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Zamanın başlangıcındaki kitapta, atamız Nuh’un 
göğün savakları kapanıp da sular çekilince haber getirsin 
diye gemiden yolladığı birinci ve ikinci güvercinin hikâ
yesi anlatılır.1 Peki, ya üçüncü güvercinin yolculuğu ve 
kaderi; ondan bahseden var mı? Kucağında tufanın canı
nı bağışladığı bütün canlıları saklayan, onları kurtaran 
gemi Ağrı Dağı’nın zirvesine oturmuş. Atamız geminin 
direğinden bakıp da yalnızca irili ufaklı dalgalarla dört 
bir yanı kaplayan suları görünce, bulutsuz göğün altında 
bir yerlerde kara görünüyor mu anlamak için haber ge
tirsin diye bir güvercin göndermiş, ilk güvercini.

Orada anlatıldığına göre, ilk güvercin havalanıp ka
natlarını açmış. Doğuya uçmuş, batıya uçmuş ama her 
yer hâlâ sular altındaymış. Hiçbir yerde dinlenecek bir 
yer bulamamış, kanatları da gitgide tutulmaya başlamış. 
Böylece dünya üzerindeki tek zemine, gemiye dönmüş, 

1.“BununüzerineNuhsularınyeryüzündençekilipçekilmediğinianlamakiçin
güvercinigönderdi.Güvercinkonacakbiryerbulamadı,çünküheryersuyla
kaplıydı.Gemiye,Nuh’unyanınadöndü.Nuhuzanıpgüvercinituttuvegemi-
ye,yanınaaldı.Yedigündahabekledi,sonragüverciniyinedışarısaldı.Güver-
cin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü.O
zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı. Yedi gün daha
beklediktensonragüverciniyinegönderdi.Bukezgüvercingeridönmedi.”
EskiAhit,“Yaratılış”,8:8-12.(Ç.N.)

ÜÇÜNCÜ GÜVERCİN EFSANESİ
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Nuh elini uzatıp onu gemiye, yanına alana dek dağın 
zirvesinde hareketsiz duran geminin çevresinde kanat 
çırpmış. 

Yedi gün beklemiş Nuh, yağmurun yağmadığı, sula
rın çekildiği yedi gün boyunca beklemiş; sonra bilgi al
mak için yeniden bir güvercin yollamış, ikinci güvercini. 
Güvercin sabah havalanmış, döndüğünde ikindi vaktiy
miş, gagasında yeryüzünün kurtarıldığının ilk işareti ola
rak bir zeytin yaprağı taşıyormuş. Böylece Nuh, ağaç 
tepelerinin suların üzerine uzandığını, sınavın geçildiğini 
anlamış. 

Yine yedi gün sonra Nuh haber getirsin diye yine bir 
güvercin yollamış, üçüncü güvercini; kuş dünyaya kanat 
açmış. Gittiğinde sabahmış fakat akşam dönmemiş, gün
lerce beklemiş Nuh fakat güvercin bir daha görünme
miş. Atamız o zaman yeryüzünün kurtulduğunu, suların 
çekildiğini anlamış. Ama güvercinden, üçüncü güvercin
den, Nuh da insanlık da bir daha haber almamış, efsane
si bugüne dek hiç anlatılmamış.

Ama bu üçüncü güvercinin yolculuğu, onun kade
riymiş. Sabahleyin geminin, içinde sıkışmış hayvanların 
sabırsızlıktan homurdandığı, toynak ve pençe izdihamı
nın yaşandığı, böğürtü ve ötüşlerin, tıslamaların ve hav
lamaların birbirine girdiği boğuk kamarasının karanlığın
dan uçup gitmiş, daracık bir yerden enginliğe, karanlık
tan aydınlığa kaçmış. Ama rüzgârın tatlılaştırdığı berrak 
havada kanatlarını açınca içine aniden dalga dalga özgür
lük ve ebedî olanın merhameti yayılmış. Aşağısında sular 
pırıl pırıl pırıldıyor, ormanlar nemli yosun gibi ışıldıyor, 
çayırlardan sabahın beyaz buğusu yükselirken coşkuyla 
büyüyen bitkilerin rayihası çayırlarınkine karışıp daha 
da tatlılaşıyormuş. Parıltı, metal gökyüzünden toprağa 
yansıyor, yükselen güneş dağların sırtlarına vurup sonsuz 
bir tan kızıllığı yaratıyormuş, bu yüzden deniz kan gibi 
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kırmızı parıldıyor, bu yüzden yeryüzü sıcak kan gibi tü
tüyormuş. İlahîymiş bu uyanışı izlemek; güvercin kanat
larını gerip mesut bakışlarla erguvani dünyanın üzerinde 
süzülmüş, hızla karaların, denizlerin üzerinden geçmiş, 
rüyalar görürken kendisi de kanatlanan bir rüyaya dö
nüşmüş gitgide. Kurtarılan yeryüzünü Tanrı’nın kendi
siymiş gibi ilk kez o görmüş, sonsuz bir seyirmiş bu. 
Nuh’u, geminin aksakallısını ve görevini çoktan unut
muş, çoktan unutmuş geri dönmeyi. Çünkü artık dünya 
vatanı, gökyüzü de yuvası olmuş.

Böylece üçüncü güvercin, atamızın sadakatsiz elçisi, 
boş dünyanın üzerinde uçmaya, mutluluğunun fırtınası
na, sevinçli huzursuzluğunun rüzgârına kapılıp hep daha 
ileriye gitmeye, kanatları yorulana, tüyleri kurşun gibi 
ağırlaşana kadar ilerlemeye devam etmiş. Yeryüzü onu 
şiddetli bir baskıyla kendisine çekiyormuş, dermansız 
kanatları nemli ağaçların tepelerine değene dek giderek 
alçalmış ve nihayet ikinci günün akşamı, zamanın baş
langıcındaki her şey gibi henüz isimsiz olan bir ormanın 
derinliklerine inmiş. Sık dalların arasına saklanıp hava
daki yolculuğundan sonra dinlenmeye çekilmiş. Çalı çır
pı üstünü örtmüş, rüzgâr uyutmuş onu, gündüzleri dal
ların arası serinmiş, geceleri de ormandaki kuytusu sıca
cıkmış. Çok geçmeden rüzgârlı göğü, uzakların çekicili
ğini unutmuş, yeşil bir kubbe içine almış onu, zaman 
ölçülemeden akıp gitmiş. 

Yolunu şaşıran güvercinin kendine yuva bellediği 
or man, bizim dünyamızdaki ormanlar gibiymiş ama 
içinde henüz hiç insan yokmuş ve güvercin bu yalnızlık
ta giderek bir rüyaya dönüşmüş. Karanlığın, gece yeşili
nin içine yuvalanmış, üstünden akıp gitmiş yıllar, ölüm 
onu unutmuş çünkü tufandan önceki ilk dünyayı gör
müş, kendi türünün örneği olan hayvanların hepsi ölüm
süzmüş, hiçbir avcı da öldüremezmiş onları. Yerkürenin 
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bilinmeyen kıvrımlarında kimselere görünmeden yuva
lanırlarmış, bu güvercin de ormanın derinliklerine sak
lanmış. Elbette bazen insanların varlığını sezerlermiş; bir 
silah patlar, kurşun yeşil duvarlarda yüz kez sekermiş; 
oduncular ağaçların gövdelerine vurur, etraflarındaki ka
ranlık uğuldarmış; âşıklar sarmaş dolaş tenha yerlere gi
der, hafif kıkırtıları dalların arasında gezermiş; çocuklar 
böğürtlen toplar, şarkıları uzaklardan ince ince çınlar
mış. Yaprakların ve rüyaların arasında kaybolmuş dalgın 
güvercin, bazen dünyanın seslerini duyar ama korkma
dan onlara kulak verip karanlığında kalırmış. Bu günler
den birinde bütün orman uğuldamaya başlamış, sanki 
yer yarılıyormuş gibi bir gümbürtü kopmuş. Siyah metal 
kütleler ıslık çalarak havadan geçiyor, düştükleri yerde 
toprak dehşetle yerinden fırlıyor, ağaçlar saman çöpleri 
gibi kırılıyormuş. Renkli kıyafetler içindeki insanlar bir
birlerine ölüm fırlatıyor, korkunç makineler etrafa ateş 
ve yangın saçıyormuş. Şimşekler yeryüzünden gökyüzü
ne doğru çakıyor, ardından gök gürüldüyormuş; toprak 
gökyüzüne fırlamak ya da gökyüzü toprağın üzerine ka
panmak istiyormuş sanki. Güvercin rüyasından sıçraya
rak uyanmış. Ölüm ve yıkım kaplamış dört bir yanını; 
bir zamanlar suyun yaptığı gibi şimdi de ateş yutuyor
muş dünyayı. Güvercin hızla kanatlarını açıp yıkılan or
mandan başka bir vatan bulmak için uçmuş: Huzur ve 
barış içinde bir yer bulmak için.

Huzur bulmak için göğe yükselip dünyamızın üze
rinde uçmuş ama nereye uçsa her yerde aynı şimşekler, 
aynı insan gürültüsü, aynı savaş varmış. Bir zamanlar ol
duğu gibi bir ateş ve kan denizinin altında kalmış dünya, 
tufan geri gelmiş; güvercin dinlenecek bir yer arayarak 
telaşla ülkelerimizin üstünden geçmiş, sonra bir zeytin 
yaprağıyla müjdeyi vermek için atamızın yanına gitmek 
istemiş. Ama o günlerde zeytin yaprağı da bulunmuyor
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muş artık, yıkımın nehri insanlığın üzerinde giderek 
daha da kabarmış, yangın dünyamızı yiyip bitirmeye de
vam ediyormuş. Hâlâ dinlenecek bir yer bulamadı gü
vercin, insanlık da hâlâ barış ve huzuru bulamadı, ama 
güvercin huzuru bulamadan dönemez evine, sonsuza 
kadar dinlenemez. 

Bugüne kadar kimse görmedi onu, yolunu şaşırmış, 
barışı arayan bu efsanevi güvercini; ama o başlarımızın 
üzerinde korkuyla, yorgun kanatlarıyla uçuşmaya devam 
ediyor. Bazen, yalnızca geceleri, uykudan sıçrayarak uya
nır insan, havada bir hışırtı, karanlıkta telaşlı bir kovala
maca duyar, yılgın bir uçuş, biçare bir kaçıştır. Bütün 
karanlık düşüncelerimiz kanatlarında süzülür onun, bü
tün dileklerimiz de korkusunda salınır. Yer ve gök arasın
da titreyerek süzülen bu yolunu kaybetmiş güvercin, bir 
zamanların sadakatsiz elçisi, şimdi bizim kaderimizi in
sanlığın atasına bildirir. Ve dünya binlerce yıl önce oldu
ğu gibi yine sabırla, birinin elini uzatmasını, sınavın kâfi 
olduğunu söylemesini bekler. 
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“Her eylemden sakınarak hakikaten kurtulunmaz eylemden,
Bütün eylemlerden bir saniyeliğine dahi azade olamaz insan.”

Bhagavad Gita1, “3. Şarkı”

“Eylem nedir? Eylemsizlik nedir? Bilgelerin bile kafasını 
karıştırır bu,

Çünkü insan dikkat etmeli eyleme, yasak eyleme dikkat etmeli,
Eylemsizliğe de dikkat etmeli insan – eylemin tabiatı sonsuz 

derin.”

Bhagavad Gita, “4. Şarkı”

Bu Virata’nın hikâyesidir,
o ki erdemin dört adıyla2 halkınca methedilmiş, adı ne 

hükümdarların vakayinamelerinde ne de bilgelerin 
kitaplarında geçmiş ve hatırası insanlarca unutulmuştur.

1.BhagavadGita,MÖ200-400yıllarıarasındayazılmış,“KutsalŞarkı”,“Yara-
tıcınınŞarkısı”gibianlamlaragelenkutsalbirHindumetnidir.Edebiyattari-
hindekivefelsefedekienönemlimetinlerdenbiriolarakkabuledilir.Bhaga-
vadGita’da700vecizevardırveVyasa’nınyazdığıMahabharatadestanınınbir
parçasıdır.(Ç.N.)
2.Platon’agöremerkezindeadaletolmaküzeredörterdemvardır:adalet,
bilgelik,cesaret,ölçülülük.Adalet,ruhunüçparçasınaaiterdemlerinanasıdır.
Zekâiçinadaletbilgelikte,iradeiçinadaletcesarette,ruhunitkiparçasıiçin
adaletölçülülüktebulunur.(Ç.N.)

ÖLÜMSÜZ KARDEŞİN GÖZLERİ
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Yüce Buda’nın henüz dünyaya gelmediği, gelip de 
hizmetkârlarının içini bilginin ışığıyla doldurmadığı yıl
larda, Birwagha topraklarındaki Kral Rajputa’nın yanında 
Virata isminde bir soylu yaşardı, Kılıç Şimşeği derlerdi 
ona çünkü o herkesten daha cesur bir savaşçı, okuyla hiç 
ıskalamayan, mızrağını boşuna fırlatmayan, kılıç sallayan 
kolunu şimşek gibi indiren bir avcıydı. Alnı açık, insanla
rın soruları karşısında bakışları dürüsttü; ellerini asla kö
tülükle yumruk yaptığı görülmez, sesinin öfke çığlıkları 
attığı duyulmazdı. Krala sadakatle hizmet ederdi, kölele
ri de ona saygıyla hizmet ederdi çünkü nehrin beş kolun
da ondan daha dürüst kimse yoktu, inançlılar evinin 
önünden geçerken saygıyla eğilir, çocuklar gözlerindeki 
yıldızlara bakınca gülümserlerdi. 

Fakat bir gün, hizmet ettiği kralın başına bir musi
bet geldi. Ülkenin yarısından fazlasını idaresine verdiği, 
karısının erkek kardeşi ülkenin tamamına göz dikti ve 
kralın en iyi savaşçılarını gizli gizli verdiği hediyelerle 
kendi hizmetine çekti. Rahipleri de, Birwagha soyunun 
binlerce ama binlerce yıldır hükümdarlığın sembolü 
saydığı, gölün kutsal balıkçıllarını en kısa zamanda ken
disine getirmeye ikna etti. Kralın düşmanı filleri ve ba
lıkçılları savaşa hazırladı, dağlarda yaşayan, kraldan hoş
nutsuz insanları toplayıp bir ordu kurdu ve tehditkâr bir 
şekilde şehre ilerledi. Kral sabahtan akşama kadar bakır 
çanları çaldırıp fildişinden beyaz boruları öttürdü, gece
leyin kulelerde ateşler yakıp alevlerin içine öğütülmüş 
balık pulları attılar, pullar yıldızların altında bir yardım 
çağrısı olarak sarı sarı yanıyordu. Ama yardıma çok az 
kişi geldi. Kutsal balıkçılların çalındığı haberi komutan
ların yüreğine kor gibi düştü, cesaretlerini kırdı. Savaşçı
ların önderi, fillerin bakıcısı, komutanların en değerlileri 
çoktan düşman saflarına geçmişlerdi, bir başına kalan 
kral boş yere dost arandı (çünkü hep katı bir hükümdar 
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olmuştu, yargıları da çok sertti, hizmetindekilerden acı
masızca vergi toplardı). Değer verdiği önderlerin, savaş 
komutanlarının hiçbirini göremedi sarayında, geriye yal
nızca çaresiz bir köle ve uşak kalabalığı kalmıştı. 

Böyle zor bir durumdayken kralın aklına, daha boru
nun ilk çalınışında kendisine sadakatini bildiren Virata 
geldi. Kral abanoz ağacından tahtırevanını hazırlattı, kra
lı Virata’nın evinin önüne taşıdılar. Kral tahtırevanından 
inince Virata yerlere kadar eğildi ama kral yalvarırcasına 
Virata’ya sarıldı, ondan düşmanına karşı ordusunun başı
na geçmesini istedi. Virata öne eğilip dedi ki: “Yapacağım 
efendim ve isyan ateşi hizmetkârlarınızın ayaklarının al
tında sönmeden bu eve geri dönmeyeceğim.”

Böylece Virata oğullarını, akrabalarını ve kölelerini 
topladı, onlarla birlikte krala sadık olanların yanına gelip 
savaşa katıldı. Çalılıkların arasından bütün gün yürüyüp 
sayısız düşmanın karşı kıyısında toplandığı nehre geldi
ler, düşmanlar sayılarının çokluğuyla övünüyor, bir köp
rü yapmak üzere ağaç kesiyorlardı, ertesi sabah akın akın 
karşıya geçecekler, ülkeyi kan gölüne çevireceklerdi. 
Ama Virata bir gün kaplan avlarken köprünün yukarı
sında suyun sığlaştığını, karşıya yürüyerek geçildiğini 
fark etmişti; karanlık çökünce sadık olanlar bir bir sudan 
geçtiler, geceleyin ansızın uykudaki düşmanlarına saldır
dılar. Meşalelerini sallayınca filler ve mandalar ürktü, 
kaçarlarken uyuyanları ezdiler, beyaz alevler sıçradı ça
dırlara. Ama Virata ilk iş krala karşı gelenin çadırına koş
tu hemen, uyuyanlar daha uyanamadan ikisini kılıçtan 
geçirdi, o sırada uyanıp kendi kılıcına davranan üçüncü
yü de öldürdü. Ama dördüncü ve beşinciyi karanlıkta 
teke tek dövüşerek, birini alnından, diğerini henüz çıp
lak göğsünden vurdu. Düşmanlarının sesleri kesilip ruh
ları çıkar çıkmaz içeriye girmeye kalkışacak herkese kar
şı Tanrı’nın işaretini, beyaz balıkçılları korumak için ça
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dırın girişine kuruldu. Fakat düşmanlar gelmiyordu ar
tık, korkudan kendilerini kaybetmiş kaçışıyorlardı, mu
zaffer hizmetkârlar arkalarından sevinç çığlıkları atıyor
du. Kovalamaca devam etti, giderek uzaklaştılar. O za
man Virata bağdaş kurup sakince çadırın önüne oturdu, 
kanlı kılıcı ellerinde, yoldaşlarının hararetli avlarından 
dönmelerini bekledi. 

Ama çok geçmeden ormanın ardında Tanrı’nın gü
nü uyandı, palmiyeler şafağın altın kızıllığında yanıyor, 
birer meşale gibi nehre ışık saçıyorlardı. Kan kırmızısı 
doğdu güneş, doğunun ateşli yarası. O zaman Virata aya
ğa kalkıp giysilerini çıkardı, elleri başının üzerinde nehre 
doğru gitti, Tanrı’nın parlayan gözlerinin önünde dua 
ederek eğildi, sonra kutsal arınma için nehre indi, elle
rinden akıp gitti kan. Ama ışık beyaz dalgalar halinde 
başına değdiğinde kıyıya geri dönüp giysilerini giydi, 
gece yapılanlara gündüz gözüyle bakmak için ışıl ışıl bir 
yüzle çadıra geri döndü. Korkudan kaskatı kesilmiş yüz
leri, kocaman açılmış gözleri, yarım kalmış hareketleriy
le yerde yatıyordu ölüler; kral düşmanının alnı yarılmış, 
eskiden Birwagha ülkesinin ordu komutanı olan hain 
göğsünden vurulmuştu. Virata onların gözlerini kapatıp 
uykusunda öldürdüğü diğerlerine bakmaya gitti. Hâlâ 
hasır minderlerine sarınmış yatıyorlardı, ikisinin de yüzü 
yabancıydı ona, kıvır kıvır saçlı, esmer yüzlü güneyliler 
onları savaşa kışkırtan hainin köleleriydiler. Ama Virata 
dönüp de son yüze bakınca gözleri karardı, çünkü gör
düğü, sahte kralın yardıma çağırdığı, onun da geceleyin 
bilmeden kendi elleriyle öldürdüğü, Dağların Prensi kar
deşi Belangur’du. Titreyerek kıvrılmış yerde yatan kar
deşinin üzerine eğilip kalbini yokladı. Ama artık atmı
yordu kalbi, ölmüş kardeşinin açık gözleri kaskatıydı, 
simsiyah gözbebekleri Virata’nın yüreğini deldi. Soluğu 
kesildi, kendisi de bir ölüymüş gibi ölülerin arasına otu
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rup anasının ondan önce doğurduğu çocuğun, yaptığını 
yargılayan donuk gözlerinden gözlerini kaçırdı. 

Çok geçmeden nidalar duyuldu, düşmanlarını yağ
malamış, keyifleri yerine gelmiş kralın hizmetkârları, se
vinçten yabani kuşlar gibi bağırarak düşman avından ça
dıra dönüyorlardı. Kral düşmanının emrindekilerle bir
likte öldüğünü, kutsal balıkçılların korunduğunu görün
ce dans etmeye, hoplayıp zıplamaya başladılar, ilgisizce 
aralarında oturan Virata’nın eteklerini öptüler, ona Kılıç 
Şimşeği ismini verip methiyeler düzdüler. Sayıları gittik
çe arttı, ganimetleri arabalara yüklediler fakat yükün 
ağırlığından tekerlekler toprağa öyle bir battı ki manda
lara dikenli sopalarla vurmak zorunda kaldılar, kayıklar 
da batacak gibi oldu. Bir elçi nehre atlayıp krala haberi 
götürmek için aceleyle önden gitti, diğerleriyse ganime
tin başında toplanıp zaferlerini kutladılar. Bu sırada Vi
rata rüyalara dalmış gibi sessizce oturuyordu. Yalnızca 
ölülerin giysilerini soymaya kalktıklarında yükseltti sesi
ni. O vakit ayağa kalktı, odun toplamalarını, cesetleri 
yakılsınlar, böylece ruhları arınmış bir şekilde yeniden 
dönüşsünler diye odun yığınlarının üstüne yatırmalarını 
emretti. Hizmetkârlar kumpasçılara böyle davranmasına 
şaşırdılar, onlara kalsa cesetleri ormanın çakallarınca par
çalanmalı, kolları bacakları güneşin kızgınlığında sararıp 
solmaya bırakılmalıydı; fakat emrine itaat ettiler. Odun
lar yığılınca ateşi bizzat Virata yaktı, tutuşan odunların 
üzerine güzel kokular ve sandal ağacı attı – sonra yüzü
nü öte yana çevirip sessizce durdu, ta ki odunlar korlaşa
na, korlar kül halinde yere yığılana kadar. 

Bu arada köleler, kral düşmanına hizmet edenlerin 
bir önceki gün kurumlanarak başladıkları köprü inşaatını 
bitirdiler, önce başlarında Pisang çiçeklerinden taçlarla 
savaşçılar geçti, onları hizmetkârlar ve prenslerin atları 
takip etti. Virata arkalarında kaldı çünkü kulak tırmala
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yan şarkıları ve nidaları içini acıtıyordu, onlarla arasında 
istediği kadar mesafe oluşunca ilerledi. Köprünün orta
sında durup uzun uzun sağından ve solundan akan suya 
baktı – mesafeyi koruyarak önünde ve arkasında duran 
savaşçılar şaşırdılar. Göğe doğru sallamak istermiş gibi 
kılıcını havaya kaldırdığını, fakat indirirken kabzayı kas
ten elinden kaydırdığını ve kılıcın nehre düştüğünü gör
düler. Nehrin iki kıyısından da çıplak oğlanlar kılıcı çı
karmak için suya daldılar, kılıcın elinden yanlışlıkla kay
dığını sanmışlardı ama Virata geri çekilmelerini emredip 
durgun yüzü, çatık kaşlarıyla şaşkın hizmetkârların ara
sından ilerlemeye devam etti. Saatler boyunca vatanları
na giden sarı yolu arşınlarlarken dudaklarından tek bir 
kelime dökülmedi. 

Şehrin akik taşından kapısının ve Birwagha’nın sivri 
uçlu kulelerinin henüz uzağındaydılar ki göğe doğru be
yaz bir bulut yükseldi; bulut, tozu kaldıran yayalar ve 
atlılarla birlikte yaklaşıyordu. Alayı görünce durdular, 
kralın onlara doğru geldiğini anlayıp yola halılar serdiler 
çünkü kralın ayaklarının, doğduğu günden alevlerin saf 
bedenini sarmalayacağı ölüm gününe kadar fani dünya
nın tozuna toprağına değmemesi gerekiyordu. Uzaklar
dan, çok yaşlı bir filin üstünde kralın yaklaştığı görüldü, 
etrafı uşaklarıyla çevriliydi. Fil ankusaya itaat edip diz 
çöktü, kral da serilmiş halının üzerine indi. Virata efen
disinin önünde eğilecek oldu ki kral ona doğru yaklaşıp 
iki koluyla da sarıldı, alt sınıftan biri için bir onurdu bu, 
o vakitler böyle bir şey ne duyulmuş ne de kitaplarda 
bahsi geçmişti. Virata balıkçılları getirtti, kuşlar beyaz 
kanatlarını çırpınca kalabalık öyle büyük bir sevince ka
pıldı ki atlar şaha kalktı, önderler fillerini ankusayla diz
ginlemek zorunda kaldılar. Kral zaferin simgelerini gö
rünce Virata’ya yeniden sarıldı, bir hizmetkârına işaret 
verdi. Hizmetkârı Rajputa’nın kahraman atalarının kılı
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cını getirdi, dört bin dokuz yüz yıldır kralın hazine oda
sında duran kılıçtı bu, kabzası kıymetli beyaz taşlarla 
kaplı, üzerine artık bilgelerin ve büyük tapınak rahiple
rinin bile bilmediği ataların dilinde zaferin gizemli söz
lerinin altın harflerle yazıldığı bir kılıçtı. Kral kılıçların 
kılıcını şükranının bir göstergesi olarak, onu şu andan 
sonra savaşçılarının başı, halkının ordu komutanı ilan et
mek üzere Virata’ya uzattı.

Ama Virata yüzünü yere eğdi, şu sözleri söylerken 
de yerden kaldırmadı:

“Merhametlilerin en merhametlisinden, kralların en 
cömertinden bir şey dileyebilir miyim?” 

Kral aşağıya, ona bakıp dedi ki:
“Sen daha gözünü açmadan hallolacak dileğin. Kral

lığımın yarısını istesen bile dudağını kıpırdatman yeter, 
senindir.” 

O zaman Virata konuştu:
“Öyleyse müsaadenizle kralım, bu kılıç hazine oda

sında kalsın, çünkü bir daha kılıca dokunmayacağım 
diye yürekten ant içtim, ben ki bugün kardeşimi, benim
le aynı karında büyüyen, benimle aynı ananın eteğinde 
oynayan yegâne insanı öldürdüm.”

Kral şaşkınlıkla yüzüne baktı. Sonra dedi ki: “Öyley
se kılıçsız geç savaşçıların başına, geç ki krallığımın düş
mana karşı güvende olduğunu bileyim çünkü daha önce 
hiçbir kahraman bir orduyu sayıca üstün düşmana karşı 
böyle güzel yönetmedi. Gücün sembolü olarak kemerimi 
al benim, atımı al ki herkes seni en iyi savaşçım bilsin.”

Ama Virata yüzünü bir kez daha yere eğip şöyle 
karşılık verdi: 

“Görünmez olan, bana bir işaret gönderdi, yüreğim 
de anladı bunu. Ben kendi kardeşimi öldürdüm, bu saye
de anladım ki bir insanı öldüren kendi kardeşini öldür
müştür. Savaşta lider olamam artık çünkü kılıç güçtür ve 
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