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Sri Vishu        15 Nisan 2003    Brindavan  
 
 

KUTSAL KÜLTÜRÜMÜZÜ 
UYGULAYIN VE YAYIN 

 
Güneş berrak ve asude görünüyor. Tarlalar olgunlaşmış altın 
başaklarla dolu. Nilüfer çiçekleri nehir kenarlarında incilerden 
yapılmış çelenkler gibi açmakta. Çiftçiler sevinç içinde şarkılar 
söylüyorlar. Acı biberler olgunlaşmış kırmızı görünüyorlar. Evlerimizi 
yeni hasat edilmiş hububatla  dolduran tatlı Sri Vishu festivali geldi.  

     (Telegu dilinde bir Şiir) 
 
 
Kerala halkı için bu gün büyük bir mutluluk günüdür. Çiftçiler ekinlerini hasat ederek 
hububatları evlerine getirir ve şenlikler yaparlar. Ulus için yiyecek çok önemlidir. Ulusu 
doyuran, ona huzuru ve refahı sağlayan kimseler çiftçilerdir. Ulusa böyle neşeyle dolu 
bir hizmeti verebilmek onlar için büyük bir mutluluk eseridir. Ancak, bize yiyeceğimizi 
veren çiftçiler mutlu ve hallerinden memnun olurlarsa, ulus da huzurlu ve refah içinde 
olur. Onlar sabahın kör şafağından akşamın karanlığına kadar tarlalarda çalışıp ulusa 
büyük hizmette bulunurlar. 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Bu Bharat (Hint) ülkesi çok kutsal ve hürmete layık bir ülkedir. 
Hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan bu yana, Bharat dünyanın bütün 
uluslarına spiritüel eğitim vermekte ve hepsine huzur ve mutluluk ihsan 
etmektedir. Bu, Bharat’ın ebedi görkemidir. Bharatiya’ların (Hintlilerin) 
düsturu Loka Samasta Sukhino Bhavantu (bütün dünya insanlarının mutlu 
olmaları dileğiyle!) olmuştur. Sarvam Khalvidam Brahma (gerçekten bütün 
bunlar Brahman’dır).  

Brahma bütün dünyayı kapladığına göre, Dharma insanın bütün 
faaliyetlerine nüfuz etmelidir. Ancak, Dharma ve Brahma üzerine kurulan 
Karma kutsallaşacaktır. Şöyle denir, Karmanubandheeni Manushya Loke 
(insan toplumu eylemlerle sınırlıdır). Hiç kimse zamanı israf etmemelidir. 
Sabahleyin uyanıp kalktığı andan itibaren insan, zamanını ve enerjisini 
toplumun refahı için kullanmalıdır. Bu onun en başta gelen görevidir. Kendi 
refahının, toplumun refahında yattığını idrak etmelidir. Kerala halkının 
daima şu veya bu işle meşgul olduğunu gördüm. Çok çalışıyorlar. Rahatlık 
veya zevklerle ilgili değiller. Çok çalışmaktan ve topluma hizmet vermekten 
mutluluk duyuyorlar. Herkesin huzurlu ve güvenli olması için çaba 
gösteriyorlar. Bu onların en kutsal meziyeti.  
 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
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 Kerala eğitimin merkezidir. Veda’larda, Sastra’larda, Purana’larda 
ve Itihasa’larda ifade edilen son derece derin hakikatlerin tanıklığını yapan 
topraklardır. Böylesine huzur ve kutsallık ile dolu topraklarda bu gün 
insanlar, geçmişte atalarının tadını çıkarabildikleri lekesiz mutluluğu 
deneyimleyememektedirler. Böyle olmasına rağmen üzülmeye gerek yoktur. 
Kerala’nın geçmişteki bu görkemini tekrar kazanacağı zaman gelecektir. 
Zaman önemli bir rol oynar. Tanrı tarafından bize emredilen görevleri 
yerine getirerek zamanımızı kutsallaştırmalıyız. Her ne eylem yaparsak 
yapalım bu sadece bizim içsel duyularımızın bir yansımasıdır. İçsel ve aynı 
zamanda dışsal mutluluğu yaratacak eylemlerde bulunmalısınız. Hiç kimse 
hiçbir hareket yapmadan duramaz.  
 

İnsan eylemden doğmuştur, eylem tarafından beslenir ve sonunda 
eylemin içine karışıp yok olur. Eylem zevkin ve ıstırabın müsebbibidir. 
Gerçeği söylemek gerekirse, eylem insan için Tanrı’dır.  
      (Telegu dilinde bir Şiir) 
  

İnsanın hayatı Kala, Karma Karana, Kartavya (zaman, eylem, 
sebep, görev) ile sınırlanmıştır. Kali Çağ’ının etkisi yüzünden insan çok 
çalışmamaktadır. Hem eğitimli ve hem de eğitimsiz olanların hepsi de 
uyuşuk bir hale gelmişlerdir. Dürüst eylemlerde bulunarak hayatınızı 
kutsallaştırmalısınız. Eylem her şeyin sebebidir. Eylem hayattır. İnsanın 
eylemin önemini anlayamaması büyük bir talihsizliktir. İnsan kolay bir 
hayat sürmek istemektedir. Öğrenciler bile çaba sarfetmeden sınavlarını 
geçmek istiyorlar. Çok çalışmak istemeyen işler arıyorlar. İşi elde ettikten 
sonra görevlerini yerine getirmeden maaşlarını almak istiyorlar. Bu gibi 
hareketler doğru değildir. Şöyle denir, Kashte Phali (çok çalışma zengin 
ödüller kazandırır). İnsanın elde edeceği ödüller yaptığı çabalarla orantılı 
olacaktır. İnsan bu hakikatin idrakinde olarak ona göre çok çalışmalıdır. 
Fakat maalesef bu gün böyle bir çalışma ruhuna rastlamamaktayız. Ofise 
sadece gitmiş olduğunu göstermek için giden insanlar vardır. Herkes 
görevini iyi bir şekilde yapıp yapmadığını sorgulamalıdır. İnsanın görevinin 
bilincinde olması çok önemlidir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 

Belinizi bükerek çalışmalısınız. Görevinizi alnınızın teriyle yerine 
getirin. Ancak o zaman hak ettiğiniz ödülü alabilirsiniz. Günümüzde 
insanlar yiyecek ve içme suyu sıkıntısı içindeler. Bunun sebebi nedir? İnsan 
doğru eylemleri yapmamaktadır. Eğer insan görevini hakkıyla ve samimi 
olarak yaparsa ne yiyecek ve ne de içme suyu sıkıntısı olur. İnsan çok 
çalışmadan mutlu bir hayat süremez. Na Sukhat Labhyate Sukham (insan 
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mutluluktan mutluluk elde edemez). Ancak çok çalıştığımız zaman mutluluk 
elde ederiz. Her yaptığımız hareketin bir reaksiyonu olacaktır. Yaptığımız 
her sesin bir yankıması olacaktır. Eğer doğru hareketleri yapar ve kutsal 
kelimeler söylersek, aynı şeyler bize tepki, yansıma ve yankıma formunda 
geriye gelecektir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Eylemlerimiz öyle olmalıdır ki, hem bize ve hem de başkalarına 
mutluluk getirmelidir. Başlangıç olarak, gerçek mutluluğun ve üzüntünün ne 
olduğunu soruşturmalıyız. İnsanlar mutluluğun, karınlarını tıka basa 
doldurmak ve sonra da derin bir uyku çekmek olduğunu düşünüyorlar. Bu 
hiçbir şekilde mutluluk değildir. Mutluluk çok çalışmada ve topluma hizmet 
vermede yatar. Ancak fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğimiz vakit 
huzuru ve mutluluğu deneyimleyebiliriz. Günlük dualarımızdan sonra huzur 
kelimesini üç defa söyleriz – Santhi Santhi Santhi. Huzur nerede? O 
içimizdedir, dışarıda değil. Dışarıda onun sadece parçaları vardır! Siz 
huzurun somutlaşmışlarısınız, siz hakikatin somutlaşmışlarısınız, siz 
sevginin somutlaşmışlarısınız, siz Tanrı’nın somutlaşmışlarısınız. Huzur 
içinizde mevcut iken bunu dışarıda aramak ne kadar aptalca bir şey! 
İçinizdeki huzuru deneyimlemek için gerekli çabayı göstermelisiniz. 
Görüşünüzü içe doğru çevirmelisiniz. İki tahta birbirine devamlı sürtülünce 
ateş çıkar. Aynı şekilde devamlı yapılan sıkı çalışma Jnanagni’yi (bilgelik 
ateşini) meydana getirecektir.  
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 Günümüzde hiç kimse zorluklarla karşılaşmak istemiyor. Herkes 
mutluluğu arzu ediyor. Mutluluk nerede? O her yerde. Biz bunu 
deneyimleme hakkını kazanmalıyız. Yargıcımız (biraz evvel konuşan) 
konuşmasında, çok çalışmasına rağmen Swami’nin kendisiyle 
konuşmamasından hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Kendisi bir hayli içe 
dönük araştırma yaptı. Bunun sonucu olarak bu gün eline iyi bir fırsat geçti. 
Çok çalışmadan hiçbir ödül kazanamazsınız. Fakat insan bu gün çok 
çalışmak istemiyor.  
 Upanishadik zamanlarda, insanlar Karma’yı üstlenmeden önce ona 
selamlarını sunarlardı – Thasmai Namah Karmane (eyleme selamlar). 
Bizlerde, iyi sonuçlar vermesi için öncelikle Karma’ya selamlarımızı 
sunmalıyız. Bharat’ta bu gün bile bu kutsal geleneği sürdüren bazı insanlar 
var. Bir kriket oyuncusu oyuna başlamadan önce topa saygılarını sunar. Bir 
dansöz, ayak bileklerine zilleri takmadan önce zilleri selamlar. Hatta hiç 
eğitim görmemiş bir şöför bile arabayı sürmeden önce direksiyona 
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saygılarını sunar. Fakat eğitim görmüş insanların çoğu böyle bir eski 
geleneği ve kültürü unutmuş durumdalar. Bu nedenle kazalar çoğalmaktadır. 
İnsanlar arasında korku ve güvensizlik hissi vardır. İlk önce, Karma’yı 
yüklenmeden önce ona saygılarımızı ve minnettarlığımızı sunmalıyız. 
Herkes görevini iyice anlamalı ve onu en iyi bir şekilde yapmaya gayret 
etmelidir. Her hangi bir müzik programı başlamadan önce, müzisyenler, 
engelleri yok eden Vinayaka’ya dua ederler. Nayaka’sı (masterı) olmayanın 
üstünde Vinayaka vardır. O bütün masterlerin masteridir. Bu nedenle, her 
hangi bir faaliyet başlamadan önce dualarımızı O’na sunmalıyız. Eski 
zamanlardan bu yana Bharatiya’lar bunun gibi kutsal geleneklere bağlı 
kalmışlardır. Festival günlerinde insanlar yeşil yapraklarla evlerini süslerler. 
Evlenme törenleri esnasında evlere mango ve plantain yaprakları asılır. Bu 
gibi süslemelerde yeşil yapraklara özel yer verilir. Bunun ne özelliği vardır? 
Bunların yerine plastik süsler kullanılamaz mı? Hayır, bu bizim eski 
geleneklerimize uymaz. Bu geleneğin arkasında ne yatar? Bildiğiniz gibi biz 
oksijeni içimize çeker ve karbondioksiti nefesimizle dışarı atarız ve bu da 
havayı kirletir. Evlenme törenleri esnasında birçok insan aynı yerde toplanır. 
Bunun sonucu olarak havaya çok miktarda karbondioksit karışır ve hava 
kirlenir. Yeşil yapraklar karbondioksiti emerek dışarıya oksijen verir ve 
havayı temizler. Böylece bizlere sağlık ve mutluluk bahşederler. Bharat’ın 
herbir geleneğinin derin bir içsel anlamı vardır. Günümüzde bu gibi kutsal 
gelenekler göz ardı edilmektedir. Bu gün yapılan evlenme törenlerinde 
insanlar plastik süsleri tercih etmektedirler. Plastikten oksijen elde edebilir 
misiniz? Karbondioksiti emebilirler mi? Plastik süsler estetik açıdan güzel 
görünebilirler ama havayı temizlemede hiçbir faydaları olmaz. Eski 
geleneklerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Kerala’da bu gün bile bu eski 
gelenekler devam etmektedir. Festival günlerinde, pirinç üzerine kandil 
koyarak etrafını süslerler. Bu, ev için çok hayırlıdır. Onam ve Vishu, 
Keralı’ların kutladıkları kutsal festivallerdir. Gelenekleri ve bunların Vishu 
kutlamalarıyla olan ilişkisinin önemini anlamalısınız. Bunun amacı 
birbirinize sadece ‘merhaba’ deyip el sıkışmak değildir. Vishu günü, 
evinizin hububatla dolduğu ve Eyaletin refaha kavuştuğu gündür. Eski 
zamanlarda festival bu şekilde kutlanırdı. Bu gün ise Vishu kutlamaları 
birbirinize iyi temennilerde bulunmakla sınırlanmaktadır. Vishu’yu 
kutlamanın şekli böyle olmamalıdır. Başkalarının mutluluğunu arzu ederek 
o yönde çalışmalısınız. Vishu’nun gerçekten kutlanmasında bir başkasının 
mutluluğunu paylaşma yatar. Vermek ve almaktır. ‘Tek yönlü bir trafik’ 
değildir. Başkalarına mutluluk vermelisiniz. Ancak o zaman başkalarından 
aynı şeyi almayı hakedersiniz.  
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 Kerala’da çok miktarda plantain ağaçları ve hindistan cevizi koruları 
var. Her nereye bakarsanız bakın yemyeşildir. Keralılar plantainden bir çeşit 
puding yaparlar. Başkalarına dağıttıkları ‘Nendra Pazham’ isminde özel bir 
plantain vardır.  
 Gayatri Mantra’sı ‘Om’, ‘Bhur’, ‘Bhuvan’, ‘Suvaha’ heceleriyle 
başlar. ‘Om’, daha hiçbir şey yokken var olan ses, Pranava’dır. ‘Bhur’, 
maddi dünya olan Bhuloka’yı temsil eder. ‘Bhuvah’ zihinle (titreşim) 
ilgilidir. ‘Suvaha’, Prajnana’yı (en yüce bilgeliği) temsil eder. Bu üç 
prensibi anladığınız takdirde hayatınız kutsallaşacaktır. Fakat bu günkü 
insan böyle ilahi olan prensiplerle ilgilenmemektedir ve sadece dünyevi 
kazançlar peşinde koşmaktadır. Fiziksel zevklerin ne kadar müddet tadı 
çıkarılabilir ki? Bunlar anlık şeylerdir. Gerçek mutluluğu vermezler. Ünlü 
“Bahaja Govindam” şarkısında Adi Sankara bunu şöyle anlatmıştı: 
 
Ma Kuru Dhana Jana Yauvana Garvam, 
Harathi Nimeshath Kalah Sarvam 
 
(servetinizle, çocuklarınızla ve gençliğinizle övünmeyin; zamanın akışı her 
şeyi bir anda yok edebilir.) 
 
 Bundan böyle, dünyevi mutluluk için can atmayın. Ebedi huzur ve 
sonsuz mutluluk için çaba göstermelisiniz. Sonsuz bir kısır döngü olan 
doğum ve ölüm çemberine yakalanmamalısınız. Doğum ve ölümü aşarak 
ölümsüzlüğü elde etmelisiniz.  
 
Punarapi Jananam Punarapi Maranam 
Punarapi Janani Jathare Sayanam 
Iha Samsare Bahu Dustare 
Kripayapare Pahi Murare. 
 
(Ey Rab’bim! Ben bu doğum ve ölüm çemberine yakalandım; zaman zaman 
anne rahminde kalmanın acısını deneyimliyorum. Bu dünya yaşamının 
okyanusunu geçmek çok zor. Lütfen beni bu okyanustan geçir ve kurtuluşu 
bahşet.) 
 
 Günlerden birgün bir adam Ganj nehrinin kenarında oturmuş Panini 
gramerinin ayırtılarını öğrenmeye çalışıyordu. ‘Dukrun Karane’, ‘Dukrun 
Karane’ diye tekrarlayıp duruyordu. Sankara, kutsal bir banyo almak için 
salikleriyle birlikte nehre gidiyordu. Bu kimseye acıyarak, yanına gitti ve, 
“Ey sevgili kimse, gramerin kurallarını öğrenerek büyük bir bilgin 
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olabilirsin. Fakat bu seni ölümden kurtarmayacaktır. Bu nedenle, senin 
yegane kurtarıcın olan Govinda’nın ismini terennüm et,” dedi. İşte o zaman 
Adi Sankara ünlü ‘Bhaja Govindam’ şarkısını söylemişti. 
 
Bhaja Govindam, Bhaja Govindam 
Govindam Bhaja Moodha Mathe 
Samprapthe Sannihithe Kale 
Nahi Nahi Rakshati Dukrun Karane. 
 
(Ey zavallı insan, Govinda’nın ismini terennüm et; sonun yaklaştığı vakit 
gramerin kuralları seni kurtarmaya yetmeyecektir.) 
 
 Bu şarkının bazı başka kıtaları Sankara’nın salikleri tarafından 
bestelenmiştir. Yatha Raja, Thatha Praja (kral nasılsa, tebası da öyledir) 
denir. Aynı şey Guru-sishya ilişkisi için de geçerlidir. Yatha Guru Thatha 
Sishya (öğretmen nasılsa, salikler de öyledir). O zamanlardaki öğretmenler 
çok asil insanlardı. Saliklerinin gıpta ettikleri idealleri sergilerlerdi. Bu gün 
ise ne böyle masterler ve ne de böyle salikler var.  
 İnsan, bilginlik veya isim ve şöhret için özlem duymamalıdır. Bunlar 
gelip geçici şeylerdir. Havuzda su çok olunca kurbağalar akın ederler. Su 
azalıp kuruyunca, orada bir tek kurbağa dahi bulamazsınız. Aynı şekilde, 
cebiniz dolu olunca etrafınız insanlarla doludur. Fakat cebiniz boşalınca 
yüzünüze bakacak bir kimse dahi bulamazsınız. Dünya’nın gidişatı böyledir. 
Loka (dünya) sizi hayal kırıklığına uğratmasın. Lokesha (dünyanın Rab’bi) 
üzerinde devamlı tefekkür edin. Sankara, bu ülkenin spiritüel zenginliğine 
büyük katkıda bulundu. Onun öğretilerini izleyerek ona olan 
minnettarlığımızı göstermeliyiz. Kendi kültürel mirasımızı unutmamalıyız. 
Her Eyalet’in kendine göre gelenekleri vardır. Bunların harfi harfine ve 
ruhen izlenmesi gerekir. Günümüzde moda, geleneklerin yerini almıştır. 
Modalar sizi büyüleyip coşturmasın. Bırakın kadim gelenekler kalplerinize 
iyice yerleşsin. 
 Köylerde insanlar inek tezeklerini su ile karıştırarak evlerinin önünü 
sularlar. Bu uğur olarak kabul edilir. Bunun sebebi nedir? İnek tezeği 
hastalık-yaratan mikropları öldürür ve böylece sağlıklı olmamıza yardım 
eder. Birçok hastalığı tedavi eder. Şimdi başka ülkelerin insanları bunun 
farkına vararak ondan istifade etmektedirler. Fakat Bharatiya’lılar bu yönde 
hiçbir çaba sarfetmemektedirler. Daha geçmiş zamanlarda inek tezeği, 
yaraları iyileştirmekte kullanılırdı. İnsanlar yaralarını inek tezeğiyle 
sararlardı. Modern zamanlarda, eğer inek tezeği yaranın üstüne konursa 
yaranın mikrop kapacağı gibi yanlış bir anlayış vardır. Hatta bunun 
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kangrene bile dönüşebileciğini iddia ederler. Bu, temeli olmayan bir 
tartışmadır. Eğer inek tezeği konursa yara üç günde iyileşecektir. İnek tezeği 
böyle kutsal bir güce sahiptir. Hatta inek idrarı da şifalı niteliklere sahiptir. 
İdrar su ile karıştırılır ve frengili insanın üzerine serpilir. Fakat modern 
temayül herkes için çok faydalı olabilecek bu doğal ilaçlara karşıdır. 
Bharatiya’lar bu gibi kadim geleneklerini tekrar canlandırmalıdırlar. Bırakın 
insanlar ne derlerse desinler, biz kutsal geleneklerimizi izleyelim. Vishu 
gününde, insanlar kutsal banyolarını yaparlar ve yeni giysiler giyerler. 
Dışsal temizlik yeterli değildir, zihninizi de temizleyip içsel saflığınızı 
geliştirmelisiniz. Antarbahischa Tatsarvam Vyapya Narayana Sthita (O, 
heryeri kaplayan Tanrı hem içerde hem dışarda mevcuttur). Yaşlılarımıza 
saygılarımızı sunarak onların kutsamasını istemeliyiz. Herkesle iyi ilişkiler 
içinde olmalıyız. Vishu kutsamalarının esası budur. Bu gün hatta Keralılar 
arasında dahi Vishu’nun gerçek önemini bilmeyen pek çok kimse vardır. 
Bu, bizim yüce kültürel mirasımızın bir sembolüdür. Bu gün insanlar 
Bharat’ın yüceliğinin farkında değiller. Yenna Bharate Thanna Bharata 
(Bharat’ta bulunmayan şey başka hiçbir yerde bulunmaz). Bharatiyalar, 
Bhava, Raga ve Thala (duyguyla, melodi ve ritim) ile Tanrı’nın görkemini 
terennüm eden insanlardır. Ancak bu üçü ahenkli olduğu takdirde müzik 
kulağa hoş gelecektir.  
 Daha küçük yaştan itibaren çocuklara kadim kültürümüzün yüceliği 
öğretilmelidir. İdeal birer vatandaş olmaları için eğitilmelidirler. Geleneksel 
değerlerimizi uygulamaları sağlanmalıdır. Her şey için uygulama çok 
önemlidir. Çocuklarımızın kadim geleneklere bağlı kalmalarından 
ebeveynler ve öğretmenler sorumludurlar. Böyle olunca toplum gelişecektir 
ve huzuru ve refahı tadacaktır. Eğer kadim değerleri uygularsanız, toplum 
Kshemam (mutluluk/refah) elde edecektir, aksi halde Kshamam’a (kıtlığa) 
uğrayacaktır. Sadece kendinizin ve ailenizin refahını düşünmeyin. Herkesin 
refahı için çaba gösterin. Loka Samasta Sukhino Bhavantu (tüm dünya 
insanlarının mutlu olmaları dileğiyle!) 
 
Öğrenciler! 
 Kadim kültürümüzün ve geleneklerimizin yüceliğini anlamaya 
çalışın. Herkese saygı gösterin. Yaşlılara ve evinize ziyarete gelenlere karşı 
kaba davranmayın. Ebeveyniniz evde olsalar da olmasalar da onları içeriye 
davet edin ve bir bardak soğuk su veya ayran ikram edin. Onlarla sevgi 
içinde konuşun. Böyle olması gerekirken, bu günkü öğrenciler arasında 
böyle asilane uygulamalar bulunmamaktadır. Eğer birisi telefon ederek 
babasını isterse, babası evde olduğu halde bazı çocuklar evde olmadığını 
söyleyerek telefonu kapatmaktalar. Telefonla konuşurken bile saygılı bir 
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şekilde konuşmalısınız. Ancak başkalarına saygı gösterdiğiniz takdirde 
onların saygısını kazanabilirsiniz. Saygılı olmak demek sadece, ‘merhaba’ 
demek değildir. Tevazu ve saygı ile Namaskara’nızı sunmalısınız. Na-
maskara’nın anlamı, saygınızı hiçbir Ahamkara ve Mamakara (ego ve 
bağımlılık) izi olmadan sunmak demektir.  
 Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi 
Devo Bhava (annene, babana, öğretmenine ve misafirine Tanrı’ymış gibi 
saygı göster). Kadim insanlarımız bunun gibi kutsal prensiplere bağlı 
kaldıkları için ülkemiz bütün dünyanın saygısını kazanmıştır. Kadim 
Bharatiyaların yaptıkları gibi yaşlılarımıza karşı tevazuyu, sevgiyi ve 
saygıyı geliştirmeliyiz. Kutsal kültürümüzü uygulayıp yaymalıyız. Eğitimin 
gerçek işareti budur.  
 
Bhagavan İlahi Diskur’unu, “Prema Mudita Manase Kaho...”, “Govinda 
Krishna Jai Gopala Krishna Jai...” ve “Om Sivaya Om Sivaya...” 
Bajan’larıyla sona erdirdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teslimiyet yolundaki en büyük engel egoizmdir. Her geçen hayat 
boyunca deneyimlerinizin birikimiyle vantuzlarını her defasında 
daha da derinlere daldıran egoizm, çağlar boyunca kişiliğinize 
işlemiştir. Bu ancak, çifte deterjan olan ayırt edebilme ve her 
şeyden feragat etme yoluyla temizlenebilir. Bhakthi (Allah’a 
bağlılık) asırların kirini yıkayacak sudur. Sabun ise Japam’dır 
(yani Zikirdir). Dhyanam (meditasyon) da [bu kiri] çabuk ve etkili 
bir şekilde yok etmeye yardımcı olacaktır. 
       BABA 


