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Sivaratri Diskuru (Akşam)  18 Şubat 2004   Prasanthi Nilayam 
 
 
 
 

Maha Shivaratri 
akşamı verilen İlahi Diskur: 

 
 
 
Sevgi’nin Somutlaşmışları! 
 
Bharat’ın kadim kültürünün görkemi bütün tariflerin ötesindedir. Bharat’ın 
görkemli gelenekleri sadece orada oturanlar için değil, fakat bütün dünya 
için bir gururdur. Böyle olmasına rağmen, geçen zaman içinde ve her gün 
artan batı kültürünün etkisi altında kalarak, bu yüce gelenekler 
unutulmuştur. Örneğin, Hindu takvimindeki Prabhava, Vibhava, Shukla, 
Pramoduta, Prajotpatthi, vs., gibi yıllara verilen isimlerin çok derin 
anlamları vardı. Fakat insanlar bu isimleri unutarak batı takvimindeki Ocak, 
Şubat, vs., gibi isimleri kullanmaya başlamışlardır.  
 
(Bagavan disturuna devam ederken, Atma Lingam’ın çıkması yaklaştığı için 
bazı rahatsızlık işaretleri göstermeye başladı. Koltuğuna oturarak, Bhajan 
söylemeye başlamaları için öğrencilere işaret etti. Bir kaç dakika sonra, 
altından bir Lingam Bagavan’ın ağzından fırladı ve onu elinde kaldırarak 
herkese gösterdi. Sonra Bagavan kısa bir müddet için Özel Görüşme 
Odası’na çekildi ve orada iki Lingam daha çıkardı. Sonra tekrar geri gelerek 
Diskuruna devam etti). 
 
Her ne olursa olsun bu bedene hiçbir zarar gelemez. Gerçekte bu beden şu 
anda büyük bir yükten kurtuldu. Son iki aydır bedene, gerekli yiyecek ve 
gıda verilmiyordu. Lingodhbhavan (Lingam’ın çıkışı) esnasında beden 
normal olarak biraz zorlandı. Fakat sizi temin ederim ki bunun için 
üzülmeyin. Ben bu bedeni sizlere adadım. Ona bakmak sizin 
sorumluluğunuz.  
 
Öğrencilerin Benim sağlığım için çok endişelendiklerini görüyorum. 
Onların ne hissettiklerini ancak Ben anlayabilirim. Gerçekte Benim 
öğrencilerim, Benim hayat nefesimdirler. Öğrenciler Swami için hayatlarını 
feda etmeye hazırdırlar. Ben de onlar için hayatımı fedaya hazırım. 
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Sevgi’li çocuklar! Her nerede olursanız olun Ben sizleri koruyacağım. 
Bütün zamanımı sizlere harcıyorum. Benim tek amacım sizleri daima mutlu 
görmektir. Bu bedene hiçbir zaman hiçbir zarar gelmeyecektir. Bundan 
emin olun. Her nerede olursanız olun daima Allah’ı hatırlayın. Her ne iş 
yaparsanız yapın onu Swami’nin işi olarak kabul edin. Ben daima sizin 
refahınızı sağlıyacağım. Gerçekte sizin ebeveynleriniz dahi Benim kadar 
sizin duyularınızı anlayamazlar. Benim ‘Bangaru’ çocuklarım, hayatta 
hepinizin yüksek mevkiler elde etmenizi dilerim.  
 
Ne olduysa oldu, geçmiş geçmiştir. Bedenin ıstırap çekmesi normaldir. 
Bunlar gelip geçen bulutlar gibi gelir ve giderler. Bu nedenle bu günden 
itibaren bütün endişelerinizi bir tarafa atın ve mutlu olun. Sınavlarınızı 
başarı ile geçmeniz için hepinizi kutsarım. Ben burada iken niçin korkasınız 
ki? Ben daima sizinle beraberim, Benim sizin kalbinizden başka kalacak bir 
yerim yok. Hakikatte Ben sizin kalbinizde ikamet ederim. Şimdi hepiniz 
gidebilirsiniz, yemeğinizi yedikten sonra geri gelerek bütün gece sürecek 
olan Bajanlara iştirak edin. Ben gece tekrar geri geleceğim. 
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