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ساتيا نارايانا ،سري ساتيا سايحياة مرشد قصة   
  أجلس في غرفة الصالة الخاصة بك  ١
 اشعل مصباح أو شمعة   ٢
 عصا البخور اشعل  ٣
  (القبلة) اثناء 2أمام المذبحتي أو فواكه أو حلويات) يبوڤ( 1ضع بعض البراساد  ٤

 (البوجا)جلوسك الداء مراسيم العبادة     
 بمفردك أو جماعة العبادة مراسيمابدأ  ٥

 تعليمات ألداء مراسيم العبادة (البوجا)
 رتل المقطع المقدس "أوم" ثالث مرات   ١
  صالة جانيشاردد    ٢
 صالة المعلم الروحاني (جورو)  تالوة   ٣
 ٥ إلى ١الفصول من قصة حياة ساتيا نارايانا المقد سة، ا قرأ    ٤
 ثالث مراتساي جاياتري  صالةتالوة    ٥
   بصالة جانيشا ) بدأباجانروحانية ( -غني مرتين أو ثالث مرات اناشيد دينية    ٦
  دارما) ڤاانشاد الصالة الكونية (سار   ٧
 (آراتي)  اداء مراسيم الشعلة المقدسة   ٨
 )من اجل خير كل كائنات العالمين (لوكاه ساماستاه صالةرتل    ٩
  الڤيبوتيصالة اساد أثناء اداء كبرتوزيع الڤيبوتي  ١٠

 

يمكنك أن  التعليمات المذكورة أعاله،في حالة عدم استطاعتك اتباع كل  مالحظة:
.۵-١الفصول من  ،قصة حياة سري ساتيا ساي، ساتيا نارايانا تقرأ  

 

  في "ليالي" البدر اي القمر الكامل، ايام الخميس،يمكن قراءة ھذه القصة 
 أو بقية االيام العادية.

 

أي شخص يقرأ أو يستمع إلى ھذه القصة المقدسة، والمحققة لالمنيات والمجيبة 
  ستغمره النعمة وتعم عليه البركات،  ،بايمان عميق و خشوع تام ،لرغباتل

 وصلواتھم دائما ستكون مستجابة.
 
 

أو أي بنية  طاولة) ھو شبه القبلة( الَمْذبَح ۔2
أخرى تقّدم عليھا القرابين و الھبات لغايات 

دينية، أو مكان مقدس تقام فيه الطقوس الدينية 1 

 يمكن. عليه مقرؤ اي مقدس طعام: البراساد ۔1
حلويات أو فواكه أو تييبوڤ يكون ان
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 صالة جانيشا
  برابا سوريا كوتي ساما، كرا توندا ماھا كاياڤا
  كارياشو سارڤادا ڤاسار ،كورو مى ديڤاڤيجنام نير

  

(Vakra Thunda Mahaa Kaaya, Surya Koti Sama Prabha 
Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Kaaryeshu Sarvadaa) 

  

 ،و ذو الجسد المنيع المنحنيالخرطوم  ايھا الرب ذو
 ان بھاءك يعادل بريق عشرة مليون شمس،

 اني اتضرع بصلواتي اليك راجيا أن تزيل دائما العقبات
 من كل حسن أفعالي

 
 

 صالة المعلم (جورو)

 ماھيشڤارا ديڤوجورور ، ڤيشنوجورور براھما جورور 
 شري جوراڤيه ناماه تاسماي، بارا براھما ساكشاتجوروه  

 
(Gurur Brahma Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvarah 

Guruh Saakshaath Para Brahma, Thasmai Shree Guravey Namah) 
 

 النبيل،السالم على المعلم 
 ڤيشنو و الرب ماھيشڤارا. الذي ھو براھما،

 المعلم ھو حقاً "براھمان األعلى".
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 السعيد والحظ الطالع حسن اله جانيشا۔ 1
الحياةفيالعقبات لكل مزيلو  



 

 والطفولة اإللھية: المجئ ١الفصل 

باجاڤان سري ساتيا ساي بابا ولد في قرية صغيرة تسمى بوتابارتي في منطقة 
 دسةاسم أمة المق ڤينكابا راجو وكان سري بيددا را في جنوب الھند. كان اسم والدهأند

  إيسڤاراما.

سيدة ورعه جداً، دائماً تقوم بأداء شعائر التوبة و التكفير  إيسڤارامااألم  وكانت
. ان الرب ناراياناعن الذن ي ق، كونه سعيدا جداً "بالحب اإللھي" الحقيوب إرضاءا 

   ."مرة أخرى ويمثل للمرة االخرى "الدراما اإللھية النابع من قلبھا، قرر أن يولد
 كوالدا له. ڤينكابا راجو بيدداو العزيزة كأما له  إيسڤاراماو ھكذا اختار 

أنھا عندما كانت تجلب الماء من  ،ويعتقد، استناداً إلى شھادة األم إيسڤاراما
من السماء ودخل رحمھا اثناء عودتھا الى البيت.  ئر، فان ضوءا ازرقا متألقا ھبطالب

إيسڤاراما كانت قد حذرتھا  عليھا وسقطت على األرض. ان حماة وقالت أنھا أغمي
في وقت سابق من أنه إذا كان ينبغي أن يحدث شيء لھا، عن طريق "ارادة هللا"، 
فأنھا ال يجب أن تكون خائفة. لم يتم الكشف عن ھذا السر إلى أي شخص آخر. 

ي التجل وكانت والدة الباجاڤان ال من خالل الحمل ولكن من قبل المجيء السماوي و
الى  لة قبل عودتھاالباجاڤان نفسه قد طلب من األم إيسڤاراما أيام قلي. و كان االلھي

أن تشارك اآلخرين تجربتھا الفريدة و التي عايشتھا  ماھا سامادي)مثوى الخلود (
 قرب البئر.

كلما كانت إيسڤاراما تتقدم في الحمل وتقترب من الشھر التاسع، فان اآلالت 
و  ،تدق ا. بدأت الطبولزف أنغام إلھية تلقائيالموسيقية الموجودة في البيت بدأت تع

تنبض باالنغام، و تسمع رنة الصنج وكل من كان بالبيت كان يستيقظ ا أوتار آلة ڤينا
  على النغم االلھي المسموع من كل ھذه اآلالت و رائحة العطر السماوي .

الثاني/نوفمبر، ) من تشرين ٢٣فجر الثالث و العشرين ( ،أخيرا بزغ الفجر
االله شيڤا. وكانت سنة البركة و الرخاء -. كان يوم االثنين، يوم الرب ١٩٢٦ عام

يا ل سات )بوجامراسيم العبادة ( د انتھاء حماة األم إيسڤاراما منوشھر األنوار. بمجر
في التو قدمت لھا ال براساد اإللھي. و بعد أن أكلت إيسڤاراما البراساد بوقت نارايانا 
ولد ساي نارايانا. وكان الطفل وسيما جداً و غاية في الجمال. كان اسمه  ،قصير

  ساتيا نارايانا.
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ً في مھد له، وكانتساتيافي يوم من األيام عندما كان الطفل " اء النس " نائما
دما الطفل تھتز. و عن الجالسات بالقرب منه مندھشات لرؤية المالبس الموجودة تحت

كانه، وجدن ثعبانا ينزلق بعيداً عن الرب، ويختفي على " من م"ساتيا رفعن الطفل
من العرش السماوي للرب  سنا! ماذا حدث؟ بمجرد أن فقد ربهبعد بضعة أمتار. ح

 -ماء، كان يجب عليه أن يھبط من السفان الثعبان االلھي أديشيشا ،)ڤايكونداڤيشنو (
  ) ليمنحه صحبته ورفقته!ڤايكونداالعرش االلھي (

لم يكن ليلمس اي اطعمة غير نباتية و لم يكن  ،منذ طفولته ،ناراياناان ساتيا 
انت و بالقرب منه ك حتى ليزور المنازل التي كانت تطھي اكالت غير نباتية. ھناك

سيدة طاھرة جداً، حيث كانت مولعة جداً بساتيا الغالي و الذي  ،سوبّاماتعيش كارنام 
  ذا األڤاتار، كان البد من ياشودا!كان يمضي معظم وقته في منزلھا. وحتى في ھ

. فان ساتيا لم يكن ليتركه خالي الوفاض ،متسول كان يأتي إلى منزل والديهأي 
أن الشحاذ يجب أن يطعم بغاية الكرم وفي بعض  ،باسلوبه ھذا ،ان ساتيا اثبت
. ان نزعته العطاءة ھذه في التصدق على نفسه يتخلى عن طعامه األحيان، كان

المساكين و المتسولين كان يثير حفيظة أخته واألم أيضا. الحقاً، عندما الفقراء و 
كانوا يدعونه لتناول طعام الغداء، فان ساتيا كان يضع كفتية الناعمتين مثل اوراق 
اللوتس الرقيقة الصغيرة تحت أنوفھن ويطلب منھن أن يشموا رائحة كفتيه. و كن 

يادي الوردية الربانية. عندما كانوا دائما يكتشفن رائحة لذيذة وشھية من تلك األ
لساتيا، "رجل عجوز  أكل مثل ھذا الطعام، كان الرد الفوري يسألونه: اين كان قد

 ".أطعمني

أنه لم ب. الحمنذ الطفولة، بدأ ساتيا يكشف عن طبيعته الحقيقية: الكشف عن 
يكن ليستطيع ابدأ أن يرى أصدقائه تعساء. كثيرا ما كان يخلق لھم الفواكه والحلوى، 
وأقالم الرصاص لكي يجعلھم سعداء. أنه كان يجمع كل األطفال الصغار و يصنع 

الدميات، ثم يقوم بتركيب صور صغيرة لآللھة بالداخل، وكان أيضا -بيت للعرائس 
 ية واألناشيد الروحانية.أصدقائه التراتيل الدين يدّرس

ة االبتدائي، تم قبوله في المدرسة االعدادية في القري تعليمةبعد استكمال ساتيا 
المجاورة بوكاباتنام. حتى ھناك، فان ساتيا أصبح يحظى أيضا بشعبية كبيرة بين 

   زمالئه.

 يشنوڤ للرب السماوي العرش ھي                    ايكونداڤ ۔1
4كريشنا) الرابة( أب زوجة  ياشودا ۔2

(Vaikuntha) 



 

. في يوم من األيام، واحد من معلمي ساتيا، كان مولعا جداً به ،محبوب خان
يمليه. ھذا الموقف  ، وجد مدرس آخر أن ساتيا لم يكن يكتب ما كانأثناء الدرس

كنوع من العقوبة. انتھت  ،أصاب غرور المعلم الذي أمره بالوقوف على المقعد
حصة المعلم. رن الجرس، ولكن المعلم لم يستطع مغادرة كرسيه! عندما دخل المعلم 

  كان ساتيا ال يزال يقف على مقعده. ،القادم الفصل، محبوب خان

ي موقف غاية في الحرج، وطلب منه اقترب خان من زميله، الذي كان اآلن ف
أن يخلى الكرسي. وكادت دموع المعلم الغلبان تقريبا تسيل. وقال، "يا صاحب، لقد 
التصق الكرسي بي!" فنظر خان حول الفصل حيث سمع جميع التالميذ الحوار الذي 

  دار بين المدرسين، أنھم كانوا يضحكون مع بعضھما و بال انقطاع.

كان واقفا على المقعد  ،يق، أن ساتيا العزيزدائما عليهالحظ خان باستياء عم
ويستمتع بكل ھذا المشھد الدرامي. زھل خان وطلب من زميله المعلم السماح لساتيا 

 ،يخلع نفسه من الكرسي. أما المعلميستطيع أن  بالنزول من مقعده، ألنه وقتھا فقط
. النزول من على المقعد الذي كان يشعر باإلذالل و بالخجل العميق، فطلب من ساتيا

بمجرد أنه فعل ذلك، انخلع الكرسي من المعلم وأطلق سراحه أيضا. وبھذه الطريقة، 
  بدأ ساتيا يكشف عن نفسه.

(تانجا) جواده. بحث عنه في كل  فقد سائق عربة كارو ،في يوم من األيام
مكان ولكن دون جدوى. فقال البعض له أنه كان ھناك "صبي إلھي" يدرس في 

مدرسة القريبة، وأنه قد يكشف له عن مكان الحصان. كما ھو الحال مع األڤاتار ال
شيردى، فان ساتيا سنح للرجل بلطف وقال له أن جواده كان يرعي خارج القرية، 

طبقا للطريقة التي وصفھا  ،و بسعادة غامرة في بستان مانجو. وجد السائق جواده
ن كل سائقي عربات الكارو يرجون من تماما. منذ ذلك الوقت فصاعدا، فا ساتيا له

حتى يبارك هللا فيھا و يحصلون على المزيد من األعمال  ساتيا أن يجلس في عرباتھم
  التجارية.

  ھكذا ينتھي الفصل األول من 
  قصة سري ساتيا ساي، ساتيا نارايانا مع كل السعادة و حسن الطالع.

 انحنى إجالال واكبارا لسري ساي. السالم على الجميع! 
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: رسالة ساي بابا تبدأ٢الفصل   

فوق العادة كما  صرخة ساتيا صرخ، ١٩٤٠، عام في الثامن من آذار/مارس
لو كانت خارقة لحاجز الصوت وسقط مغمى عليه. كان يقبض بشدة محكمة على 

المنزل اعتقدوا أن عقربا قد لدغته. ولكن اإلصبع الكبير لقدمه اليمنى. الجميع في 
أن ساتيا كان قد ترك جسده الطبيعي من أجل أن يساعد بعض مريديه المؤمنين  الواقع،

األمر الذي لم يعرفه جميع الناس من حوله حتى تلك اللحظة، كما أنه لم يقم بأي  ،به
ف كي الجميع بحث عن العقرب، ولكن شيء مثل ذلك من قبل في حضور اآلخرين.

 عندما لم يكن ذلك سبب الحالة التي كان فيھا ساتيا؟ ،يمكن أن يكون ھناك عقربا

بعد قليل، فتح ساتيا عينيه، لكنه كان ھادئا كما كان من قبل. في اليوم التالي، 
مرة أخرى، سقط ساتيا مغمى عليه. الحقاً، عندما فتح عينيه، أخبر الحاضرين من 

كانت غاضبة و لھذا يجب علي واحد منھم أن يذھب ا موثياالمالقرية  إلھةحوله بأن 
 ويكسر جوزة الھند و يشعل الكافور من أجلھا.

عندما انكسرت جوزة الھند في المعبد، أعلن ساتيا من منزله أنھا قد انكسرت 
الى ثالث قطع. كان صحيحاً! واعتقد البعض أن ساتيا كان في حوزة األرواح. 

ألدوية واألعشاب. ورأى آخرون أن ساتيا كان وبدأوا في عالجه بجميع أنواع ا
 و ابلغوا والديه بذلك. ،مجنونا

 غالي في تلك الحالة. حتى أنھماجاء والد و والدة ساتيا وصدما لرؤية ابنھما ال
ارد إلى ط اقتاداه أنھمالم يكونا في حالة تسمح لھما معرفة ما يجب القيام به، حتى 

الذي كان يمارس مھنته بطريقة قاسية جداً من اجل تخليص زبائنه  ،األرواح الشريرة
من ھذه األرواح الشريرة. أنه شق الجلد الرقيق لرأس ساتياالغالي بسكين حادة، 
ووضع في الجرح عصير الليمون و مسحوق الذع جداً، األمر الذي أدى الى انتفاخ 

 م ھائل.إلى حج عيناهوجه ساتيا الحلو بنسب غير طبيعية. تضخمت 

ساتيا الرھيبة ھذه، حزنت األم واألخت حزنا يفوق الوصف،  حالةعند رؤية 
ساتيا إلى طارد األرواح الشريرة.  بتسليم ولكن ال حيلة لھما اآلن، بعد أن قامتا

فان ساتيا مال على أذن أخته وقال لھا أنه بالقرب من ھنا  ،متفھما لمحنتھم، القاسية
 ينمو عشب معين. وقال لھا أن تصنع من ھذا العشب عصيرا وتضعه في عينية.
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توسلت آالم واألخت الى طارد األرواح الشريرة بأن يترك ساتيا في حاله، 
ضع ي وقائلتا أنھما سوف تجلبانه له مرة أخرى، عندما يكون في حالة مناسبة و ف

أفضل. ھكذا ترك طارد األرواح الشريرة ساتيا حرا و لكن بعد تردد كبير. وفقا 
القتراح ساتيا، وضعوا بضع قطرات من عصير األعشاب في عينية، بعد فترة 

  عادت عيناه الى حالتھما الطبيعية تشع عالمات الفطنة الحادة و اللؤم  ،وجيزة
  البرئ .

 ة الفيدية السامية للقرويين. كما بدأ ايضامرت األيام، و ساتيا يشرح الفلسف
الحديث عن قديس يسمى ساي بابا. أما والده بيددا فينكابا راجو، لم يعد بعد يتحمل 

 ھذا الوضع و يتقبل مثل ھذه األمور الغير معتادة.

في يوم من األيام، اقترب الوالد من ساتيا بعصا في يديه ليضربه و يطرد منه 
ا " فأجاب ساتيساتيا، "من أنت؟ قل لي الحقيقة! يرة. و سألمثل ھذه األرواح الشر

حافظوا على  في ھدوء، وبحب و بثقة بالنفس و شعور بالمسؤلية، "أنا ساي بابا.
 نظافة منازلكم (أي أجسادكم) وعلى نقاء عقولكم. سأظل فيھا إلى األبد."

ابا، ساي بسقطت العصا من يد بيددا ڤينكابا راجو. زھل. وقال، "إذا كنت حقاً 
" فأخذ ساتيا حفنة من زھور الياسمين في يديه، وألقى بھا على .فقدم لنا دليالً على ذلك
غة ل ،مكتوبة بالتيلوجو"ساي بابا" حروف كلمتي،  ُمشّكلةاألرض. ثم سقطت، 

 المنطقة.

 ،من ذلك اليوم فصاعدا، بدأ الجميع في القرية والقرى المجاورة يدعو ساتيا
ساي بابا. بدأوا في عبادته بتفان عظيم، قدموا له طقوس العبادة الخاصة به كل يوم 

 خميس.

  ھكذا ينتھي الفصل الثاني من 
  قصة سري ساتيا ساي، ساتيا نارايانا مع كل السعادة و حسن الطالع.

  انحنى إجالال واكبارا لسري ساي. السالم على الجميع! 
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  اإللھية (ليال) للطفل ساي: األلعاب ٣الفصل 

مع نمو ساتيا في السن، بدأ سكان القرية يالحظون قواه الخفية. بدأوا بوقار و 
  سوامي.ينادونه،  احترام

قام سوامي وأفراد أسرته بزيارة معبد سري ڤيروباكشا في ھامبي.  ،ذات يوم
عندما وصلوا إلى المعبد، فان سوامي لم يرافق اآلخرين بالداخل. بدالً من ذلك، كان 

ً قرب بوابة المعبد. عندما بدأت مراسيم العبادة (بوجا) كان الجميع مندھشا  ،واقفا
   لرؤية سوامي واقفا في مكان اللينجم.

ركوه عند مدخل المعبد. كيف يمكن أن يحدث فجأة و يوجد داخل المعبد؟ لقد ت
وشاھدوا سوامي واقفا بمفرده مثلما كانوا قد تركوه من قبل، وھو  فاندفعوا للخارج

مع ابتسامة بريئة على شفتيه الورديتين. وكان  ،في السماء، غير مبالي ،وحدهيحدق 
  ثم ركعوا أمام قدمي سوامي. ،الجميع مرعوبا

يوم ما، عاد سوامي من المدرسة الى منزله، ألقي بحقيبته المدرسية على في 
 أعلن بصوت عال، "لقد تركني الوھم(مايا). أني ال أمت اليكم باي صلة. و األرض

أما زوجة أخي سوامي، التي كانت بداخل البيت،  ".ان أتباعي و عبادي في انتظاري
خرجت بسرعة مزھلة و لكنھا أعميت تقريبا بسبب الھالة المشرقة المحيطة برأس 
سوامي. وقالت أنھا أغلقت عينيھا ألنھا كانت غير قادرة على الصمود في وجه تألق 

 ھالته.
يجب أن "يا بني، إذا كان  ،اراما توسلت بكل محبة الى سواميڤاألم، إيس

تتركنا وتذھب إلى محبيك و مريديك، ارجوك البقاء ھنا في بوتابارتي نفسھا و تحمي 
" أما سوامي فبكل ذوق و .على الجميع ،نعمتك و فضلك على جميع أوالدك وتمنح

  رشاقة وافق على طلب والدته المتواضع.
حيث كان بيتھا كبيرا و  سوبّاما، كارناملوقت طويل جداً، بقي سوامي مع 

أن يستوعب و يستضيف العدد المتزايد من المصلين المريدين الذين جاءوا  يمكن
المتحمسين المحبين أيضا  نفسھا كانت من سوبّامالرؤيته. وعالوة على ذلك، فان 

وأحبت سوامي بكل قلبھا. سرعان ما بدأ المصلون و المريدون يأتون من كل حدب 
 و صوب.

في بعض األحيان فان المواد الغذائية لم تكن كافية إلطعام جميع الحاضرين. 
  تطلب من سوامي المساعدة. سوبّامافي مثل ھذه األوقات، كانت 
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أما سوامي فكان دائما و في مثل ھذه الحاالت يذھب إلى المطبخ مع جوزتين 
. تلقائياً، ويرش ماء جوزة الھند على الطعام ،و يضرب الواحدة باالخرى ،الھند

يكون ھناك ما يكفي إلطعام كل ھؤالء الحاضرين من الناس، وسيكون ھناك أيضا 
  ما يزيد عن الحاجة و يبقى بعض الطعام!

عرض البعض بناء قاعة  ،و مع التزايد المستمر لعدد المصلين و المريدين
ا كان م، بين. ذات مرةسوبّاماحانية بجوار بيت للترانيم و االناشيد الدينية و الرو

، وصل كاھن يدعى الكسماية مع صديق له وزوجة سوبّاماسوامي يقيم في منزل 
صديقه، التي كانت مريضة عقلياً. طلب الكاھن من صديقه وزوجته االنتظار على 

  ضفاف "نھر تشيتراڤاتي".
. ولعدم معرفته به، وجه الكاھن سوامي قابل و سوبّاماكاھن الى بيت الوصل 

"أعتقد أن ھناك صبي ھنا يشفي من األمراض. أرجوك لو أمكن  ،الخطاب له، قائال
  ".أحضرت معي صديقي وزوجته المجنونةأن تأخذني اليه، حيث 

سوامي طلب من الكاھن أن يحضرھما له. وقال لھم أن يستحموا ويجلسوا مع 
المتعبدين اآلخرين. ثم وزع سوامي براساد على جميع الحاضرين. بعد ذلك خلق 

  .المجنونةووضع قليل منه في فم المرأة  ،(ڤيبوتي) دسالرماد المق
ھما جلبھا الزوجان مع في وقت الحق، قام سوامي بتقطيع بعض الفواكه، التي

كقربانا و ھبة كما يحدث في العادة عند زيارة مثل ھذه االماكن، وقدمھا لھما لألكل. 
في وقت الصفر و بأسرع مما يكون، عندما كان الناس يشاھدون و يتابعون ما 

، أصبحت السيدة المجنونة عادية وبدأت تتصرف بشكل طبيعي. ساجدين بكل يحدث
م أمام سوامي، غادرا المكان في غاية السعادة و العرفان تبجيل و عظيم االحترا

  بفضل هللا.
كان سوامي يشجعھا و  ،تقترب من النھاية سوبّاماوكلما كانت حياة كارنام 

عندما غادر سوامي الى  ،يساعدھا على القيام بالكثير من األعمال الخيرية. ذات يوم
 ان متعلقا باستمرار بالحبيب، ولكن عقلھا كسوبّامامدينة بنغالور، تدھورت صحة 

سوامي. حتى فمھا، الذي تلفظ اسمه الكريم و المقدس، توقف عن التحرك. توقفت 
 اسم سوامي. نطقتأنفاسھا. وعندما تلفظت نفسھا األخير، 

في نفس الوقت، ظھر سوامي من العدم. نادى عليھا بصوته المشحون بالحب 
يتة ، التي كانت بالفعل مسوبّاما" ، افتح فمك!سوبّاما! سوبّامااشة، "و العاطفة الجي

 جسديا، فتحت فمھا وبدأت يداھا المرتجفة التحسس لكي تمسك قدمي سوامي.
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اء صب الم و بيده اليمنى، ،أخذ سوامي بكل رحمة و شفقة يديھا باحدى يديه
 ، المحبسوبّاما" في فمھا لكي يرطب روحھا المتعطشة. أما المقدس من نھر "الغانج

لسوامي و المؤمن الحقيقي به، فقد تركت جسدھا الفاني و عيناھا ثابتة على وجه 
  واندمجت فيه. ،سوامي اإللھي اللوتسي

نفسه على أنه هللا المختارلھم. للبعض، عن وفقا لرغبة المحب، يكشف سوامي 
اآلخر كالرب موروجا، إلى البعض  يظھر نفسه على انه جانيشا الرب، إلى البعض

 -انه سري راما أو سري كريشنا، وحتى اآلن إلى اناس آخرين كالمسيح ايضا على
  و ھو يرضي الجميع.

يدعى كريشناماتشاري الى بوتابارتي من بينوكوندا،  يذات مرة، جاء محام
اال و ھو فضح سوامي كدجال. قام والد سوامي بتوصيله  وحيدبسوء نية و ھدف 

وطلب إليه أن يغمض عينية. عندما دخال اليه. ثم أخذ سوامي المحامي إلى غرفة، 
ي بابا دى ساشير الغرفة، سأله سوامي أن يفتح عينية. فوجئ المحامي لرؤية مثوي

مع إكليل من الزھور عليه، وقسا يقف على مقربة منه و في يديه  ،سامادي)الخالد (
  المواد الخاصة بمراسيم طقوس العبادة (البوجا).

نظرة على الجانب اآلخر. ھناك، رأى معبد  وطلب سوامي من المحامي إلقاء
ھانومان وشجرة النيم، و جوروستان، ومواقع أخرى في مدينة شيردى المقدسة. 

شان داروكان المحامي من األتباع المتحمسين لشيردى ساي بابا. عندما حصل على 
سجد أمام "القدمين سامادي)، على الفور بابا مثوى الخلود لشردى بابا (أو رؤية 

 ،ي)دايا مورتفو و المعذرة. ان تجسيد الرحمة (لوتسيتين" لسوامي وطلب منه العال
 سوامي، ربت على ظھره وفورا غفرله و عفى عنه. اي

اليه و يتوسل اليه و بأي اسم  ان سوامي قادر على كل شيء. كل من يتوجه
  ه.لملئا بالحب و القلب المفتوح، مباشرة يستجيب ويبارك  يكفي أن يكون ،ايا كان

 ھكذا ينتھي الفصل الثالث من
قصة سري ساتيا ساي، ساتيا نارايانا مع كل السعادة و حسن الطالع.   

انحنى إجالال واكبارا لسري ساي. السالم على الجميع!   

 

 

10



 

  المريدينمالذ العباد و  : مأوى٤الفصل 

يضا ا (سري ماتي) َسكاما تمتلك مزرعة كبيرة جداً للبن. و كانت كانت السيدة
سيدة عفيفة جداً وروحانية، و تھتم بالقيام بالكثير من األعمال الخيرية، مثل إطعام 

وھلم جرا. و اعترافا بقيمتھا و اھمية دورھا في  ،الفقراء، وتقديم المالبس لھم
منطقة مايسور بالھند "مھراجا مايسور" قد أسبغ عليھا اللقب،  المجتمع، فان عمدة

  "دارما بارايانه".في الحياة اليومية" أي "خادمة القانون االلھي 

حوالي التاسعة، عندما كانت تؤدي مراسيم العبادة الصباحية  ،ذات صباح
(بوجا الصباح)، جاء خادم َسكاما وأبلغھا بأن بعض الناس قد أتوا في سيارة 
ويريدون مقابلتھا فورا. خرجت َسكاما وشاھدت سيارة قديمة حيث نصبت عليھا 

في المقدمة كان ھناك صبيا صغيرا يناھض جنة كايالس". "لليھا: لوحة مكتوب ع
الستة عشر عاماً، بشعره المتناثرللغاية. في الخلف، كان يجلس رجل عجوز بھيبة 
  و وقارعلى جلد الغزالن، ذو لحية تتطاير وجبھته و جسده مغطاة بالرماد المقدس.

قدميه،  ، حيث غسلترحبت سكاما بالرجل العجوز بتأديتھا للبروتوكول الديني
لجنة كايالس و ذلك وقدمت له الزھور والفواكه. سألھا العجوز أن تصبح عضوا في 

ولكن  ،(العملة الھندية). و بكل سرور دفعت المبلغ المطلوب بدفع مبلغ ألف روبية
أعيد لھا المبلغ و االيصال في التو. ثم قال لھا الرجل العجوز أنه سوف يزورھا مرة 

  "لجنة كايالس".أخرى. مرت سنوات قليلة، ولكن لم يكن ھناك أي عالمة من 

َسكاما الذھاب إلى مدينة بنغالور. أثناء زيارة أحد منازل  ذات يوم، كان على
 الخيال شاھدت الصبي نفسه مع الشعر المتناثر.أصدقائھا، و بشكل مفاجئ يفوق حدود 

وعندما دققت النظر فيه تحول ھذا الصبي إلى شكل الرجل العجوز و في الحال حول 
ايضا نفسه مرة اخرى إلى صبي صغير. وقد فاجأ سكاما. اقتربت من الصبي وسألته، 

 ؟"كايالسلجنة  "ألست أنت احد الذين جاءا إلى مكاني باسم

كن مبلغ الف روبية، ل الصبي، "قبل سنوات عديدة، كان عليك أن تدفعيورد 
" ففاضت عيون َسكاما بالدموع. سجدت امام تدفع. ولذلك، قد أتيت آلخذه منك.لم 

 ".فضل هللا ،"فضله سوامي، وحصلت على
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بعد ظھر احد األيام، بينما كان سوامي يتحدث مع بعض مريديه، صاح فجأة، 
تطلق النار!" سقط على األرض، فاقداً للوعي. وبعد حوالي  "ال تطلق النار! ال

 ،ص بكا"المسدس الخ ،ساعة، استيقظ سوامي وقال لمريديه أن يرسلوا برقية تفيد
  "في حوزتي. ال داعي للقلق.

قال أحدھم لسوامي ال ينبغي أن تستخدم كلمة "المسدس"، كما أنھا ستثير 
ثم فقد كتبت كلمة "أداة" بدالً من  اعتراضات من جانب السلطات البريدية. ومن

ذلك، وأرسلت البرقية. الجميع كانوا مزھولين و سالوا سوامي عن ھذا الحدث 
  المفاجئ. فقال سوامي لھم أنھم سوف يعرفون ذلك قريبا.

بعد أربعة أيام، وصلت رسالة من بوبال، كتبه أحد ضباط الجيش. نظراً 
 ،ط مستاءا وقرر إطالق النار على نفسهللظروف التي كان يمر بھا، حيث كان الضاب

في محاولة انتحارية. قام أوال بأطالق طلقة واحدة في الھواء الختبار المسدس. في 
"ال تطلق النار! ال  ،تلك اللحظة، من الركن اآلخر من الھند، كان سوامي قد صاح

  تطلق النار!"
، سدسهم في الوقت نفسه، حدثت طرقة في باب الضابط. بسرعة أخفى الضابط

وفتح الباب. لقد جاء لزيارته احد زمالئه القدماء من المدرسة مع زوجته وخادمة. 
الذي كان  ،ودعاھم الضابط للدخول. وبعد بضع دقائق، قرروا زيارة جار الضابط

، وعاد لمسدسه، إال أنه تعذر مغادرتھم قام الضابط بغلق الباب أيضا صديقھم. بعد
ً على الباب. فتحه و سلمه ساعي البريد برقية العثور عليه. مرة أخرى، سمع  طرقا

  بابا.""المرسل:  ""األداة الخاصة بك موجودة معي. ال داعي للقلق. ،نصھا
ان سوامي لن يترك أحدا يناجيه ولن يخذل اي انسان يعبده. على االنسان فقط 

المعونة باياديه األربعة:  سيقدمأن يطلب و يتوسل، وأنه سيلبي فورا الدعاء و 
الحقيقة، و الصراط المستقيم، والسالم، والحب. أن معجزاته (ماھيما) تفوق 
الوصف. في الحادثة المذكورة أعاله، كانت زوجة الضابط احدى المؤمنات 

  المخلصات لسوامي.

 ھكذا ينتھي الفصل الرابع من 
سن الطالع.قصة سري ساتيا ساي، ساتيا نارايانا مع كل السعادة و ح  

اسجد إجالال واكبارا لسري ساي. السالم على الجميع!   
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  رحيمال: سوامي الرحمن ۵الفصل 

في يوم من األيام، قام سوامي بزيارة أحد المنازل في مدينة بنغالور. كثير من 
الناس تجمعوا ھناك من اجل التبرك برؤيته (دارشان). قام البعض منھم باحضار 

والفواكه لتقديمھا إلى سوامي. بينما آخرون كانوا يتحدثون عن معجزات الزھور 
 و شفقة سوامي. ورحمة

سمع اسكافي فقير حديثھم. و فجأة خطرت على باله فكرة جميلة جدا. تمنى 
من الحديقة  وردةأن يحصل على نظرة خاطفة من االڤاتار.اقتطف و بكل محبة 

ان سوامي يجلس. القى بنظرة الى ماشيا ببطء حيث ك ،وشق طريقه وسط الحشد
الداخل و في نفس الوقت القى سوامي ايضا نظرة الى الخارج. التقت عيونھما، على 

 الفور، غمر اإلسكافي، فيض من الحب الذي ال يقاوم تجاه سوامي.

طلب سوامي منه ان يقترب. بالفعل اقترب االسكافي منه  ،بكل حب و شفقة
الم اللغة ا ،و قدم له الوردة. قبل سوامي و بكل حب و لطافة الوردة و سأله بالتميل

ماذا تريد؟" لكن االسكافي لم يكن مستعدا لمثل ھذا السؤال.  ،"يا عزيزي ،لالسكافي
التأكيد، سوف .ورد سوامي، "ب ".جاب، "سوامي، ارجوك ان تزور كوخيفأ

 أزوره."

فاضت دموع الفرح من عيون االسكافي. بكل مشاعر القداسة و االحترام 
سجد امام قدمي سوامي اللوتسيتين. في غمرة االثارة الفياضة نسى أن يسأل سوامي 
متى سيبارك له كوخه بزيارته. بعد أن غادر سوامي مقر الضيافة، تواردت كل ھذه 

مرت األيام ولكن لم تكن ھناك أي عالمة على زيارة االسئلة في ذھن االسكافي. 
  الرب لكوخ االسكافي.

ذات يوم، عندما كان االسكافي يقوم بحياكة بعض الصنادل الممزقة و 
 ،المقطعة، توقفت سيارة على جانب الطريق أمامه. اعتقادا منه بانھا سيارة شرطه

بسرعة خاطفه جمع كل اشياءه و استعد للجري. ظن ان رجال الشرطة قد جاءوا 
لمطاردته. خرج سوامي من السيارة وقال لالسكافي ال تخف. بدالً من ذلك، عرض 
عليه الجلوس في السيارة. حينئذ ذھل االسكافي جداً و فقد القدرة على الكالم. و 

سوامي سائقه الى  وّجهداخلھا. بسرعة تحركت السيارة و االسكافي مع سوامي ب
 كيفية الذھاب مباشرة إلى كوخ اإلسكافي.
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داخل كوخه. طلب من زوجته ان  خرج االسكافي من السيارة، وذھب الى
تفرش المكان و خرج مسرعا للترحيب بسوامي. جلس سوامي على الفراش. و في 

ھا للرب. وقت أدرك االسكافي أنه ليس ھناك شيئا في منزله، يمكن ان يقدمه الحال
 شعربأنه في ورطة كبيرة، وبدا كما لو كان يعصر يديه من شدة األلم و القلق المتزايد.

عندما الحظ سوامي محنته ھذه و وضعه الحرج، قال له و بكل شفقة ال داعي 
اال  ،ال ليأخذ منه اي شئ ،للقلق. ثم قال لالسكافي أنه انما جاء من أجل العطاء فقط

. الحاضرين ه خلق سوامي حلويات و فواكه و وزعھا على جميعالحب. و بحركة بيد
 ثم وضعه على جبھة االسكافي. ثم خلق الرماد المقدس (ڤيبوتي)

وقبل مغادرته، قال سوامي، "أنا اآلن ساستسمحك في المغادرة. ال تقلق. أنا 
 بأي شيء، استقل سوامي السيارة و دائماً معك." قبل أن يتمكن االسكافي من التلفظ

 غادر المكان. ھكذا حول سوامي كھف االسكافي البسيط إلى معبد.

بدأ بعض الناس في نشر  ،عندما ذھب سوامي إلى تريتشينوبولي ،ذات يوم
ادعاءات كاذبة ضده. مساء ذلك اليوم، عندما كان سوامي يلقي خطابا على 
الحاضرين، دعا صبي متسول أخرس وكان معروفا للجميع. طلب سوامي من 

كل الحاضرين، ثم سأله عن اسمه. فأجاب  الصبي ان يأتي على خشبة المسرح وأمام
وكان الناس الذين قد  .ينكاتانارايانا"الصبي، الذي ولد اخرس، بصوت عال، "ڤ

نشروا االباطيل انحنوا برؤوسھم امام سوامي في مذلة و عار. معجزات سوامي 
 التي ال تعد و ال تحصى.

ذات مرة في ثيروڤاناماالي، خلق سوامي بعض األدوية لسوامي أمريتاناندا 
عملية جراحية وشفي من مرضه المزمن. في وقت آخر، قام سوامي شخصيا باجراء 

البن الدكتور باجاڤانتام. كما قام ايضا بخلق المعول الجراحي المناسب و الذي ال 
 يزال موجودا مع الدكتور باجاڤانتام.

د. شانكار ھو احد المؤمنين عن وعي عميق و بحماس بسوامي. مرات عديدة، 
راحية جكان سوامي يتقمص الشكل الطبيعي للدكتور شانكار و يقوم باجراء عمليات 

 غاية في التعقيد و بنجاح غير معتاد.

وكان لسوامي كارونياناندا "أشرم" في والية أندرا براديش. و كان قد قام 
  بعض صور سوامي في مستشفى األشرم. بتعليق و لصق
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في الحال وافق  جاءت سيدة حامل إلى األشرم لتطلب المساعدة. ،ذات مرة
مطلوبة و سمح بدخولھا مستشفى األشرم. ذات جي على تقديم المساعدة ال-سوامي

ليلة، تركت القابالت السيدة الحامل وحدھا، و خرجن لمشاھدة أحد األفالم في وقت 
اض الحادة. المخ آالممتأخر من الليل. في نفس الليلة، بدأت السيدة الفقيرة تعاني من 

في الحال نزل  من المعاناة القاسية وبدون اي مساعدة، سوامي في حالة عندما رآھا
سوامي خارجا من احدى صوره المعلقة على الجدار. قدم لھا الرعاية الطبية 
المطلوبة، وساعدھا على والدة الطفل بأمان. األم ساي قامت ايضا بتنظيف المولود 

 وبلطف وضعته بجانب أمة إلطعامه.

وعندما عادت القابالت، كن مندھشات لرؤية شخص آخر قد قام بجميع 
في المستشفى. و عندما وجھن تساؤالتھم الى السيدة، أشارت الى صورة  مھماتھم

لسوامي معلقة على الجدار وقالت لھن بأن األم االلھية (سادو ماتا) قد جاءت اليھا 
وساعدتھا. لكنھا لم تكن تعرف أن سادو ماتا(األم المقدسة) كانت الرب نارايانا، 

 نفسه!

تجسد من جديد، وھو حماية لنا جميعا. -ان سري ساتيا نارايانا ولد مرة أخرى
ً كل من الذي اكتسبناه من  ،يثق به. ومن حسن حظنا الالمحدود أنه سيحمي دائما

التجسيدات و اآلن نتمتع برؤية (دارشان)و لمس -خالل العديد والعديد من الوالدات 
 (سبارشان)و أيضا الحديث (سامباشان) مع هللا. 

حمي أولئك الذين يتبعون طريق اإلخالص ان طبيعة سوامي ھي الحب. أنه ي
و التفاني (باكتي) و الصراط المستقيم (الدارما). البعض يطلق عليه إياسڤارا، 

 و بعضھم األب، والبعض أيضا هللا. ،البعض اآلخر ماھا ڤيشنو

، طالما أن له  كذلك فان الباجاڤان سري ساتيا ساي بابا يأخذ أشكاالً مختلفة 
األشكال و جميع األسماء. يمنح المحبين و المريدين له، "فضله و نعمته"، جميع 

يحقق رغباتھم. ويقول أن القيم اإلنسانية ھي قلب و قالب حياتناً. دون الحقيقة 
(ساتيا)، والصراط المستقيم (دارما)، والسالم (شانتي)، و الحب (بريما)، فان التعليم 

الشانتي، و البريما، فان األعمال الخيرية و  ،و الدارما ،فارغ . دون السا تيا
بريما، و ما يسمى باألنشطة  ،شانتي ،دارما ،والتبرعات ال قيمة لھما. دون ساتيا

  الروحية و الممارسات المقدسة ھي بال جدوى.
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شانتي، و بريما ھي الدعائم األربع  ،دارما ،ساتيا -أن القيم اإلنسانية الخالدة
للصراط المستقيم األزلي و تعاليمه (سانتانا دارما).ان باجاڤان الخالد (سانتانا 

مكن تأمين وحده ي هللاباجاڤان) يذكرنا دائماً بالتفكير في هللا و بدون تأجيل! ان اسم 
 الخالص.

سري  ان الربف ،ان كل من يقوم بتنفيذ ھذه البوجا بمحبة حقيقية و باخالص
ساتيا ساي، ساتيا نارايانا سوف يضفي عليه حياة مليئة بالسعادة و السالم و قرارة 

 العين و سوف يبعد عنه كل الھموم و األالم واالحزان.

  من حياة )گتا( ھكذا تنتھي ھذه القصةو
مع كل السعادة و حسن الطالع.  ،سري ساتيا ساي، ساتيا نارايانا  

لسري ساي. السالم علي الجميع!اسجد إجالال واكبارا   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المباركة) اگتبارك الطبعة األولى لھذه القصة (بفضل منه تكرم حبيب قلوبنا الباجاڤان و 

من خالل  ٢٠٠٢فبراير لسنة  السابع من الموافق ،الخميس في براشاندي نياليام في يوم
ن م العشرينفي يوم الخميس، الموافق الثاني و  الدكتور ھ. س. بات و الطبعة الثانية

   م. ن. موھان كومار. عن طريق سري ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر، لسنة 
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صالة ساي جايتري   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وم ساييشڤارايا ڤيدماھييأ
 ساتيا ديڤايا ديماھي

 براتشودايات هتان ناه سارڤ

(Om Sayeeshvaraaya Vidmahey 
Sathya Devaaya Dheemahi 

Than Nah Sarvah Prachodayaath)  

  وعقلي، وروحي اليك. ،اسلم جسدي
 [تالوة ھذه التعويذة يوميا.]
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 الصالة الكونية (سارڤا دارما)
  

  بوروشوتاما جورو تو ،توسري نارايانا أوم تات سات 
  ڤيناياكاسكاندا  ،ا بوذا تودسيد

  ساڤيتا باڤاكا تو ،ساڤيتا باڤاكا تو
  ايشو بيتا برابو تو ،يھوڤا شاكتي تو ،مازدا توبراھما 
  وهللا الرحيم تاو ت ،هللا الرحيم تاو تو ،راما كريشنا تو ،رودرا ڤيشنو تو

  تشيداناندا ھاري تو ،ڤاسوديڤا جو ڤيشڤا روبا تو
  أكاال نيربايا أتمالينجا شيڤا تو ،أدڤيتييا تو

  أتمالينجا شيڤا تو ،أتمالينجا شيڤا تو
 

(Om Tat Sat Sri Narayana Tu, Purushottama Guru Tu 
Siddha Buddha Tu, Skanda Vinaayaka,  

Savitaa Paavaka Tu, Savitaa Paavaka Tu 
Brahma Mazda Tu, Yehova Shakti Tu, Ishu Pita Prabhu Tu 

Rudra Vishnu Tu, Rama Krishna Tu, Rahim Tao Tu, Rahim Tao Tu 
Vaasudeva Go Vishwa Roopa Tu, Chidaananda Hari Tu 

Adviteeya Tu, Akaala Nirbhaya, Atmalinga Shiva Tu 
Atmalinga Shiva Tu, Atmalinga Shiva Tu) 

  

  ;أنت " نارايانا"، هللا في شكل رجلَ  ،أنت ھو ،أوم
  .الكاملأنت تجسيد للكمال والسيد 

   ;أنت سورامانيا و جانيشا ،أنت المستنير بوذا
  ;واحد األحدالمازدا،  ;أنت براھما، الخالق   ;الشمس اله أنت

  أنت يھوه واألم اإللھية، الطاقة الخالقة.
  يا الھي! أنت "أب يسوع". أنت رودرا، مغير األحوال،

  ;أنت راما وكريشنا ;و ڤيشنو، والحافظ
  أنت تاو. الرحيم. العاطي و الموسع. أنت هللا الرحمن

  ;شئ والموجود في كل وجود للجميع، القادر على كلأنت ڤاسوديڤا، العاطي 
  أنت ھاري، والمدمر للوھم، أنت روح الھناء.

  خارج الزمان و المكان، و من ال يعرف الخوف من الشدائد؟ ،أنت من ليس له كفوا أحد
المطلق. لالشكلي رمزانجم، ي، خالق اللشيڤاأنت   
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  الشعلة المقدسة (آراتي)

 
  أوم جايا جاجديشا ھاري
  سوامي ساتيا ساي ھاري

  )٢ xسامراكشاكا ( جاناباكتا 
  بارتي ماھيشڤارا

 أوم جايا جاجاديشا ھاري
  

وشقاء الحياة، و  و الشر، ،الذي يدمر الحزنالرب ساتيا ساي،  النصر لرب الكون،
  .بوتابارتيرب  -النصر لرب األرباب  الذي يحرس ويحمي مريديه.

 
  كارآ سارڤا برانا باتي،ساشي ڤادانا شري 

  سوامي سارڤا برانا باتي
  )x٢آشريتا كالبا التيكا (
  آباد بانداڤا

 أوم جايا جاجاديشا ھاري
  

الرب ساي! أنت مصدر الحياة وقاطن  ايھا يا أيھا الجمال،الرؤوف واللطيف كالبدر!
 ،القريبو  المجيب اإللھي لكل الرغبات ألولئك الذين استسلموا له، ;جميع الكائنات في

  النصر لك، يا رب الكون. الحامي والصديق في أوقات الشدة، والنكبات.

 
  ماتا بيتا جورو ديڤامو ماري أنتايو نيڤيي

  سوامي ماري أنتايو نيڤيي
  )x٢نادا براھما جاجان ناتا (
  ناجيندرا شايانا

 أوم جايا جاجاديشا ھاري
  

 
 

Om Jaya Jagadeesha Harey 

Swami Sathya Sai Harey 

Bhaktha Jana Samrakshaka x2 

Parthi Maheshvara 

Om Jaya Jagadeesha Harey 

Sashi Vadana Shri Kara Sarva Prana Patey 

Swami Sarva Prana Patey 

Aashritha Kalpa Latheeka x2 

Aapad Baandhava 

Om Jaya Jagadeesha Harey 

Mata Pita Guru Daivamu Mari Antayu Nivey 

Swami Mari Antayu Nivey 

Naada Brahma Jagan Naatha x2 

Naagendra Shayana 

Om Jaya Jagadeesha Harey 
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السموات  رب  االلھي،  لمعلم  واألب، وا األم  أنت  ساي!  الرب  يھا  أ ا  ي
لكون! ا رب  ا  ي  . ا ن ل لنسبة  ا ب شيء  وكل  ا  ي عل ل  ،أنت الصوت األولي، أنت شيڤا ا

  الرب المتكأ على الثعبان المقدس.
 

  سايي ماھا ديڤا أوم كارا روبا أوجاسڤي أوم
  ساتيا سايي ماھا ديڤا
  )x٢مانجاال آراتي أندوكو (
 ماندارا جيريداري

 أوم جايا جاجاديشا ھاري
 

أنت تجسيد الصوت الكوني أوم ( براناڤا). ،يا أيھا العلي! يا رب األرباب، الرب ساي  
األنوار. النصر و المجد لك، لشعلة التلويح الميمونونحن نصلي إليك أن تقبل   

 يا رب الكون، المقيم في جبل ماندارا، الرب جيريداري.
 

 التالية و البيت األخير ثالث مرات،[غناء اآلية 
  في كل مرة بوتيرة أسرع من سابقتھا] 

  
  أوم نارايانا نارايانا

  أوم نارايانا نارايانا نارايانا ساتيا
  أوم نارايانا نارايانا

   )x٢أوم ( نارايانا نارايانا ساتيا
 جاي سادجورو ديڤا أوم

  

  الرب سري ساتيا ساي، ساتيا نارايانا،الذي ھو تجسيد للصوت أوم. ترديد اسم
  للمعلم النبيل والرب األعلى، سري ساتيا ساي! االنتصار و العظمة

  
  أوم شانتي شانتي شانتيھي

 

 .سالم سالم سالم أوم
 
)الجھل اجتياز على يدل مما(۔ 1 

Omkara Rupa Ojaswi Om Sayi Mahadeva 

Sathya Sayi Mahadeva 

Mangala Aarathi Anduko x2 

Mandara Giridhari 

Om Jaya Jagadeesha Harey 

Narayana Narayana Om  

Sathya Narayana Narayana Narayana Om 

Narayana Narayana Om 

Sathya Narayana Narayana Om x2 

Om Jai Sadguru Deva 
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  من أجل رفاھية و سعادة كل كائنات العالمين صالة
  ساماستا لوكاه)(

 

  )٣ xساماستا لوكاه سوكينو باڤاندو (
 أوم شانتي شانتي شانتيھي

 

 !عم بالسعادة والسالمنكل كائنات العالمين أن ت عسى
 .سالم سالم سالم أوم

  
 جاي بولو باجڤان سري ساتيا ساي بابا جي كي جاي!

(Jai Bolo Bhagawan Sri Sathya Sai Baba Ji Ki Jai!) 
  

 صالة ڤيبوتي
  (الرماد المقدس) 

 

  باڤيترام بابا ڤيبوتيم بارامام

  ڤيتشيترام لييال ڤيبوتيم بارامام 
  بارامارتا إيستارتا موكشا برادانام

  ايدام آشراياميبابا ڤيبوتيم 
  أوم شانتي شانتي شانتيھي

 

 أعوذ بالڤيبوتي السامي القداسة للرب سري ساتيا ساي،
 الرائع و البديع، الذي يمنح الخالص، الڤيبوتي

  .الحالة المقدسة التي أرغب في تحقيقھا
 .سالم سالم سالم أوم

 
 

Samastha Lokaah Sukhino Bhavanthu x3 

Om Shanthi Shanthi Shanthihi 

Paramam Pavithram Baba Vibhuthim 

Paramam Vichitram Leela Vibhuthim 

Paramartha Ishtaarta Moksha Pradaanam 

Baba Vibhuthim Idam Aashrayaami 

Om Shanthi Shanthi Shanthihi 
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 ماذا أطلب منك؟
 

  .أطلب منك ربي ساي، ليس لدي أي شيء
  لمبارك بكل ما يمكن للمرء أن يأمل و يرجو. أني

  !لدي عقل يفكر. الحمد والمجد لك
  الحمد و المجد لك! ،لدى عيون ترى وآذان تسمع. كل ھذا

  أمامي عالم، واسع بال حدود ومتنوع األلوان ومتعدد األشكال،
  !مرة أخرى، الحمد و المجد لك .يكفي بالنسبة لي ألن أعبر عن نفسي

  !الحمد و المجد لك ،كل ھذه االحتماالت أخلق، ويمكنني أن أدمر.يمكنني أن 
  يمكنني أن اصلي ھذه الصالة دائما لك.

  !الحمد و المجد لك ،مرة أخرى ،ھذه المقدرة على فھمك
  اني ال أطلب منك شيئا، لقد أعطيتني كل شيء.

  وجودكفي داخلي، في خارجي، 
  .أريد أن أفتقدهأنا ال  .ھو الشيء الذي ال يمكنني أن أفتقده

  دع فضلك و نعمتك تغمرني، ال من أجل الحصول على أي شيء جديد،
  ولكن لكي تجعلني جديرا برؤية عظمتك!
  ،في جميع إنجازاتي، في جميع قدراتي

  عظمتك! اسمح لي أن أرى

 ساي رام
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 خذ خطوة واحدة تجاھي

.مائة نحوك خذوسأ  


