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TTeeşşeekkkküürr   

Ruhani yükselişimiz için, bedensel ve zihinsel 
sağlığımızı korumamız çok önemlidir. Vejetaryenlik, böyle 
bir mertebeye ulaşmanın yoludur. Bu etkileyici kitap, 
“Sağlıklı ve Bilgece Seçim”, bahsi geçen sırlı felsefeyi 
sunmaktadır. Öğrencilerimizden biri, Śrīmān Jose P. 
Hernandez Jr., insanlığın genelinin bu sırrı öğrenmeye 
ihtiyacı olduğunu farkına varışından, vejetaryenlik ve onun 
felsefesi hakkında bir kitap yazmamı talep etmiştir. Bazen 
yetkili bir Ruhani Rehber, gerçek ve samimi takipçisinin 
isteklerini kabul edip o yönde hareket eder. Birçok antik 
Vedik tarif içeren bu vejetaryen kitabı, işte bu yolla ortaya 
çıkarıldı. Geleneksel Vedik vejetaryenlik sistemi, Yüce 
Tanrı Lord Sri Kṛṣṇa’ya adanan, yemeği yenmeden evvel 
saflaştıracak mantralar ve dualar içerdiğinden  Karma’dan 
(aksiyon-reaksiyon) muaftır. Bhāgavat Dharma Samāj'ın, 
beni, Amerika, Hindistan ve Filipinler'den sundukları 
hizmetle teşvik eden komite üyelerine; yazımı desteklemek 
üzere, tarafından alıntılar yaptığım geçmiş bilgelere ve 
büyük düşünürlere; bu yayın için yaptıkları cömert 
katkılarından dolayı, takipçim Hare Krishna Das ve 
ailesine; yaptıklar düzenlemeler için Lisa Lyons ve 
Mukunda Das'a, yazım hatalarındaki düzeltmeleri için 
Śrīmān Nanda Kumar Das’a, kitabın ortaya çıkarılışındaki 
yardımlarından ötürü Śrīmān Lochan Das’a; ayrıca, 
fedakarlıkları ve hizmetleriyle bana teşvik ve destek veren, 
Vrindavan’daki tüm takipçilerime teşekkür ederim. 
Hepsinin ötesinde, kendisine ebediyen minnettar 
kalacağım, bana daima ve yapacağım herşey için, içeriden, 
ilham ve rehberlik sunan Ruhani Usta’ma yeterince 
teşekkür etmem olanaksızdır. O’nun lotus ayaklarına, en 
alçak gönüllü ve naçiz minnetimi sunarım. Jai Śrī Rādhe. 



 
 



GGiirriişş  
 

Sağlıklı ve Bilgece Seçim, hayatın birçok 
sorununun maddi, manevi nedenlerini sunuyor; ve Kṛṣṇa 
Balarām Swāmī bu sorunları ve nedenlerini Hint felsefesi 
açısından açıklıyor.  Dolayısıyla bu kitap, yalnız bir sağlık 
kitabı değil, bunun yanında vejetaryenliğe felsefi ve ruhani 
bir yaklaşımdır. 

Kişi, ömrü boyunca ona yardım edecek, deneyimli 
bir rehbere sahip olmalıdır. Yazar, Kṛṣṇa Balarām Swāmī, 
bize bu “deneyimli rehber” liği sağlıyor; ve burada, Hint 
felsefesini başka kimsenin sunamayacağı bir biçimde 
sunuyor.  Sunduğu felsefe, oldukça ayrıntılı, tam ve 
kusursuz olup, doğru öğretmen eşliğinde, hayatınızı 
etkileyici biçimde değiştirdiğini göreceksiniz.  

Hint dini (Hinduizm), yeryüzünde yaşayan en eski 
dindir. İçinde, özellikle “ahiṁsā”, ya da “şiddetsizlik” 
felsefesini, ve tüm eski dünya felsefelerinin en temel 
örneklerini barındırır. Dünya’da, beşyüz milyon dindar 
vejetaryen bulabilmek, Hindistan dışında nerede 
mümkündür? Kṛṣṇa Balarām Swāmī, bu kültürün en bilgili 
ve disiplinli öğretmenlerinin (Brāhmaṇalar) geleneğinden 
gelmektedir. Sanskrit dilinde yazılmış antik Vedalar, bu 
gelenek ve felsefenin temelini oluşturur.  

Sanskrit, alanında ustalaşması çok zor bir dildir; ve 
Vedik literatür çok geniş olduğundan küçük bir kısmını 
bile hazmetmek neredeyse imkansızdır. Neyse ki yazar, 
sıkı eğitimi sayesinde, Vedaların özünü bizlere 
sunabilmektedir; tıpkı burada da çok hoş bir biçimde 
yaptığı gibi… Dünya, günümüzde böyle bir rehberliğin 
ihtiyacı içindeyken, bu felsefi vejetaryenyemek kitabı, bu 



 
ihtiyacı karşılamanın iyi bir yoludur.  

Medeniyetin temeli olan ahlaki ve etik arka planı 
geri getirmek adına, dini ve felsefi kaynaklara, ve bunları 
ortaya koyan bilge öğretmenlere yönelmek için, zamanda 
geriye doğru bir adım atmak durumundayız. Kṛṣṇa 
Balarām Swāmī, o eski ve en bilgece felsefe ile 
bağlantımızdır. Modern insanın, odağını yitirerek ahlaki 
mirastan uzaklaşıp; şehvet, öfke ve kıskançlık uçurumuna 
kayma eğilimi vardır. Yeni teknolojik yaşam biçimimiz, 
bazen bize hayatın gerçek hedefini unutturur; teknolojinin 
kötü olduğunu kastetmiyorum, ama bir denge söz konusu 
olmalıdır. Gelin, antik ve modern dünyanın sahip 
olduklarından faydalanıp, en doğru biçimde yaşayalım. Bu, 
gerçekten mutlu olmanın tek yoludur. 

Yazar, kitaba insanların et yeme nedenleriyle 
başlayıp, ikinci bölümde bizi Vedik vejetaryenlikle 
tanıştırıyor. Üçüncü bölümde et yemenin sonuçlarını 
açıklayıp, daha sonra dördüncü bölümde, tarihsel 
verilerden de yararlanarak vejetaryenliğin yararlarını 
sunuyor.  Son üç bölüm ise pişirme, ve yemeğin 
kutsanması üzerine ayrıntılı talimatlar ve Vedik tarifler 
içeriyor.  

  
—Editörler



  

BBÖÖLLÜÜMM  11  
DDüünnyyaa  ÇÇaappıınnddaa,,  

İİnnssaannllaarr  NNeeddeenn  EEtt  YYeerr??  
 
Dünyanın birçok yerinde, insanlar sonuçları 

hakkında bilgi sahibi olmaksızın, bebeklikten beri et 
yemektedir. Din adamları, yöneticiler, anne-babalar, 
arkadaşlar, öğretmenler, sağlık danışmanları, medya, et 
yemeye devam etme arzusu ve etin tadı, insanları onu 
yemeye bağımlı hale  getirmiştir. Etin tadı güzeldir; bu 
sebepten insanlar, onu masaya getirmek için masum 
hayvanları öldürmek gibi korkunç eylemler üzerine kafa 
yormaya zahmet etmediler. Böylece, günden güne daha 
fazla insan, cahilce, et yemeyi benimsedi. Fakat Tanrı’nın 
yasasında, cehalet bir mazeret değildir. O halde, bir miktar 
çaba sarfedip, yemek için en iyi gıdaları bularak, kötü 
neticelerden muaf, sağlıklı ve mutlu hale gelmek akıllıca 
olacaktır. 

Normalde, et yemeye bağımlı olanlar, vejetaryen 
yemeklerin tat ve çeşitlilikten yoksun, protein içermeyen, 
enerji vermeyen, basitçe haşlanmış yiyecekler olduğunu 
düşünürler. Ve yaygın düşünüş, et yemeden 
yaşanamayacağı yönündedir. O halde nasıl olur da goril, at, 
fil ve boğa bu denli büyük ve güçlü olur? Her biri, tümüyle 
vejetaryen olmasına rağmen bir hayli güçlüdür. Etin, 
vücuda, ihtiyaç duyduğu büyük miktarda proteini 
sağlayarak enerji verdiği düşüncesi, gerçek değil, bir 
propagandadır. 

Augustine (M.S.354-430), daha sonra “Fathers of 
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the Church’s Services” olarak tercüme edilip yayımlanan 
“Free Choice of the Will” inde, tarihi gerçek hakkında 
şöyle yazmıştı: “İlk insanlar, disiplinsiz ve yabani 
olmasına rağmen, vejetaryendi.” Fakat sonrasında 
insanların düşünüş ve tavırları, büyük ölçüde Augustine’in 
vejetaryen karşıtı propagandası sebebiyle, onlara 
hayvanların kıymetini unutturan mevcut eylemleri sonucu 
değişmiştir. 

Augustine’e kadar hemen herkes vejetaryenizmi 
takip etti. Hristiyan felsefesinin kurucusu olarak kabul 
edilen Origen de (M.S.184-254) bir vejetaryendi. Doğru 
olanı seçmesi için, insana belirli oranda özgür irade 
verilmişti; fakat bu güç hatalı veya kötüye kullanıldığı 
takdirde, kişiye kötü Karma (reaksiyon) getiriyordu. Bu 
nedenle Origen, bireyin gerileyişinin, bu özgür iradenin 
yanlış kullanımına bağlı olduğunu düşündü. O, ruhun 
evrimsel ölçekte yükseliş ve düşüşe dayalı gezintisine 
inanıyordu. Ona göre, nihai hedefe varamayan ruh, bu 
dünyada tekrar ve tekrar reenkarne oluyordu. Augustine’e 
gelene kadar, insanları et yemekten ve onun kötü 
reaksiyonlarından koruyan bu reenkarnasyon yaklaşımı 
egemendi. 

O halde, dini liderler, devlet, anne-babalar, 
öğretmenler, sağlık denetimcileri ve medya, 
vejetaryenliğin insan sağlığı için gerçek değerini farkedip, 
onu uzun ve sağlıklı bir yaşam adına tanıtmalıdır. Et, 
doğumundan itibaren kişinin diyetinde bulunuyor olsa dahi 
bırakılmalıdır; çünkü kişiyi günaha bulaştırmaktadır. Bu 
sebepten vejetaryenlik, mutlu ve huzurlu olma isteği duyan 
herkes için akıllıca bir seçim olacaktır.  
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Her bireyin, yanlış algı ve davranışlardan kurtulmak 
için, onu doğruluğa yönlendirecek uygun bir rehbere 
ihtiyacı vardır. Yazılmış ilk dini metinler olarak zamanın 
ötesine dayanan, ve Vedalar olarak bilinen Sanskrit 
öğretiler, bu rehberliği sağlamaktadır. Vedik Sanskrit 
alimlerine göre, bu metinler doğrudan Yüce Tanrı 
tarafından söylenmiş ve yazıya dökülmüştür. Vedalar, 
kendi krallığında yaşayan Yüce Tanrı’nın, dünyayı yaratıp, 
onu, her biri kendi davranışlarının sonuçlarını 
deneyimleyecek her türden canlı varlıkla doldurmuş 
olduğunu söyler. Merhametli Tanrı, canlı varlıkların 
karşılaşacağı zorlukları bildiğinden, Vedalar aracılığıyla 
onlara, bu sorunlu materyal (maddi) dünyada mutlu 
yaşamanın ve ölümünden sonra o yüce krallığa ulaşmanın 
sırrını göstermiştir.  

Britannica Ansiklopedileri’ne göre, Sanskrit dilinde 
yazımış Vedalar, Hristiyanlıktan çok öncesine dayanır. 
“Sanskrit” dilinin bir diğer adı “deva-nāgarī”, ‘Tanrı, ya 
da yarı tanrıların dilidir; ve yaratılıştan bu yana var 
olmuştur. Kolej Sözlükleri’nin görüşüne göre dahi, 
Sanskrit dili yaklaşık M.Ö.1200 yılından beri 
kullanımdadır; ve tüm kutsal Vedik metinler bu dilde 
yazılmış veya konuşulmuştur. Bu ve diğer tüm kutsal 
metinlerde belirtildiği üzere, gördüğümüz her varlık, Yüce 
Tanrı’nın eseridir; ve bu çeşitli yaratılış içerisinde Tanrı, 
insanlığı ilahi ve şeytani olmak üzere iki kategoriye ayırır. 
Bu, Yüce Tanrı Kṛṣṇa tarafından Bhagavad Gītā’da (16.6) 
teyit edilir, “dvau bhūta-sargau loke ‘smindaiva āsura eva 
ca, bu dünyada iki çeşit varlık bulunur -ilahi ve şeytani-.”. 
Ve daha sonra, “Şeytani insanlar ne yapılması ve ne 
yapılmaması gerektiğini bilmezler.” der. Onlarda ne 
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duruluk, ne de adil ve doğru davranışlar vardır.  
İlahi insanlar her zaman Tanrı’nın yasalarına 

uyarken, şeytani olanlar düşüncesizce görmezden gelme 
eğilimindedir. Bu iki sınıf insane, -ilahi ve şeytani-, tarih 
boyunca var olmuştur. Bunun yanında, toplumda, et yeme 
geleneği de uzun süredir mevcuttur. Başlangıçta tüm 
insanlar vejetaryen olsalar da, kimileri zaman içinde et 
yemeyi benimsemiştir. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
avlanıp avlarını yiyebileceklerken günümüzde mezbahalar, 
avın yerini alıp topluma paketli halde et sağlamaya 
başlamış ve bu durum, insanların, etin korkunç cinayetten 
elde edildiği gerçeğini ciddiyetle farketmesini hayli 
zorlaştırmıştır.  Neticede insanlar bu konuda bilgisiz 
tutulduğundan, et yiyen nüfus büyük oranda artmıştır.  

Vedalar, yanlızca sıkı kurban ayini kısıtlamaları 
altında olmak şartıyla, kurban edilen hayvanın etinin 
yenebileceğini de belirtir. Kurban edilecek hayvan alana 
getirildiğinde, ayini gerçekleştirecek kişi tarafından 
kulağına şöyle fısıldanırdı: “Eğer özgürleşmezsen, geri gel 
ve bir sonraki hayatımda, beni öldür.” Bu kurban ayinleri, 
ay takvimine göre, ayda bir kez yaşanan yeni ay gecesi 
gerçekleştirilirdi. Ayin esnasında, ayini gerçekleştirmekle 
görevli saf rahip, yetkili Mantra’ları (dua ve/veya ilahiler) 
mükemmel biçimde söyler, bu sayede kurban edilen 
hayvanın özgürleşmesi sağlanırdı. Vedalarda tüm kurallar 
takip edilmediği takdirde, et yemeye izin verilmemiştir; bu 
durumda Vedik uygarlıkta et yeme arzusunda olanların bu 
kısıtlamalara tümüyle uyması gerekirdi.  

Kurban ayinlerinde kullanılan tüm bu Mantralar, 
içinde bulunduğumuz rahatsızlık ve karmaşa çağında etki 
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ve kudretini yitirdiğinden, Vedik rahipler şiddet içeren bu 
gibi hiçbir faaliyette bulunmamaktadır. Yine aynı 
sebeptendir ki kutsal Vedalar, bu çağ için her türlü hayvan 
kurbanı ayinini yasaklamıştır. Vedik metinlerde belirtildiği 
gibi:  

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ 
sannyāsaṁ pala-paitṛkam 

devareṇa sutotpattiṁ 
kalau pañca vivarjayet 

“At veya inek kurban edilmesi, kişinin kendini 
hayatın maddi getiri ve gerekliliklerinden tümüyle 
soyutlaması (aile hayatı, para vb.), atalarına adak adanması 
ve bir kadının kocasının kardeşinden bir oğul sahibi 
olması; bu beşi, içinde bulunduğumuz Kaliyuga (çatışma 
ve karmaşa çağı) boyunca yasaklanmıştır.”  

Bahsi geçenler ve bunlar gibi birçok diğer sebepten, 
dünya çapında, insanlar yüzlerce yıldır et yemektedir. Ne 
var ki sağlık, mutluluk ve iç huzurun gelişmesi adına 
insanın, et yemekten kaçınıp vejetaryen bir yolda seyre 
başlaması gerekir. 

 
  





 

BBÖÖLLÜÜMM  22  
VVeeddiikk  VVeejjeettaarryyeennlliikk  

 

DOĞRU BİLİNÇ YOLUYLA MUTLULUK 

Vedalar, bireye, temiz bir vücuda ve bilince sahip 
olup mutluluğun kökeni olan kalıcı sükuneti yakalaması 
için, eylemlerini nasıl saflaştırabileceğini açıklar. Bu kalıcı 
sükunet, Yüce Tanrı’ nın da buyurduğu üzere gıdanın, 
hayvanlar yerine bitkilerden elde edilmesiyle yakalanabilir. 
Bu, dünya barışına giden yegane yoldur. Vedalar ve Dünya 
üzerindeki diğer pek çok kutsal metin bizlere, huzurun 
yakalanmasının “Altın Kural”ı olarak, “başkaları”na 
saygıyı emreder.  

Bugünün modern hayatında insanlar, dünya 
barışının sağlanması için yollar önermek üzere büyük 
bilimsel buluşmalar düzenlemektedir. Fakat bu uğurda 
büyük servet ve çaba harcanmasına rağmen barış ve huzur, 
bu insanların kavrayışlarının ötesindedir. Hayalperestlerin 
ve idealistlerin düşündüğünün aksine bu huzur ve barış 
ortamı, insanoğlu tarafından yaratılamaz. Ve antik kutsal 
metinler takip edilmediği sürece, elde edilmesi yalnızca 
Yüce Tanrı’nın talimatlarına uygun yaşamakla mümkün 
olan bu gerçeklik, ancak hayal edilebilir. Sağduyu sahibi 
olanlar, sorunlarının kaynağına erişecek; ve Tanrı’nın eseri 
olan kutsal metinleri dikkatle takip ederek atacakları hızlı 
adımlar sonucu, kalıcı mutluluğu elde edecektir.  

Barış ve huzuru elde edişin temel sistemi Taitīrya 
Upaniṣad’da şöyle açıklanmıştır:  
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āhāra śuddhau satva śuddhiḥ 
satva śuddhau dhruva smṛtiḥ 

smṛtih labdhe sarva granthinām vipra mokṣaḥ iti 

“Temiz ve saf gıdalar tüketen kişi, beyninde, aslında 
onu hayatın tüm sorunlarından kurtaracak olan, ince bellek 
dokularını çoğaltarak, temiz bir bilinç geliştirir.” 

KARMA VE REENKARNASYON 

İncil’in 104’ üncü Mezmur’u bize, Tanrı’nın; kara, 
deniz yaratıkları ve kuşları insanlığa ne denli yakın 
tanımladığını gösterir. “Verimli olun ve çoğalın (Yaratılış 
1:22).” diyerek onları da, insanı olduğu gibi 
kutsamıştır. Tanrı’nın yaklaşımı, hareket eden tüm canlılar 
için aynı olsa da, Aristoteles gibi pek çok Batılı filozof, 
hayvanların ruhunun ölümlü olduğuna inanmıştır. Örneğin 
O, iki tür, -ölümlü ve ölümsüz-, ruh bulunduğunu 
varsaymıştır. Fakat hiçbir yerde, Tanrı’nın böyle bir ifadesi 
bulunmamaktadır.  

Yaşamın altı belirtisini gösteren, — doğan, 
büyüyen, yan ürünler üreten, sevinç ve hüzün 
deneyimleyen, zaman içinde bozulan ve ölen—, her 
varlığın bir ruhu vardır. Vedalar, “māhimsyāt sarva 
bhūtanī, yaşayan hiçbir türden varlığı öldürmeyin.” der. 
Oysa tanınmış Batılı bir filozof olan Augustine, 
“Hayvanlar ruha sahip olmadığından, varlıkları bizim 
kullanımımız içindir, canlı ya da diri. Bize düşen ise ‘Thou 
shall not kill (Öldürmeyeceksin).’ buyruğunu yalnızca 
insanlar hakkında dinleyip uygulamaktır.” (City of God) 
diyerek aksini savunmuştur.  Bu tür ifadeler Hristiyan 
geleneği içinde kabul görmüş olsa da, şurası çok açıktır ki; 
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herhangi bir öldürme eylemi, öldürülen canlı varlığın 
yaşam hakkının zorla elinden alınmasıdır.  

Vedalar ruhun döllenme ile bedene girdiğini 
belirtirken, filozof Thomas Aquinas ise ruhun beden ile 
birlikte oluştuğunu ve sonrasında ölümlü veya ölümsüz 
hale geldiğini savundu. Aquinas’ın teorisi Katolik Kilisesi 
tarafından kabul görerek resmi doktrin ilan 
edildi. Yeniden, bu örnekte akli muhakeme 
nerededir? Tanrı’nın insana soluğuyla hayat verdiğini 
biliyoruz, fakat bu ruhun önceden var olmadığı anlamına 
gelmez. Vedalara göre Tanrı, ruhu dışa vurana dek, derin 
bir uyku durumunda saklar. Aquinas’a göre ise, her “insan 
ruhu” tek sefer için yaratılmıştır; hayatını yaşar ve 
ölümden sonra ebediyen korunur veya lanetlenir. Onun 
için ruhun reenkarnasyonu olası değildir. Neticede Aquinas 
ve Augustine gibi filozoflar, reenkarnasyonun işleyişini ve 
ebediliğini reddederek insanların, Tanrı’nın Yüce Adaletini 
kavramasını zorlaştırmıştır. Bu dünyada iyi ve kötü 
eylemlerin birer etkisi olmadıkça, nasıl olur da bir yargı 
veya adaletten bahsedilebilir? Ruhun, iyi ve kötü mevkiler, 
ya da yüksek ve düşük seviye doğumlar arasındaki 
göçünde yönünü belirleyen, yine aynı ruhun, geçmiş 
hayatında ortaya koyduğu iyi veya kötü eylemleridir. Eğer 
ruhun, yaratılış kapsamında bir göçü söz konusu değilse, o 
halde talihli veya talihsiz bir şekilde doğmanın açıklaması 
nedir? Görüldüğü üzere birçok insan zengin, güzel, sağlıklı 
veya inançlı doğarken diğer birçok insan fakir, deforme, 
bilgisiz veya inançsız doğmaktadır. Şayet ruh, sınırlı bir 
süre veya yalnız bir ömür boyunca yaşıyor ise, tüm bu 
farklılıkların açıklaması ne olabilir? Tüm bunlar, ancak, 
kişinin geçmiş eylemlerinin birer sonucudur.   
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Antik Vedalarda, Karma yasasını kanıtlayan, ruhun 
ölümsüzlüğü gerçeği yer almaktadır. Lord Kṛṣṇa, müridi 
Arjuna’ya, “Benim, senin ve bu kralların yaşamadığı bir 
zaman, ne var olmuş, ne de var olacaktır.” (Bhagavad Gītā, 
2.12) der. Aslında ruh, Karma’sı doğrultusunda, tıpkı 
rüzgarın, içinden geçtiği kötü veya hoş kokulu yerin 
kokusunu taşıması gibi, bir bedenden diğerine geçer. 
Benzer şekilde, kötü eylemler gerçekleştiren ruh, ona 
talihsizlik getirecek düşük seviyede bir doğum alırken, 
Tanrı’nın dilediği yönde hareket eder ise devamlı 
mutluluğu deneyimleyeceği yüksek seviyeli (cennetsel) 
gezegenlerde doğar. Bu durum nesneldir; ve her canlı 
varlığın günlük eylemleri ile uyum içindedir.  

Ancak Batı kültürü, ruhun göçünü kabul etmeyerek, 
Tanrı’nın gücünü ve merhametini sınırlamaktadır. Batılı 
düşünürler, kişinin ölüm anında, ya cennet veya 
cehennemden birine gideceğini, ya da yok olacağını 
söyler. Aksine Vedalar, Tanrı’nın merhametli olduğunu ve 
yarattığı varlıkları sevdiğini söylemektedir. Yine de, O’nun 
isteklerini takip etmeyenler, itaatsiz bir oğlun babası 
tarafından cezalandırıldığı gibi cezalandırılır. Baba, 
oğlundan nefret etmez; öyleyse onun cezası oğlunu 
düzeltmek içindir. Fakat, eğer ki çocuk en baştan doğru 
olanı yapıp babasının rızasını kazanabilecek potansiyele 
sahip ise, neden yaramazlık yapıp cezalandırılmak 
durumunda kalsın? O halde, saflaştırıcı Vedik sistem takip 
edilerek, olası saadet korkusuzca yaşanmalıdır. 

VEJETARYEN KATEGORİLERİ 

Vedik metinlerde de açıkça belirtildiği üzere 
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vejetaryen yiyecekler, bilincimizi temiz tutan ve beyin 
dokularını geliştiren yiyeceklerdir. İnsan hayatındaki 
sorunlar ise, bilinç kirletildiğinde ortaya çıkmaktadır. Lord 
Kṛṣṇa, The Song of God’da (Bhagavad Gītā), iyilik, hırs ve 
cehalet modunda (niteliğine sahip) olan gıdalardan 
bahseder. Kişi doğanın hangi modunda (niteliğine sahip) 
ise o moddaki gıdalardan hoşlanır. Fakat, sükunet ve 
mutluluğun elde edilmesi için, saf ve Tanrı tarafından 
üstün tutulan yiyeceklerin tercih edilmesi önemlidir.  

Lord Kṛṣṇa, beş bin yıl kadar önce Hindistan’da, 
bizzat kendi tarafından söylenmiş Bhagavad Gītā’da şöyle 
buyurmuştur:  

āyuḥ-sattva-balārogya-sukha-prīti-vivardhanāḥ 
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvika-priyāḥ 

(Bhagavad Gītā, 17.8) 

“Hayat süresini uzatan, kuvvet, sağlık, tatmin, 
mutluluk veren, lezzetli, dayanıklı ve gönlü hoş tutan 
yiyecekler; iyilik modundaki (niteliğini taşıyan) kişilere 
çok yakın ve onlar için çok değerlidir.”  

kaṭv-amla-lavaṇāty-uṣṇa-tīkṣṇa-rūkṣa-vidāhinaḥ 
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha-śokāmaya-pradāḥ 

(Bhagavad Gītā, 17.9)  

“Çok sıcak, çok keskin; haddinden fazla tuzlu, ekşi, 
acı, kuru ya da çok baharatlı yiyecekler, stres, hüzün ve 
hastalığa yol açar. Bunlar hırs modunda olanlar için 
değerlidir.”  

yāta-yāmaṁ gata-rasaṁ pūti paryuṣitaṁ ca yat 
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ucchiṣṭam api cāmedhyaṁ bhojanaṁ tāmasa-priyam 
(Bhagavad Gītā, 17.10)  

“Yenilişinden üç saat önce (ve daha önce) 
pişirilmiş, tatsız, bayat, bozulmuş, ya da dokunulmaz (et, 
balık, yumurta), bunun yanı sıra başkalarından arta kalmış 
gıdalar; cehalet modunda olan insanlar içindir.”  

sattvaṁ sukhe sañjayati rajaḥ karmaṇi bhārata 
jñānam āvṛtya tu tamaḥ pramāde sañjayaty uta 

(Bhagavad Gītā, 14.9)  

“İyilik, kişiyi mutluluğa; hırs, davranışlarının 
sonuçlarına; ve cehalet ise, bilginin etrafını kapladığından, 
çılgınlığa bağlı hale getirir.”  

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, mutluluğun 
yolu olan barış ve sükunet, ancak iyilik içinde yaşayarak 
ve saf gıdalar tüketerek elde edilebilir. Hırs ya da cehalet 
modunda gıdalar tüketen kişi ise, bu kavramlar üzerine 
rüyalar görmekten ötesine geçemez. Söylendiği gibi, “Ne 
yiyorsan O’sun.”. Bu nedenle Tanrı, Gītā’ da bizlere, bahsi 
geçen huzura en azından bir bakış atabilme olanağı için, 
vejetaryen olmayı öğütler.   

ET YİYENLERİN DURUMU 

“Eğer vejetaryenler, iyilik, hırs ve cehalet içinde 
sınıflandırılıyor ise; vejetaryen olmayanların sınıflandırılışı 
nasıldır?” sorusu doğabilir. Vedalara göre, onlar 
sınıflandırmanın dışındadır. İnsanoğlu, Tanrı tarafından, 
O’nun kabul ettikleri ile aynı nitelikte gıdalar tüketecek 
biçimde yaratılmıştır. İncil’de “İnsan, Tanrı ile aynı surette 
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yaratıldı.” denir. Bu, Tanrı tarafından kabul edilen 
gıdaların, insan tarafından yenecek gıdalar olduğunu 
göstermektedir. Ve Tanrı’nın, yemek üzere kabul ettiği 
gıdaların niteliği Hindistan’ın antik metinlerinde, yine 
Tanrı tarafından şöyle belirtilmiştir:   

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati 
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam aśnāmi prayatātmanaḥ 

(Bhagavad Gītā, 9.26)  

“Biri Bana, sevgi ve bağlılık ile; bir yaprak, bir 
çiçek, su ya da bir meyve sunarsa—Ben onu kabul 
ederim.”  

Ayrıca Vedalar’da, uygun oranlarda bir araya 
getirilip hazırlanmış meyveler, sebzeler, tahıllar, süt 
ürünleri, yemişler, tuz ve şeker gibi yiyeceklerin, Yüce 
Tanrı tarafından kabul edilmekle birlikte kişiye uzun ömür, 
sağlık ve mutluluk getirdiği söylenir. Bu tür besinler, iyilik 
niteliği taşımaktadır. Tanrı, vejetaryen olmayanlarla 
karışmamış ise dahi, hırs ya da cehalet niteliğindeki 
gıdaları kabul etmez. Vejetaryenlerin et yiyenlere göre, 
daha az telaşlı, daha barışçıl olduğu ve çok daha az hastalık 
deneyimlediği, bir gerçektir. Vejetaryen olmayanlardan 
ise, yaşamda ya da ölümden sonra mutluluğu yakalayanlar 
oldukça nadirdir. Antik Hint kutsal metinlerinin de 
deyişiyle:  

ye tvanevaṁ-vido ‘santaḥ stabdhāḥ sad-abhimāninaḥ 
paśūn druhyanti viśrabdhāḥ pretya khādanti te ca tān 

(ŚrīmadBhāgavatam, 11.5.14)  

“Tanrı’nın Yüce Şahsiyeti’ne karşı duran, oldukça 
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gururlu, kibirli ve Vedik ruhani esasların inceliklerini 
bilmeye uzak olan cahiller, kendilerini çok gelişmiş ve ileri 
görerek; hayvanları, yemek için, tereddüt etmeden 
öldürürler. Ancak öldüklerinde, cehenneme giden yolda, 
aynı hayvanların onları yiyeceği bilgisinden mahrum 
durumdadırlar.”  

Bu nedenle, Vedik standarta göre bu insanlar, 
materyal doğanın her türden yasal kategorisinin altında 
görülür. Böylece, ciddi bir cezaya maruz kalırlar. Kişi, bu 
duruma düşmemek adına çok dikkatli olmalıdır.  

ET YEMENİN REAKSİYONLARI 

Vejetaryen olmayan yiyecekler, Hindistan’ın ulu 
bilgelerince analiz edilmiştir. Bu yüce ruhlar, Tanrı ile 
doğrudan iletişim içindedirler. Analizleri, aşağıdaki 
gibidir:  

māmsa bhakṣayitāmutra yasya māmsam ihādmyaham 
etat māmsasya māmsatvam pravadanti manīṣiṇaḥ 

(NīrṇayaDīpikā)  

“’Māmsaḥ’ sözü, antik Sanskrit dilinde et anlamına 
gelmektedir. Kelime parçalandığında, ‘mām’, ‘ben’ ve 
‘saḥ’ ise ‘onunla birlikte’ demektir. Yani et yiyen kişi, 
yediğiyle birlikte kendini de yemektedir. Açıklamasında, et 
yiyen kişinin ölümünden sonra yediği hayvan tarafından 
yeneceği geçmektedir. Bu, ’et’in Sanskrit dilindeki tam 
karşılığıdır.”  

Böyle bir durumda, her et yiyen, yediği hayvan 
tarafından yenecek ise; düşünceli her kişi, vejetaryen olma 
yönünde karar kılmalıdır.  



Sağlikli ve Bıl̇gece Seçıṁ 
_______________________________________________ 

 

15 

Vejetaryenler şiddete ilgili değildir; çünkü menüleri 
çok büyük oranda bitkilerden oluşmaktadır. Vejetaryen 
olmayan birinin et yemesi için, bir hayvan, yiyecek olmak 
üzere büyük bir acı ve çile deneyimlemek durumundadır. 
Ve bir hayvanı öldürmek, bilinçli bir canlının, o bedende 
yaşama hakkını ortadan kaldırmaktır. Halbuki öldürülen 
canlıya doğumu veren Tanrı, vücudu o canlıya, içinde bir 
süre yaşayıp sununda doğal bir şekilde terketmesi için 
vermiştir. İncil’in ilk yasaları da, insanların vejetaryen 
olması gerektiğini söylemektedir. Ve Tanrı, “İşte, 
yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde 
bulunan her ağacı size veriyorum. Bunlar size yiyecek 
olacak.” (Yaratılış, 1.29) demiştir. Dünyanın başlıca tüm 
dinleri, yaşayan hiçbir yaratığa acı vermemeyi 
öğütlemiştir.  

Bir hayvan, eti için zamansızca öldürüldüğünde, bu 
etin yenmesi, yiyenin bedeni, zihni, zekası ve ruhu için bir 
felaketten farksızdır. Bir vücuda yerleşmiş her ruh 
daimidir; ve Karma’sına bağlı olarak, fiziksel platformda 
vücutlar değiştirir. Örneğin her otomobil, motorsiklet ve 
kamyon farklı bir boyut ve biçime sahiptir; ancak her biri 
bir insan tarafından kullanılmaktadır. Benzer şekilde, 
dışarıdan farklı görünse de her canlı varlık, içinde tek ve 
aynı türden bir ruh barındırır. Ve ruhun haklarını elinden 
almak, Ulu Tanrı’ nın gözünde, bir suçtur. 

VEJETARYENLER ÖLDÜRÜR MÜ?  

Doğası gereği hiçbir insan, hatalarından ötürü suçlu 
bulunmak istemez. “Göze göz, dişe diş”; yani eğer bir 
hatamı bulursan, ben de seninkini bulurum. Yani doğal 
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olarak, vejetaryen olmayanlar, vejetaryenlerde hata 
bulacaktır. Et yiyenler, hayvanların öldürülmesinden 
sorumlu tutuluyorsa, açıkça vejetaryenler de bitkilerin 
ölümünden sorumludur. Ispanak ve patates gibi sebzeler de 
canlı varlıklardır. Bir dolar veya milyonlarca dolar çalmış 
olabilir, hırsız hırsızdır ve cezalandırılmalıdır. Benzer 
şekilde, büyük veya küçük bir canlıyı öldürmek suçtur; ve 
ceza gerektirir. Bu durumda, vejetaryen olan veya 
olmayanın, diğerinden üstün tutulması mümkün müdür?  

Bitkilerin, yaşamın altı belirtisini gösteren -doğan, 
büyüyen, yan ürünler üreten, sevinç ve hüzün 
deneyimleyen, zaman içinde bozulan ve ölen- varlıklar 
olduğu bir gerçektir; dolayısıyla, birer ruha sahiptirler. Bu 
durumda, vejetaryenler de et yiyenler gibi, gereken 
sonuçları deneyimlemelidir. Bu yaratılışta herkes, ister 
küçük ister büyük bir günahkar olsun, istenmeyen 
eylemleri için cezalandırılır. Yüce Tanrı’nın hükmünde 
ayrım yoktur; O, yarattığı herkesi denk görür. Gītā’da 
söylediği üzere:  

samo ‘haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo ‘sti na priyaḥ 
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi te teṣu cāpy aham 

(Bhagavad Gītā, 9.29) 

“Herkese, denk oranda ilgili olarak ben, ne birini 
kıskanır ne de birine hayran olurum. Fakat kim ki, bana 
teslimiyet ve adanmışlıkla hizmet eder; onlar bana bağlı 
olan, ve benim bağlı olduklarımdır.  

Bu dünyadaki fiziksel varlığını sürdürmek adına, 
kişi, diğer canlı varlıkları öldürmek ve yemek 
zorundadır. Bir başka canlıyı yemeden, hayatı sürdürmek 
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imkansızdır. Bu, öldürmeyi doğanın kanunu yapar. Antik 
Vedik kaynakların belirttiği gibi:  

ahastāni sahastānām apadāni catuṣ-padām 
phalgūni tatra mahatāṁ jīvo jīvasya jīvanam 

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.13.47) 

“Elleri olmayanlar, elleri olanlar için, bacakları 
olmayanlar dört ayaklılar için yiyecektir. Zayıf olan 
güçlüye yem olur; bu şekilde canlı varlıklar birbirlerinin 
yemeğidir.  

Bir canlı varlığın, diğer birinin besini oluşu gerçeği, 
bir kanun olsa da; insanın itaat etmesi gereken, sağduyu 
temelli yasalar da mevcuttur. İnsanların uymak durumunda 
olduğu, türler arası ayrım gerektiren yasalara, hayvanlarca 
uyulması olanaksızdır. Bir kaplan, zayıf bir hayvan veya 
bir insanı öldürüp yiyebilir, fakat bir insan, varlığını 
huzurla sürdürebilmek için, belirli bir ahlak çerçevesinde 
davranışlar sergilemelidir. Zayıf canlının yaşamının, güçlü 
tarafından sömürülmesi durumu, var oluşun 
doğasındandır; ve Vedik kaynakların da belirttiği üzere; 
ruhani yasalar dışında hiçbir otorite aracılığıyla 
denetlenemez. Yine Vedik yasalara göre, diğer insanlara 
huzur ve bir arada yaşamın yollarını öğretmeye kalkan 
birinin, diğer yandan zayıf hayvanları öldürüp yemesi, 
kabul edilemez. Bu iki yüzlülüktür. İnsanlar, hayvanların 
huzur içinde yaşamasına izin vermezken, nasıl olurda 
kendi toplumlarının barış ve huzur dolmasını 
bekleyebilirler? Her etki için, eşit ve zıt yönde bir tepki 
vardır. O halde insanlık için gereken, Tanrı’nın antik kutsal 
öğretisine ve yasalarına itaat etmektir.   
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İnsanlar sorar; eğer vejetaryenler de öldürüyorsa, 
neden et yiyenlere karşı konuşulsun? Cevabı şudur ki; 
otoritenin önerisi olan eylem, cinayet içeriyor ise dahi 
meşrudur. Yüce Tanrı, her durum ve koşulda en üstün 
otoritedir. “Biri Bana sevgi ve bağlılık ile; bir yaprak, bir 
çiçek, su ya da bir meyve sunarsa — Ben onu kabul 
ederim.” demiştir. Görülüyor ki Tanrı, vejetaryendir; ve 
insanlara da aynı yönde yetki vermiştir. Ve yine, bu kurala 
uyan insanların, öldürmenin sonuçlarından muaf 
tutulacağını söyler. Şavaştaki bir askeri 
düşünelim. Komutanının emirleri doğrultusunda birçok 
kişiyi öldürür; ve sonucunda bunun için 
ödüllendirilir. Ancak, aynı asker tatilde evine gelir, ve bir 
anlaşmazlık sebebiyle birini öldürür ise; benzer eylemi için 
bu kez cezalandırılacaktır. Her iki durumda da cinayet söz 
konusu olsa dahi, sonuçlar mutlaka farklı olacaktır. İlk 
durumda otoriteye itaat ederek ödüllendirilmiş, ikincisinde 
ise kendi hevesi doğrultusunda davrandığından 
cezalandırılmıştır. Yüce Tanrı, var olanın mutlak 
hakimidir. Her ruh, O’ndan gelmiştir; O, herkesin ve her 
şeyin sahibidir. Böylece O’nun sözüne uyanlar, kalıcı 
mutluluk ve özgürlük ile ödüllendirilir. O’nun yasalarını 
hiçe sayan kişisel yönelimler ise ceza getirecektir. O halde 
herkes, Tanrı’nın mükemmel bilgeliğine bağlı 
kalmalıdır. İnsanlar, O’na, O her neyi kabul ediyorsa 
sunmalı ve yine O’nun kabul ettikleriyle 
beslenmelidir. Bunlar dışında her yiyecek, kirli kabul 
edilir; ve kişiye istenmeyen sonuçlar getirecektir.  

ÖLDÜRMENİN ETİK YASASI 

Tanrı, insana, hayvanlar üzerinde hakimiyet vermiş 
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olsa da (Yaratılış, 1.26), hemen ardından, onlarla 
beslenmesini yasaklamıştır (Yaratılış, l.29). Egemenlik ve 
hegemonya kavramlarını, birbiriyle karıştırmayın. 
Egemenlik, koruma ve gözetmedir, öldürme ve istismar 
değil. Hayvanları, eti için besleyip büyütmek, açıkça 
ikiyüzlülük ve haksızlıktır. Her yıl, milyarlarca kara 
hayvanı, kuş, balık ve farklı türden birçok hayvan 
kesimhanelerde öldürülürken, diğer birçok tür ise horoz 
dövüşleri gibi oyunlarda, sözde spor için 
öldürülmekte, katli gerçekleştiren insanlar ise, çekilen 
acıyı dikkate almamaktadır. Yüce İsa, “Başkalarına, sana 
davranılmasını istediğin gibi davran.” demişse de, birçoğu 
hayvanlara karşı tümüyle merhametsizdir. Vedik 
uygarlıkta ise bu konuda, “ātmavat sarva-bhūteṣuyaḥ 
paśyati sa paṇḍitaḥ; başkalarının acı ve hazlarını, kendi acı 
ve hazları olarak görenler, bu dünyanın bilgeleridir.” 
denmiştir. Hazır olanların fark edeceği üzere hayvanlar ve 
kuşlar, dilimizi konuşmasalar da öldürülürken acı ile 
bağırırlar. Bu gezegende hareket eden her yaratık, Yüce 
Tanrı’nın birer evladıdır; ve her uygar kişi, kardeşini 
korumalıdır. Karmik yasada, bir başkasının hayatı pahasına 
zevk peşinde olmak, suçtur. ”Bir öküzü öldüren, bir adamı 
öldürmüş gibidir.” (Yeşaya, 66.3). Hiç kimse, davranışını 
Tanrı’nın engin gözlerinden saklayamaz; ve herkes, her 
eylemi için eşit ve zıt yönde bir karşılık alacaktır. Bu gibi 
etik nedenler farkettiklerinden, birçok insan vejetaryenizmi 
benimsemiştir. Şurası kesindir ki bir vejetaryen, davranışı 
sonucu acı çekecekse dahi onun acısı, vejetaryen 
olmayanlarınkiyle karşılaştırıldığında, önemsiz kalacaktır. 
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ANTİK VEDİK FELSEFE 

Hindistan’ın Vedik kutsal metinleri Budizm’den de 
önceye dayanmaktadır. Bu metinler, yalnız et yemeyi 
yasaklamakla kalmayıp, alınan bir hayata karşın verilecek 
bir hayattan bahsetmiştir. Kişi, yaralanma veya ölümünden 
sorumlu tutulmayarak, bir karıncayı dahi incitemez. Vedik 
kaynaklarda öldürme üzerine, yoktan birşey yaratma 
kabiliyetine sahip olmayanın, kimseyi öldürmeye 
yeltenmemesi gerektiği söylenir. Bu noktada, Vedik 
medeniyette öldürmenin sonuçları, insanlarla birlikte tüm 
diğer varlıklar için geçerli olsa da; sahip olduğu yüksek 
potansiyel sebebiyle, şiddetsizlik ve vejetaryenizm esasları, 
özellikle insan adına önemle vurgulanmıştır.   

İsa’nın balık yemiş olmasının, bu eylemi bizler için 
de meşru kıldığını düşünmek mantıksızlıktır. Çünkü kişi 
hatırlamalıdır ki İsa, birçok balık yaratmıştır. Buna bağlı 
olarak insan, yaratma gücüne sahip olmadıkça, öldürme 
eylemine de bulaşmamalıdır. Biri, “Öldürmeyeceksin!” 
buyruğunda katli yasaklananın, hayvanlar değil insanlar 
olduğunu iddia edebilir. Bu yaklaşım, Augustine’nin insan 
ve hayvan ruhları arasında yaptığı ayrım sonrası kabul 
görmüştür. Fakat sözlüklerin dahi basitçe belirttiği üzere 
öldürme fiili, fark gözetmeksizin, herhangi bir canlının 
hayatına son vermek demektir. Görevimiz, apaçık 
anlamları saptırmak değildir. Vedik normda; Tanrı’nın 
gözünde, yarattığı her varlık eşit öneme sahip olduğundan, 
kişi aldığı her canın bedelini kendi canıyla 
ödemelidir. Kişi,kendi evinde, doğada veya hayvanat 
bahçesinde bir hayvanı basitçe gözlemlerse; hayvanın 
davranışlarının, neredeyse insanınkiler gibi olduğunu 
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görecektir. O, yer, uyur, diğer birine eş ve arkadaş olur, 
yavrularıyla ilgilenir, ister, mücadele eder, düşünür, 
hisseder ve çağrılara yanıt verir. Tüm bu evrensel 
denklikler, onlarda da mevcuttur. Ne var ki, duygu ve 
zekaları insanınkiler kadar gelişmiş olmadığından, kimileri 
onları yemek için öldürmeyi, meşru görmüştür. O halde 
çocukları veya engelli insanları, tümüyle gelişmemiş 
olduklarından, öldürmek mi gerekir?  Ruhani Usta’mız 
(Guru)  Śrīla Prabhupāda bir keresinde, “Tanrı, yaşayan 
her varlığın Yüce Baba’sı kabul edilir.” demiştir. Bir 
babanın birçok çocuğu var ise, bunların bir kısmı çok, 
diğer bir kısmı ise daha az zeki olabilir. Fakat eğer zeki bir 
çocuk; kardeşlerinden birinin yetersizliğini öne sürüp, onu 
öldürmek için babasından izin isterse, baba bunu kabul 
edecek midir? Elbette hayır. Benzer şekilde, bütünün Yüce 
Babası Tanrı, nasıl olur da, yine kendi evlatları olan 
hayvanların öldürülmesini onaylar? Şu bir gerçek ki, eğer 
kendimizi geliştirmez ve vejetaryen hale gelmezsek, bir 
sonraki adım yamyamlık olacaktır; ki “modern” 
toplumumuzda bu gibi örnekler şimdiden görülmektedir.   

Her canlının, Yüce Tanrı’nın birer evladı olduğu 
anlaşılmalıdır; ve O, bir karıncanın dahi öldürülmesine 
tahammül etmeyecektir. Dolayısıyla birey, diğerlerine 
verdiği acının bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle, 
bu tür bir neticeden korunmak adına, iletişim içinde olunan 
her canlı varlığa büyük bir alçak gönüllülük ve şefkatle 
yaklaşılmalıdır. Yüce Kṛṣṇa, Bhagavad Gītā’da, ”Her kim 
ki alçak gönüllü, sevecen, dostane ve tatminlidir, 
başkalarını kıskanmaz, aile bağlarından ve yanlış egodan 
bağımsızdır, devamlı olarak adanmışlıkla hizmet eder; ve 
yine her kim ki, duyularını kontrol altında tutup, zihin ve 
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zekasını hizmetime adamıştır—böyle bir adanmış benim 
için hayli kıymetlidir.” demiştir (Bhagavad Gītā, 12,13-
14).   

Lord Kṛṣṇa, yine Bhagavad Gītā’da, ruhun her canlı 
varlıkta bilinç biçiminde mevcut olduğunu söyler. Her 
canlı varlıkta aynı nitelikte olan yaşama gücü, geçici, cismi 
(materyal) vücutta bir araya gelmiş maddelerden üstündür. 
Bu ruh, diğer bir deyişle cismi bedenin sahibi, tıpkı kira 
sözleşmemiz dolduğunda ev değiştirmemiz gibi, bir 
vücuttan diğerine taşınır. Bu göç işlemi, hayatı sona eren 
her canlı varlık için uygulanır. Yüce Kṛṣṇa’nın buyurduğu 
gibi:  

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naro ‘parāṇi 
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny anyāni saṁyāti navāni dehī 

(Bhagavad Gītā, 2.22)  

“Bir kişinin, eski yıpranmış giysilerini yenileriyle 
değiştirmesi gibi, ruh, eski bedenini bıraktıktan sonra, yeni 
bir beden alır.”  

Yine aynı ölümsüz ruh, eylemlerine bağlı olarak, 
düşük ve yüksek seviye türler arasında vücut 
değiştirir. Yüce Kṛṣṇa, kişinin mevcut Karma’sı 
doğrultusunda, altı kategoriden 8.400.000 tür arasından 
hak ettiği vücuda karar verendir. Ve tüm bu türler, henüz 
bilim insanları tarafından keşfedilmiş değildir. Antik Vedik 
kaynaklardan biri olan Garuḍa Purāṇa, şöyle açıklar:  

jalajānava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati 
kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ pakṣiṇāṁ daśa-lakṣaṇam 

triṁśal-lakṣāṇi paśavaḥ catur-lakṣāṇi mānuṣāḥ 
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“Su altında 900.000, bitki dünyasında 2.000.000, 
böcek ve sürüngen dünyasında 1,100,000, kuş krallığında 
1.000.000, hayvanlar aleminde 3.000.000 ve insan 
krallığında 400.000 türden vücut vardır.”  

Bizler, bir sonraki vücudumuzu seçemeyiz. Yalnız 
Yüce Lord Kṛṣṇa, geçmiş eylemlerimize göre, bize ihtiyaç 
duyduğumuz kaderi çizendir. Kişi, nitelikli bir Ruhani Usta 
ile bağ kurmadığı sürece, ruhu, bahsi geçen kategoriler 
dahilinde, özgürleşene kadar huzursuzca göç etmeye 
devam eder. Ve ruhun yapacağı göçün yönü, tümüyle 
kişinin ölüm anındaki zihin durumuna bağlıdır. Yüce 
Kṛṣṇa, Bhagavad Gītā’da, öğrencisi Arjuna’ya şöyle 
söylemiştir:  

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram 
taṁ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ 

(Bhagavad Gītā, 8.6) 

“Kişi, bedenini terkederken her neyi düşünmekte 
ise, sonrasında, doğrudan, o hali alır. Ölüm anındaki 
düşünüşünü belirleyen ise, kişinin hayatı boyu hüküm 
süren, o yöndeki düşünme eğilimidir.   

Zihin, ölüm anında kayıtlı tüm faaliyetleri gösteren, 
bir televizyon ekranı gibidir. Kişi, ölüm anında nasıl bir 
zihin durumu içindeyse, bu zihin durumu onu, yeni 
yaşamında sahip olacağı belirli fiziksel bedenine 
taşır. Zihin, bu taşıma işlemini, düşünce ve arzularımızı 
devamlı kaydetme yoluyla gerçekleştirir. Demek ki, şu an 
sahip olduğumuz vücut, deneyimlediğimiz son ölüm 
anındaki zihin durumumuzun, tam tezahürüdür. Bu, Lord 
Kṛṣṇa tarafından Gītā’da doğrulanmıştır.   
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mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ 
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati 

(Bhagavad Gītā, 15.7) 

“Tüm canlı varlıklar, benim ebedi 
parçalarımdır. Materyal doğa tarafından, etkilenerek, 
şartlandırıldıklarından, zihni de kapsayan altı duyu ile 
şiddetli bir mücadele içindedirler.   

Ebedi ruh, vücudun ölümüyle yok olmaz. Hatta 
eğitilmiş duyularını ve zihnini, bir sonraki fiziksel 
bedenine taşır. Lord, Gītā’da şöyle söylemiştir:  

śarīraṁ yad avāpnoti yac cāpy utkrāmatīśvaraḥ 
gṛhītvaitāni saṁyāti vāyur gandhān ivāśayāt 

(Bhagavad Gītā, 15.8) 

“Bedenin efendisi ruh, bulunduğu bedeni 
değiştirirken, tüm duyularını ve zihnini de beraberinde 
götürür; tıpkı, rüzgarın, çiçeğin kokusunu taşıması gibi.”  

śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca rasanaṁ ghrāṇam eva ca 
adhiṣṭhāya manaś cāyaṁ viṣayān upasevate 

(Bhagavad Gītā, 15.9) 

“Canlı varlık, başka bir materyal vücudu kabul 
ederek, duyusal haz için elverişli; ve zihnin etrafını 
saracak, ten, dil, burun, kulaklar ve gözler geliştirir.”  

Ayırt etme yetenekleri olmadığından, alt seviye 
türler, ölümlerinden sonra yalnızca, daha üst seviye 
doğumlara yükselirler. Halbuki insanlar, madde ve ruh 
hakkındaki bilgileri, ve doğru ile yanlış arasında seçim 
yapabilme yetkisine sahip olmaları dolayısıyla; gerekli 
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ruhani hazırlığı yapmamaları durumunda, daha alt seviye 
doğumlar alma riskiyle karşı karşıyadırlar. Karma Yasası, 
Tanrı’nın, kişinin sahip olduğu zihniyetini hatasız biçimde 
gerçekleştiren sabit düzenlemesidir. Eğer kişi, insani 
sorumluluklarını farkına varmaz ise, hayvan krallığına 
düşecektir. Lord Kṛṣṇa, Gītā’da şöyle buyurur:  

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā madhye tiṣṭhanti rājasāḥ 
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā adho gacchanti tāmasāḥ 

(Bhagavad Gītā, 14.18) 

“İyilikte konumlanmış olanlar, cennetsel 
gezegenlere yükselirken; hırs niteliğini taşıyanlar, bu 
dünyevi gezegende kalır; ve doğanın cehalet modunda 
olanlar ise cehennemsel gezegenlere doğru seviye 
düşerler.”  

Kişi, “Sonucunda bir hayvan veya bir bitki olarak 
doğmayı umursamıyorum, ben yalnızca, bu hayatta bana 
zevk veren herşeyin tadını çıkaracağım.” derse, bu da onu, 
devam eden hayatında mutsuzluğa götürecektir. Çünkü, 
materyal doğanın yasalarına göre zamanla, her şey 
değişecektir. Bu nedenle zeki her insana, doğru Ruhani 
Usta’yı kabul ederek, kendini, içinde bulunduğu an ve 
geleceği için hazırlaması; bu yolla doğacak olumsuz 
durumları önlemesi, önerilir. 



 



 

BBÖÖLLÜÜMM  33  
EEtt  YYeemmeenniinn  NNeettiicceelleerrii  

 

HUZUR ARAYIŞI 

Bugünün insanları, neden sayısız hastalıkla mücadele 
etmektedir? Kanser, kalp hastalıkları ve diğer birçok 
rahatsızlık, bizlere büyük sorun yaratmaktadır. Mental 
gerginlik, stres, depresyon, öfke ve ulaşılamaz hayallerle 
meşgul olma durumları, bugünün modern dünyasında 
sürekli bizimledir. Doktorlar ve bilim adamları, gece 
gündüz araştırma yapmak adına, zorla kazanılarak verilmiş 
vergimizi harcamaktadır. Yine de hala, sorunlarımızın 
neredeyse hiçbiri çözülememektedir. Politikacılar, 
vatandaşlara, mutlu bir yaşam sunmak adına keskin ve 
ihtiyatsız sözler verip, kendi mutluluklarının arayışında 
olarak verdikleri hiçbir sözü tutamamaktadır. Toplumcular 
ve din alimleri ise insanlara, doğru yol için rehberlik etmek 
vaadiyle dersler vermeye devam ederken, insanlara huzur 
verebilmekten hayli uzaktırlar. İnsanlar şimdi, hemen 
herkese ve her şeye olan inançlarını yitirmiş, ve 
kendilerine anlık haz sağlayan faaliyetlerden memnun 
duruma gelmiştir. Bu geçici zevkler, insanı uzun süre 
mutlu kılmayacaktır; doğa kanunları gereği içinde 
bulundukları vaziyet, yerini memnuniyetsizlik ve 
hoşnutsuzluğa bırakacaktır. Bu nedenle herkes, o ya da bu 
biçimde, endişeden muzdariptir. Endişe kaynaklı bu 
ızdırap dolayısıyla birçok kişi, gerçek ve kalıcı mutluluğu 
elde etmek için her yolu denemektedir. Ve yardım için 
doğru kaynak bulunamadıkça, kişinin, onu kalıcı 
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mutluluğa götürecek uygun çözümleri elde etmesi olası 
değildir.  

BEDENSEL FARKLILIKLAR  

Etobur ve vejetaryen hayvanlar arasında, birçok 
bedensel farklılık bulunur. Tüm vejetaryen hayvanlar gibi 
insanlar da, tahıl, sebze ve meyveleri ısırıp çiğneyebilmek 
için düz dişlere sahiptir. Etçil hayvanların dişleri ise, eti 
yırtıp parçalayabilmeye elverecek biçimde, keskin ve 
sivridir. Ayrıca, etçillerin mide asitleri insanlarınkine 
oranla çok güçlüdür; ve bağırsak boyları insan bağırsağının 
dörtte biri kadardır. Böylece et, çürüme gerçekleşmeden 
sindirim sisteminden geçer.  

Et, bir zamanlar canlı olan bir varlığın cesedi 
olarak, doğası gereği, hızla çürür. İnsanlar, etobur 
hayvanlara göre çok uzun sindirim sistemine sahip 
olduklarından, yedikleri et, daha bağırsaklara ulaşmadan 
çürümeye başlar. Çürüyen et, midede çok sayıda toksin 
üreterek, kanı zehirler. Böylece, başlıca böbrekler ve 
karaciğer olmak üzere kanı filtreleyen organlar, aşırı 
çalıştırılır; bu durum, tehlikeli hastalıklara ortam 
hazırlar. Āyurveda’ya göre (Hindistan’ın bitkisel şifa 
bilimi) yenen etli gıdalar, vücudu, sindirim için aşırı 
çalışmaya zorlar; bu da, et yiyenlerin, aynı yaştaki 
vejetaryenlerden daha yaşlı görünmesine yol açar. Etin 
sindirilmesi, insan vücudundaki sindirim sıvılarının, 
etoburlarınkilere oranla çok güçsüz olması sebebiyle, 
vücuda ekstra enerji harcatmaktadır.  
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ET TÜKETİ MİKAYNAKLI HASTALIKLAR  

Et, vejetaryen gıdalar tüketmek için tasarlanmış bir 
vücut tarafından yendiğinde, zararlı fiziksel sonuçlar 
getirir. Et yiyen insanların büyük çoğunluğu, yaşlandıkça, 
sindirime destekçi ilaçlara ihtiyaç duyar. Ve tüm allopatik 
(bitkisel ya da doğal olmayan) ilaçların yan etkileri 
vardır. Bu yan etkilerin bazıları, vücudun doğal enerjisini 
düşürmekte veya vücut içinde dikkate değer bir takım 
hastalıklar oluşturmaktadır. Sonuç olarak et yemek, vücuda 
güç ve enerji vermek yerine, kişinin daha gergin, uyuşuk, 
tembel, öfkeli, tedirgin ve mutsuz hissetmesine yol 
açmaktadır.  

Etçil hayvanlar, yiyeceklerinden elde ettikleri büyük 
miktarda yağ ve kolesterolü, herhangi bir olumsuz etkiye 
maruz kalmadan, tolere edebilir. Fakat insanlar ve diğer 
vejetaryen hayvanlar, yağ ve kolesterolü hazmetmek için 
sınırlı bir yeteneğe sahiplerdir. Doğası gereği vejetaryen 
gıdalar tüketmesi gereken insanın, uzun bir süre boyunca, 
bünyesi için doğal olmayan yağlı gıdalar ile beslenmesi, 
damar sertliğine yol açabilir. Bu durum çok tehlikelidir; 
çünkü kalbe giden kanın akışı kısıtlandığından, kalp krizi 
ya da felç meydana gelebilir. Vejetaryen beslenildiğinde 
ise, genellikle bu gibi istenmeyen, korkutucu sonuçlar ile 
karşılaşılmamaktadır; böylece, günümüz dünyasının kalp 
yetmezliği kaynaklı erken ölümlerinin önüne geçilebilir.   

Kolon ve bağırsaklardan geçişinin uzun sürmesi 
sebebiyle et içerikli besinler, vücutta tehlikeli toksinler 
üretir; ve kolon (kalın bağırsak), bu maddelerden büyük 
zarar görür. Sindirilirken çürüyen et, modern tıbbın tanı ve 
tedavisinde zorluk çektiği bazı kanser türlerine neden 
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olabilen maddeler üretir. Et yiyenlerin, genellikle, yedikleri 
etin sindirimini kolaylaştırmak için, vücutta başka zararlı 
kimyasal reaksiyonlara sebep olan, çeşitli alkollu içecekler, 
çay veya tütün gibi farklı sarhoş edici maddeler 
tüketmeleri gerekir. Oysa doğal, ya da vejetaryen diyetin 
kolon hastalıkları riskini büyük ölçüde azalttığı, modern tıp 
tarafından da kanıtlanmıştır. Gerçek şu ki, sebzelerin bir 
çok sindirim hastalığının tedavisi olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca, sebzelerin sindirimine yardım etmesi 
için, sarhoş edici hiçbir maddeye ihtiyaç yoktur.  

Āyurveda, ya da Hindistan’ın bitkisel şifa bilimine 
göre, hayvanlarda, ölüm korkusuna bağlı pek çok hastalık 
ortaya çıkmaktadır. Bir hayvan, öldürüleceğini anladığında 
büyük bir korku duyar; ve bu, hayvanın bedeninde, onun 
etini tüketen insanlara da geçebilecek birçok hastalık 
oluşmasına neden olur. Deneyimler ile görüldüğü üzere bir 
hayvan, öldürülmek için alınmadan önce birçok anormal 
ses çıkarıp çığlıklar atarak oradan oraya zıplar. Āyurveda 
bilimine göre bu, ona tedavi edilemez hastalıklar 
getirir. Ve bir insan, bu eti yediğinde iki türden hastalıkla, 
—hali hazırda zihin ve bedeninde sahip olduğu ve 
hayvanın etinden aldığı hastalıklarla—, yüzleşir. Ayrıca 
bitkisel tıp bilimi Āyurveda’da, korku kaynaklı hastalıkları 
tedavi etmenin zorluğundan da söz edilmektedir. Bu, 
günümüzde et yiyen nüfusun birçok tedavi edilemez 
hastalıkla karşı karşıya oluşunu açıklamaktadır.  

Çiftlik ve kümes sahibi çiftçiler, hayvanlarını 
sağlıklı tutmak adına, birçok sentetik ilaç ve kimyasalla 
beslemektedir. Genellikle, katledilecek hayvanlar, kesim 
öncesi zorla beslenmekte, insanlık dışı muameleye maruz 
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bırakılmakta ve kirli ortamlarda tutulmaktadırlar; yine bu 
da, tanı ve tedavisi imkansız bir yığın hastalığa ortam 
hazırlar. Ayrıca ete, taşıma esnasında hızla çürümesini 
engellemek üzere, çeşitli koruyucu katkı maddeleri 
eklenir. Bu maddeler ete çekici bir kırmızı renk vermekle 
birlikte, insan sağlığını ciddi tehlikeye atmaktadır.  

Vejetaryen gıdalar, her zaman bitki veya ağaçların 
öldürülmesiyle elde edilmez; dolayısıyla etten farklı 
olarak, tedavisi imkansız hiçbir hastalık 
içermezler. Bitkilerin öldürülüşünün de hastalıklara neden 
olabileceği söylenebilir, ancak bu hastalıklar tedavi 
edilebilmektedir. Bitkilerde korku, neredeyse 
yoktur. Ayrıca, sebzelere püskürtülen ilaçlar sıcak su ile 
yıkanarak temizlenebilr; ve iyice pişirildiğinde, neredeyse 
bütün tehlike önlenir. Ne var ki modern bilim, kimi 
kimyasal tarım ilaçlarının ve suni gübrelerin, bazı bitkilere 
nüfuz edebildiğini tespit etmiştir. Bu sebepten, organik 
sebzelerin tüketilmesi tavsiye edilir. 
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TARİHİ NOKTALAR 

Tüm varlıkların Yaratıcısı Tanrı’nın vejetaryen 
oluşundan daha önce söz etmiştik. Hindistan’ın Antik 
Destanı Mahābhārat’ta da doğrulandığı gibi başlangıçta, 
yeryüzündeki herkes vejetaryendi; ancak daha sonra 
kimileri et yemekten hoşlanır oldu. Bu nedenle Lord 
Buddha, şiddetsizliği telkin için ortaya çıktı. Ayrıca Yüce 
İsa da, öldürme karşıtı birçok vaaz verdi. Geçmişten 
günümüze, birçok büyük lider vejetaryen bir yaşam 
sürdü. Pisagor, “Ey hemcinsim insanlar, bedenlerinizi 
günah dolu gıdalar ile kirletmeyiniz. Bizim mısırımız, 
ağırlıklarıyla dalları eğen elmalarımız ve asmalarda 
sallanan üzümlerimiz var. Tatlı otlarımız ve ateşte pişirilip 
yumuşatılabilecek sebzelerimiz, ayrıca sütümüz ve dağ 
kekiği aromalı balımız var. Cömert doğa, hiçbir katliama 
veya kan dökmeye gerek duymaksızın, zengin ve zararsız 
bir ziyafet sunar. Açlıklarını et ile gideren, hayvanlar, hatta 
onların da yalnızca bir kısmıdır; at, inek ve koyun gibileri 
ise otlar ile beslenir.” demiştir.  Plutarkhos, Pisagor’un 
yalnızca vejetaryen olmayıp, yakaladığı balıkları tekrar 
denize salması için, bir balıkçıya para ödemiş dahi 
olduğunu yazmıştır. Aslına bakılırsa et yeme eylemi, 
meşru hiçbir uygarlıkta önerilmemiştir.  

Romalı yazar Plutarkhos, kitabında, et yeme 
üzerine, “Gerçekten, Pisagor et yemekten niçin kaçındı; 
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sorusunu sorabilir misiniz? Ben aksine, birinin nasıl bir 
yanılgıyla ve nasıl bir zihin durumunda, ilk kez ağzına kan 
değirdiğini, ölü bir canlının etini ağzına götürdüğünü, ölü 
ve bayat vücutlardan sofralar kurduğunu ve nasıl olup da, 
kısa süre önce yaşamakta, hareket etmekte, bağırmakta, 
ağlamakta olan bir şeye yiyecek veya besin deme cürretini 
gösterdiğini sorgularım.” diye yazdı. Devamında, “Bu, 
kesinlikle bir kurt veya aslanı kendi savunmamız için 
öldürmek değildir; bilakis umursamadan, bizi yaralayacak 
diş veya pençeleri olmayan, masum ve zararsız canlıları 
katletmektir. Onları, bir parça et uğruna güneşten, onun 
ışığından, doğarak ve var olarak hak sahibi oldukları 
yaşamdan mahrum ediyoruz.” deyip, şöyle meydan 
okudu:  ”Eğer doğanız gereği böyle bir beslenme biçimine 
sahip olduğunuzu iddia ediyorsanız, o halde öncelikle 
kendiniz için öldürün. Fakat, bunu kendi imkanlarınızla, 
bir satır, değnek ya da bir balta yardımıyla yapın.”  

Kendisi de bir vejetaryen olan, Hint “şiddetsizlik” 
önderlerinden Mahatma Gandhi, vejetaryenlik üzerine beş 
kitap yazdı. O, “Öyle hissediyorum ki ruhani gelişim, 
bedensel arzular için dostumuz yaratıkları öldürmeye bir 
son vermeyi gerektirmektedir.” demişti. Hindistan uzun bir 
süre İslam’ın ve İngiltere’nin egemenliği altında kalmış 
olduğundan, bazı vatandaşlar et yeme alışkanlığını 
benimsemişti. Mahatma Gandhi ise tahıllar, yeşillikler, 
limon ve bal içeren bir diyetle beslenirdi. Ve et yemeyi 
benimsemiş bir arkadaşına, “Vejetaryenliğin, bizleri 
zihinsel yönden zayıf, pasif ve etkisiz kıldığı yanılgısı 
düzeltilmelidir. Et yeme eylemini, hiçbir durumda gerekli 
görmüyorum.” yazmıştı.   



Sağlikli ve Bi̇lgece Seçıṁ 
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Ünlü yazar George Bernard Shaw, kendisine 
yaşıtlarından çok daha genç göründüğü söylendiğinde 
şöyle yazdı; “Ben tam da yaşımda görünüyorum. 
Olduklarından yaşlı görünenler onlardır. Ceset yiyenlerden 
başka ne bekleyebilirsiniz?”. Tarihte, vejetaryenlik 
hakkında izahta bulunmuş bu gibi birçok ünlü kişi 
mevcuttur.   

DİN VE FELSEFE 

Süt, peynir ve tereyağının da yardımı ile tahıllar ve 
sebzeler, en çeşitli, faydalı, besleyici ve canlandırıcı 
beslenme biçimini oluşturur. Böyle mükemmel bir diyeti 
bırakıp kasaplardan alınacak eti benimsemek, bir felaket 
olacaktır. İnsanlar, hayvanlar, deniz yaşamı ve kuşlar da 
dahil olmak üzere herkes, Tanrı’nın 
yaratılarıdır. Katledilen hayvanları yemeye devam ederken, 
Tanrı’ya, merhameti ve adaleti için dua etmek, iki 
yüzlülüktür. Etin insan sağlığı için iyi olduğu kanıtlansa 
dahi, kişi Tanrı’nın merhametini kazanmak adına 
vejetaryen kalmalıdır. Bir hayvan ile birlikte yaşayarak 
kişi, onların da duyguları, sevgileri ve birer ruhları 
olduğunu, böylece, onların da özgürlük içinde yaşamayı 
hak ettiklerini fark edebilir. Hayvanlar, sözde filozof ve 
dini liderler, onların gıda olarak kullanılmalarını onaylasa 
dahi öldürülmemelidir. Aslında  gerçek filozoflar ve din 
öğretmenleri kimlerdir, bunu öğrenmek gerekir. Kişi, 
zekasını kullanarak doğru karar vermek zorundadır; dinim 
izin verdiği için, zavallı, savunmasız hayvanları yemeli 
miyim, yoksa Tanrı, onlara nezaketle yaklaşan bir 
vejetaryen olmamı mı yeğlerdi? Aslında, Vedik metinlerin 
katı kurallar ile harfi harfine açıklamış olduğu vejetaryen 
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yiyecekler, bilincimizi berrak tutan ve beyin dokularını 
geliştiren temiz gıdalardır. Bilinç kirletildiğinde ise, 
sorunlar baş göstermektedir. Bu doğrultuda Yüce Kṛṣṇa, 
Bhagavad Gītā’da, “Sağlıklı, mutlu ve bilgili olmak adına 
iyilik niteliği taşıyan gıdalar tüketmek en iyisidir.” 
demiştir. 



 

BBÖÖLLÜÜMM  55  
AArrii  GGııddaallaarr  

 

YİYECEĞİ SAFLAŞTIRMANIN YOLU 

Vejetaryen yemekler, dualar ve Mantralar 
okunarak, minnettarlık ile Tanrı’ya sunulmalıdır. Var olan 
her şey, Tanrı tarafından yaratılmıştır; ve insan, ona 
kullanması için uygun görülmüş her şeyi, ancak Tanrı’ya 
sunduktan sonra kabul etmelidir. Böylece kullanılacak şey, 
getireceği Karmik neticelerden arındırılır. Bu ilkelerin 
takipçilerine “adanmışlar” denir. Yüce Kṛṣṇa, Gītā’da 
şöyle buyurmuştur:  

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo mucyante sarva-kilbiṣaiḥ 
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt 

(Bhagavad Gītā, 3.13) 

“Adanmışlar, öncesinde fedakarlık ile sunulmuş 
yiyecekler tükettiklerinden, her tür günahtan 
kurtulurlar. Yemeği kendileri için hazırlayan diğerleri ise, 
ağır günahlar yemektedir.”  

Hindistan’ın antik Vedik metinlerinde kendisine 
“Kṛṣṇa” adıyla hitap edilen Yüce Tanrı, sunduğu arınma 
sistemini takip etmemiz koşulu ile, bizleri tüm Karmik 
neticelerden koruma kudretine sahiptir. O, bütün yaratılışın 
Tanrı’sıdır ve bütün günahlardan nasıl arınabileceğimizi 
bilir. Bizler, O’nun kurallarına boyun eğersek, olası ızdırap 
için duyduğumuz tüm kaygı derhal defedilir. Fakat, eğer 
cahil kalır ve O’nun safflaştırıcı yasalarına uymazsak, 
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kendimizi ağır bir günaha bulaştırmış oluruz. Hindistan’ın 
Vedik kaynaklarından biri olan Mantrārṇava’da açıklandığı 
üzere:  

meghaṁannaṁ vindate apracetāḥ satyaṁ 
vravīmi badhet sa tasya aryamaṇaṁ puṣyati 

no sakhāyāṁ kevalāgho bhavati kevalādi 

“Ey akılsızlar! Size söylüyorum ki, hakikaten, 
hiçbir şey sizin değildir; tahıllar, Tanrı’nın merhametiyle, 
yağmurun düşmesi sonucu oluşur; sizler ise, emredilen 
görevinizden kaçarak günah işliyorsunuz. Yiyeceklerinizi 
yalnız yiyerek, ne adanmışlıkla Tanrı’ya sunuyor, ne de 
arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız; adınız hırsızdır!”  

Bu nedenle, tüm vejetaryen yiyecekler, nitelikli bir 
Ruhani Usta tarafından öğretilmiş Mantralar (hürmetkar 
ilahiler) eşliğinde Tanrı’ya sunulmalıdır. Mantrādhīnaṁ ca 
daivatam, bu tür Mantralar, sunulan yemeği saflaştırıp, 
onu içerdiği günahtan arındıracak olan Yüce Tanrı’yı davet 
eder.  

Vedalar, insan yaşamının temel amacının, kişinin 
Tanrı ile arasındaki kayıp ilişkiyi yeniden canlandırması 
olduğunu belirtir. Bu, bilinen her dinin, en azından günlük 
ihtiyaçları temin etme adına, Tanrı’ya minnet sunacak bir 
uygulamaya sahip oluşunun nedenidir. İnsan formunda bir 
yaşam, kişiye, Tanrı’nın önerdiği saflaştırma prosedürünü 
benimseyerek eve, O’nun yüce krallığına dönme şansı 
tanır. O halde herkes, kendini adanmışlıkla hizmete 
adayarak, Tanrı’yı hoşnut etme görevini yerine 
getirmelidir. Kişi, Yüce Tanrı’ya, adanmışlıkla hizmet 
sunar ise, O’nunla sıkıca kenetlenir ve nitekim bu, son 
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derece büyük bir memnuniyet ve mutluluk getirir. Tanrı, 
Gītā’da ayrıca “Birisi beni, Yüce Tanrı olarak, gerçek 
anlamda, yalnız “adanmışlıkla hizmet” yoluyla anlayabilir. 
Sonrasında, beni hakkıyla bilerek, Yüce Krallık’ıma girer.” 
buyurmuştur. Bu türden bir sonuç, nitelikli bir Ruhani Usta 
(Guru) aracılığında, Tanrı’ya adanmışlığın sıkı takibiyle 
elde edilir; devamında Tanrı’nın Krallık’ına giriş kesindir.  

Bu, akla bir soru getiriyor: Görmediğimiz birini 
nasıl sevebiliriz? Neyse ki Vedik literatür, Yüce Tanrı’nın 
benzersiz özelliklerini oldukça detaylı açıklayarak, O’na 
kuşkusuzca hizmet etmeyi mümkün kılıyor. Vedik 
anlayışta Tanrı, yoruma açık veya belirsiz bir kavram 
olmayıp, aksine apaçık ve oldukça detaylıdır. Hindistan’ın 
antik metinlerinde Tanrı’nın özellikleri, kesintisiz ve ardı 
arkası gelmez biçimde tarif edilir; bu O’nun isminin 
“Kṛṣṇa”, “Tümüyle cezbeden Tanrı.” oluşunu 
açıklar. Tanrı’nın kişisel varoluşu anlaşıldığında, O’nun 
üzerine yoğunlaşmak ve O’na yiyecek adamak oldukça 
kolay hale gelir. O, en Üstün Kişi olarak, “adanmış” ının 
sevgisini, buradan, Krallık’ından çok uzaktaki Dünya’dan 
sunulmuş ise dahi, karşılıksız bırakmaz. O, kendi ruhani 
dünyasında olmasına rağmen, her yeri doldurmuş olandır. 
Sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat; Elleri ve bacakları her yere 
ulaşacak kadar uzundur. Bu sayede O, O’na sevgiyle 
sunduklarımızı kabul eder, saflaştırır ve getirecekleri 
Karmik sonuçlardan arındırır.  

KUTSANMIŞ YİYECEKLERİN TESİRİ 

Tanrı, Kṛṣṇa, sınırsızdır; ve sayısız transandantal 
(deneyüstü) güce sahiptir. O, transandantal güçleri 
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sayesinde, maddeyi ruha dönüştürebilir. Eğer yapamıyor 
olsaydı, O, her şeye gücü yeten Tanrı olmazdı; böyle 
güçlere sahip olan yalnız O’dur. Tıpkı, uzun süre ateşte 
bekletilen demir bir çubuğun, ateş tesirine sahip hale gelişi 
gibi, uygun Mantralar eşliğinde sunulan yiyecek tümüyle 
tinselleşir; ve yiyeni günahlarından arındırma gücü 
kazanır. Sanskrit dilinde bu kutsal yiyeceklere, “Tanrı’nın 
özgürleştirici merhameti.” anlamına gelen “Prasādam” 
(prah-shah-dahm) adıyla hitap edilir. Bu kutsanmış 
vejetaryen yiyeceklerin tüketimi, vejetaryen diyetin nihai 
mükemmeliyetidir; ve bunlarla beslenen kişi, tüm 
günahlarından arınarak, yaşamındaki sorunlardan kurtulur. 
Yine bu saf gıdaların tüketimi, kötü ruhların, psikolojik 
sorunların ve diğer sağlık sorunlarının olası etkilerini 
ortadan kaldırır; kişiyi saf ve Tanrı’ya yakın hale 
getirir. Vedalar, insan hayatının nihai amacının, insan ile 
Tanrı arasındaki kayıp ilişkinin yeniden canlandırılması 
olduğunu bildirir; ve “Prasādam” yemek bu hedefe 
ulaşmada büyük yardım sağlar. Tanrı olmasına, ve sahibi 
olduğu yaratılışdaki her şeyi yiyebilecek olmasına rağmen 
O, Gītā’da, “Biri Bana sevgi ve bağlılık ile; bir yaprak, bir 
çiçek, su ya da bir meyve sunarsa — Ben onu kabul 
ederim.” buyurmuştur. O hiçbir zaman, bana et veya şarap 
sunun dememiştir; dolayısıyla, böyle kirli şeyler istemediği 
anlaşılmalıdır.  

Tanrı bir vejetaryendir; ve bizlerin de vejetaryen 
olmasını istemektedir. O, şöyle demiştir: “Her ne 
yaparsanız, her ne yerseniz, adak olarak her ne sunarsanız, 
her ne bağışlarsanız veya her neyden feragat eder ve her 
neyin orucunu tutarsanız, onu bana adayınız.” Devamında 
ise “Böylece, iyi veya kötü tüm eylemlerinizin 



Sağlikli ve Bi̇lgece Seçıṁ 
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reaksiyonlarından kurtulacak; bana odaklı bilinciniz ile, bu 
feragat (vazgeçiş) Yoga’sı yoluyla, özgürleşecek ve bana 
geleceksiniz.” buyurmuştur.  

Bir söz vardır: “Ne yiyorsan O’sun.”; o halde, 
“Prasādam”, Yüce Tanrı’dan artakalmış olduğundan, 
kişiyi mutlaka kalıcı mutluluk platformuna getirecektir. 
Tanrı’nın çocukları olarak, O ne diyor ise takip etmek 
görevimizdir.  

YEMEK HAZIRLANIRKEN 
TEMİZLİĞİN KORUNMASI 

Tanrı’ya, kirli hiçbir şey sunulamayacağından, 
yemek hazırlanırken, mutfağın temizliği son derece 
önemlidir. Ayrıca kişi, gerekli malzemeleri satın alırken, 
çok seçici olmalıdır. Daha önce de sözünü ettiğimiz üzere, 
Lord Kṛṣṇa tarafından beş bin yıllık Bhagavad Gītā’da 
açıklanmış üç tip yiyecek vardır: İyilik, hırs ve cehalet 
kategorilerindeki yiyecekler. Bu nedenle, yapılan seçimler 
kesin suretle, uygun kombinasyon ile hazırlanması halinde 
yiyeceği iyilik kategorisine sokacak, sebze, meyve, tahıl, 
fasulye, şeker ve süt ürünlerinden oluşmalıdır. Doğru 
yiyecekleri hazırlamak için gerekli baharatlar ve diğer 
doğal malzemeler, genellikle Hint marketlerinde 
mevcuttur. Soğan, sarımsak, mantar, şalgam ve pancar 
kökü, hazırlanan yemeğe karıştırılmamalıdır; çünkü 
kullanıldıkları takdirde, yemeği hırs kategorisine 
sokarlar. Bu sebzeler tüketiciye üzüntü, hayal kırıklığı ve 
öfke getirir. Asafetida (şeytantersi), soğan ve sarımsak gibi 
saf olmayan baharat ve sebzelerin yerini tutacak bir 
alternatiftir.  
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Daha önce söylediğimiz gibi, her şey Tanrı’ya 
sunulmalıdır; ve en iyisi, bunu iyi niyetli bir Gurū, Ruhani 
Usta, gözetiminde yapmaktır. Fakat böyle bir usta mevcut 
değil ise, kişi elinden gelenin en iyisini yapmalıdır.  

Yemeği hazırlamadan önce, mutlaka ellerinizi 
yıkayın; ve Tanrı’ya sunulana dek, yemeği asla tatmayın. 
Pişirirken, yemeğin Lord Kṛṣṇa için hazırlanmakta oluşuna 
yoğunlaşın. Pişirme tamamlandıktan sonra, metal tabak ve 
kaselere yerleştirin, Mantralar ve dualar eşliğinde 
sunun. Okunacak bu Mantralar, niyeti saf ve iyi olan bir 
Gurū’dan öğrenilmelidir. Eğer uygun Mantraları 
bilmiyorsanız, yalnızca, tabakları Kṛṣṇa’nın resminin 
önüne koyun ve “Ey Yüce Kṛṣṇa, lütfen bu yiyecekleri 
kabul et ve hatalarım için beni bağışla.” deyin. Sonra, 
HARE KṚṢṆA HARE KṚṢṆA KṚṢṆA KṚṢṆA 
HARE HARE // HARE RĀMA HARE RĀMA RĀMA 
RĀMA HARE HARE, ellerinizi birleştirip, gözlerinizi 
kapatarak üç kez zikredin. Bu, Tanrı’ya basitçe, O’na olan 
teslimiyet ve minnetinizi gösterir. Devamında zamanla, bu 
kitapta verilen temel noktalarla da ilişkilendirerek, yiyecek 
sunmanın antik metinlerdeki tam prosedürünü öğrenmeyi 
düşünebilirsiniz. Tanrı kendi içinde tam ve tatminlidir; O, 
hiçkimseden gelecek hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Sadece, 
O’nu ne kadar sevdiğimizi görmek ister. Bu nedenle, 
Vedik kutsal metinlere göre O, yalnızca sevgi ve 
adanmışlığımızı istemektedir; ve bahsi geçen yemek 
sunma işlemi O’na, minnet ve sevgimizi göstermenin 
temel yollarından biridir.  

Karmanın incelikli yasalarına göre inançsız biri 
tarafından pişirilmiş yiyecekler, pişirenin günahlarını, 
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yemeği yiyecek kişinin bilincine taşır, ki bu yemeği 
yiyenin bilinç seviyesini düşürecektir. Bu nedenle kişi, 
inançsız biri tarafından pişirilmiş yemeklerden 
kaçınmalıdır. Tıpkı tuvali boyayan bir ressamın, bu yolla 
sahip olduğu zihin durumunu dışa vuruşu gibi, cahil biri 
tarafından pişirilmiş yemekler de, aşçının zihin durumunu 
yemeği yiyenlere mutlaka taşıyacaktır. Dolayısıyla kişiye, 
kendisi için pişirmeyi öğrenmesi ya da, ruhani bakımdan 
gelişmiş biri tarafından pişirilmiş yiyecekleri tüketmesi 
tavsiye edilir.  

SEBZE TÜKETMENİN KARMİK NETİCELERİ 

Tanrı, Bhagavad Gītā’da Arjuna’ya, ruhun 
doğmadığını veya ölmeyeceğini; ve vücut telef edildiğinde, 
bozulmadan kalacağını söylemiştir. Bu durumda, eğer 
gerçek bir ölüm meydana gelmiyor ise, nasıl olur da bir 
bitki veya hayvanın öldürülmesi şiddet sayılır? Vedik 
metinler, buna karşılık olarak açıklar; karmaṇā daiva-
netreṇa, Yüce Mukadderat, bir ruhun belirli bir bedende 
sahip olacağı yaşam süresini belirler; ve ruh o bedende, 
geçmiş Karma’sının neticelerini deneyimler. Ruh, o belirli 
vücutta kalacağı süreci tamamlayıp, başka bir vücuda 
geçirilene kadar, rahatsız edilmemelidir. Eğer, bu süreci 
tamamlaması kuralının karşısında, herhangi bir engel 
mevcut ise, bu şiddet olarak kabul edilir. O halde hiç kimse 
kendi kişisel tatmini için, ve henüz zamanı gelmemişken, 
bir diğerinin canına kast etmemelidir; çünkü bu, canlının 
sahibi olduğu, yaşama hakkına el uzatmaktır. Birinin, bir 
bedende yaşamak adına sahip olduğu, meşru ayrıcalığını 
yok etmek, sorumlu kişiye Karmik neticeler getirecektir.  
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Vejetaryenler, hayvan kesimi ile karşılaştırıldığında, 
her ne kadar az ve nadiren öldürüyor olsalar da 
öldürmektedir. Fakat, bitkiler hayvanlardan daha az 
gelişmiş bir sinir sistemine sahip olduğundan, kök, meyve, 
sebze, yemiş ve tahıların tüketimi, daha az Karmik sonuç 
getirmektedir. Bir patatesi köklemek ile bir ineği öldürmek 
arasında büyük bir fark olsa da, vejetaryenler de 
cezalandırılmakla yükümlüdür. Kişi bitkileri öldürüşünün 
Karmik sonuçlarına da katlanmak zorundadır. Bu nedenle 
vejetaryenler de, Tanrı’ya sunarak, yiyeceklerini 
saflaştırmak durumundadır; böylece gıdalar getirecekleri 
tüm Karma’dan arındırılmış, arıtılmış olur. Saflaştırılmış 
yemek, yendiğinde, bilinci temizler ve yaşam süresini 
uzatır, sağlık ve dinçlik verir; böylelikle kişi, Sağlıklı, 
Mutlu ve Bilgili hale gelecektir. 

 



 

BBÖÖLLÜÜMM  66  
GGeerreekkllii  EEyylleemmlleerr  

 
Mükemmel pişirimde, hijyenin korunması çok 

önemlidir. Temizlik sağlanmadığı sürece, sağlık ve bilinci 
kusursuzlaştıracak hijyenik gıdaların elde edilmesi hayli 
zordur. Bu nedenle, önceden pişirilmiş yiyecekler satın 
almaktan, mümkün olduğunca kaçınılmalı, sağlıklı besinler 
hazırlanırken doğal ve taze malzemeler kullanılmalıdır.  

Mutfağa girmeden önce, temiz; diğer bir deyişle 
güzelce yıkanıp temizlenmiş olmalısınız. Ayrıca mutfağın 
kendisi, ve pişirimde kullanılacak eşyalar da temiz 
olmalıdır. Kaliteli bir yemek hazırlayabilmek için her 
zaman, başlamadan önce eller yıkanır. Tanrı’ya 
sunulmadan önce,yemeğin pişmiş ya da pişmemiş hiçbir 
kısmı siz veya başkası tarafından tadılmamalıdır. Pişirim 
esnasında, ağız ya da burna dokunulduğunda, hazırlıklara 
devam etmeden önce, eller mutlaka yıkanmalıdır. Çay, 
kahve ya da alkol; ve et ürünleri, balık ya da yumurta gibi 
toksik veya sarhoş edici malzemeleri kullanmaktan 
kaçınılmalıdır. Bu tür maddeler, zihinde, saf ruhun seviye 
kaybına yol açacak günah bulutları oluşturur. Hatta 
sebzeler arasından, soğan, sarımsak, pancar kökü, ya da 
mantar da kullanılmamalıdır. Mükemmel yemeğin 
pişirilmesi adına bu kurallara uyulması, kişiyi gerçek ve 
mükemmel sağlık standardına taşıyacaktır. Vedik bitkisel 
şifa bilimi Ayurveda’da, “Yemek ilacınız, ilaç yemeğiniz 
olsun.” denmiştir. Bu ifade, verilen, standartlaştırılmış 
pişirim prensiplerinin takip edilmesiyle 
gerçekleştirilebilir. İnsan medeniyetinin, sağlığını, modern 
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tıbbın ilaçları olmadan koruyamayacağı düşüncesi doğru 
değildir. İstenmeyen hastalık ve sıkıntıların çok büyük bir 
kısmı ancak, gerçek Vedik pişirim prensiplerinin sıkı takibi 
ile engellenebilir. Eğer biri, kolay bir prosedür izleyerek, 
sağlıklı, mutlu ve bilgili olabiliyor ise; o halde sağlıksız ve 
mutsuz oluşu nedendir? Hastalıklar, kişinin tükettiği 
gıdalar kirli veya sağlıksız olduğunda oluşmaktadır. Bu 
nedenle temizliğin, dindarlığın yanı başında olduğu 
söylenmiştir.  

Genellikle, herhangi bir uğraşta başarılı olunması 
için, Ruhani Usta’nın (Guru), alçak gönüllülükle 
hatırlanması, ve yine O’na, dua edilmesi gereklidir. İşe 
başlamadan önce, kişinin Ruhani Usta’sını, hoş bir biçimde 
hatırlayarak saygılarını sunması, başarılı sonuçlar adına 
çevredeki atmosferi arındırır. Bu prosedür takip 
edilmedikçe, herhangi bir alanda kalıcı başarının 
yakalanması zordur. Vedik ilkelere göre bu prosedürün 
takip edilmesi, aşçıya soyut bir güç aktarır, böylelikle o 
kadın veya erkek küçük bir efor ile lezzetli ve mükemmel 
yemekler hazırlayabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse bir 
kişinin, yaşamın herhangi bir alanındaki ustalığı, Yüksek 
Otorite’nin kutsaması ile bir araya geldiğinde, 
mükemmelliğin yakalanması olasıdır. Başarı adına, bu sırrı 
gözler önüne serdiğinden, Vedik bilim tümüyle mükemmel 
kabul edilmiştir.  

Pişirim esnasında, Karmik sonuçlardan muaf olmak 
adına, “Ben, Yüce Tanrı Kṛṣṇa’nın hazzı için pişiriyorum.” 
biçiminde, bu doğrultuda medite olmak (yoğunlaşmak, 
konsantre olmak) gerekir. Tüm malzemeler temiz ve taze 
olmalıdır. Rennet veya jelatin gibi, et yan ürünleri ile 



Sağlikli ve Bi̇lgece Seçıṁ 
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karıştırılmış malzemeler satın alınmamaya 
çalışılmalıdır. Şüphesiz ki, saf gıdalar pişirilmesi, kişiyi 
transandantal (deneyüstü) platforma getirecek; sağlıklı, 
mutlu ve bilgili kılacaktır. Vedik tarih kanıtlamıştır ki 
Yüce Tanrı, pişirilenleri kabul etmek ve tüketecek kişi 
veya kişilere fayda sağlamak için, yiyeceği arındırmaya 
inmektedir.  

Baharat ve malzemelerin büyük bölümü, Hint 
marketlerinde, ya da benzer mağazalarda mevcuttur. Bu 
baharatların iştah açıcı ve yiyeceklerin sindirimine 
yardımcı, olduğu unutulmamalıdır. 

ALIŞILMAMIŞ MALZEMELER 

Daha önce belirtildiği gibi, alışılmamış özel 
malzemeler Hint ürünleri satan marketlerde kolayca 
bulunabilir; geri kalanlar ise normal gıda marketlerinde 
mevcuttur. Alışılmamış malzemeler şunlardır: 

Besan—Nohuttan elde edilen ve Hint 
mağazalarında bulunabilecek sarı un. Bu ürün protein 
yüklüdür. 

Garam Masālā—Kişniş, kimyon, kuru zencefil, 
karabiber, defne yaprağı, karanfil, tarçın ve siyah 
kakuleden oluşan bir karışımdır. Toz hali, Hint 
mağazalarından kolayca temin edilebilir; ve hoş, güçlü bir 
lezzet elde etmek için bazı sebze yemeklerinde kullanılır. 
Sindirim gücünü artırıcı özelliğe sahiptir.  

Toz Köri—Zerdeçal, kişniş, biber, hardal, haşhaş 
tohumu, çemen otu, kimyon tohumu ve kuru zencefilden 
oluşan karışım, yemeklere harika ve keskin bir tat 
vermekte kullanılır. Bu karışım genellikle Hint 
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mağazalarında bulunsa da, sıradan marketlerde bulunması 
da mümkündür. Sindirim sıvılarının salgılanmasına 
yardımcı olur. 

Hing (Asafetida)—Bir ağaçtan elde edilen ve 
beyaz unla karıştırılan bir özsu; sarımsak, soğan veya 
yumurta tadı için bir alternatiftir. Hint mağazalarında 
bulunabilir ve bazı sebzeleri çeşnilendirmekte kullanılır. 
Ayrıca şeytantersi olarak da bilinir. Mide gazının 
alınmasına yardımcı olur. 

Panīr—Hafif, yağlı, protein yüklü, bol yağda 
kızartıldığında ete benzer bir doku alan, ev yapımı peynir. 
Hint mağazalarından satın alınabilir, ya da kaynatılan süte 
biraz limon suyu eklenip, bir bez yardımıyla süzülmesiyle, 
evde kolayca hazırlanabilir.  

Ghee—Safyağ(sadeyağ), saflaştırılmış tereyağı da 
denir. Tereyağı, sütyağından ayrışana dek uzun süre 
kaynatılıp, bir bez ile süzüldüğünde safyağ elde edilir. 
“Chhaunk” (ch’haunk olarak telafuz edilir, sıcak yağ ve 
kavrulmuş baharat karışımı) şeklinde veya sıcak 
yemeklerle servis edilir. Yukarıda anlatıldığı gibi hazırlanır 
ise kolesterol içermez. Hint mağazalarında mevcuttur, ya 
da evde kolayca hazırlanabilir.  

Dāhl—Bazen kırık bezelye de denir. Hint 
mağazalarında, Mung Dāhl, Urud Dāhl, Tur (Arhar) Dāhl 
ve Chanā Dāhl gibi birçok türü mevcuttur. Bu Dahl’lar 
büyük miktarda protein içerir ve çorba gibi pişirilerek 
pirinç(pilav) ile servis edilir.  

Tüm meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi; 
ve her zaman, antioksidan ve vitaminler açısından daha 
zengin, koyu ve/veya yoğun renkli olanların seçilmesi 
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tavsiye edilir.   
Hayatta en önemli şey, nasıl sağlıklı, mutlu, bilgili 

ve tüm problemlerden uzak olunacağını öğrenmektir; ve bu 
kitap, bu amaca yönelik esaslar sunmaktadır. Kişi 
vejetaryenlik yolu ile mutlu olmak adına küçük bir inanca 
sahip de olsa, kurallara uyması durumunda iyi sonuçlara 
ulaşacağı kesindir. Tıpkı, inansanız da inanmasanız da, 
doğru doktor tarafından verilen doğru reçetenin 
hastalığınızı iyileştirecek oluşu gibi. O halde, Vedik 
reçeteyi takip ederek, kısa sürede sağlıklı, mutlu ve bilgili 
hale geliniz.  

YEME EĞİTİMİ 

Daha az tuz tüketin. Deniz tuzu kullanmak en 
iyisidir. Her lokmayı 50 kez kadar, ağzınızda sıvılaştırana 
dek çiğneyin. Yalnızca acıkınca yiyin ve yemeyi, memnun 
hissettiğinizde bırakın, tıka basa doyduğunuzda 
değil. Mümkünse yemeye başlamadan önce, iyi niyetli ve 
yetkili bir Gurū tarafından öğretilmiş bir dua okuyun ve 
yemekten sonra yüz metre kadar yürüyün. Bu daha iyi bir 
sindirim için yardımcı olacak ve sükunet getirecektir.  

 
1. Yalnızca, bünyenize uyum gösteren ve fayda 

sağlayan gıdalar tüketin. 
2. Mümkün olduğunca çeşitli beslenin; bu sayede 

gerekli besinleri alacaksınız. 
3. Her zaman, kurutulmuş, dondurulmuş veya 

ambalajlanmış bayat yiyecekler yerine taze gıdalar 
tercih edin.  
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4. Her zaman, aşırı olmasındansa, az yiyin. 
5. Basit, “sātvic” (iyilik niteliğindeki gıdalar), ve 

kolay sindirilebilir yiyeceklere değer verin. 
6. Sofrada önce, keskin tatlı ve acı yiyecekleri yiyin; 

bunlar midenin hazım gücünü artırır.  
7. Yine uygun hazmın gerçekleşebilmesi, için tatlı 

veya ekşi yiyecekleri yemeğin sonuna saklayın. 
8. Sindirime yardımcı olan, iyice olgunlaşmış muz ve 

mango dışında hiçbir meyve yemekle birlikte 
yenmemelidir. 

9. Hiçbir zaman yemekten hemen önce veya hemen 
sonra su içmeyin, bu, midedeki sindirim ateşini 
zayıflatır. Yemek esnasında içmek ise uygundur.  

10. Midede fazladan asit meydana getirip ülsere sebep 
olacağından, hiçbir zaman, çiğ şekilde fasulye, 
bezelye, kaba yonca(alfalfa) veya bakla tüketmeyin. 

11. Mineraller açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler 
olan ıspanak, lahana ve kişniş, çiğ veya pişirilerek 
tüketildiğinde, aşırı gerilmiş kan damarlarını 
rahatlatır.  

BAHARATLARIN FAYDALARI 

Kimyon tohumu—tohum veya toz halinde 
tüketildiğinde, kemik ve iliklerin güçlendirilmesinde 
etkilidir. 

Rezene tohumu—gıda zehirlenmesi ve/veya 
hazımsızlık için mükemmel bir çözümdür. Sindirim 
salgılarının düzenlenmesine de yardımcı olur. 
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Hardal tohumu—oldukça lezzetli olsa da 
iyileştirici bir özelliği yoktur. 

Kereviz tohumu—mideyi ısıtır ve kabızlığı 
rahatlatır. 

Zencefil—herhangi bir sebze yemeğinde 
kullanılabilir, iştah açıcı özelliğe sahiptir. 

Zerdeçal—aynı şekilde herhangi bir sebze 
yemeğinde kullanılabilir. Hepatit ve sarılığı iyileştirmede 
etkilidir. Kan dolaşımı ve arter duvarları temizleyici 
özelliğe sahiptir. 

Kişniş—zihinsel keskinlik ve duyarlılığı artırır. 
Mide içi sindirim salgılarının üretilmesine yardımcı olur. 

Acı biber—taze, yeşil formda tercih edilir. Ancak 
her formda, kanı temizler ve midedeki zararlı bakterileri 
öldürür. 

Kakule—yorgunluğu giderir, zihinsel keskinliği 
arttırır ve sindirim sürecine büyük ölçüde yardımcı olur. 

 
  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTaarriifflleerr



 

  

  



 

TTaarriifflleerr  
 
Unutmayın, hazırlanan her yemek, kimse tarafından 

tadılmadan veya koklanmadan önce Tanrı’ya sunulmalıdır. 
Yemekleri sunma işlemi, 5. Bölüm’de açıklanmıştır. Bu, 
yiyeceklerin önce Tanrı’ya sunulması yasası, O’na, 
sevgimizi göstermemizde, O’nun merhametini ve lütfunu 
kazanmamızda bize yardımcı olacaktır.  

Süzme tereyağı veya ghee (safyağ, sadeyağ) 
kullanımı oldukça sağlıklıdır; ve bizi kolesterol 
korkusundan kurtarır. Ayrıca burada adı geçen baharatlar, 
size yiyeceklerin düzgün sindirilmesi ve fazla gazın 
atılması için yardımcı olacaktır. Kişinin damak tadına göre, 
tuz ve şeker miktarı azaltılabilir veya artırılabilirken; 
pişirme detayları ve baharat miktarları, en doğru şekilde 
verilmiştir. Burada verilenler binlerce yıllık tariflerdir; ve 
Hindistan’da hala hazırlanmakta ve sunulmaktadırlar. 
Bunların çoğu, birçok antik Vedik metnin yanı sıra, 
dünyanın en eski iki destanı olan Rāmāyaṇa ve 
Mahābhārat’ta da bahsi geçen tariflerdir. Söylendiği 
üzere:  

pacyantāṁ vividhāḥ pākāḥ sūpāntāḥ pāyasādayaḥ 
saṁyāvāpūpa-śaṣkulyaḥ sarva-dohaś ca gṛhyatām 

(ŚrīmadBhāgavatam10.24.26) 

“Tanrı’nın yarattıkları arasından seçilmiş tahıllar ve 
Ghee’nin (safyağ, sadeyağ) doğru kombinasyonuyla, her 
türlü tariften çok güzel yemekler hazırlayınız. Pirinç, Dāhl, 
Helva, Pakorā, Pūrī, Mālapūā; yanında sütlaç ve 
Rasgullā’lar ve Laḍḍū’lar gibi tatlılar hazırladıktan sonra; 



Sağlikli ve Bıl̇gece Seçıṁ 
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bizzat kabul edilmeden önce Tanrı’ya sunulmalıdır.” 
Farklı tatlara sahip, ve her biri birbirinden güzel 

binlerce farklı tarif mevcuttur. Bu tariflerden her biri, 
gerçek bir adanmışın yardımı ile öğrenilip, hazırlanabilir. 
Yeterli alana sahip olmadığımızdan, burada, bu tariflerin 
yalnız birkaçını sunuyoruz.  

 
Ölçü kısaltmaları: 
K. = Kupa(ya da su bardağı) 
ç. = Çay kaşığı 
Y. = Yemek kaşığı 

 

PPiillaavvllaarr  
 

Dipiki Pilavı  

1 K. pirinç 
2 K. sıcak su 
2 Y. ghee (safyağ, sadeyağ)), ya da herhangi bir bitkisel 
yağ 
1 ç. hardal tohumu 
3 Y. şeker (herhangi bir çeşit) 
1 Y. toz köri 
1 Y. tuz 

 
İlk olarak, pirinci temiz suyla yıkayıp, 20 dakika 

kadar suda bekletin; daha sonra, sıcak suyu ekleyip, kapağı 
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kapalı vaziyette ve yüksek ateşte (bir defa karıştırarak) 
pişirmeye başlayın. Kaynadığında, ateşi iyice 
kısın. Yaklaşık 20 dakika sonra ateşten alın; ve biraz 
soğutun.  

Ayrı bir tencerede, ghee (safyağ ya da tereyağı) 
veya sıvı yağ ısıtın; ardından hardal tohumunu ekleyin. 
Tohumlar yavaşça patlamaya başladığında tuz, köri ve toz 
şekeri ekleyin. HEMEN, ATEŞTEN ALIN; ve pişmiş 
pirinci de ekleyip iyice karıştırın. Henüz sıcakken servis 
edilirse, oldukça lezzetli ve sağlıklıdır.  

 

 
 
Unutmayın ki bu pilav, sağlıksız hale geleceğinden, 

yeniden ısıtılmamalıdır. Eğer soğuduysa, sıcak bir çorba 
veya sebze yemeği ile karıştırılıp yenebilir. Fakat hiçbir 
durumda, pirincin kendisi ısıtılmamalıdır.  
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Sebzeli Pilav  

1 K. pirinç 
2 K. sıcak su 
1 ç. kimyon tohumu 
1 ç. hardal tohumu 
15 yarı ezilmiş, tüm karabiber 
1 ç. Garam Masālā 
1 ç. zerdeçal 
1 Y. tuz 
2 Y. kahverengi şeker 
3 Y. ghee (safyağ) tereyağı veya sıvı yağ 
1 tam, iri parçalara bölünmüş karnabahar 
2 adet defne yaprağı 

 

 
 
İlk olarak pirinci iyice yıkayın; bütün suyunu süzüp 

yaklaşık 15 dakika bekletin. Tereyağını veya sıvı yağı 
ısıtarak defne yaprağı, kimyon tohumu, hardal tohumu ve 
karabiberi, ardından da pirinci ekleyin; 5 dakika boyunca 
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nazikçe ve yavaşça karıştırın. Sonra, zerdeçal, Garam 
Masālā, tuz ve iri parçalara bölünmüş karnabaharı ekleyip 
bir 5 dakika daha karıştırın. Karışıma sıcak suyu ekleyin. 
Kaynamaya başladığında, ısıyı azaltıp toz şekeri 
ekleyin. 20-25 dakika içinde hazır olacaktır.  

Not—Tüm sebzeler, baharatlı sebzeli pilav 
yapımında kullanılamaz. Bezelye, biber, ince doğranmış 
lahana, fasulye, ıspanak ve domates, karnabahar yerine 
kullanılabilir. İstendiği takdirde, bu pilavı hazırlamak için 
çeşitli sebzeler karıştırılabilir; ve pişirme işlemi, yine 
yukarıda açıklandığı gibidir.  

 
Upmā 

 2 Y. ghee(safyağ,) tereyagı veya sıvı yağ 
1 ç. hardal tohumu ve aynı miktarda Urud Dahl (siyah 
mercimek) 
1 Y. tuz 
1 Y. Şeker 
200 gr. (yaklaşık 1/2 lb.) doğranmış, tercih edilen sebzeler 
2 tutam toz muskat 
3 K. sıcak su 
1 K. irmik 

  
Yağı ısıtın; hardal tohumu ve Urud Dahl’ı (siyah 

mercimek) ekleyin. Dahl (mercimek) kahverengileştiğinde, 
muskat, sebzeler, tuz, şeker ve beş dakika sonra da suyu 
ekleyin; kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşadığında, 
karıştırmaya devam ederek, yavaşça, irmiği ilave edin. 
Tüm irmik eklenip karıştırıldıktan sonra, tencereyi ateşten 
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alın; ve 5 dakika daha kapağı kapalı biçimde bekletin; 
sonrasında Yüce Tanrı’ya sunulmaya hazır olacaktır.  

 

 
 
Not— Upmā’nın birçok çeşidi vardır. Ayrıca bu 

tarif, hiçbir sebze eklenmeden de hazırlanabilir. İrmik, 
tereyağı ile veya yağsız biçimde pişirildikçe, kıvam 
kazanacaktır.  

 
Khichri 

 4 Y. ghee (safyağ,) tereyağı veya sıvı yağ 
2 tüm, kurutulmuş kırmızı biber 
2 adet defne yaprağı 
1 ç. kimyon tohumu 
1 Y. rendelenmiş zencefil 
1 K. kırıkfasulye veya tüm maş fasulyesi 
1 Y. toz köri 
1 Y. zerdeçal 
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2 Y. Şeker 
1 K. pirinç 
6 K. su 
1.5 Y. tuz 
450 gr. doğranmış sebze (tercih edilen sebzeler) 
450 gr. doğranmış domates (isteğe bağlı) 

  

 
 
Yağı, büyük bir tavada ısıtıp, kırmızı biberi ve 

defne yaprağını bir süre kavurun. Renkleri 
kahverengileştiğinde, kimyon tohumunu ekleyin. Kimyon 
tohumları kahverengileştiğinde de zencefili ve maş 
fasulyelerini ekleyip 5 dakika kadar karıştırın. Daha sonra, 
köri, zerdeçal, şeker ve pirinci ilave edip karıştırmaya bir 5 
dakika daha devam edin. Isınmış malzemelere, suyu ve 
sebzeleri de ekleyip kapağını kapatın. Yaklaşık 15 dakika 
sonra, tuzu ve eğer isterseniz doğranmış domatesleri de 
ilave edip, kapağı kapalı vaziyette, orta ateşte 10 dakika 
kadar daha pişirin. Ardından sunulmak için hazır olacaktır. 
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Bu tarif oldukça tatmin edici olup, çok sağlıklıdır. 
Hafif bir yemek olduğundan genellikle kahvaltı zamanı 
pişirilir. Zaman zaman doktorlar tarafından hastalarına 
tavsiye edilen bir tariftir. Bu, lezzetli ve yalnız bir 
tencereyle hazırlanan bir yemek olup, birçok farklı şekilde 
(sebzeli veya sebzesiz) pişirilebilir. Kıvamı eklenen su 
miktarı değiştirilerek ayarlanabilir. 

 

EEkkmmeekk    
 

Çapati 

1 K. tam buğday veya Çapati unu 
su, yumuşak bir hamur hazırlamaya yetecek kadar 
l tutam tuz 

  
1 bardak tam buğday ununu (Hint Çapati unu, en 

iyisi olacaktır), su ve bir tutam tuz ile, yumuşak bir hamur 
haline gelene kadar karıştırın. Çapatilerin kabarmasını 
sağlamak için iyice yoğurun. Yaklaşık erik büyüklüğünde 
bir parça koparıp, iki avucunuzla yuvarlayın. Bir miktar 
kuru una bulayarak, oklavayla yuvarlak biçimde açın; ve 
ısıtılmış demir bir plaka (sac veya tava) üzerine yerleştirin. 
Tavaya temas eden tarafında ince bir katman oluştuğunda 
çevirin. Her iki tarafta da katmanlar oluştuğunda doğrudan 
ateşin üzerine alın. Her seferinde olmasa da; piştiğinde, 
muhtemelen hafifçe kabaracaktır. Yüzeyine bir miktar 
tereyağı sürüp, Yüce Tanrı’ya sunun.  
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Kişi, maya ile karıştırılmış ekmek yemeyi alışkanlık 

haline getirmemelidir; çünkü maya, bitki bilimince pek 
sağlıklı değildir. Oysa Çapati herkes için uygun ve sağlıklı 
görülüp tavsiye edilmektedir.  

 
Pūrī 

Pūrī hamurunun kıvamı Çapati hamurundan daha 
katıdır. Pūrīleri yuvarlama yöntemi Çapati’ninki ile 
aynıdır; yalnız Pūrī, un yerine ghee (safyağ), tereyağı, veya 
sıvı yağ eklenerek açılır. Açıldıktan sonra derin bir tencere 
veya tavada, bol miktarda ghee ya da sıvı yağın içinde 
kızartılır. Bol yağda kızartılmış olduğundan, sindirimi daha 
zordur. Bu sebeple, Çapati’ye göre daha az sağlıklı olduğu 
söylenmektedir. Pūrī pişirmek oldukça kolaydır; ve Çapati 
bir gün içinde bozulabilecekken, Pūrī soğutulmaya gerek 
duymadan birkaç gün saklanabilir. 
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PPaakkoorrā  
 
Birçok farklı sebze ile hazırlanabilecek çeşitli 

Pakorā tarifleri mevcutsa da patlıcan, ıspanak, kabak, 
patates ve karnabahar gibi sebzeler, en iyi uyum ve lezzeti 
sağlamaktadır.  

 
Patlıcan Pakorā 

1 büyük patlıcan (ince dilimler halinde kesilmiş)  
150 gr. (5 ons) nohut unu 
1.5 ç. tuz 
1.5 ç. şeker 
1 ç. zerdeçal 
1 ç. acı, toz/çekilmiş biber  



Sağlikli ve Bi̇lgece Seçıṁ 
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1 ç. kişniş tozu 
1 tutam asafetida, ya da şeytantersi 
bulamacı yoğurt kıvamına getirmeye yetecek kadar  su. 

  
Patlıcanı ince dilimler halinde doğrayın; ve tadını 

kaybetmemesi için, bir miktar zerdeçal ve tuza 
bulayın. Vedik bitki bilimine göre, bu formül 
uygulanmadığı sürece, patlıcan sağlığa çok da faydalı 
olmayabilir.  

 

 
 
Nohut unu, su ve tüm diğer kuru malzemeleri 

karıştırılarak, bir bulamaç hazırlayın.Yağsız yoğurda 
benzer bir kıvamda olmalıdır. Bu karışımın sırrı; yaklaşık 5 
dakika boyunca, iyice karıştırmayı gerektirmesidir; bu 
şekilde Besan (Hint nohudu unu) tadı artırılacaktır. 
Patlıcan dilimlerini, bulamaca batırıp kızgın ghee (safyağ) 
veya sıvı yağda kızartın. Kahverengi, badem rengini 
aldıklarında, yağdan alın; ve sıcakken Yüce Tanrı’ya 
sunun.  
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Karnabahar Pakorā 

Karnabahar Pakorā yapılırken, yarı haşlanmış 
karnabahar parçaları kullanılmalıdır. Tarifin kalanı, 
yukarıda verildiği gibidir.  

 

 
 

Ispanak ve Lahana Pakorā 

 
 



Sağlikli ve Bi̇lgece Seçıṁ 
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Ispanak ve lahana ile yapılan Pakorā 
farklıdır. Yıkanmış ve doğranmış ıspanak ya da lahanalar, 
doğrudan nohut ununa bulanmalıdır. Bunun için nohut 
unuyla hazırlanacak bir bulamaca ihtiyaç yoktur; yalnızca 
nohut unu, doğranmış lahana ya da ıspanaklar ve baharatlar 
karıştırılıp toplar haline getirilerek, kızgın yağda 
kızartılmalıdır.  

 

KKööffttee  
 

Kuru, Patates Köfte Topları 

900 gr. (2 lb.) soyulmuş patates 
200 gr. (7 ons) nohut unu 
1.5 Y. tuz 
1 ç. kırmızı toz biber 
1 ç. zerdeçal 
2 Y. şeker 
1 Y. toz kişniş 
1 tutam sodyum bikarbonat (kabartma tozu) 
4 domates; rendelenmiş veya çekilmiş (isteğe bağlı) 
kızartma için ghee (safyağ) veya sıvı yağ 

  
Patatesleri yıkayıp rendeleyin; ve tüm kuru 

malzemelerle, iyice karıştırın. Erik boyutunda (ya da 
istenen boyutta) toplar haline getirin; ve kızgın ghee 
(safyağ) veya sıvı yağda kızartın. Hafif 
kahverengileştiklerinde, ateşi kısarak orta seviyeye getirin. 
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Koyu kahverengini aldıklarında ise yağdan alın ve 
Tanrı’ya sunun.  

Arzu edilirse, toplar hazırlanıp kızartılmadan önce, 
karışıma dört adet rendelenmiş domates eklenebilir. Bu 
durumda kabartma tozu ilave edilmez.  

 

 
 
Varyasyonlar: Köfte topları, karnabahar, lahana, 

ince doğranmış ıspanak veya rendelenmiş tatlı patates ile 
de yapılabilir. Fakat, bu tür köfte toplarına kabartma tozu 
eklenmez. Tarifin kalanı yukarıdaki ile aynıdır. 

 
Sulu, Köfte topları 

900 gr. (2 lb.) patates 
200 gr. (7 ons) nohut unu 
1 Y. tuz 
1 Y. Şeker 



Sağlikli ve Bi̇lgece Seçıṁ 
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1 Y. rezene tohumu 
1 tutam sodyum bikarbonat (kabartma tozu) 
kızartma için ghee (safyağ) veya sıvı yağ 

 

 
  
Patatesleri rendeleyin ve kuru malzemelerle 

karıştırın; daha sonra önceki köfte tarifinde olduğu gibi, 
istenen boyutta toplar haline getirip kızartın. Üstü açık 
(kapaksız) bir kaba aktarın. Ardından, aşağıdaki tarifi takip 
ederek sosunu hazırlayın. 

  
900 gr. (2 lb.) olgunlaşmış, kırmızı domates 
200 gr. (7 ons) süt (veya su) 
1 ç. hardal tohumu 
1 ç. kırmızı toz biber 
1 Y. tuz 
1 Y. kahverengi şeker 
1 ç. zerdeçal 
1 tutam asafetida, ya da şeytantersi 
3 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
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Domatesleri doğrayıp süt veya su ile karıştırın. 
Güçlü ateşte bir tencereye, ghee (safyağ) veya tereyağını 
ekleyin. Yağ ısındığında, önce hardal tohumu, sonra tüm 
diğer kuru malzemeleri ilave edin. Hemen ardından, süt 
veya su ile karıştırılmış domatesi ekleyip, 25 dakika kadar 
kaynatın.  

Domates sosu kaynarken, köfte toplarını bir miktar 
ıslatıp, hafifçe sıktıktan sonra, derin bir kaba 
alın. Kaynayan domates sosunu ateşten alıp, ıslatılmış 
köftelerın üzerine dökün. Bu tarife, sulu köfte topları 
denmiştir, ve artık Tanrı’ya sunulmaya hazırdır. Sulu köfte 
topları, karnabahar veya tatlı patates kullanılarak da 
hazırlanabilir. 

 
Patates Bondā 

 900 gr. (2 lb.) patates 
1 Y. toz kişniş 
1 Y. tuz 
1 Y. şeker 
1 ç. kırmızı toz biber 
1 limon 
200 gr. (7 ons) nohut unu 
l tutam tuz 
bulamacı yoğurt kıvamına getirmeye yetecek kadar su 
kızartma için ghee (safyağ) veya sıvı yağ 

  
İlk olarak, patatesleri bütün halde 

haşlayın. Tamamen yumuşadıklarında, soğutun ve soyun. 
Kuru bir kapta ezin; ve nohut unu dışında tüm diğer kuru 
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malzemelerle karıştırın. Ezerken tüm topakların ezilmiş 
olmasına, ama fazla katı veya sulu olmamasına dikkat 
edin. Sonra, bir limonun suyunu ekleyin; ve erik 
boyutunda toplar yapın.  

Nohut ununun içine, bir miktar su ve tuz ekleyip, 
yoğurt kıvamında bir bulamaç hazırlayın. Patates toplarını 
bu bulamaca batırıp, orta ateşte, yağda kızartın. Yaklaşık 
10 dakika sonra, yağdan alın ve yerine yenilerini koyun; 
yine 10 dakika sonra, ikinci partiyi de sıcak yağdan alın. 
Sonra, tekrar ilk partiyi yağa koyun; ve cevize benzer bir 
kahverengi alana kadar tekrar pişirin. Böylece Tanrı’ya 
sunulmaya hazır olurlar. Bu yöntem, tüm Boṇdā tarifleri 
için geçerlidir.  

 

 
 
Boṇdālar genellikle, yanında yardımcı, ek bir 

yiyecek olmadan yenir; fakat istendiği takdirde, domates 
veya elmalı chutney (sos), veya farklı bir sos ile de 
yenebilir.  
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TTaattlliillaarr  
 

Haluva (Helva) 

1/3 K. tereyağı ya da ghee (safyağ) 
1 K. irmik 
1/4 K. kuru üzüm 
3 K. sıcak su 
1.5 K. beyaz şeker 

  
Tereyağını eritin ve irmiği ekleyin; açık badem 

rengi alana kadar kavurun. Sonra kuru üzümleri, ve bir 
dakika sonra, sıcak suyun yarısını ilave edin. Hemen 
ardından, şekeri ve kalan suyu da ekleyip; Haluva, 
tencerenin kenarlarından ayrılana kadar, yavaş ama 
devamlı bir şekilde karıştırın. Ateşten alın; ve buharın bir 
kısmı çıkana dek bir dakika kadar daha, karıştırmaya 
devam edin. Ardından, Helva, sunulmak için hazır.  

Bir gereklilik olmamakla birlikte eğer istenirse, 
Helva, kuru yemişler ve/veya kuru meyvelerle de 
hazırlanabilir. Ancak bunlar, kuru üzüme göre daha uzun 
bir süre kızartılmalıdır. Eğer, kullanılacak sıcak suya, bir 
limon suyu eklenirse, Helva daha da lezzetli hale gelir.  

Varyasyonlar: Helva, sıradan Çapati unuyla (beyaz 
un) hazırlanacağı zaman, yukarıdaki ile aynı miktarda ghee 
(safyağ ya da tereyağı), ve yukarıdakinin iki katı kadar su 
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kullanılmalıdır. Tarifin geri kalanı aynıdır.  
Daha iyi bir aroma elde etmek için, Helva’ya ananas 

eklenmek istenir ise; ananas blender (çırpıcı) ile çekilip 
suya eklenmeli, ve kaynatılmalıdır. Sıvı haldeki ananas-su 
karışımının toplam miktarı, irmiğin dört katından fazla 
olmamalıdır. Preosedürün geri kalanı, sıradan Helva tarifi 
ile aynıdır. Şeker miktarı, kişinin damak tadına göre 
ayarlanabilir.  

 

 
 
Tıbbi kullanım: Haluva (Helva) düzgünce 

hazırlandığında, soğuk algınlığını iyileştirmekte oldukça 
iyidir. Fakat Helva yendikten sonra, en az üç saat boyunca 
su içilmemelidir. Birkaç kez yendiğinde, soğuk algınlığını, 
hiçbir ilaç kullanılmaksızın iyileştirecektir. Diğer yandan, 
anlık enerji veren bir yiyecektir. 
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Khiir (Sütlaç) 

1 K. kaliteli, uzun taneli pirinç (ya da herhangi bir pirinç) 
2 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
10 tüm (çekilmemiş) karabiber  
16 K. (4 litre) tam yağlı inek sütü 
5 adet defne yaprağı 
birkaç yaprak safran 
50 gr. (2 ons) sarı, kuru üzüm 
2 K. beyaz şeker 

  

 
 

İlk olarak, pirinci iyice yıkayın; ve suda 
bekletin. Temiz, kuru bir tencereyi ateşe koyup, ghee 
(safyağ) veya tereyağı ekleyin. Yağ ısındığında, tüm 
karabiberleri ilave edin. Biberler yarım yanmış hale 
geldiğinde sütü ekleyin; ve tümüyle kaynamaya 
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başlayıncaya kadar, bir kaşıkla, ileri geri, sağa sola, iyice 
karıştırın. Sütün dibini tutturmamaya dikkat edin. Süt 
kaynamaya başladığında, pirincin suyunu süzüp, defne 
yaprakları ile birlikte kaynayan süte ekleyin.Yeniden 
kaynayana kadar, durmadan karıştırın. Pirinç sütün 
yüzeyine çıktığında, safran ve kuru üzümü ilave edin. 
Safran tamamen eridiğinde, şekeri ekleyin ve bir dakika 
boyunca karıştırın; ve yaklaşık 15-20 dakika daha 
kaynatın. Böylece, sütlaç hazır olur; ama en iyisi, oda 
sıcaklığına soğutulduktan sonra servis edilmesidir. Sıcak 
sütlaç, sağlığa zararlı olabilmekle birlikte, ishale neden 
olabilir; çok soğuk yendiğinde ise, ruhani sebepler ile 
bekarlığa ve/veya cinsellikten uzak kalmaya yönelmiş 
olanlar için iyi değildir. Hiçbir zaman, sütlacın üstüne süt 
içilmemelidir; bu, tiksindirici bir hisse, mide yanması veya 
hazımsızlığa yol açabilir.  

 
Papaya Khiir 

1 iri, olgunlaşmamış, sert ve yeşil papaya 
1 K. su 
2 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
2 adet defne yaprağı 
2 litre tam yağlı inek sütü 
250 gr. (9 ons) beyaz şeker 
1 ç. çekilmiş kakule 

  
İlk olarak, yeşil papayayı soyup, çekirdeklerini 

temizledikten sonra rendeleyin. 1 su bardağı su ekleyip 10 
dakika kadar haşlayın. Soğuduğunda, rendelenmiş 
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papayanın suyunu nazikçe sıkarak, bir tabağa alın. Yüksek 
ateşte, bir tavaya ghee (safyağ ya da tereyağı) koyun; ve 
ısındığında defne yapraklarını ekleyin. Hemen ardından 
sütü ilave edin. Süt kaynayana kadar, devamlı karıştırın. 
Ardından, rendelenmiş papayayı ekleyin; ve yaklaşık 25-
30 dakika kaynamaya bırakın. Sonrasında şekeri ve 10 
dakika sonra da çekilmiş kakuleyi ilave edip ateşten alın; 
ve kapağı kapalı vaziyette, 2 saat kadar oda sıcaklığında 
soğutun. Sunulmaya hazır.  

 

 
 
Bu Kşir (Khiir), son derece lezzetlidir; ve 

Ekādaśī’ler gibi oruç günleri dışında, istendiğinde, her gün, 
yılın her dönemi yenebilir. Bu tarif, kabızlık sorunu 
yaşayanlar, ve mantar veya diğer herhangi bir cilt 
hastalığına sahip olanlar için oldukça faydalıdır. Benzer 
şekilde Khiir, aynı tarif kullanılarak, İtalyan kabağı (Lauki, 
su kabağı) ile de hazırlanabilir.  
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Burfī 

 2 K. tuzsuz ricotta peyniri (İtalyan loru) 
1 K. saf beyaz şeker 
1 ç. kakule tohumu 
 

  
 
Ricotta peynirini (İtalyan loru), orta ateşte, düz bir 

tavaya alın. Peynir, Çapati hamuru kıvamı alana kadar 
tahta bir kaşık ile karıştırın. Şeker ekleyin; ve tavaya 
yapışmaması için, durmadan karıştırmaya devam edin. 
Yaklaşık 15 dakika sonra ateşten alın; ama bir miktar 
soğuyana dek, durmadan karıştırın. Sonra, bir tepsi veya 
büyükçe bir tabak üzerine bir miktar ghee (safyağ ya da 
tereyağı) sürün. Pişmiş Burfī’yi kalın, yaklaşık bir inç (iki 
buçuk santimetre) kalınlığında olacak biçimde, tepsiye 
yayın; yüzeye kakule tohumlarını serpin, ve içine doğru 
bastırın. Ertesi sabah, dilimlenip, Tanrı’ya sunulmaya hazır 
olacaktır. Burfī’nin soğutulması, tercihe bağlıdır.  
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Hindistan Cevizli Burfī 

 1.5 K. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
1 K. beyaz un 
1 K. nohut unu 
1 K. kurutulmuş hindistan cevizi tozu 
2 K. tam yağlı süt tozu 
1 K. su 
3 K. beyaz şeker 
1 Y. kakule tohumu 

  

 
 
Yağ ile unları derin bir tavada karıştırıp, orta ateşte, 

unlar altınımsı bir kahverengi alana kadar sürekli 
karıştırarak pişirin. Ardından, hindistan cevizi tozunu 
ekleyin; ve üç dakika kadar daha karıştırıp ateşten alın. 
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Ayrı bir kapta, süt tozu ve suyu karıştırın. Pişmiş un 
karışımına ekleyin; altını yakıp bir dakika daha pişirin. 
Hemen şekeri ilave edin; ve ateşten alın. Karışımı, şeker 
iyice çözülene kadar, iyice karıştırın. Yağlanmış bir plaka 
veya masa üzerine yayın; ve oklava ile ezerek düzeltin. 
Kakule tohumlarını üzerine serpip yeniden açın, ki 
kakuleler Burfī’ye yapışsın. Yaklaşık beş saat sonra, 
dilimler halinde kesip, Tanrı’ya sunulabilir. 

 
Gulābjāmun 

 450 gr. (1 lb.) süt tozu 
120 gr. (4 ons) beyaz un 
1 ç. sodyum bikarbonat (kabartma tozu) 
3 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
yumuşak bir hamur yapmaya yetecek kadar su 
kızartma için ghee (safyağ) veya sıvı yağ 
2 litre su 
1.35 kg. (3 lb.) şeker 

  
Süt tozu, un, soda ve yağı aynı kaba koyun. Yağ, 

süttozu ve unla tamamen birleşene kadar, iki elinizle iyice 
karıştırın. Karıştırırken, yumuşak bir hamur elde edene 
dek, yavaş yavaş su ekleyin. Avuç içinizde, yavaşça 
bastırırak yuvarlayıp, erik boyutunda toplar yapın.  

Bir kızartma tavasında, kızartma için ekstra yağ 
ısıtın. Orta ateşte, serbestçe yüzebilmelerini 
engellemeyecek sayıda topu kızartın. Unutmayın; yarı 
pişmiş hale geldiklerinde, ilk boyutlarının üç katı olurlar. 
Eğer, tavaya gereğinden fazla sayıda top konursa, 
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parçalanıp tavaya dağılırlar. Sürekli hareket ettirin ki, her 
tarafları iyice pişsin. Koyu badem rengini aldıklarında, 
yağdan alın ve bir tabağa aktarın. Tamamı pişene kadar, bu 
şekilde devam edin.  

Yaklaşık iki litre suyu ısıtın; ve şeker ekleyin. 
Bırakın, yarım saat kadar kaynasın; sonra ateşten alın. Bir 
ya da iki kez karıştırıp, topları ekleyin; kapağı kapalı 
vaziyette 10 saat kadar bekletin. Artık Tanrı’ya sunulmaya 
hazırlar. 
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SSeebbzzeelleerr  
 

Karnabahar ve Patates 

1 büyük göbek karnabahar 
200 gr. (yaklaşık 1/2 lb.) kırmızı domates 
450 gr. (1 lb.) patates 
4 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
1 ç. kimyon tohumu 
1 ç. zerdeçal 
1 ç. toz karabiber 
1.5 Y. tuz 
1 Y. şeker 
1 K. sıcak su 
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Patatesleri soyup, birbirine eşit büyüklükte parçalar 
halinde, karnabaharı ise patates parçalarının iki katı 
büyüklüğünde olacak şekilde doğrayın.  Karnabahar, 
patatese oranla daha çabuk pişeceğinden, karabahar 
parçaları patates parçalarının iki katı boyutta olmalıdır. 
Tüm sebzeleri yıkayıp, bir kabın içine yerleştirin. 
Domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın veya 
parçalayıcıdan (blender) geçirerek sıvı hale getirin.  

Yüksek ateşte, bir tavaya ghee (safyağ) ya da 
tereyağı koyun; ve yağ ısındığında, kimyon tohumunu 
ekleyin. Kimyonlar hafif karardığında, tüm kuru 
malzemeyi, hemen ardından da sebzeleri ilave edin. Eğer 
sebzeleri eklemek için beklerseniz, kuru malzemeler yanar 
ve baharatlar lezzetini kaybeder. Her iki dakikada bir 
karıştırın; ve yaklaşık on dakika sonra sıcak suyu ekleyin. 
Kapağı kapalı şekilde, yaklaşık 10-15 dakika daha 
kaynatın. Doğranmış veya parçalayıcıdan (blender) 
geçirilmiş domatesleri ekleyin; yaklaşık 10 dakika sonra 
sunulmak için hazır olacaktır.  

Not— Eğer daha az sulu sebzeler istenirse, daha az 
su ve daha az tuz ekleyin; ve orta ateşte pişirin. Daha sulu 
istenirse, bu kez biraz daha fazla yağ, su ve tuz 
eklemelisiniz. Tarifin geri kalanı aynıdır. Eğer arzu 
edilirse, domates yerine limon suyu kullanılabilir. Bu 
tarifin tüm varyasyonları için, eğer Garam Masālā 
kullanılacaksa, toz biber yerine ya da biber ile birlikte 
kullanılmalıdır. Garam Masālā’nın, başından sıcak ghee 
(safyağ) ya da tereyağına değil de, sebzelere su ile birlikte 
eklenmesi unutulmamalıdır. 
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Patates ve Taze Fasulye 

 450 gr. (1 lb.) patates 
450 gr. (1 lb.) taze fasulye 
250 gr. (1/2 lb.) domates 
3 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
1 ç. kimyon tohumu 
1 ç. hardal tohumu 
1 Y. toz köri 
1.5 Y. tuz 
1 Y. şeker 
3 K. su 

 

 
 
Patatesleri kayısı boyutunda, taze fasulyeleri ise 

parmak kadar olacak şekilde doğrayıp yıkayın. Ardından 
domatesleri yıkayıp, arzu ettiğiniz boyutta parçalara bölün. 
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derin bir tava veya bir tencerenin içinde yağı ısıtıp, hardal 
ve kimyon tohumlarını ilave edin. Tohumlar hafifçe 
kahverengileştiğinde, toz halindeki malzemeleri ve hemen 
ardından da sebzeleri ekleyin. Sebzeleri, yüksek ateşte, 
yaklaşık 5 dakika karıştırın; daha sonra suyu ekleyin ve 20 
dakika boyunca kapağı kapalı halde pişirdikten sonra 
domatesleri ilave edin. 10 dakika sonra sunulmaya hazır 
olacaktır. 

 
Lahana ve Patates 

1 büyük boy lahana 
450 gr. (1 lb.) patates 
200 gr. (yaklaşık 1/2 lb.) domates 
3 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
1 ç. kimyon tohumu 
1 ç. hardal tohumu 
1 Y. toz köri 
1.5 Y. tuz 
1 Y. şeker 
1 K. su 

 
Lahana, antik bitki bilimi Ayurveda’ya göre, çok 

sağlıklıdır. Unutmayın ki, lahananın pişme süresi, patatese 
oranla uzundur. Bu sebepten patatesler, lahanaya oranla 
daha büyük parçalar halinde doğranmalıdır. Lahana ve 
patatesleri yıkayın. Ayrı bir yerde domatesleri yıkayıp, 
küçük parçalar halinde doğrayın, veya parçalayıcıdan 
(blender) geçirin. Bir tencerede, yağı ısıtıp, tohumları 
ekleyin. Tohumlar hafifçe kahverengileştiğinde, diğer kuru 
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malzemeleri ve hemen ardından da sebzeleri ilave edin. 5 
dakikada bir karıştırın. 10 dakika sonra suyu ekleyin. 
Yaklaşık 20-25 dakika sonra, domatesleri ilave edip, bir 10 
dakika daha pişirin. Ardından, sunulmak için hazır 
olacaktır.  

 

 
 
Daha sulu sebzeler istenirse, bir miktar fazla su 

ekleyin; ve ateşi yüksek tutun. Eğer su eklemeyecekseniz, 
pişirmenin yarısında ateşi orta seviyeye getirin. Arzu 
edilirse, domates tariften çıkarılabilir; ve/veya limon suyu 
eklenebilir.  

 
Lahana ve Taze Fasulye 

 1 büyük boy lahana 
450 gr. (1 lb.) taze fasulye 
200 gr. (yaklaşık 1/2 lb.) domates 
3 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
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1 Y. toz köri 
(arzu edilirse, köri yerine, 1 Y. toz kişniş ve 1 ç. kırmızı toz 
biber kullanılabilir) 
1.5 Y. tuz 1.5 Y. şeker 
1 ç. hardal tohumu 
3 K. su 
2 Y. nohut unu 
 

  
 
Pişirme ve doğrama prosedürü, bir önceki lahana 

tarifi ile aynıdır. Farklı olarak bu tarifte, sebzeler tam 
olarak pişmiş ve yemeğin ateşten alınma zamanı 
gelmişken; tencereye, iyice karıştırılmış 2 yemek kaşığı 
nohut unu ile çeyrek su bardağı su karışımı eklenip, 
yemek, fazladan 10 dakika daha pişirilir. Ardından, 
Tanrı’ya sunulmaya hazırdır.  

Toz kişniş ve toz biberli tarif uygulanacağı zaman, 
bu malzemeler, yemeğe eklenen ilk su ile birlikte eklenir. 
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Kabak ve Patates 

 1.35 kg. (3 lb.) kabak 
450 gr. (1 lb.) patates 
200 gr. (yaklaşık 1/2 lb.) kırmızı domates 
3 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
2 tüm, kuru, kırmızı biber 
1 Y. çemenotu tohumu 
1.5 Y. tuz 
1 ç. zerdeçal 
1 Y. Garam Masālā (arzu edilirse) 
1.5 Y. kahverengi şeker 
1/2 K. su 
 

 
 
Sebzeleri, eşit büyüklükte parçalar halinde 

doğrayın; ve birlikte yıkayın. Yağı, yüksek ısıda, derin bir 
tava veya bir tencereye koyun. Isındığında, kuru, kırmızı 
biberleri ekleyin. Biberler hafif kahverengileştiğinde, 
çemenotu tohumlarını ilave edin. Tohumlar 
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kahverengileştiğinde de, tuz, zerdeçal ve sebzeleri ekleyin. 
Her beş dakikada bir karıştırın; şeker, su, ve eğer isterseniz 
Garam Masālā’yı da ekleyin. 15 dakika, kapağı kapalı 
vaziyette pişirin. Sonra domatesleri ekleyin; 10 dakika 
sonra hazır olacaktır; ve Tanrı’ya sunulabilir.  

Domates yerine, 2 yemek kaşığı limon suyu veya 
demirhindi macunu da kullanılabilir. Tarifin geri kalanı 
aynıdır. Kabak ve patates karışımı, kış için oldukça 
sağlıklıdır. Ayrıca domates eklenirken, lor peyniri (Panir) 
ya da tofu (soya fasulyesi peyniri) da eklenebilir. Bunun 
dışında, haşlanmış ve yumuşatılmış nohut veya barbunya 
da, bu tarifi çok besleyici ve lezzetli hale getirir. 

 
Brokoli ve Patates 

 4 baş brokoli 
450 gr. (1 lb.) patates 
200 gr. (yaklaşık 1/2 lb.) domates 
4 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
1 ç. kimyon tohumu 
1 Y. toz köri 
2 ç. tuz 
1 Y. şeker 
1 K. su 

 
Sapları büyük miktarda kalsiyum ve demir 

içerdiğinden, brokolileri, uzun ve ince olacak şekilde 
doğrayın. Eğer kabuklu haldelerse, kalın saplar dahi 
kullanılabilir. Patatesleri de doğrayıp, sebzeleri birbirinden 
ayrı şekilde yıkayın. Domatesleri küçük parçalar halinde 
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doğrayın; veya parçalayıcıdan (blender) geçirip ezme 
kıvamına getirin. Unutmayın; brokoli tüm diğer 
sebzelerden daha sık yenebilir; tüm yıl boyunca, vücut için 
oldukça faydalıdır.  

 

 
 

Bir tencerede, yağı ısıtın; ve kimyon tohumlarını 
ekleyin. Tohumlar kahverengileştiğinde, diğer kuru 
malzemeleri ve hemen ardından da patatesleri ekleyip, 3 
dakika kadar karıştırın. Sonra brokolileri ilave edip, tekrar 
karıştırın. Beş dakika sonra suyu ekleyip, kapağı kapalı 
vaziyette ve orta ateşte, 15 dakika pişirin. Domatesleri de 
ilave edip, 10 dakika daha pişirin. Artık sunulmak için 
hazır.  

Eğer istenirse, domatesler ile birlikte, ekşi krema 
veya krem peynir de eklenebilir. Bu, sebzeleri daha lezzetli 
ve besleyici hale getirir. Aynı aşamada, haşlanarak 
yumuşatılmış nohut ilave edilmesi de uygundur.  
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MahāBrinjal 

6 büyük boy patlıcan 
bir kase su (doğranmış patlıcanları örtmeye yetecek kadar) 
450 gr. (1 lb.) kırmızı domates 
6 Y. ghee (safyağ) ya da tereyağı 
2 adet defne yaprağı 
1 ç. kimyon tohumu 
1 ç. zerdeçal 
1.5 Y. tuz 
1.5 Y. Garam Masālā 
1 K. su 
1.5 Y. şeker 
1 Y. toz kişniş ya da birkaç, doğranmış kişniş yaprağı 

  

 
 
Patlıcanları, 5 gr. lık (erik büyüklüğünde) parçalar 

halinde doğrayın; ve bir kase suyun içine koyun. 
Unutmayın; acı tatlarını kaybetmeleri için patlıcanlar, 
doğrandıkları anda suya konmalıdır. Ardından, domatesleri 
doğrayıp, ayrı bir kaseye alın.  
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Yüksek ateşte, bir tencereye tereyağını koyun; ve 
ısındığında, defne yaprakları ile tohumları ekleyin. 
Tohumlar kahverengileştiğinde, zerdeçalı, tuzu ve hemen 
ardından doğranmış patlıcanları ilave edin. Birkaç dakika 
karıştırdıktan sonra, Garam Masālā, şeker ve bir bardak 
suyu ekleyin. Ara sıra karıştırarak, 10 dakika boyunca, 
kapağı kapalı vaziyette pişirin. Doğranmış kişniş 
yaprakları veya tozunu, ve domatesleri ilave edip 5 dakika 
daha kapağı kapalı şekilde pişirin; arından tekrar karıştırın. 
Beş dakika sonra, yemek, sunulmaya hazır olacaktır.  

İstenirse, tarife domateslerle birlikte, 450 gr. (1 lb.) 
kızartılmış patates de eklenebilir. Bu durumda, eklenecek 
Garam Masālā ve tuz miktarı, verilen miktarın yarısı 
oranında artırılmalıdır. Tarifin geri kalanı aynıdır.   

Bu tariflerin tadına varın; böylece vejetaryenlerin, 
ne denli sağlıklı ve mutlu olabileceğini öğreneceksiniz—ve 
bu idrak, sizi bilgili kılacak. 

 
 

  





 

YYaazzaarr  HHaakkkkiinnddaa  
 
Kṛṣṇa Balarām Swāmī Hazretleri, son derece saygın 

ve geçerli dört antik Vedadan biri olan Yajurveda’nın sıkı 
incelemesini yapmış, aydın bir Gauḍa-Brāhmaṇa Vaiṣṇava 
ailesinde; 1 Temmuz 1956 tarihinde, Hindistan’ın en kutsal 
bölgesi, Śrī Vrindāban Dhāma’da doğmuştur. Soyu, 
doğrudan Kaśyapa Muni’ye (yaratılan ilk varlık olan Lord 
Brahmā’nın, mental gücü ile var ettiği yedi oğlundan biri) 
dayanmaktadır.  

Vrindāban bölgesinde pek çok kişinin Gurū’su 
(Ruhani Usta/Rehber) olan, hayli saygın babası Śrī Hare 
Krishna Paṇḍeya, Swamiji henüz dört yaşında iken O’na, 
kendi evlerinde dersler vermeye başladı. Sekiz yaşına 
geldiğinde, babası, Swamiji’yi yurdunda sekiz yıl yaşayıp, 
devamlı eğitim göreceği, Vrindāban’ın ünlü Nimbārka 
Sanskrit Mahāvidyālaya Enstitüsü’ne yazdırdı. Swamiji 
orada, Sanskrit dilini kusursuz biçimde 
öğrendi. Mükemmel bir öğrenci olarak, sonrasında, antik 
Vedaları İngilizceye çevirmeyi öğreneceği bir İngiliz 
Koleji’ne transfer edildi.  

Swamiji’nin soyu, atalarının zamanından beri 
Khajiri olarak bilinir. Atalarından biri, o dönemin kralını 
hergün düzenli biçimde kutsardı. Birgün Kral, önceki 
günkü idari görevlerinin aşırı yükü dolayısıyla, kutsamanın 
gerçekleşeceği sarayda bulunamadı. Kralın o günkü ayine 
katılamayacağını anlayan Paṇḍit (Swamiji’nin atası), 
kullanılacak dinsel objeleri ve kutsal anları boşa harcamak 
istemediğinden, sarayı terk etti. Sarayın dışında, adına 
kutsamayı gerçekleştireceği, yaşlı ve kuru bir Khajura 
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(hurma) ağacı’na rastladı. Kral, ertesi gün zamanında 
uyanmış Paṇḍit’in gelişini beklemekteyken, kurumuş 
olduğunu bildiği Khajura ağacının hayli diri ve yeşil hale 
gelmiş olduğunugörüp hizmetkarına, “Bu nasıl oldu?” diye 
sordu; ve hizmetkarı, “Dün, siz kutsama için 
uyanmadığınızdan, Paṇḍit sizin yerinize ağacı kutsamıştı, 
böylece ağaç yeniden çiçeklendi.” diye yanıtladı. O 
zamandan beri, Swamiji’nin soyu Khajiri olarak tanındı.  

Swamiji, Ruhani Usta’sı tarafından inisiye (kabul, 
süluk) edildikten sonra, Dünya çapında, Tanrı’nın 
değişmez, antik ilmi hakkında konuşmalar yapıp, telkinler 
verdi. Daha sonra, bir kurum için, Tanrı bilimini yaymak 
adına Sanskrit ve İngiliz dilinde birçok kitap yazdı. 1990 
yılında, dünyanın yanılgı içindeki insanlarını aydınlatmaya 
adanmış bir topluluk olarak, Bhāgavat Dharma Samāj’ı 
kurdu.  

Swamiji, Vedik bilgi alanında gerçek bir otorite 
kabul edilerek, 1991 yılında dört Vaiṣṇava Samprādaya 
(geleneksel ruhani okullar) tarafından, Mahant (Baş/Öncü 
Rahip) ünvanı ile ödüllendirildi.  

Gauḍiyā Vişnavizm’intanınmış bir otoritesi Śrīla 
Viśvanāth Cakravārtī Ṭhākura; ruhani yaşayışın esaslarını 
mükemmel biçimde öğrenmek isteyenlerin, Vrindāban’a 
gidip “Vṛjavāsī”lerden, bölgenin yerel sakinlerinden 
öğrenmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Swamiji, 
Vrindāban’da doğmuş olarak, hem bir Vṛjavāsī’dir; hem 
de Tanrı’nın bilimini kusursuz biçimde bilmektedir. Lord 
Śrī Chaitanya Mahāprabhu’nun gözde öğrencilerinden biri 
olan Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī Ṭhākura’nın, Śrī 
Vrindāban Mahimāmṛtam’da belirttiği üzere:  
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varṇānāṁ brāhmaṇo guruḥ brāhmaṇānāṁ guru sanyāsī 
sanyāsīnāṁ guruḥ avināsī avināsīnāṁ guruḥ vṛjavāsī 

“Brāhmaṇa, dört sosyal mertebenin (Brāhmaṇa, 
Kṣatriya, Vaiśya ve Śudra) Gurū’sudur (Ruhani 
Usta/Rehber); Sannyāsī, Brāhmaṇaların Gurū’sudur; 
tamamlanmış (mükemmel) varlıklar, Sannyāsīlerin 
Gurū’su; ve  Vrjvasi ise tamamlanmış varlıkların 
Gurū’sudur.”  

Swamiji, bugünlerde, transandantal (deneyüstü) 
yolda okuyucuları aydınlatacağını umduğumuz, Śrīmad 
Bhāgavatam üzerinde Vṛjvasi yorum ve açıklamalarını  
yazmaktadır. 

  
—Dr. Deepak Seth MD 
 



 

 
 
 
 



 

SSöözzllüükk  
 
Āyurveda—Yüce Tanrı’nın sayısız 

enkarnasyonundan biri olan Lord Dhanavantari tarafından 
başlatılmış antik, bitkisel şifa yolu. Tedavi için, basitçe 
şifalı bitkileri ve sahip oldukları mineralleri kullanır. 
Kelime anlamı “Yaşam Bilimi” dir.  

Bhagavad Gītā — Tanrı’nın Ezgisi.Yaklaşık beş 
bin yıl önce Yüce Tanrı Kṛṣṇa tarafından, asil öğrencisi 
Arjuna’ya söylenmiştir. Yazar KṛṣṇaBalarāmSwāmī 
kaynaklı, ingilizce çeviri ve açıklaması mevcuttur.  

Bhāgavatam — Yüce Tanrı’nın, Śrīla Vyasadeva 
(Tanrı’nın yazınsal enkarnasyonu) tarafından beş bin yıl 
önce yazılmış, tatlı anlatıları.  

Brahmā — Yaratılan ilk varlık, materyal dünyanın 
tasarımcı ve yaratıcısı.  

Gītā — bkz. Bhagavat Gītā.  
Gurū — Deneyüstü bilgiyi vererek, takipçisinin 

cehaletini yok eden, ve onu doğum-ölüm döngüsünden 
kurtarma vazifesini üstlenen, kutsal metinlerce yetkili 
ruhani öğretmen, rehber, usta.  

Kaśyapa— Yaratılışın atalarından olan, Brahmā’ 
nın oğullarından biri. Ayrıca Lord Vamanadeva (Yüce 
Tanrı’ nın bir enkarnasyonu), onun oğlu olarak tecelli 
etmiştir.  

Kṛṣṇa — Zamanı geldiğinde, Ona sonsuz bağlı 
adanmışları korumak ve zalimleri yok etmek adına ortaya 
çıkan Yüce Tanrı. Beş bin yıl önce, Bhagavad Gītā’ yı 
söylemek için tecelli etmiştir. Kelime anlamı “Büsbütün 
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Cazibeli ve/veya Çekici, Tanrı” dır.  
Mantra — İnisiyasyon(başlatma, kabul, süluk) 

anında, ruhani öğretmen tarafından güvenilir öğrencisine 
verilen mahrem ilahi ve Yüce Tanrı’ yı memnun etmek 
için bir araçtır.  

Paṇḍit — Maddi evrenin yaratıcısı Lord Brahmā’ 
ya doğrudan bağlı, kırılmamış(kesintisiz) bir soy zincirinde 
doğmuş ve ruhen bilge, kişi.  

Sanskrit — Ulu Tanrı ve yarı tanrılar tarafından 
konuşulan, ve tüm Vedik metinleri yazmakta kullanılmış 
antik dil.  

Ruhani Usta — Hristiyanlıkta Hz. İsa ile denk 
tutulan ruhani öğretmen. Ayrıca bkz. Gurū.  

Upaniṣad — Yüce Tanrı’nın deneyüstü bilgeliğini 
ortaya koyarak cehaleti yok eden ve kişiyi tüm maddi 
bağlılıklarından azat eden ruhani yazılar. Esas amacı 
Vedaların sırlarını öğretmektir.  

Vedalar — İlk olarak doğrudan Yüce Tanrı 
tarafından Lord Brahmā’ya açıklanmış, dört ana bilgi 
kaynağı. Kelime anlamı “Bilgi Kitapları” dır.  

Vedik Kutsal Metinler — Antik Hindistan’ın, 
Tanrı bilimini açıklayan, Sanskrit dilinde yazılmış kutsal 
kitapları. 
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