyle bir eğitime taraftar değilim. 
 

İnsan M.A. ve B.A. gibi yüksek akademik nitelikleri elde 
edebilir ve yüksek makam sahibi olabilir. 
İnsan büyük servet sahibi olabilir, hayırsever olabilir ve isim 
ve şöhret yapabilir, 
İnsan fiziksel bir güce sahip olabilir ve uzun ve sağlıklı bir 
hayat sürebilir. 
İnsan Veda’ları va’zeden ve inceleyen büyük bir bilgin olabilir, 
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Fakat hiçbirisi de Rab’bin gerçek bir saliğine eşit olamaz. 
(Telegu dilinde bir Şiir) 

 
 Allah’a olan bağımlılıkları olmadığı için, insanlar güçsüz kalarak, 
zayıf-düşünceli olmuşlardır. Anavatanlarına karşı sevgileri yoktur. Bu 
nedenle ülkelerine kötü bir isim yapmaktadırlar. Ancak Bharat Matha’nın 
(Anne Hindistanın) şerefini ve vakarını sürdürdüğünüz vakit Bharat’ın 
gerçek ve değerli evladı olabilirsiniz. Büyük bir bilgin olabilirsiniz, fakat 
eğer bu bilim ülkenin şerefini korumuyorsa bunun ne değeri var ki? 
Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda ve Rabindranath Tagore gibi asil 
insanların biyografilerine bakacak olursak, hepsinin de insanları dar-
görüşlükten uzaklaştırmaya çalıştıklarını görürüz. Büyük bir gururla, ben 
Bharat’ın evladıyım diyebilmelisiniz.” Biraz evvel konuşan çocuk buna 
işaret etti. Eğer Bharat’ın hakiki bir evladı olmak istiyorsanız fedakarlık 
hayatı sürdürmelisiniz. Eğer gerekirse, aç bir insanı doyurmak için kendi 
yemeğinizi feda etmeye hazır olmalısınız. 
 Ramayana’da Bharata’nın sergilediği fedakarlık ruhunun bir benzeri 
daha yoktur. Rama ormana gittiği vakit, Bharata kral olarak taç giyecekti. 
Fakat o Rama’nın, geriye Ayodhya’ya gelerek tahta oturması için 
yalvarmak üzere ormana gitti. Rama ile ormanda olan Lakshmana, Bharata 
ve maiyetinin gelişini uzaktan müşahade etti. Bharata’nın Rama ile savaş 
yapmaya geldiği yanlış anlamına kapılarak müthiş kızdı. Öfkeli bir tonla, 
“Kaikeyi Anne bizi ormana gönderdi. Şimdi de oğlu bizim ormanda huzur 
içinde bile yaşamamızı istemiyor. Bu nedenle ordusu ile buraya geliyor. 
Eğer bana müsaade ederseniz ona yakışır bir ders vereceğim,” dedi.  
 Lakshmana’nın bu galeyanına tepki gösteren Rama, “Lakshmana, 
galiba Ayodhya tahtında gözün var. En iyisi sen Ayodhya’ya giderek 
krallığı idare et. Ben Bharata’yı ormanda yanımda alakoyacağım. Bharata 
fedakar ve karakter sahibidir. Onun fedakarlık ruhu eşsizdir. Onun asilane 
niyetini sen yanlış anladın,” dedi.  
 Bharata oraya gelerek Rama’nın ayaklarına kapandı. “Sevgili 
kardeşim, ebeveynler nasıllar?” Rama’nın Bharata’ya sorduğu ilk soru bu 
oldu. Annesi Kausalya hakkında hiçbir şey sormadı fakat Kaikeyi’nin nasıl 
olduğunu sordu.  
 Bharata, Kaikeyi ismini işitince müthiş öfkelendi. “O kötü kadın 
yüzünden ormanda yaşamaya zorlandınız. İsminin söylenmesi bile beni 
tiksindiriyor. Lütfen onun ismini zikretmeyin,” dedi. 
 Rama ellerini onun omuzuna koyarak, “Bharata, Kaikeyi Anne asil 
bir kadındır. Onun sayesinde Benim İsmim her yere ün salmıştır. Dış 
davranışa aldanarak onun hakkında kötü düşünme. Onun kalbi asil 
düşüncelerle doludur,” diyerek onu teskin etti. 
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 Bu şekilde Bharata ile görüştükten sonra, Rama doğruca Kaikeyi 
Anne’ye giderek ayaklarına kapandı ve, “Anne, senin kutsamanla Ben 
burada iyiyim. Beni merak etme. Bharata’nın Ayodhya kralı olarak taç 
giymesini sağla. Ona yönetim kurallarını öğret. 14 yıl tamamlandıktan sonra 
Ayodhya’ya geri gelerek hepinizle birlikte olacağım. Babamın vermiş 
olduğu sözü yerine getirmek Benim görevimdir. İnsanın sadece 
ebeveynlerinin emirlerini yerine getirmesi yeterli değildir. İnsan aynı 
zamanda devletin koyduğu kurallara da itaat ederek vatandaşlarının refahı 
ve mutluluğu için çaba göstermelidir. Ancak o zaman ideal bir vatandaş 
olur,” dedi. 
 Rama’nın hükümdarlık yaptığı toprakların sakinleri olarak, O’na 
örnek bir hayat sürmeliyiz. Rama’nın sözleri Lakshmana’nın zihninde 
silinmez bir etki yaptı. Rama’nın ayaklarına kapanarak yaptığı feverandan 
dolayı pişmanlığını gösterdi. “Kardeşim, uzaktan Bharata ve ordusunu 
görünce öfkeden köpürdüm. Hakikati öğrenince ve Senin sakinleştirici 
sözlerini dinleyince artık huzur içindeyim,” dedi. Rama kendisine, dış 
senaryolara bakarak kendisini kaybetmemesini fakat içe dönerek süruru 
deneyimlemek için çaba göstermesini tavsiye etti.  
 Bharata, Rama’nın Ayodhya’ya dönmesi için yalvarmaya başladığı 
zaman, Rama büyük bir sevgiyle onu kendisine doğru çekerek, “Bharata, 
isteklerinin ne kadar asil oldukları hakkında en ufak bir şüphem yok, fakat 
babamızın emrini hatırlamamız lazım. Sen annenin tavsiyelerini yerine 
getirmelisin. Ancak bu şekilde Beni mutlu edebilirsin. Sevgini sadece 
arkadaşlarınla, akrabalarınla değil, herkesle paylaş. Ancak thyaga’nın 
(fedakarlığın) gerçek bhoga’yı (mutluluğu) bahşedebileceğini daima 
hatırla,” dedi.  
 Rab Rama’nın sözlerini dinleyen Bilge Vasishta sevinç göz yaşlarını 
tutamadı. “Rama, Sen, Senin kusurun olmayan bir sebepten dolayı ormanda 
yaşamaya mahkum edildin. Fakat Sana yapılan haksızlığı unuttun. Sadece 
başkalarındaki iyiliği görüyorsun. Senin bu bağışlayıcılığın bizleri çok 
duygulandırdı. Buna rağmen, Ayodhya’da Ramarajya’yı (Rama krallığını) 
kurarak herkesi mutlu etmeni istiyoruz,” dedi.  
 Rama gülümseyerek, “Şimdi [orası] Ramarajya değil de 
Bharatarajya. Bundan sonra Bharatadesa (Bharata’nın toprakları) ismini 
alacak,” diye cevap verdi.  
 Bu gibi fedakar asil insanlar sayesinde Bharat tekamül etti ve önemli 
bir mevkiye yükseldi. Asalet, şeref ve şöhret açısından hiçbir ülke Bharat ile 
boy ölçüşemez. Kadim Bharat’ın insanları ülkelerinin refahı için her türlü 
fedakarlığa katlanmışlardır. Kendi ulusu için yapılan fedakarlıktan daha 
yüce bir fedakarlık yoktur. Milyarlarca rupi sarfederek hayırseverlik 
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yapmak büyüklük ifade etmez. Düşünceleriniz, sözleriniz ve eylemleriniz 
sevgi ile dolu olmalıdır. Hemcinslerinizin ıstırabını hafifletmek için gayret 
sarfetmelisiniz. Kendinizi nasıl seviyorsanız başkalarını da öyle 
sevmelisiniz. Bu sizin dharma’nızdır. 
 Dharma, sadece hayırseverlikte bulunmak demek değildir. Kalbinizi 
dürüstlükle doldurup bencillikten ve hırstan vazgeçmelisiniz. Daima 
toplumun refahını düşünmelisiniz. Hemcinslerinizi “başkaları” olarak kabul 
etmemelisiniz. Herkesle sevginizi paylaşmalısınız. Dostluk içinde 
yaşamalısınız ve birliği geliştirmelisiniz. Ancak sevgi ile başkalarının 
kalbini kazanabilir ve onları dönüşüme uğratabilirsiniz. Bu nedenle gündem, 
sevgiyi geliştirmek ve başkalarıyla paylaşmaktır. Allah’a olan sevgiyi ve 
sizden daha şanssız olan insanlara karşı merhameti geliştirin. Eğitimin özü 
budur.  
 Ebeveynlerinize hizmet verin ve onları mutlu edin. Evdeki annenizin 
ıstırabı ile ilgilenmeden, başkalarıyla sevginizi paylaşmanızın ne anlamı 
olabilir ki? Sizin en önemli göreviniz ebeveynlerinizi sevmek ve onlara 
hizmet vermektir. Ondan sonra sevginizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Bu, 
Rab Rama’nın Bharata’ya verdiği öğretidir. Ona, “Bharata, hazineyi para ile 
doldurmanın bir faydası yok. Ancak bu parayı insanların refahı için 
kullandığın takdirde iyi bir isim yapacaksın ve tebaanın kalbini 
kazanacaksın,” dedi.  
 Lakshmana ve Satrughna, anne Sumitra’nın oğulları idi. Lakshmana, 
Rama’yı takip etti ve Satrughna daima Bharata ile beraber oldu. Her ikisi de 
ağabeylerine sonsuz bir sevgi ve bağımlılıkla hizmet verdiler. Zor 
zamanlarda ağabeylerinin yanından ayrılmadılar, onlara iyi fikirler/öğütler 
verdiler ve onları her yönden desteklediler. Sumitra’nın onları doğurmasının 
sebebi bu idi. Bütün bunlar Allah’ın master-planının bir parçası idi. Rama, 
Bharata’dan annesine karşı olan nefretten vazgeçmesini ve onu bütün 
kalbiyle sevmesini rica etti. Kendisine bunun olmasının mukadder olduğunu 
ve bunun için annesini suçlamamasını söyledi. Rama, Ayodhya’ya 
dönmeme kararından vazgeçmeyince, Bharat kendisinden, vekili olarak 
tahta konması için hiç olmazsa paduka’larını (sandallarını) vermesi için 
yalvardı. 
 Sumitra ismi, Ramayana’da hak ettiği önemli yeri almamaktadır. 
Kendisi erdemliliğin/kusursuzluğun bir örneği ve ismine layık olarak da 
herkesin çok iyi bir dostu idi. Sumitra’nın yaptığı fedakarlık, Kausalya’ya 
kıyasla çok büyük idi. Sumitra’nın sahip olduğu bazı özel nitelikler 
Kausalya ve Kaikeyi’de yoktu.  
 Ormana gitmeden önce Rama, Kausalya’nın kutsamasını aldı. Sonra 
da Sumitra’nın ikametgahına gitti. Rama, Sumitra’nın önünde secdeye 
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kapanarak, “Anne, babamın emrine itaat ederek ormana gitmekten çok 
mutluyum, fakat senden ayrıldığım için üzgünüm. Sevgini ve kutsamalarını 
Benim üzerime yağdırmanı rica ederim. Bundan başka bir şey istemem,” 
dedi. Bunları söyledikten sonra tekrar tekrar Sumitra’ya olan saygısını 
gösterdi ve oradan ayrılarak ormana gitti. Üç kraliçe arasında Sumitra en 
asil olanı idi. Bilge Vasishta ve Bilge Visvamitra dahi onun asil niteliklerini 
övmüşlerdir. Kendimizi övme yerine, başkalarının yüceliğini kabul 
etmeliyiz. Başkalarının yüceliğini övebilmek için bazen alçak gönüllü 
olmamız ve kendimizi ortadan kaldırmamız gerekmektedir.  
 
Öğrenciler! 
 Başkalarını hiç küçümsemeyin. Açık-görüşlülüğü geliştirin ve 
herkese karşı saygı gösterin. Başkalarını kendi erkek kardeşinizmiş gibi 
kabul edin. Eğer aç bir insan size gelirse, onu kollarınızı açarak davet edin 
ve mükellef bir yemek verin. Hiç kimseye dilenci veya fakir insan olarak 
bakmayın. Bu kutsal Bharat topraklarında doğmuş olan bir insan dilenci 
veya fakir olamaz. Hepsi de zengindir. Bir insana dilenci olarak 
baktığınızda bu sizin dışarıya yansımış olan duyularınızda bir kusur 
olduğunu gösterir.  
 Rab Rama, Siva’nın yayını kaldırdığı vakit, Sita sonsuz bir sevince 
garkolmuştu. Dualarının cevabı verilmişti. Sevginin ve dürüstlüğün 
somutlaşmışı olan Rama sadece Rab Siva’nın bir yayını değil onun gibi on 
tane daha yayı kaldırma gücüne sahipti.  
 Dört erkek kardeş olan Rama, Lakshmana, Bharata, Satrughna ve 
onların eşleri, aralarında tam bir birliğe ve ahenge sahiptiler. Onlar portakal 
meyvesinin çeşitli parçalarına benziyorlardı. Günlerden birinde Sumitra bir 
portakal meyvesinin kabuğunu soydu. Herbir parçayı koparırken, “Bu 
Rama, bu Lakshmana....” diyordu. Meyvenin herbir parçasının dört erkek 
kardeşi ve onların eşlerini temsil ettiğini düşünüyordu. Sita, Urmila, 
Mandavi ve Srutakeerthi gibi erdemli gelinleri olmasından büyük bir 
mutluluk duyuyordu. Gelinler de kaynanalarına çok büyük bir sevgi ve 
saygı içinde hizmet vermekteydiler. 
 Dört erkek kardeş ve eşleri hep aynı düşünceye sahiptiler. İşte bu 
yüzden Ramarajya dört bir yana ün salmıştır. Bu kutsal Bharat topraklarında 
doğduğunuza göre gerçek bir Bharatiya olarak yaşamanız gerekir. 
Kalpleriniz tatlılıkla dolu olmalıdır. Yardımınıza ihtiyacı olan kimseleri göz 
ardı etmeyin fakat tam aksine hizmet verebilmek için daima fırsat 
kollamalısınız. Sadece bu thyaga bhava (fedakarlık ruhu) bile size gerçek 
bhoga (mutluluk) bahşedecektir.  



 169 

 Bu gün kutsal Vijayadasami festivalini kutluyoruz. Dokuz günlük 
Navaratri festivali esnasında insanlar çeşitli ritüeller yaparlar. Yaşamımızın 
herbir gününün bu dokuz gün gibi kutsal olması için dua etmeliyiz. 
  

Gelin hep beraber hareket edelim, gelin hep beraber büyüyelim, 
Gelin hep bir birlik olalım ve bilgimizi paylaşalım, 
Gelin bir arkadaşlık ve ahenk içinde birlikte yaşayalım. 

(Telegu dilinde bir Şiir) 
 

Birlik içinde yaşayın, aklınızı iyi kullanın ve ebeveynlerinizi mutlu 
edin. Böyle bir hayat sürdürdüğünüz takdirde her gününüz şenlik ve kutlama 
olacaktır. Bütün dünya mutlu olacaktır. Bu son dokuz gün içinde 
öğrendiğiniz şeyleri uygulamaya koymanızı arzu ederim. Daima neşeli olun. 
Büyük bir ıstırap içindeymiş gibi asık suratlı olmayın. Bizim çocuklarımızın 
asık suratlı olmamalarından ve daima neşeli olmalarından çok mutluyum. 
Bu andan itibaren aranızdaki anlaşamamazlıkları unutarak sevginizi 
birbirinizle paylaşın. Herkese hizmet verin. 
 
 
 Bagavan Diskur’unu , “Rama Rama Rama Sita” Bajan’ı ile sına erdirdi. 
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