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Światowy Aradhana Mahotsawam 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Om Sri Sai Ram. 

Wielbiciele Sathya Sai na całym świecie uroczyście obchodzą 24 kwietnia, wspominając 

i praktykując nauki Pana Sathya Sai, paripurna awatara, który tego dnia opuścił swoją 

fizyczną postać. W tym roku wielbiciele Sathya Sai będą obchodzili Aradhana 

Mahotsawam na całym świecie, w tym także w Indiach, od 28 marca do 27 kwietnia 2016 

roku. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS), w porozumieniu z Organizacją Sri 

Sathya Sai w Indiach, zaleca nam podjęcie 30-dniowej intensywnej praktyki duchowej, 

abyśmy wyrazili naszą wdzięczność za bezwarunkową miłość, jaką obdarzył nas nasz pełen 

miłości Pan, Bhagawan Sathya Sai Baba. W tym czasie wzmożonej sadhany powinniśmy 

skoncentrować się na tym, aby żyć zgodnie ze słowami Swamiego, wspominając jego 

miłość, jego życzliwość i jego błogosławieństwa, które miały wpływ na życie każdego 

z nas. 

W kontekście różnych tradycji kulturowych, przekonań religijnych i przepisów 

prawnych w wielu krajach, wielbicielom Sathya Sai zaleca się zaangażowanie w niektóre 

lub we wszystkie spośród następujących działań na poziomie indywidualnym, centralnym, 

regionalnym i krajowym MOSS: 

 wspominanie i wyliczanie błogosławieństw otrzymanych od Bhagawana 

w trakcie naszego życia, 

 codzienne intonowanie „Om Sri Sai Ram” (108 razy), Sai Gajatri (9 razy) 

i „Samasta loka sukhino bhawantu” (3 razy), 

 codzienna lektura literatury Sathya Sai, 

 nabożny śpiew i bhadżany, 

 dzielenie się doświadczeniami na temat chwały Bhagawana i osobistej 

transformacji w ramach programu w ośrodku, 

 medytacja, 

 programy kulturalne o życiu i przesłaniu Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, 

 występy i projekty młodzieży i dzieci Sathya Sai, 

 projekty służebne, 

 praktykowanie ograniczania pragnień oraz wprowadzanie zasady „Zawsze 

pomagaj; nigdy nie krzywdź” w myślach, słowach i czynach, 

 prezentacje audio/wideo o dyskursach Swamiego, jego darszanie i jego dziełach, 

 wybrane praktyki z programu młodzieży Sathya Sai „Sadhana miłości” (proszę 

zobaczyć poniższy link). 

„Sadhana miłości” (Sadhana of Love) to program opracowany przez młodzież Sathya 

Sai, z którym można się zapoznać na stronie 

http://www.sathyasai.org.pl/aktualnosci.php?tekst=t5.5.42#Youth_2016.  Składa się on z 

72  punktów opartych na naukach Swamiego, ułożonych w cztery kategorie, które będzie 

można praktykować jako dyscyplinę duchową. 
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Zjednoczmy się jako jedna rodzina Sai w tej szlachetnej i wzbogacającej praktyce 

duchowej, aby uczcić i pielęgnować pamięć o Bhagawanie Sri Sathya Sai Babie. 

Z jego nieskończoną łaską i błogosławieństwem wysławiajmy naszego Pana i 

uświęcajmy nasze życie żyjąc w miłości i czyniąc bezinteresowną służbę aż do ostatniego 

tchnienia. 

Dżej Sai Ram! 

Z pełnymi miłości pozdrowieniami 

dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 

(dk) 
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