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Mahasivarathri       02 Mart 2003  Prasanthi Nilayam (sabah Diskur’u) 
 

BİRLİĞİN HER YERDE ALT TEMEL 
OLMASINI SAĞLAYIN 

 
Her şeyi bilen bir kimse yoktur, 

Kafaları bom boş olan da sıfırdır, 
Bazıları bazı şeylerin farkındadır, 
Fakat sadece O, her şeyi bilendir 

Sambasiva. 
(Telegu dilinde bir Şiir) 

 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Mübarek Şivaratri mesajı, bu en hayırlı günün ülkülerini ve kutsallığını 
herkese yaymak içindir. Dünya insanları arasında birlik prensibi yavaş 
yavaş yok olmaktadır. Küçük bir ailenin kendi iki erkek kardeşi arasında 
bile çekişmeler ve anlaşmazlıklar vardır. 

Rab Şiva’nın ilahi ailesinde sadece dört kişi vardır, bunlar, Rab İşvara, 
eşi Parvati ve iki oğulları olan Subramanya ve Vinayaka’dır. Bu, ideal bir 
ailedir. Ne karı koca arasında ne de iki kardeş arasında en ufak bir 
anlaşmazlık yoktur. Onların aileleri arasında tam bir uyum ve anlaşma 
vardır. Anne Parvati ve Rab Parameşvara, karı koca ve kardeşler arasında en 
uyumlu, mükemmel ve sevgi dolu bir ilişkinin nasıl olabileceği örneğini 
dünyaya göstermek istediler. Bir aile, dünya üzerinde en önemli işlevsel 
birimdir. Eğer bir aile sağlam temeller üzerinde [yaşamını sürdürebiliyorsa], 
dünya da pürüzsüz bir şekilde devam edecek demektir. Eğer aile fertleri 
arasındaki birlik en ufak bir şekilde dahi aksayacak olursa bu, dünyaya 
yansıyacaktır. Birlik, aile fertlerine yaşamlarında güç verir. Bu nedenle, her 
aile kendi fertleri arasında birliği ve uyumlu bir ilişkiyi sağlamak için çaba 
göstermelidir. Her aile, Rab Şiva’nın ailesini örnek almaya çalışmalıdır. 
Günümüzde, bir aile içinde sadece iki erkek kardeş dahi olsa, aralarında 
hiçbir uyum yoktur. Karı kocanın durumu da aynıdır. Rab Şiva ailesinde 
durum hiç de böyle değildir. Bindikleri araçlar, çalışma şartları, sahip 
oldukları servet – hakikatte, her açıdan, bu ilahi ailenin fertleri bütün 
dünyaya örnek olmuşlardır. 

Örneğin, Rab Şiva’nın aracı bir Boğa olan Nandi’dir. Anne Parvati’nin 
aracı ise Aslan’dır. Küçük oğulları Subramanya’nın aracı Tavus Kuşu, 
büyük oğulları Vinayaka’nın aracı da küçücük bir Fare’dir. Bu acayip 
araçların doğaları, birbirlerine düşman olmasına rağmen yine de mükemmel 
ve uyumlu bir aile hayatı sürerek bütün dünyayı dolaşırlar.  
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Böyle uyumlu bir yaşamı günümüzdeki ailelerde bulamazsınız. Küçük 
erkek kardeşin karısı yeni bazı takılar taksa, büyük erkek kardeşin karısı 
hemen kıskanır. Aynı şekilde, gün be gün yaşamımızda, birlik ve huzur 
içinde bir hayat sürme yerine, bazı hallerde aile içinde ağız kavgaları yer 
almaktadır. Normal olarak boğa ve aslan iyi arkadaş değillerdir. Aslan, 
boğa’yı avlanacak bir hayvan gibi görür ve boğa da aslan’ı korkutur. Fakat 
Rab Şiva’nın durumunda, Boğa ve Anne Parvati’nin aracı Aslan arasında 
hiçbir korku olmadan mükemmel bir uyum vardır. Ne zaman korkar veya 
endişe duyarız? Bunları ancak kendimizde bir kusur olduğu vakit hissederiz. 
Herhangi bir kusuru olmayan kimsede korku için hiçbir sebep yoktur! 
Günümüzdeki insan çok sayıda kusur sahibi olduğu için, en ufak bir konu 
dahi onda hemen korku ve endişe yaratmaktadır. Korku, endişe, 
huzursuzluk, nefret ve öfkenin sorumlusu bu kusurlarımızdır. Bundan böyle, 
huzur ve uyum içinde yaşamak istiyorsak, içimizdeki kusurları yok etmek 
için çaba göstermeliyiz.  

Hakikatte insanda keder/üzüntü diye bir şey yoktur. İnsan, ilahi sürur’un 
somutlaşmışı olan Anandasvarupa’dır. Bütün buna rağmen yine de 
üzüntüden mustaripse, bu kendi kötü niteliklerinden kaynaklanıyor 
demektir. Birdenbire üzüntü ona bir başka yerden gelmiş olamaz. Üzüntü, 
onun içindeki kötü niteliklerin bir tepkisi, yansıması ve yankımasıdır. Eğer 
birisi sizinle alay ediyorsa, şuna inanın ki, bunu yapan karşınızdaki değil de, 
kendi kötü duyularınızın alay şeklinde size geri dönmesidir.  

Rab Şiva’nın vücudunda özel süsler yoktur. Boynuna sarılı yılanlar, 
keçeleşmiş saçındaki bukleler, hilal şeklindeki ay, Ganj nehrinin serin suları 
ve bütün vücuduna sürdüğü Vibuti O’nun süsleridir. Rab Şiva’nın bu İlahi 
formu, çok güzel bir şekilde şöyle tasvir edilmektedir: 
İşte bak!  
Buzlu zirvenin Rab’bi, 
Hilal şeklindeki aydan taç giymiş, 
Parıldayan keçeleşmiş saçının bukleleri 
Cennetten akan Ganj’ın sularıyla sırıl sıklam olmuş, 
Alnının ortasında ateş gibi parlayan gözü, 
Zehirli iksir – zehir – Halahala 
O güzel boynunu morartmış, 
Kıvır kıvır kıvranan Yılanlardan canlı bilezikler 
Ve Fil postunu tutan Kobra’dan bir kemer, işte onun başlıca süsleri. 
Göğsünü sıvayan inci gibi kül, 
Alnının ortasında, sanki dağlanmış gibi duran gözün yanında 
Gözleri kamaştıran zincifreden beyaz bir Nokta, 
Çiğnenmiş taze bitılın rengiyle boyanmış pembe dudaklar, 
En saf altın üzerine işlenmiş pırlantalardan yapılı küpeler, 



 3 

Gökyüzünde ışıldayan yıldızlar gibi dans ederek, 
Vizyonu kör eden formu 
Rab’bin lekesiz kişiliği 
İlahi Olan Nur’u saçıyor. 

 (Telegu dilinde bir Şiir) 

Rab Şiva, eşi Parvati de dahil olmak üzere bütün dünyaya zahitlik 
görünümünü öğretmek için bu ilahi formu almıştır. O’nun bir başka 
alışkanlığı da sadaka dilenmekti. 

“Bu zengin form, 
Elinde dilenme tası ile 
Basit bir yemek için İlahi İkametgahı olan Kailasa’da 
Sadaka dilenerek 
Tam bir özgürlüğe örnek olmaktadır.” 
Bütün bunlara rağmen Parvati, kocasının bu acayip kıyafet ve 

alışkanlıklarından dolayı Rab Şiva’ya karşı nefret veya tiksinti duymamıştır. 
“Ben böyle bir insanla nasıl aile hayatı sürdürebilirim?” diyerek O’ndan 
kaçmadı. O’nu büyük bir sadakatle takip etti ve O’nun arzularına ve 
mutluluğuna boyun eğdi. Böylece her ikisi de huzur ve uyumluluk içinde 
yaşadılar. Erkek evlatlarına gelince. Küçük oğulları Rab Subramanya’nın 
aracı olan Tavus Kuşu, doğası olarak yılanların düşmanıdır, fakat kendisini 
öyle idare eder ki, hiçbir zaman ilahi iradeye karşı çıkmazdı. Ancak böyle 
yaptığınız takdirde hayatınızda huzur ve güvenlik bulacaksınız. Birçok 
Bajan’larda yer alabilirsiniz, çeşitli formlarda Tanrı’ya ibadet edebilirsiniz 
ve birçok dini vecibeleri yerine getirebilirsiniz, fakat eğer kalbinizde kutsal 
duyuları geliştirmiyorsanız bütün bunların ne faydası var ki? İnsan, şefkatli 
bir kalbin asil niteliklerini geliştirmelidir. Sevgi ve merhamet, kalbinde 
yansımalıdır. Eğer böyle duyulara sahip değilse, şeytandan başka bir şey 
olmayacaktır. İşte bu nedenledir ki, ona “hridaya” denir. Kelimenin türeme 
şekli şöyledir,”hri” + “daya” = “hridaya” (merhametin deposu). Tüm canlı 
varlıklar arasında sadece insana daya (merhamet) niteliği bahşedilmiştir. Bu 
nedenle de o “hridaya”ya sahiptir denir. Merhamet dolu bir kalbe sahip 
olan insan ideal insandır. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Sizler böyle kutsal ve merhametli bir kalbe sahipsiniz. Böyle olduğuna 
göre niçin kendinizi üzüntü içinde mahvediyorsunuz? Bunun sebebi içsel 
duyularınızın yansıması, tepkisi ve yankımasıdır. Sabahın erken saatinde bir 
gazeteye göz atarak okursunuz. Baktığınız her şeyde huzursuzluk, onun 
bunun birbirlerini öldürdükleri haberi, nefret, kıskançlık, öfke, vs., gibi 
haberleri görürsünüz. Bütün bu haberler sizi mutsuz ve kirli bir atmosfer 
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içine sokar. Bütün gece derin bir uykudan sonra huzurlu bir zihinle 
kalkmalısınız. Böyle olduğu takdirde yaşamınızda huzursuzluğa meydan 
vermezsiniz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren huzurlu ve mutlu bir hayat 
sürdürmelisiniz. Üzüntüleriniz ve zorluklarınız olabilir; fakat bunlar sadece 
gelip geçen bulutlardır. Bunlar sizi hiçbir şekilde etkilememelidir. Bunları 
içinize attığınız ve onlara yapıştığınız takdirde üzüntü çekersiniz. Eğer 
bunları göz ardı ederseniz sizi etkilemiyeceklerdir. Postadan aldığınız 
mektupta sizin adresiniz vardır. Normal olarak “kimden” ve “kime” diye 
adresler bulunur. Eğer bu adresler yoksa mektup çöp tenekesine gider. Bu 
nedenle insan “kimden” ve “kime” adreslerinin her ikisinede dikkat 
etmelidir. Öncelikle, “ben nereden geldim” diye kendi kendinize 
sormalısınız. Bu sorunun devamı olarak, kaynağınızın Tanrı olduğunu 
keşfederek buna kendinizi inandırmalısınız. Tanrı’dan geldiğinize göre, asil 
duyulara sahipsiniz demektir. Sizin “kimden” adresiniz Tanrı’dandır ve 
“kime” adresiniz de insan doğasınadır. Eğer bu iki şeyi hatırınızda 
tutarsanız, hayatınız rahat bir şekilde sürecektir. Kaynağınız veya “kimden” 
adresiniz İlahi Vasıf olduğuna göre, daima İlahi emirlere itaat etmelisiniz. 
Yaratılıştaki tüm canlı varlıklar arasında bu imtiyaz sadece insana 
bahşedilmiştir. Gerçekte bu ideal durum Tanrı tarafından insanın önüne 
serilmiştir. Ayrıca, Baharatadesa’da böyle asil düşünceler kuşaktan kuşağa 
nakledilmektedir. Bütün bu ideal öğretiler önümüze konmuş olmasına 
rağmen, bunları uygulamadığımız için huzursuzluk içinde yaşamaktayız.  

Sıravanam (işitme), Kirtanam (şarkı söyleme), Vişnusmaranam (Vişnu 
üzerinde tefekkür etme), Padasevanam (Lotus Ayaklara hizmet verme), 
Vandanam (selam), Arçhanam (ibadet), Dasyam (kulluk), Sneham 
(arkadaşlık), Atmanivedanam (Öz’e-teslim) gibi [Tanrı’ya] bağlılık 
formlarından, her hangi bir tanesini veya dokuz tanesini birden 
uygulayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesini veya dokuzunu birden 
uygulamaktan ziyade, önemli olan şey Bakti’nin içsel duyuları veya formlar 
arkasındaki güdüdür. İçsel duyularınız daima çok saf olmalıdır. Bu dokuz 
[Tanrı’ya] bağlılık formları arasında Sneha (arkadaşlık) en önemli olandır. 
Ancak Tanrı ile olan arkadaşlık duyularınızı geliştirdiğiniz vakit, son aşama 
olan Atmanivedanam’a (Öz’e-teslimiyete) ulaşabilirsiniz. Bu amaçla, Sevgi 
ve [Tanrı’ya] bağlılık temelleri üzerine inşa edilmiş saf bir kalbe sahip 
olmalısınız. Herkese karşı saf ve bencilsiz bir sevgi beslemelisiniz. Bu sevgi 
tek taraflı bir trafik değildir. Günümüzde, bütün insanlardan sevgi almaya 
hazırız fakat başkalarıyla kendi sevgimizi paylaşmakta tereddütlüyüz. Bu, 
bir alış veriş politikası olmalıdır. Sevgi sevgiyi çeker. Aynı zamanda da 
başkalarının sevgisini almaya hazır olun. Sevgi Tanrı’nın bir armağanıdır. 
Tanrı tarafından her ne verilirse verilsin onu bütün kalbinizle kabul 
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edebilecek bir seviyeye yükselmelisiniz. Zaman zaman Tanrı size bir doktor 
gibi acı haplar da verebilir.Bu sizin iyiliğiniz içindir. Farzedelim ki, 
midenizde bir ülser var, cerrah midenizi bir bıçakla yarar ve ülseri alır. 
Midenizi bıçakla kestiğine göre, cerrahı size karşı nefret dolu olarak mı 
kabul edersiniz? Hayır, hayır. O sadece sizin iyiliğiniz için ameliyatı 
yapmıştır. Aynı şekilde Tanrı da zaman zaman sizi zorluklarla karşı karşıya 
getirecektir. Bu da yine sizin menfaatiniz içindir; sadece sizin iyiliğiniz 
içindir. Mutluluk ve üzüntü, her ikisi de Tanrı’nın armağanıdır. Bütün 
bunlar O’nun İlahi lütfudur. O’nun İlahi Leela’larını hiç kimse anlayamaz.  

Daima birlik içinde yaşamalısınız. Her ne faaliyette bulunursanız 
bulunun, hepsinin temelinde birlik olmalıdır. Bütün insanlar huzur ve 
uyumluluk içinde yaşamalıdırlar. Dün sabah bazı Bajan’lar söylediniz. 
Onlar ne kadar melodili ve kutsal idiler! Ne kadar neşeli idiler! Çünkü 
Bajan’ları hepiniz birlikte tek sesle söylediniz. Bilhassa üç kişi, Prasanth, 
Ravi Kumar’ın oğlu ve Ravi Kumar, Bajan’ları mükemmel bir sruthi 
(nağme), laya (modülasyon) ve thala (ritim) içinde söylediler. Flüt çalan 
çocuk onlara iyi bir destek verdi. Dinleyicileri çok mutlu ettiler. Böyle bir 
sevinç ve mutluluğu nerede elde edebilirsiniz? Böyle bir birliği nerede 
bulabilirsiniz? Bu zamanda her nereye giderseniz gidin Şivaratri ismi 
altında oldukça çok gürültü patırtı işitirsiniz. Burada, [Tanrı] sevgisiyle işba 
haline gelmiş böyle bir ilahi atmosferi dünyanın hiçbir yerinde 
bulamazsınız. Prasanthi Nilayam’da yapılan her faaliyet ilahidir ve tam bir 
huzur ve uyumluluk içindedir. Her şey sevgi ve [Tanrı’ya] bağlılıkla 
doludur. Tanrı Sevgi’dir ve Sevgi Tanrı’dır. Tanrı sadece sevgi yoluyla elde 
edilmelidir. Bu nedenle her biriniz Premasvarupa (İlahi Sevgi’nin 
somutlaşmışları) olmalısınız. Her nerede olursanız olun tam bir uyum içinde 
yaşamalısınız. Nefrete fırsat vermeyin. Bir düşmanınızla dahi karşılaşsanız, 
onu sevgiyle selamlamalısınız. Bütün dünya tepki, yansıma ve yankıma ile 
dolu olduğuna göre, o da otomatikman size sevgi ile cevap verecektir. 
Farzedelim ki, zihniniz huzursuz. Bunun sebebi dış faktörler değildir. Kendi 
noksanlıklarınız ve kusurlarınız huzursuzluk formunda yansımaktadır.  

Eğer mutluluk elde etmeyi arzu ediyorsanız, mutluluk içinde yaşayın. 
Rab Şiva’nın evrensel ailesi Anne Parvati, Subramanya ve Vinayaka bu 
prensibin en iyi örnekleridir. Onları örnek almaya çalışın. Onlara ibadet 
edin. Fakat, bir uyarı – bir resime Tanrı diye ibadet edebilirsiniz, fakat 
Tanrı’ya bir resim olarak ibadet edemezsiniz. Bu nedenle, onları örnek 
alarak İşvara ailesine ibadet edebilirsiniz. Bu kutsal Şivaratri gününün 
verdiği mesaj herkesin birlik ve uyum içinde yaşamasıdır. Bilhassa bir aile 
içindeki erkek kardeşler hiçbir zaman kavga etmemelidirler; Pandava’lar 
gibi birlik içinde olmalıdırlar. Pandava’lar birlik içinde oldukları içindir ki, 
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Rab Krişna’nın İlahi Rahmet’ini kazanabilmişlerdi. Birlik olunca her şey 
başarılabilir. Örneğin elimizdeki beş parmağı alalım. Ancak beş parmak 
birlikte çalıştıkları vakit her hangi bir işi yapabiliriz. Kaurava’lar 100 kişi 
idiler fakat iyi bir amaç için birlik içinde değillerdi. Bunun sonucu olarak 
başlarına neler gelmedi? Ramayana’da, Vali ve Sugriva da aynı akibete 
uğramışlardı. Gerçekte bunlar erkek kardeşlerdi. Bazı anlaşamamazlıklar 
yüzünden birbirlerine düşman olmuşlardı. Sonunda Vali’nin hayatı 
Rama’nın ellerinde sona erdi. Şivaratri’nin nihai amacı, engeller her ne 
olursa olsun, zorluklar her ne olursa olsun ve dürtüler her ne olursa olsun, 
insanlar arasında birliği geliştirmektir. Başkalarıyla konuşurken kırıcı 
kelimeler kullanmamalısınız. Daima tatlı, yumuşak ve sevgi dolu bir kalple 
konuşmalısınız. 
 
Sevgili öğrenciler ve salikler! 

Sizler hepiniz, bu hayırlı Mahaşivaratri gününde saf bir kalple burada 
toplanmış bulunuyorsunuz. Her nerede olursanız olun daima kalbiniz saf 
olsun. Kalbiniz saf ve kutsal olursa, kutsal eylemlerde bulunabilirsiniz. Kap 
temiz olunca içindekiler de temizdir. Kap altından dahi olsa, eğer o kabın 
içinde zehir varsa, içindekiler de zehirlenir. Bunun aksine eğer kap 
topraktan yapılmış dahi olsa, içine koyacağınız altın saf kalır. Önemli olan 
kap değil de içine konan maddedir. Kalplerimizi daima altın gibi saf tutarak 
sevgi ile doldurmalıyız. Sizler Satya Sai Yüksek Öğretim Enstitüsü 
öğrencilerisiniz. Swami’nin sevgisiyle büyüyorsunuz. Swami sizden hiçbir 
şey beklemiyor. Satya Sai Enstitüsü’nde aldığınız eğitim tamamen 
karşılıksızdır. İhtiyacınız olan her şeyi Ben size bedelsiz olarak veriyorum. 
Dünyanın her hangi bir yerinde böyle bir eğitim kurumuna rastladınız mı? 
Günümüzde, daha çocuk doğmadan bile eğitim kurumlarında yer 
ayırttırılıyor. Çocuklara okulda yer ayırttırmak için büyük paralar 
ödenmektedir. Sadece Satya Sai Yüksek Öğretim Enstitüsü’nde böyle ileriye 
dönük kayıtlar yapılmamaktadır. Praşanti Nilayam’da avans olarak hiçbir 
şey alınmaz. Her nereye giderseniz gidin, eğitiminizin ideallerini 
gerçekleştirin. Burada öğrendiğiniz her şeyi herkesle paylaşın. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Benim sahip olduğum tek varlığım Sevgi’dir. Hakikatte bu hepiniz için 
de aynı olmalıdır. Ben hiç kimseden bir şey istemem. Sevgi içinde 
yaşıyorsunuz. Bu sevgiyi herkesle paylaşın. Ancak sevgi dolu bir hayat 
yaşadığınız takdirde hayatınız saf ve kutsal olacaktır. Hakikatte Praşanti 
Nilayam’da yapılan her faaliyet saf ve huzurlu olacaktır. Kutsal 
Mahaşivaratri sebebiyle binlerce insan burada toplandı. Her hangi bir 
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gürültü işittiniz mi? Hayır. Bir çocuk ağlaması dahi olmadı. Hiçkimse ne 
öksürdü ne aksırdı. Bu salonu böylesine sakin, huzurlu ve ilahi bir atmosfer 
kaplamaktadır. Böyle ilahi bir atmosfer içinde huzura kavuşamadınızsa, 
bilmem başka nerede bunu elde edebilirsiniz? Hiç kimse ile sert bir şekilde 
konuşmayın. Günümüzde bazı kimseler kendilerini salik olarak görmelerine 
rağmen, kötü yollara sapmaktadırlar. Bu, [Tanrı’ya] bağlılığın işareti 
değildir. Hakikatte böyle bir davranış, [Tanrı’ya] bağlılık anlayışına 
karşıdır. Düşünce, söz ve eylem arasındaki ayrılık, kötü düşünceli bir 
insanın karakteristiğidir. Bu nedenle şöyle denir, “Manasyanyath, 
vachasyanyath, karmanyanyath durathmanam” (düşünceleri, sözleri ve 
eylemleri farklı olan kimseler kötüdürler). Böyle insanlarla arkadaşlık 
etmemelisiniz. Bunun aksine, “Manasyekam, vachasyekam, karmanyekam 
mahatmanam” (düşünce, söz ve eylemde uyumlu olanlar iyi kimselerdir) 
prensibine uyan gerçek saliklerle arkadaşlık yapın. Bir saliğin en önemli 
karakteristiği iyi davranıştır. Eğer bu karaktere sahip değilse o bir salik 
değil, büyük bir günahkardır. Sizler bu yüce kurumun öğrencilerisiniz. 
Gittiğiniz her yerde iyi davranışlarınızla dikkati çekmelisiniz. Amerika’da, 
Japonya’da, Almanya’da, vs. yaşayan bu Enstitü’nün eski öğrencileri vardır. 
Bunlar şimdi dahi Satya Sai Yüksek Öğretim Enstitüsü öğrencileri olarak 
tanınmaktadırlar. Enstitü’ye iyi isim sağlamaktadırlar. Sai’ye hiçbir şey 
vermeniz gerekmez. Düzgün karakterli ve iyi davranışlı bir hayat sürün. 
Benim tek istediğim ve Beni mutlu eden tek şey budur. Sadece öğrenciler 
değil, salikler de iyi davranışlı olmaya dikkat etmelidirler. Kendilerini, Rab 
Şiva’nın evrensel ailesinin bir ferdi gibi görmelidirler. Anne Parvati bedeni 
ve Rab Şiva da kalbi temsil ederler. Beden ve kalp ikametgah olarak 
birleşirse, insan niteliği de orada yaşar. Buna Prakriti denir. İnsan bedeni 
Pravritti’yi, bedende ikamet eden Atma ise Nivritti’yi temsil eder. Bu, 
Pravritti ile Nivritti’nin birleşmesi insan doğasını meydana getirir. Böyle 
kutsal bir doğaya sahip olarak dünyaya gelen insan, doğuştan kendisinde var 
olan ilahi vasfı unutmaktadır. Sizlere son tavsiyem, eylemlerinize kumanda 
etmesi için egonuza meydan vermemenizdir. Ego olan yerde öfke vardır. Bu 
nedenle egonuzu bir kenara atarak herkese karşı saf ve bencilsiz bir sevgi 
geliştirin. Bu dünyada sevgi ile başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Bu 
günkü diskurumu, bu günkü namasankirtanam’ın ilahi titreşimlerinin bütün 
dünyaya yayılmasını ve bütün insanlara iyi nitelikler, iyi uygulamalar ve iyi 
davranışlar sağlamasını kutsayarak sona erdiriyorum.  
 
Bagavan, İlahi Diskur’unu “Prema Muditha Manase Kaho...” Bajan’ı ile sona 
erdirdi. 


