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Brahma, Vishnu and the Shiva Lingam
Brahma, Vişnu ve Şiva Lingam

One day Brahma, the Creator, was walking down a path, when he met Lord Vishnu, the Protector, along the way. Not recognizing the Divine Lord, he enquired, “Who are you?” 
Bir gün Brahma, Yaratıcı, bir yolda yürümekteymiş, o yolu takip ederken Tanrı Vişnu Korucu’uya rastlamış. İlahi Rab‘ı tanımayarak, ona "Sen kimsin?" diye sormuş.

“What do you mean, ‘Who am I!’” responded Vishnu indignantly. “I am Vishnu, the Sustainer of All. Who are you who is asking?” 

“Ne demek 'Ben kimim?’" Vişnu öfkeyle yanıtlamış. "Ben Vişnu, Herşeyi Devam Ettiren’im. Bunu soran kimdir?”

Brahma got angry and replied, “I am Brahma, the Creator of the Universe. You must show respect to me because I create everything that is.”

Brahma sinirlenmiş ve “ben Brahma, Evrenin Yaratıcısı" diye yanıtlamış. “Ben her şeyi yarattığım için bana saygı göstermek zorundasınız."

And quite foolishly Brahma and Vishnu started to argue.
Ve oldukça aptalca bir şekilde Brahma ve Vişnu tartışmaya başlamış.

Brahma said, “Unless I create, there will be nothing for you to preserve. You will have no work without me. You are totally dependent upon me.”

Brahma “ben oluşturmadığım sürece, korumak için hiçbir şey olmaz ki" demiş. Bensiz hiçbir iş olmayacaktır. Sen bana bağımlısın."

Vishnu retorted, “You sprang from my navel, you ungrateful old man. If I cut your umbilical cord, you will be finished.”

Vişnu “Sen, benim göbeğimden fırladın, seni nankör yaşlı adam," diye terslenmiş. “Senin göbek kordonunu kesersem, bitmiş olacaksın."

Right there where they were arguing, all of a sudden, up came a Shiva lingam, just there between them. And it kept growing and growing and growing until it went out of sight. 
Onlar orada tartışıyorlarken, yukarıdan bir Şiva lingam gelmiş, ve aniden aralarında bitivrmiş. Büyümüş ve büyümüş ve görüntüden çıkana kadar büyümeye devam etmiş.

“What is this?” they were both surprised. “It appears to be a Shiva lingam."
"Bu nedir?" demişler ikisi de şaşırarak. "Bu bir Şiva lingam gibi görünüyor."

 “Alright,” said Vishnu. “I’ll tell you how we can settle this. Whoever can find the end of this Shiva lingam first, is the superior. Brahma, you go to the top, and I’ll go to the bottom. The first one to reach the end will return to give the news. He will be the winner.”
"Tamam," demiş Vişnu. "Bu tartışmayı nasıl çözebiliriz anlatacağım.  Hangimiz bu Şiva lingam’ın sonunu ilk bulabilirse, üstündür. Brahma, sen üstüne git ve ben de altına giderim. Sona ilk ulaşan olan haber vermek için dönsün. O kazanan olacak. "

 Vishnu became a boar and started down, following the Shiva lingam, burrowing down underneath the earth. He continued going down further and further and further.

Vişnu bir yabandomuzu olmuş ve toprağın altından aşağıya doğru kazarak, Şiva lingam‘ın ardından aşağı inmeye başlamış. Ve daha fazla ve daha fazla ve daha aşağı gitmeye devam etmiş.

“This lingam doesn’t have an end,” he thought. “It just keeps going and going. I’m tired, and I’ve had enough. I’m going back.”

"Bu lingamın sonu yok," diye düşünmüş. "Sadece gidiyor ve gidiyor. Yoruldum, ve yeterince yaşadım. Ben geri dönüyorum."

Brahma, on the other hand, got on his swan, and went up and up and up. He passed through the clouds and continued on towards the other end of infinity. As he was still going, he said in desperation, “When is this going to stop? Where is the end of this Shiva lingam?”

Brahma, diğer taraftan, kuğusuna binmiş ve yukarı yükselmiş. Bulutları geçmiş ve sonsuzluğun diğer sonuna doğru devam etmiş. Hala gidiyorken, çaresizlik içinde demiş ki, "Bu ne zaman duracak? Bu Şiva lingamın sonu nerede?"
Just as he was getting near to what he thought must be the top, a flower fell down from Lord Shiva’s head. As the flower fell, Brahma caught it, grabbed it in mid-air, and said, “Oh little flower, from where have you come?”

Lingam’ın sonuna yaklaştığını sandığı sırada, bir çiçek Şiva‘nın başından aşağı düşmüş. Çiçek düşerken Brahma onu havada yakalamış ve demiş ki, "Sen nereden geldin, ah küçük çiçek?"

“I came from the head of Lord Shiva, replied the flower. “A devotee put me there as a token of worship, and a gust of wind came and knocked me off. I came from Shiva’s head.”
"Ben, Şiva’nın başından geldim” çiçek cevap vermiş. "Bir dindar ibadet sunusu olarak beni oraya koydu ve bir rüzgar geldi ve beni çaldı. Ben Şiva’nın başından geldim. "

“Well,” said Brahma, “I was just going up there to Shiva’s head to get a flower, and it’s so nice of you to come down here. Let me ask a little favor of you. Would you tell Vishnu that I took you off from the top of the Shiva lingam?”

"Eh," Brahma demiş, "Ben de bir çiçek almak için Şiva’nın kafasına oraya gidecektim, ve buraya gelmeniz çok güzel oldu. Sana küçük bir iyilik sorayım. Vişnu’ya sizi Şiva lingam’ın üstünden çıkardığımı söyleyebilir misin? "

“Well, that’s not quite true,” replied the little flower. “Actually, I fell off from the top of the Shiva lingam in a gust of wind.”

"Eh, bu tam olarak doğru değil," demiş küçük çiçek. "Aslında, bir rüzgar esintisiyle Şiva lingam’ın üstünden düştüm."

Brahma said, “Do you know that I am Brahma, the Creator of the universe? If you just do this little thing for me, I will make sure that you are honored among all flowers.”

“Evrenin Yaratıcısı olduğumu bilmiyor musun?" demiş Brahma. “Sadece benim için bu küçük şeyi yaparsan, senin bütün çiçekler arasında en onurlusu olmanı sağlarım."

He put the flower in his pocket, and went back down.
Böylece çiçeği cebine koymuş ve geri dönmüş.

“Hello, Vishnu!” greeted Brahma. “Did you find the end of the Shiva lingam?”
"Merhaba, Vişnu!" Brahma karşılamış. "Şiva lingam‘ın sonunu buldun mu?"

“No, I didn’t.” I travelled on and on, but I couldn’t find the end, so I returned here. Did you find the end?” 
"Hayır, ben yapamadım. Uzun bir seyahat yaptım ama sonunu bulamadım, bu yüzden buraya döndüm. Sen sonunu buldun mu? "
“Well, yes, in fact, I did. I went right up to the top of the Shiva lingam, where I took the Darshan of the divine Lord Shiva, and then I came back down to tell you.” 

"Evet, aslında, ben yaptım. Ben Şiva lingam’ın üstüne doğru gidip İlahi Şiva’nın Darshan‘ını aldım, ve sonra sana söylemek için aşağı geri geldim. "

“What kind of story are you telling me?” replied Vishnu in disbelief. How could you find the end of the Shiva lingam? There was no end down below. How could there be an end on top? What proof do you have?”
"Bana ne tür bir hikaye söylüyorsun?" inanmayarak Vişnu yanıtlamış. “Nasıl Şiva lingamın sonunu bulabildin? Aşağıda hiçbir son yoktu. Nasıl yukarıda bir bitiş olabilir? Ne kanıtın var? "

Brahma said, “I thought you might not believe me, so I brought this little flower from the top of the Shiva lingam to testify on my behalf. Ask this flower. I brought him down from Lord Shiva’s head just to show you.”

“Bana inanmıyacağını düşündüm, bu yüzden benim için tanıklık etmesi için Şiva lingam’ın üstünden aldığım bu küçük çiçeği getirdim" demiş Brahma. “Bu çiçeğe sor bakalım. Ben sadece sana göstermek için Şiva’nın kafasından onu getirdim."

Vishnu looked at the flower and asked, “Flower, is that correct? Did you really come from the head of Lord Shiva?”
Vişnu çiçeğine bakmış ve sormuş, “Bu doğru mu çiçek? Gerçekten Şiva’nın kafasından mı geldin?"
“Oh yes, Vishnu,” replied the little flower. “I really came from the top of Lord Shiva’s head.”
“Oh evet, Vişnu," küçük çiçek yanıtlamış. "Ben gerçekten Şiva‘nın başının üstünden geldim."

“Did Brahma take you from the top of Lord Shiva’s head?” Vishnu questioned again.
"Brahma seni Şiva‘nın başının üstünden mi aldı?" Vişnu tekrar sorgulamış.

The poor little flower began to shake. “Ye-ye-ye-yes, Vishnu. Brahma took me from the top of Shiva’s head just to show you that he was there.”

Zavallı küçük çiçek titremeye başlamış. "Ee-Ee-Ee-evet, Vişnu. Brahma sadece orada olduğunu size ispatlamak için Şiva‘nın başının üstünden beni getirdi."

Suddenly the earth began to shake. The clouds broke apart, and through the four regions of heaven came the roaring sound, “LIAR!”
Aniden toprak titremeye başlamış. Bulutlar parçalanmış ve cennetin dört bölgesinden bir kükreme sesi gelmiş, "YALANCI!"

Shiva came down and said, “No one came to the top of that lingam, and nobody took that flower off from my head. Brahma, you are a LIAR! And this flower is lying. It is not possible to reach to the summit of infinity without my Grace. Knowledge of the Self is not an attainment. It is a realization of Being in the present reality. Realization comes about through intuitive awareness, not through egotistical action. If you want to earn that Grace, then refine and purify your awareness through selfless actions. Perform the worship of my Shiva lingam, the eternal symbol of the Consciousness of Infinite Goodness, and being pleased I will grant to you that vision. There is no other way to attainment.”
Şiva inmiş ve “hiç kimse bu lingam’ın üstüne gelmedi" demiş, “ve kimse kafamdan o çiçeği çıkarmadı. Brahma, sen bir yalancısın! Ve bu çiçek yalan söylüyor. Benim İnayet‘im olmadan sonsuzluk zirvesine ulaşmak mümkün değildir. Özbenlik Bilgisi bir kazanım değildir. O mevcut gerçeklik içinde Benliğin hayata geçirilmesidir. Bu gerçekleşme egoist eylem yoluyla değil, sezgisel farkındalık yoluyla meydana gelir. Bu İnayeti kazanmak istiyorsanız, o zaman farkındalığınızı özverili eylemler aracılığıyla sağaltın ve arındırın. Benim Şiva lingam ibateditimi gerçekleştirin, Sonsuz İyilik Bilincinin ebedi sembolü, ve memnun olarak size bu vizyonu vereyim. Buna ulaşılması için başka bir yolu yoktur."



































 Om. We meditate upon the Perfect, Full, Complete, Always Continuing, Consciousness of Infinite Goodness; contemplate He Whose Thousand Eyes see everywhere. May that Giver of Bliss grant us increase.

Om. Biz Sonsuz İyiliği Eksiksiz, Tam, Mükemmel, Her zaman Sürdüren Bilinç üzerine meditasyon yapıyoruz; düşün ki O Bin Gözleriyle her yeri görür. Mutluluk Verenin bizi arttırmasını sağla.
 
(Wave light) 
 Om. The Divine Fire is the Light, the Light of Wisdom is the Light, the Light of Devotion is the Light as well. The Light of the Highest Bliss, Oh Lord, is in the Light which I offer, the Light which I request you to accept. With the offering of Light Om We bow to The Consciousness of Infinite Goodness. 

(Işığı dalgalandır)
Om. İlahi Ateş Nurdur, Bilgelik Işığı Nurdur, Adanmışlık Işığı da Nurdur.Yüksek Coşu Işığı, Oh Tanrım, Işık içinde sana sunuyorum, Işığı lütfen kabul et. Işık sunarken Om Biz Sonsuz İyilik Bilincinin önünde eğiliyoruz.

(Wave incense) 
 Om. Spirit of the Forest, from you is produced the most excellent of scents. The scent most pleasing to all the Gods, that scent I request you to accept. With the offering of fragrant scent Om We bow to The Consciousness of Infinite Goodness.

(Tütsüyü dalgalandır)
Om. Ormanın Ruhu sizden, kokuların en mükemmeli üretilir. Tanrılara en hoş kokulu gelen kokuyu lütfen kabul et. Bu güzel kokuyu sunarken Om Biz Sonsuz İyilik Bilincinin önünde eğiliyoruz.

(Folded hands) 
 Om. The Infinite Beyond Conception, the gross body, the subtle body and the causal body; we meditate upon that Light of Wisdom which is the Supreme Wealth of the Gods. May it grant to us increase in our meditations.

(Avuç içleri birleştirilmiş) 
Om. Kavrayışın ötesindeki Sonsuz, bütün beden, süptil beden ve nedensel beden, biz Tanrıların Yüce Serveti olan Bilgelik Işığı üzerine meditasyon yapıyoruz. Bizim meditasyonlarımızın artmasını sağla.


Offer a flower with each mantra “ ete gandhapushpe ...”
Her mantra ile bir çiçek teklif et "ete gandhapushpe ..."

With these scented flowers Om I bow to the Lord of Wisdom, Lord of the Multitudes.

Bu kokulu çiçekler Om ile ben Bilgelik ve Çokluklar Rabbi önünde eğiliyorum.

With these scented flowers Om I bow to the Sun, the Light of Wisdom, along with the nine planets. 

Bu kokulu çiçekler Om ile ben Güneş ve Bilgelik Işığı ile birlikte dokuz gezegen önünde eğiliyorum. 

With these scented flowers Om I bow to Shiva, the Consciousness of Infinite Goodness, along with the five primary deities (Shiva, Shakti, Vishnu, Ganesh, Surya). 

Bu kokulu çiçekler Om ile ben beş ana tanrı (Şiva, Şakti, Vişnu, Ganeş, Surya) ile birlikte Şiva, Sonsuz İyilik Bilinci’nin önünde eğiliyorum.

With these scented flowers Om I bow to Indra, the Ruler of the Pure, along with the Ten Protectors of the ten directions. 

Bu kokulu çiçekler Om ile ben on yönün On Koruyucusu ile birlikte Indra, ve Saf Olanın Hükümdarı’nın önünde eğiliyorum. 

With these scented flowers Om I bow to Vishnu, the Fish, along with the Ten Incarnations which He assumed. 

Bu kokulu çiçekler Om ile ben Onun Kabul ettiği On Enkarnasyonları ile birlikte Vişnu, ve Balığın önünde eğiliyorum.

With these scented flowers Om I bow to the Lord of All Created Beings.
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Tüm Yaratılmış Varlıkların Efendisi önünde eğiliyorum.

With these scented flowers Om I bow to the Perfect Perception of Consciousness. 
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Bilincin Mükemmel Algısı önünde eğiliyorum.

With these scented flowers Om I bow to All the Gods. 
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Tüm Tanrıların önünde eğiliyorum.

With these scented flowers Om I bow to All the Goddesses.
Bu kokulu çiçekler Om ile ben tüm Tanrıçaların önünde eğiliyorum.

With these scented flowers Om I bow to the Respected Guru. 
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Saygı Duyulan Gurunun önünde eğiliyorum.

With these scented flowers Om I bow to All Knowers of Wisdom. 
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Tüm Bilgelik Bilenlerin önünde eğiliyorum.




Achaman
Pour some water in right palm. Sip some water after each  “Om Visnu”, then clean hands with remaining water and dry 
Sağ el avuç içine biraz su dökün. Her "Om Visnu"dan sonra biraz su için, daha sonra kalan suyla ellerinizi temizleyin ve kurutun.

Om Consciousness, Om Consciousness, Om Consciousness 
Om Bilinç, Om Bilinç, Om Bilinç 

Draw the following yantra with some drops of water and/or sandal paste at the front of your seat. Place a flower on the bindu in the middle.
Birkaç damla su ve / veya sandal ağacı macunu ile aşağıdaki yantrayı koltuğunuzun ön tarafına çizin. Ortasına, bindu üzerine bir çiçek yerleştirin.

With these scented flowers Om Hrim I bow to the Primal Energy situated in this lotus seat.
Bu kokulu çiçekler Om Hrim ile ben bu nilüfer koltukta yeralan Primal Enerji önünde eğiliyorum.

Clap hands 3 times and snap fingers in the ten directions (N S E W NE SW NW SE UP DOWN) repeating Om namah Shivaya.

“Om Namah Şivaya” tekrarlayarak 3 kere alkışladıktan sonra parmaklarınızı on yöne doğru şıklatın (Kuzey, Güney, Doğu, Batı, KD, GB, KB, GD, yukarı, aşağı).

Om. I bow to the Consciousness of Infinite Goodness.
Om. Ben Sonsuz İyilik Bilinci önünde eğiliyorum.

Place a flower in left hand. Pour 3 drops of water on it after tat sat. Place right hand over flower and finish reciting this verse with the appropriate names added (refer to a lunar calendar, if available), then offer the flower.
Sol elinize bir çiçek yerleştirin. Tat sattan sonra üzerine su 3 damla dökün. Çiçek üzerine sağ elinizi yerleştirin ve bu ayeti okumayı uygun isimler ekleyerak bitirin (eğer mevcutsa, bir ay takvimine bakın), sonra çiçekleri sunun.

The Consciousness Which Pervades All, Om That is Truth. Presently, on the Planet Earth, (Name) Country, (Name) State, (Name) City, in (Devi Mandir) Temple, (Name of Month) Month, (Bright or Dark ) fortnight, (Name of Day) Day, Name of Sadhu Family (Satyananda) Gotra, Sri (Your Name) is performing for the satisfaction of Shiva, the Consciousness of Infinite Goodness.
Gerçek şu ki Om Herşeyi Sarıp Kuşatandır Bilinç. Şu anda, Dünya Gezegeni üzerinde, (Adı) Ülke, (Ad) Devlet, (İsim) Şehir, (Ay Adı) Ay, (Parlak veya Koyu) iki haftada bir, (Gün Adı) Gün, Sadhu Aile (Satyananda) Gotra, Sri (Adınız) Şiva’yı, yani Sonsuz İyilik Bilincini memnun etmek için bu performansı gerçekleştiriyor.

Ring Bell 
Peace in the heavens, Peace on the earth, Peace upwards andpermeating the atmosphere; Peace upwards, over, on all sidesand further; Peace to us, Peace to all vegetation; 

Zil çalın
Göklerde Barış, dünyada Barış, yukarıda ve atmosfere nüfuz ederek; 
üzerinde ve her yerde ve daha da ilerleyerek; bize Barış, Barış tüm bitki örtüsüne; 

Peace to all that has form, Peace to all causes and effects;Peace to all existence, and to all intensities of reality includ-ing all and everything; Peace be to us.

Şekli olan herşeye Barış, Barış, tüm nedenlere ve etkilere;
tüm varlığa Barış, herkesi ve herşeyi gerçek yoğunluklarıyla
 kapsayacak şekilde; bizim için Barış.
 
Let the earth be at Peace, the atmosphere be at Peace, theheavens be filled with Peace. Even further may Peace extend,Peace to all vegetation, Peace to All Gods of the Universe,Peace to All Gods within me, Peace to CreativeConsciousness, Peace be to Brilliant Light, Peace to All,Peace to Everything, Peace, Peace, altogether Peace, equallyPeace, by means of Peace.

Dünya Barış içinde olsun, atmosfer Barış içinde olsun, gökler Barış ile dolsun. Hatta Barış daha da yayılsın, tüm bitki örtüsüne Barış, Evrenin Tüm Tanrılarına Barış, İçimdeki tüm Tanrılara Barış, Yaratıcı Bilince Barış, Barış tamamen Parlak Işık olsun, Herkese Barış, Herşeye Barış, Barış, Barış, hepberaber Barışalım, eşitçe Barışalım, Barış içinde olalım.

Peace, Peace, Peace

Barış, Barış, Barış

Draw the following yantra near the lingam on the plate, or space for worship with sandal paste and/or water. Offer rice on the yantra for each of the next four mantras.

İbadet etmek için, bir levha veya boşluğa, lingama yakın bir yere, su ve/ya sandal macunu ile aşağıdaki yantrayı çizin. Sonraki dört mantranın herbiri için yantra üzerine pirinç sunun.

Om I bow to the Primal Energy 
Om ben Primal Enerji önünde eğiliyorum

Om I bow to the Support of the Earth 
Om Ben Dünya'nın Desteği önünde eğiliyorum

Om I bow to Infinity
Om ben Sonsuz önünde eğiliyorum


Om I bow to the Earth
Om Ben Dünya'nın önünde eğiliyorum

Place an empty water pot on the bindu in the center of the 
yantra when saying Phat

Phat derken, yantranın merkezinde oluşacak bindu üzerine 
boş bir su çanağı koyun


Be Still in the Gross Body! Be Still in the Subtle Body! Be Still in the Causal Body!  PURIFY!
Bütün Bedende Sakin Olun! Süptil Bedende Sakin Olun! Nedensel Bedende Sakin Olun! ARINDIRIN!

Fill pot with water while chanting mantra. 
Mantrayı söylerken çanağa su doldurun.

Om the Ganges, Jamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri these waters are mingled together.
Om Ganj, Jamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri bu sular birbirine karışsın.

Note. The Ganges is the Ida, Jamuna is the Pingala. The other five rivers are the five senses. The land of the seven rivers is within the body as well as outside.
Not.Ganj Ida, Jamuna da Pingaladır. Diğer beş nehir beş duyudur.Yedi nehirin arazisi, hem bedende hem de dışındadır.

Offer 3 flowers into the water pot with the mantra
Mantra ile su dolu çanağa 3 çiçek sunun

With these scented flowers I bow to the Consciousness of Infinite Goodness.
Bu kokulu çiçekler ile ben Sonsuz İyilik Bilincinin önünde eğiliyorum.

Wave right hand in Ankusha Mudra while chanting this mantra.
Bu mantrayı söylerken sağ elinizi Ankusha Mudra içinde sallayın.

Om the Ganges, Jamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri these waters are mingled together.
Om Ganj, Jamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri bu sular birbirine karışsın.

repeat 10 times
10 kez tekrarlayın

I bow to the Consciousness of Infinite Goodness.
Ben Sonsuz İyilik Bilinci önünde eğiliyorum.

Sprinkle water over all articles to be offered, then throw some drops of water over your shoulders repeating the mantra:
Sunulan tüm makaleler üzerine su serpin, sonra mantrayı tekrarlayarak omuzlarınız üzerinden birkaç damla su atın:

Make this immortal nectar! I am One with God! 
Bu ölümsüz nektarı alın! Tanrı ile Birim ben!

Wave hands over flowers with prarthana mudra while chanting first line and with dhenu mudra while chanting second line of this mantra.
Bu mantanın birinci satırında prarthana mudra ile, ikinci satırında da dhenu mudra ile çiçekler üzerinde ellerinizi sallayın.

Flowers, flowers, Oh Great Flowers, excellent flowers;flowers in heaps and scattered about, cut the ego, purify, I am One with God!
Çiçekler, çiçekler, Oh Kebir Çiçekler, mükemmel çiçekler; yığınlarla ve dağılmış çiçekler, egoyu kesin, ve arındırın, Tanrı ile Birim ben!

Offer a flower while chanting each of the following mantras “ete gandhapushpe
Aşağıdaki mantraları her söyleyişinizde bir çiçek sunun “ete gandhapushpe 

With these scented flowers Om I bow to She Who Tears Apart Thought
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Düşünceyi Bölüp Ayıranın önünde eğiliyorum

With these scented flowers Om I bow to the Reliever of Difficulties
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Güçlükleri Rahatlatanın önünde eğiliyorum

With these scented flowers Om I bow to the She Who Is Beyond Time (also the Goddess Who Takes Away Darkness) 
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Zamanın Ötesinde Olanın (ve Karanlığı Alıp Götüren Tanrıçanın) önünde eğiliyorum 

With these scented flowers Om I bow to the Goddess of True Wealth
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Gerçek Servet Tanrıçasının önünde eğiliyorum
 
With these scented flowers Om I bow to the Spirit of All-Pervading Knowledge
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Heryerde Olan Bilgi Ruhunun önünde eğiliyorum

With these scented flowers Om I bow to the Creative Consciousness
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Yaratıcı Bilincin önünde eğiliyorum

With these scented flowers Om I bow to the Consciousness Which Pervades All 
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Heryerde Olan Bilincin önünde eğiliyorum

With these scented flowers Om I bow to the Consciousness of Infinite Goodness 
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Sonsuz İyilik Bilincinin önünde eğiliyorum
 
With these scented flowers Om I bow to He Who Takes Away
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Alıp Götürenin önünde eğiliyorum

With these scented flowers Om I bow to the Great Lord of All, or Great Seer of All
Bu kokulu çiçekler Om ile ben Herşeyin Büyük Lordunun, veya Herşeyi Gören Büyüğün önünde eğiliyorum

Dhyanam
Place a flower in your left hand, cover it with the right handwhile reciting this mantra.Then offer flower
Meditation

Bu mantrayı söylerken sol elinizle bir çiçek yerleştirin, ve çiçeği sağ eliniz ile örtün. Sonra çiçek sunun
Meditasyon

We always meditate on He who shines like the white mountains, ornamented by a digit of the moon on His head. His body shines like jewels. In His left hands He displays an axe and the mriga mudra (kalpataru mudra, with the thumb, middle and ring fingers joined with the pointer and pinky extended  up) and in His two right hands He shows mudras granting blessings and fearlessness. He is of beautiful appearance seated in the full lotus asana. On His four sides the Gods are present singing hymns of praise. His wearing apparel is a tiger's skin. He is before the universe and the cause of the universe. He removes all fear, has five faces and three eyes.

Biz her zaman beyaz dağlar gibi parlıyan O'nun üzerine meditasyon yaparız, O ki Kafası ayın bir rakamı ile süslenmiştir. Bedeni mücevher gibi parlar. Onun sol elinde bir balta ve mriga Mudra (Kalpataru mudra, başparmak ile orta ve yüzük parmakları birleştirilir, işaret ve serçe parmakları yukarıya uzatılır) görünür ve O'nun iki sağ eli bereket ve korkusuzluk veren mudralar gösterir. O tam lotus asanasında oturmuş güzel bir görünüme sahiptir. Onun dört tarafında Tanrılar vardır ve övgü ilahileri söylerler. O bir kaplan derisi giymektedir. O evrenden öncedir ve evrenin nedenidir. O, her korkuyu kaldırır, beş yüzü ve üç gözü vardır.
Om nam in the thumb I bow	thumb/forefinger
Om nam başparmakta eğiliyorum 	Baş parmak/işaret parmağı

Om mah in the forefinger, I am One with God!	thumb/forefinger
Om mah işaret parmağında, tanrı ile Birim ben!	Baş parmak/işaret parmağı


Om shim in the middle finger, Purify! 	thumb/middlefinger
Om shim orta parmakta, Arındır!	Baş parmak/orta parmak
Om vam in the ring finger, Cut the Ego!	thumb/ringfinger
Om vam yüzük parmağında, Egoyu Kes!	Baş parmak/yüzük parmağı

Om yah in the little finger, Ultimate Purity!	thumb/little finger
Om yah küçük parmakta, Nihai Saflık!	Baş parmak/küçük parmak
		

Roll hand over hand forwards while reciting karatala kara and backwards while chanting pristhabhyam, then clap hands when chanting astraya phat
Karatala kara okurken ellerinizi ileriye doğru birbirine yuvarlayın ve geriye doğru yuvarlarken de pristhabhyam okuyun, sonra astraya phat okurken ellerinizi bir defa çırpın.

Om I bow to the Consciousness of Infinite Goodness with the 
weapon of Virtue. 
Om ben Erdemin silahıyla Sonsuz İyilik Bilincinin önünde eğiliyorum.	

Om I bow to the Consciousness of Infinite Goodness
Om Ben Sonsuz İyilik Bilincinin önünde eğiliyorum.

Holding tattwa mudra, touch heart.	touch heart
Tattwa Mudra tutup, kalbinize dokunun.	kalbine dokun


Om nam in the heart, I bow.
Om nam kalbimde, eğiliyorum.

Holding tattwa mudra, touch top of head.	top of head
Tattwa mudra tutarak, başınızın üstüne dokunun.	başın üstü

Om mah on the top of the head, I am One with God!
Başın üstünde Om mah, Tanrı ile Birim ben!

With thumb extended, touch back of head.	back of head
Başparmağınızı uzatarak, kafanızın arkasına dokunun.	kafanın arkası

Om sim on the back of the head, Purify!
Kafanın arkasında Om sim, Arındır!


Holding tattwa mudra, cross both arms.	cross both arms
Tattwa mudra tutarak, kollarınızı çapraz yapın.	Kollar çapraz 

Om vam crossing both arms, Cut the Ego!
Kollarım çapraz Om vam, Egoyu Kes!

Holding tattwa mudra, touch three eyes at once 	touch three eyes
with three middle fingers. 
Tattwa mudra tutarak, aynı anda üç orta parmağınızla üç gözünüze dokunun 	üç göze dokunma 

Om yah in the three eyes, Ultimate Purity!
Om yah üç gözümde, Nihai Saflık!


Roll hand over hand forwards while reciting karatala kara and backwards while chanting pristhabhyam, then clap hands when chanting astraya phat
Karatala kara okurken ellerinizi ileriye doğru birbirine yuvarlayın ve geriye doğru yuvarlarken de pristhabhyam okuyun, sonra astraya phat okurken ellerinizi bir defa çırpın.

Om I bow to the Consciousness of Infinite Goodness with the weapon of Virtue. 
Om ben Erdemin silahıyla Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyorum.

Om I bow to the Consciousness of Infinite Goodness. 
Om ben Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyorum.

Om I bow to the Consciousness of Infinite Goodness. (108 times)
Om ben Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyorum.		  (108 kez)


If desired, collect the next eight liquid offerings in a bowl oroffer them directly to the lingam.
Eğer isterseniz, sonraki sekiz sıvı sunusunu bir çanakta toplayın veya onları doğrudan lingama sunun.
foot bath
ayak banyosu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer these foot bath waters.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu ayak yıkama sularını sunuyoruz.

milk bath
süt banyosu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this milk for your bath.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu sütü banyo için sunuyoruz.


yogurt bath
Yoğurt banyosu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this curd for your bath.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu yoğurdu banyo için sunuyoruz.

ghee bath
Ghi banyosu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this ghee for your bath.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu ghiyi banyo için sunuyoruz.

honey bath
Bal banyosu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this honey for your bath.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu balı banyo için sunuyoruz.

sugar bath
Şeker banyosu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this sugar for your bath.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu şekeri banyo için sunuyoruz.

five nectars bath
Beş nektar banyosu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer these five nectars for your bath. 
Biz Sonsuz İyilik Bilincinee eğiliyoruz ve bu beş nektarı banyo için sunuyoruz.

water bath
Su banyosu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer these bath waters.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu suyu banyo için sunuyoruz.

cloth
Kumaş

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this wearing apparel.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu kıyafeti sunuyoruz.

rudraksha
Rudrakşa

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this rudraksha.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu rudrakşayı sunuyoruz.

red powder
Kırımızı pudra

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this red colored powder.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu kırımızı pudrayı sunuyoruz.

sandal paste
Sandal ağıcı macunu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this sandal paste.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu sandal ağıcı macununu
sunuyoruz.

rice
Pilav

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer these grains of rice.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu pilavı sunuyoruz.


flower garland
Çiçek çelengi

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this garland of flowers.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu çiçek çelengini sunuyoruz.

food
Yemek

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this presentation of food.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu yemeği sunuyoruz.

drinking water
Içme suyu

We bow to The Consciousness of Infinite Goodness and offer this drinking water.
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz ve bu içme suyunu sunuyoruz.

With this scented flower–  We bow to the Consciousness of Infinite Goodness. 
Bu kokulu çiçekle— Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz.

(108 times)
I bow to the Consciousness of Infinite Goodness

(108 kez)
Biz Sonsuz İyilik Bilincine eğiliyoruz.


	- 1 -
Om we bow to the Consciousness of Infinite Goodness.
Om biz Sonsuz İyilik Bilincinin önünde eğiliyoruz.

	- 2 -
 Om we bow to the great seer of all.
Om biz büyük görücünün önünde eğiliyoruz.
- 3 -
Om we bow to he whose reality is peace.
Om biz gerçeği barış olanın önünde eğiliyoruz.
- 4 -
 Om we bow to he who holds the trident. 
Om biz üçlü mızrağı tutanın önünde eğiliyoruz.
- 5 -
Om we bow to he upon whose head resides the moon. Om bizbaşı aya benzeyenin önünde eğiliyoruz.

	- 6 -Om we bow to the beautiful god of love. Om biz güzel aşk tanrısının önünde eğiliyoruz.
	
	- 7 - Om we bow to he whose eyes see beyond form.
	Om biz biçimin ötesini görenin önünde eğiliyoruz.- 8 - 
	Om we bow to he who holds a head.
Om biz bir kafa tutanın önünde eğiliyoruz.
	- 9 -
	Om we bow to he who is red and blue.
	Om biz kırmızı ve mavi olanın önünde eğiliyoruz.
	10 - Om we bow to the cause of peace.
	Om barışa sebep olanın önünde eğiliyoruz.- 11 - Om we bow to he with spear in hand.
	Om biz elinde mızrak tutanın önünde eğiliyoruz.- 12 - Om we bow to he who holds a staff (or missiles of consciousness). 
Om biz o gereç (ya da bilinç füzeleri) tutanın önünde eğiliyoruz.
	13 - Om we bow to the strength of Vishnu.
	Om biz Vişnu gücünün önünde eğiliyoruz.- 14 - Om we bow to he who is present again and again. 
Om biz tekrarla mevcut olanın önünde eğiliyoruz.
- 15 -
 Om we bow to the lord of the mother of the universe.
Om evrenin annesinin tanrısı önünde eğiliyoruz.- 16 -
 Om we bow to he within whose throat the Goddess of Respect dwells. 
Om biz  boğazında Saygı Tanrıçası oturanın önünde eğiliyoruz.
	17 - Om we bow to he who loves his devotees.
	Om biz hayranlarını sevenin önünde eğiliyoruz.- 18 -   Om we bow to he who is the intensity of reality.
	Om biz gerçekliğin yoğunluğu olanın önünde eğiliyoruz.- 19 -  Om we bow to he who is all.
	Om biz herşey olanın önünde eğiliyoruz.
	- 20 - Om we bow to the ruler of the three worlds.
	Om biz üç dünyanın hükümdarı önünde eğiliyoruz.- 21 -   Om we bow to he who has a blue neck.
	Om biz mavi bir boynu olanın önünde eğiliyoruz.- 22 -  Om we bow to the beloved of the mother of the universe.
	Om evrenin annesinin sevgilisi önünde eğiliyoruz.- 23 -Om we bow to he who is fierce.
	Om biz sert olanın önünde eğiliyoruz.- 24 -  Om we bow to he who bears skulls.
Om biz kafatasları taşıyanın önünde eğiliyoruz.
- 25 -
Om we bow to he who controls desire.
Om biz arzuyu denetleyenin önünde eğiliyoruz.
-26 -
 Om we bow to he who is the great form.
Om biz büyük şekilli olanın önünde eğiliyoruz.
-27 -
Om we bow to he who supports the Ganges.
Om biz Ganj nehrini destekleyenin önünde eğiliyoruz.
-28 –
Om we bow to he whose third eye is visible on his forehead.
Om biz üçüncü gözü alnında görünür olanın önünde eğiliyoruz.

-29 -
Om we bow to he who is time after time.
	Om biz zamandan sonra zaman olanın önünde eğiliyoruz.
	- 30 -
	Om we bow to the giver of grace. 
Om biz lütuf vericinin önünde eğiliyoruz.
	
	- 31 -
 Om we bow to he who has an axe in his hand.
Om biz elinde balta tutanın önünde eğiliyoruz.
- 32 -
Om we bow to he whose hand shows the mriga mudra. 
Om biz eli mriga mudra gösterenin önünde eğiliyoruz.

- 33 -
Om we bow to he who wears matted hair.
Om biz keçeleşmiş saçı olanın önünde eğiliyoruz.
-	34 -
Om we bow to he who resides on Mount Kailash.
Om biz Kailash Dağı üzerinde bulunanın önünde eğiliyoruz.
- 35 -
 Om we bow to he who is fearless.
Om biz korkusuz olanın önünde eğiliyoruz.
- 36- Om we bow to he who is an armor for protection.
Om biz korunması zırh olanın önünde eğiliyoruz. 
- 37 -
 Om we bow to he who is solid.
Om biz sağlam olanın önünde eğiliyoruz.
- 38 -
Om we bow to he who is the limit of the three cities.
Om kim üç şehirin sınırı olanın önünde eğiliyoruz. 
- 39 -
Om we bow to he who travels with a bull. 
Om biz boğa ile gezenin önünde eğiliyoruz.


- 40 -
Om we bow to he who sits on a bull.
Om biz boğa üzerinde oturanın önünde eğiliyoruz.
- 41 -
 Om we bow to he who is all karma.
Om biz hep karma olanın önünde eğiliyoruz.
- 42 -
Om we bow to he who loves all songs.
Om biz bütün şarkıları sevenin önünde eğiliyoruz. 
- 43 -
Om we bow to he whose praises are sung.
Om biz övgü söylenenin önünde eğiliyoruz. 
- 44 -
Om we bow to he who is three images of being.
Om biz varlığın üç görüntüsü olanın önünde eğiliyoruz.
- 45 
Om we bow to he who is the object of perfection.
Om biz mükemmellik nesnesi olanın önünde eğiliyoruz.- 46 -  Om we bow to he who is all wisdom.
Om biz hep bilgelik olanın önünde eğiliyoruz.- 47 -  Om we bow to he who is the supreme soul.
Om biz yüce ruh olanın önünde eğiliyoruz.- 48 -  Om we bow to he who is all mantras.
Om biz bütün mantralar olanın önünde eğiliyoruz.- 49 Om we bow to he who is all offerings.
Om biz bütün sunular olanın eğiliyoruz.
	50  Om we bow to he who is all sacrifice.
	Om biz bütün kurbanlar olanın önünde eğiliyoruz.
	- 51 -  Om we bow to he who has five faces.
	Om biz beş yüzü olanın önünde eğiliyoruz.- 52 -  Om we bow to he who is always the Consciousness of Infinite Goodness.
	Om biz hep Sonsuz İyilik Bilinci olanın önünde eğiliyoruz.
	- 53 
Om we bow to he who is the supreme lord of the universe.
Om biz evrenin yüce lordu olanın önünde eğiliyoruz.- 54 -  Om we bow to he who is the excellent warrior.
Om biz mükemmel savaşçı olanın önünde eğiliyoruz. 
- 55 -
Om we bow to he who is the lord of the multitudes.
Om biz kalabalıkların lordu önünde eğiliyoruz. 
- 56 -
Om we bow to he who is the lord of life.
Om biz hayatın lordu olanın önünde eğiliyoruz. 
- 57 -
Om we bow to he who has golden semen.
Om biz altın meni olanın önünde eğiliyoruz. 
- 58 -
Om we bow to he who is difficult to be seen.
Om biz görülmesi zor olanın önünde eğiliyoruz. 
- 59 -
Om we bow to he who is of the mountains.
Om biz dağlarda olanın önünde eğiliyoruz. 
- 60 -
Om we bow to he who is lord of the mountains.
Om biz dağların lordu olanın önünde eğiliyoruz. 
- 61 -
Om we bow to he who is sinless.
Om biz günahsız olanın önünde eğiliyoruz. 

- 62 -
Om we bow to he who shines like a cobra.
Om biz kobra gibi parlayanın önünde eğiliyoruz. 
- 63 -
Om we bow to he who is wealth.
Om biz zenginlik olanın önünde eğiliyoruz. 
- 64 -
Om we bow to he who is the wealth of the mountains.
Om kim dağların zenginliği önünde eğiliyoruz.
- 65 -
Om we bow to he who is the beloved of the mountains.
Om kim dağların sevgilisi olanın önünde eğiliyoruz. 
- 66 -Om we bow to he who is eight images of divinity.
Om biz sekiz görüntüsü ilahiyat olanın önünde eğiliyoruz. 
- 67 -Om we bow to he who is all souls.
Om biz bütün ruhların önünde eğiliyoruz. 
- 68 -
Om we bow to he who is truth.
Om biz gerçek olanın önünde eğiliyoruz.
 
- 69 - 
 Om we bow to he who is time.
Om biz zaman olanın önünde eğiliyoruz. 
- 70 -
Om we bow to he who is eternal.
Om sonsuz olanın önünde eğiliyoruz. 
- 71 -
Om we bow to he who binds divisions in his net.
Om biz ağında bölünmeleri bağlayanın önünde eğiliyoruz. 
- 72 -
Om we bow to he who is unborn.
Om biz doğmamış olanın önünde eğiliyoruz. 


- 73 -
Om we bow to he who relieves suffering.
Om biz acıyı rahatlatanın önünde eğiliyoruz. 
- 74 -
Om we bow to he who resides in all action.
Om biz bütün eylemlerınde yaşayanın önünde eğiliyoruz.
- 75 -
Om we bow to he who is old.
Om biz yaşlı olanın önünde eğiliyoruz. 
- 76 -
Om we bow to he who is the supreme divinity.
Om biz yüce tanrısallık olanın önünde eğiliyoruz. 
- 77 -
Om we bow to he who associates with ghosts and goblins.
Om biz hayalet ve cinlerle ortaklaşanın önünde eğiliyoruz. 
- 78 -
Om we bow to he who conquers over death.
Om biz ölümü fethedenin önünde eğiliyoruz. 
- 79 -
Om we bow to he who is the subtle body.
Om biz süptil beden olanın önünde eğiliyoruz. 
- 80 -
Om we bow to he who distinguishes individuals of the world.
Om biz dünyanın bireylerini ayıranın önünde eğiliyoruz. 
- 81 -
Om we bow to he who is the guru of the universe.
Om biz evrenin gurusu olanın önünde eğiliyoruz. 
- 82 -
Om we bow to he who has thousands of feet.
Om biz binlerce ayakları olanın önünde eğiliyoruz. 
- 83 -
Om we bow to he whose hair fills the atmosphere.
Om biz saçı atmosferi dolduranın önünde eğiliyoruz. 


- 84 -
Om we bow to he who is the great general.
Om biz büyük general olanın önünde eğiliyoruz.
- 85 -
Om we bow to he who is father.
Om biz baba olanın önünde eğiliyoruz. 
- 86 -
Om we bow to he whose motion is pleasing.
Om biz hareketi sevindirici olanın önünde eğiliyoruz. 
- 87 -
Om we bow to he who is terrible.
Om biz korkunç olanın önünde eğiliyoruz. 
- 88 -
Om we bow to he who is the lord of the earth.
Om biz yeryüzünün lordu olanın önünde eğiliyoruz. 
- 89 -
Om we bow to he who is the residence of all.
Om biz herkesin ikameti olanın önünde eğiliyoruz.
- 90 -
Om we bow to he who is creative consciousness.
Om biz yaratıcı bilinç olanın önünde eğiliyoruz. 
- 91 -
 Om we bow to he who is clothed in space.
Om biz boşlukta giyinenin önünde eğiliyoruz. 
- 92 -
Om we bow to he who is the object of search.
Om biz arama nesnesi olanın önünde eğiliyoruz. 
- 93 -
Om we bow to he who is the lord of animals.
Om biz hayvanların lordu olanın önünde eğiliyoruz. 
- 94 -
Om we bow to he who is god.
Om biz tanrı olanın önünde eğiliyoruz.
- 95 -
Om we bow to he who is the great god.
Om biz büyük tanrı olanın önünde eğiliyoruz. 
- 96 -
Om we bow to he who is the imperishable.
Om biz yokolmaz olanın önünde eğiliyoruz. 
- 97 -
Om we bow to he who takes away all.
Om biz herşeyi alıp götürenin önünde eğiliyoruz. 
- 98 -
Om we bow to he who is the great light.
Om biz büyük ışık olanın önünde eğiliyoruz. 
- 99 -
Om we bow to he whose eyes sparkle like a tiger.
Om biz gözleri bir kaplan gibi ışıltı olanın önünde eğiliyoruz.
- 100 -
Om we bow to he who is the god of gods.
Om biz tanrıların tanrısı olanın önünde eğiliyoruz. 
- 101 -
 Om we bow to he who is indifferent.
Om biz kayıtsız kalanın önünde eğiliyoruz. 
- 102 -
Om we bow to he who is indivisible.
Om biz bölünmez olanın önünde eğiliyoruz. 
- 103 -
Om we bow to he who is infinite.
Om biz sonsuz olanın önünde eğiliyoruz. 
- 104 -
Om we bow to he who has a thousand eyes.
Om biz binlerce gözü olanın önünde eğiliyoruz. 
- 105  Om we bow to he who is the image of victory.
Om biz zafer görüntüsü olanın önünde eğiliyoruz.
- 106 -   Om we bow to he who is the illuminator.
Om biz aydınlatıcı olanın önünde eğiliyoruz.- 107 -  Om we bow to he within whom all dissolves.
Om biz içinde herşey eriyenin önünde eğiliyoruz.- 108 -  Om we bow to the supreme consciousness. 
Om biz yüce bilincin önünde eğiliyoruz.
 Om we bow to the residence of Dharma.
Om biz Dharmanın ikametinin önünde eğiliyoruz.
	







Dance in Celebration Arati
	Arati Kutlama Dansı
	
Victory to Shiva, the Consciousness of Infinite Goodness, in the form of Om. Let's say, Victory to Shiva, the Consciousness of Infinite Goodness, in the form of Om. Creative Consciousness, Preserving Consciousness, and always the Consciousness of Continuous Transformation (as well as the Consciousness of Infinite Goodness) who with only His part supports all living beings. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God.
Şiva, Sonsuz İyilik Bilinci için Zafer, Om şeklinde. Diyelim Om şeklinde, Şiva, Sonsuz İyilik Bilinci için Zafer. Yaratıcı Bilinç, Koruma Bilinci ve her zaman Sürekli Dönüşüm Bilinci (aynı zamanda Sonsuz İyilik Bilinci de) sadece O'nun bir parçası olan tüm canlıları destekler. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı.

He shows Himself with one face, with four faces and with five faces as well, Oh Shiva, with five faces as well. Sitting upon a swan, sitting upon the King of Birds, a golden eagle, sitting upon a bull. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God. 
O, kendisini hem bir yüzü, hem dört yüzü ve hem de beş yüzü ile, Oh Şiva, hem de beş yüzü ile gösterir. Bir kuğu üzerinde otururken, Kuşlar Kralı’nın üzerine oturan, bir altın kartal, bir boğa üzerinde oturuyor. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı.
 
With two arms and with four arms and with ten arms as well, Oh Shiva, with ten arms as well. These three forms revolve, these three forms revolve in the ignorance of the inhabitants of the three worlds. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God. 
Hem iki kol ile, hem dört kol ile ve hem de on kol ile, Oh Şiva, hem de on kol ile. Bu üç formlar döner, bu üç formlar üç dünyaların sakinlerinin cehaleti içinde döner. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı.

With a garland of letters, with a garland of forest flowers, with a garland of skulls as well, Oh Shiva, with a garland of skulls as well. With the scent of sandle, with the scent of musk, with the scent of spiritous liquor as well, truly you are the cause of purification. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God. 

Hem harflerden oluşmuş bir çelenk ile, hem orman çiçeklerinden oluşmuş bir çelenk ile ve hem de kafataslarından oluşmuş bir çelenk ile, Oh Şiva, hem de kafataslarından oluşmuş bir çelenk ile. Hem sandal kokusu ile, ve hem misk kokusu ile, ve hem de ruhsal likör kokusu ile, sen arındırmanın nedenisin. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı.

With a white coloured cloth, with a yellow coloured cloth, with a tiger skin apparel as well, Oh Shiva, with a tiger skin apparel as well. With an army, as Lord of the armies, with an army, as Lord of the armies, and accompanied by an army of ghosts and goblins as well. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God. 
Hem beyaz renkli bir giysi ile, hem sarı renkli bir giysi ile, ve hem de kaplan derisi bir giysi ile, Oh Şiva, hem de kaplan derisi bir giysi ile. Hem bir ordu ile, orduların Rabbi olarak, bir ordu ile, orduların Rabbi olarak, ve hayaletlerin ordusu eşlik ederken, ve hem de goblinlerin ordusu. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı.

In His hands He holds a water pot, a discus, and a trident as well, Oh Shiva, a discus and a trident as well. He makes the perceivable universe, and He takes away the perceivable universe, and He protects the perceivable universe as well. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God. 
Onun ellerinde O hem bir su çanağı tutar, hem bir disk ve hem de üç dişli bir mızrak, Oh Şiva, hem bir disk ve hem de üç dişli bir mızrak. O hem algılanabilir evreni yapar, hem algılanabilir evreni alıp görürür, ve hem de algılanabilir evreni korur. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı.

Creative Consciousness, Preserving Consciousness, and always the Consciousness of Continuous Transformation (as well as the Consciousness of Infinite Goodness), to those people without discrimination (appear separate). But within the holy syllable Om, but within the holy syllable Om, the three are actually ONE. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God. 
Ayrım gözetmeksizin (ki ayrı görünür) bu insanlara Yaratıcı Bilinç, Koruma bilinci ve her zaman Sürekli Dönüşüm Bilinci (hem de Sonsuz İyilik Bilinci). Ama kutsal hece Om içinde, ama kutsal hece Om içinde, üç aslında BİRdir. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı.

Whatever man will sing this praise of the Master of the three gunas (qualities), Oh Shiva, whatever man will sing. Make him a master of the Bliss of Infinite Consciousness, make him a master of the Bliss of Infinite Consciousness, certainly that will be the fruit he receives. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God. 
Her kim bu şarkıyı söylerse üç guna (nitelik) üzerinde Hakim olur, Oh Şiva, her kim bu şarkıyı söylerse.  Onu Sonsuz Bilincin Mutluluk ustası kıl, onu Sonsuz Bilincin Mutluluk ustası kıl, bu kesinlikle alacağı meyve olsun. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı. 

Victory to Shiva, the Consciousness of Infinite Goodness, in the form of Om. Let's say, Victory to Shiva, the Consciousness of Infinite Goodness, in the form of Om. Creative Consciousness, Preserving Consciousness, and always the Consciousness of Continuous Transformation (as well as the Consciousness of Infinite Goodness) who with only His part supports all living beings. Om He Who Takes Away, He Who Takes Away, He Who Takes Away, the Great God.
Şiva, Sonsuz İyilik Bilinci için Zafer, Om şeklinde. Diyelim Om şeklinde, Şiva, Sonsuz İyilik Bilinci için Zafer. Yaratıcı Bilinç, Koruma Bilinci ve her zaman Sürekli Dönüşüm Bilinci (aynı zamanda Sonsuz İyilik Bilinci de) sadece O'nun bir parçası olan tüm canlıları destekler. Om Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Herşeyi Alıp Götüren, Yüce Tanrı.

Om The Great God, the Great Reliever, the Great Yogi, Oh Supreme Lord, Oh God who removes all Sin, in the form of the letter M which dissolves creation, we bow to you again and again. 
Tüm Günahları kaldırır Om Yüce Tanrı, Büyük Rahatlatıcı, Büyük Yogi, Oh Yüce Rab, Tanrım, yaratılışı eriten M harfi şeklinde, biz önünde tekrar ve tekrar eğiliyoruz.

Om I bow to the Consciousness of Infinite Goodness, to Peace, to the Cause of the three worlds, I offer to you the fullness of my soul, Oh Supreme Lord. 
Om ben üç dünyaların Nedeni, Barış, Sonsuz İyilik Bilinci önünde eğiliyorum, sana ruhumun dolgunluğunu sunuyorum, Oh Yüce Rab.
 I bow to the Consciousness of Infinite Goodness
Ben Sonsuz İyilik Bilincinin önünde eğiliyorum






Doha:Praise to Ganesha, the son of She who is born of the mountain, the excellent one, who is the root of all welfare. It is said that you are the servant of Peace (Ayodya, the devotee who sings the song). Give to us the blessing of freedom from fear.
Doha:
Ganesha için övün, Onun oğlu ki dağdan doğmuştur, mükemmel olandır, tüm refahın köküdür. Denilir ki sen Barış‘ın kulusun (Ayodya, şarkı söyleyen adanmış). Bize korkudan çıkan özgürlük nimeti verin.
Chaupai:Praise to the Lord of he who is born of the mountain (Shiva),who is kind and compassionate to the poor, who always pro-tects his children.
Chaupai:
Dağdan doğan Rab (Şiva) için övün, O ki yoksullar için merhametli ve naziktir, O her zaman çocuklarını korur.
Upon whose forehead the moon is shining elegantly, andwhose ears are ornamented by rings of cobra snakes.
Onun alnında ay zarifçe parlar, ve kulakları kobra
 yılanı halkalar ile süslenmiştir.



His body is white, and upon his head the Ganga river is flow-ing. He wears a garland of skulls, and covers his body withashes.
Vücudu beyazdır, ve başının üzerine Ganga nehri akar. O kafatası bir çelenk takar ve vücudunu küller ile kapatır.
He wears a tiger skin garment, and his countenance appearsfascinating as a naked ascetic.
O bir kaplan derisi giysi giyer, ve onun teveccühü çıplak bir münzevi gibi büyüleyici görünür. 

To the mother maina bird, he is as a beloved daughter. Hisleft side shines with a female countenance.
Anne maina kuşu için, o sevgili kızı gibidir. Onun sol tarafı 
bir kadın teveccühüyle parlar.
In his hand the tiger skin clad One (Shiva) holds a trident.Always he destroys all that is inimical.
Elinde kaplan derisi giyimli Olan (Şiva) üç başlı bir mızrak tutar. 
Daima düşmanlarının tümünü yokeder.
How are Nandi and Ganesh always there before you? Just likethe lotus is in the midst of the water.
Nasıl Nandi ve Ganesh hep senden önce vardı? Nasıl ki lotus suyun ortasında yer almaktadır.
Kartik and the dark one and others of the multitude (of divinebeings), (will not be able to see) this countenance manifestedin another form or any other place.
Kartik ve karanlık olan ve çokluktaki diğerlerinin (Tanrısal varlıkların), bu teveccühü başka bir form veya başka bir yerde tecelli ederken (görmeleri mümkün olmayacaktır).
Whenever the Gods make a shout for victory, then, Oh Lord,you prevent all pain.
Ne zaman Tanrılar zafer için bir nida yaparsa, o zaman, Oh Tanrım, 
tüm acıyı önlersin.
When that great disturbance was caused by the Asura Taraka,all the Gods united in worship to you.
Bu büyük bir rahatsızlığa Asura Taraka neden olduğunda, tüm Tanrılar sana ibadette birleştiler.
Quickly you dispatched the six faced one (Kartikeya), andbetween the moments of a twinkling of an eye, he was throwndown to his death.

Çabucak sen altı yüzlü olanı (Kartikeya) gönderdin, ve bir göz parlaması anı arasında, ölümünden aşağı atıldı.
You defeated the demon Jalandhara, making your excellentwelfare know to the Sansara, the world of objects and rela-tionships.
Sen iblis Jalandhara‘yı yendin, mükemmel refahının Sansara‘ya, nesneler ve ilişkileri dünyasına, bilinmesini sağlayarak.
You made war against Tripurasura, and saved everyone bythe grace of your absorption.
Sen Tripurasura karşı savaş yaptın, ve emme lütfunla herkesi kurtardın.
Oh Purari, resident of the City (a name of Shiva), what a greatspiritual discipline Bhagiratha performed to complete hispromise.
Oh Purari, Şehir sakini (Şiva‘nın bir ismi), Bhagiratha‘nın sözünü tamamlamak için yaptığı ne büyük bir ruhsal disiplin.
There is no other comparable to your generous nature, andyour devotees always sing your praises. 
Sizin cömert doğanız başka hiçbir şeyle karşılaştırılamaz, ve hayranlarınız her zaman sizin övgülerinizi söylerler.
The Vedas sing the greatness of your name, but the eternal,ever-existent, indescribable is not found in the manifestationsof division.
Vedalar adınız büyüklüğünü söylerler, ama ebedi, hiç varolmayan, tarifsiz bölünme belirtilerinde bulunmaz.
Your light manifested in the churning of the ocean, removingthe ancient fear of both Gods and asuras.
Sizin ışığınız okyanusun çalkantılarında tecelli eder, Tanrıların ve asurasın antik korkusunu kaldırarak.
With what compassion you offered assistance there, whenthey called the name of the Blue-necked One.
Hangi şefkat ile oraya yardım teklifinde bulundunuz, onlar Mavi-boyunlu Olan‘ın adını çağırdığında. 
When Ramachandra performed worship, you gave himVibhishana to defeat Lañka.
Ramachandra ibadet gerçekleştirdiğinde, Lanka‘yı yenmesi için ona Vibhishana verdiniz.
Oh Purari, you performed the test of holding a thousand lotus-es.
Oh Purari, bin nilüfer tutma testi uyguladınız.
Oh Lord, who placed that one lotus there? It was the samelotus-eyed one who desired the puja.
Oradaki bir nilüferi kim yerleştirdi oraya, Oh Tanrım? Bu pujayı arzulayan aynı lotus-gözlü kişiydi.
Oh Lord Shankara, the Cause of Peace, seeing his difficult aus-terities of devotion, being pleased you gave him the desiredboon.
Oh Tanrı Şankara, Barış‘ın Nedeni, bağlılığın zorluklarını görerek, ona arzuladığı nimeti verdiğinize memnun oldu. 
Victory, Victory, Victory to the Infinite who is Indestructible.Give your grace to all the residents of creation. 
Zafer, Zafer, Zafer, Yokedilemez olan Sonsuza. 
Yaratımın tüm sakinleri için lütfunu ver.
Every day my evil-mind is troubled. I continue in confusionand ignorance, and consciousness does not come to me.
Her gün benim kötü-zihnim sorun yaşar. Ben karışıklık ve 
cehalet içinde devam ederim, ve bilinç bana gelmez.
Save me, save me, Oh Lord! Hear my call! Raise me up atthis time. 
Kurtar beni, kurtar beni, Oh Tanrım! Benim çağrımı duy! Şu anda beni yukarı kaldır.
Kill the enemies with your trident, and raise me up above allpain.
Mızrağın ile düşmanları öldür, ve tüm acının üzerine kaldır.
Mother, father, brothers, nor any others, do not even ask meabout my pain.
Ne Anne, ne baba, ne kardeşler, ne de diğerleri, bana acımı hiç sormayın.
 You are the only refuge, oh Master. Now take away the greatweight of my pain.
Sen oh, Usta tek sığınağımsın. Şimdi benim büyük acımın ağırlığını al götür.
You give to the rich and you give to the poor. Whoever comesin want, to him it is given.
Sen hem zenginlere ve  hem de fakirlere verirsin. Her kim bunu istediyse, bu ona verilir.
I have no such capacity to sing your praises. Whatever mis-takes I have made, please forgive them all.
Sana övgüler söylemek için kapasiteye sahip değilim. Hatalarım olduysa, lütfen hepsini affet.
Shañkara, Oh Cause of Peace, you are the destroyer of all pain,the cause of welfare, and destroyer of obstacles.
Şankara, Ah Barış Nedeni, tüm ağrıları dindirirsin, refahın nedenisin, ve engelleri imha edensin.
Yogis, ascetics, and great wise beings, meditate upon you, aswell as Narad and Sharad bow their heads to you.
Hem Yogiler, zahitleri ve büyük bilge insanlar, sizin üzerinize meditasyon yaparlar, hem de Narad ve Sharad sizin önünüzde eğilirler.
I bow, I bow, Victory! I bow to Shiva! The Gods and Brahmaand other divine beings cannot discover the end of your infinity.
Ben önünde eğiliyorum, eğiliyorum, Zafer! Şiva’ya eğiliyorum! Tanrılar ve Brahma ve diğer ilahi varlıklar senin sonsuzluğunun sonunu bulamaz.

Whoever will recite this song with one point of mind, Shambhu,the giver of bliss, will always protect.
Her kim aklı tek bir noktada bu şarkıyı söylerse, Shambhu, mutluluk veren, her zaman onu koruyacaktır.
Debtors or others who are in want of Shiva's blessings, if theyrecite this song, will certainly receive according to theirdesires.
Şiva'nın nimetlerden yararlanmak isteyen borçlular ya da diğerileri, istekle bu şarkıyı okuduğu takdirde, kesinlikle arzularına göre alırlar.
Whoever is without children and desirous of a child, without adoubt, Shiva will grant fulfillment to them.
Her kimin çocuğu olamıyor, ve çocuk arzu ediyorsa, hiç şüphesiz, Şiva onlara da tatmin verecektir.
The wise and learned ones perform the vow of worship on thethirteenth day, and meditate and perform the fire sacrifice forLord Shiva.
Bilge ve bilgili olanlar onüçüncü günde ibadet yeminini ederler, ve Rab Şiva için meditasyon yapıp ateş kurban etme ayini gerçekleştirirler.
Who always performs the vow of worship on the thirteenthday, his body will continue to be free from pain.
Her kim ki onüçüncü günde ibadet yemini yapar, onun vücudu acıdan muaf olmaya devam edecektir.
Offerings of incense, lights and food will be made, and thisrecitation will be made in front of Lord Shiva.
Tütsü, ışık ve gıda sunuları yapılacaktır ve bu çalışma Şiva huzurunda olacaktır.
Sins of many births will be destroyed, and at last you willreside in the city of Shiva.
Doğumlardan doğan günahlar imha edilecek ve son olarak sen Şiva’nın şehrinde ikamet edeceksin.
This is the expectation of your devotee (Ayodya name); Iknow you will remove all pain from me.
Bu sofunun (adı Ayodya) beklentisidir; benden tüm acıyı kaldıracaksın biliyorum.
Doha:
If one will always recite this song of praise in the early morn-ing of every day, every desire will be fulfilled, Oh Lord of theUniverse. 
Eğer biri her günün erken sabahında bu övgü şarkısını ezberden okursa, her arzu yerine getirilecektir, Oh Evrenin Tanrısı.

Blessings 
Bereketler



