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Ati Rudra Mahā Yajña – najviši oblik slavljenja Gospoda Śive 

„Koje je značenje Yajñe? Ako ponudite plod svakoga svog djelovanja Gospodu, takvo djelo 

postaje Yajña. Drugim riječima, prava Yajña uključuje jedinstvo uma, djelovanja i riječi.“ 

(Bhagavān Śrī Sathya Sāī Baba, tijekom ARMY u PN, kolovoz, 2006.) 

 

„Ljudi misle da je Yajña samo prinos žrtvi u vatru, ali prava Yajña je ponuditi sebe Bogu 

kako biste Mu ugodili i postali dostojni Njegove ljubavi.“ 

(Śrī Sathya Sāī Baba, božanski govor Društvo svetih donosi mentalno pročišćenje i 

blaženstvo,  10. kolovoza  2006. tijekom ARMY u Praśānti Nilayamu) 

 

Ati Rudra Mahā Yajña je vrhunska duhovna ponuda Bogu za mir u svijetu koja uključuje 

recitiranje vedske himne Śrī Rudram 14.641 put kroz  japu (kontemplacija), abhiṣeku 

(ujedinjenje) i 1465 puta kao homu (sveti prinos vatri; simbolizira gubitak poistovjećivanja).  

Yajña uključuje različite aspekte promicanja Veda. Ona je poput ultraširokog spektra 

antibiotika. Kroz golemu pozitivnu energiju koju generira, Yajña podiže svijest na višu 

razinu. Ta božanska pūjā uključuje više od 135 svećenika i ritvika (ṛtvij), i traje više od 11 

dana.  
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Povijest Ati Rudre Mahā Yajñe 

… je jako kratka. ☺ Koliko znamo, do 2006. je izvedena samo jednom – izveo ju je sâm 

Gospod Śiva za dobrobit cijelog svijeta, a 2006. i 2007. predvodio ju je sâm Sāī Śiva. Rečeno 

je da je Gospod Śiva, nakon što je Bhasmāsura ubijen uz pomoć Gospoda Viṣṇua, izveo 

Tāṇḍava ples, a zatim i Rudra Yajñu za poboljšanje čovječanstva. Na mjestu na kojem je 

održana Rudra Yajña danas stoji hram Śrī Kalahasti koji ima jednu od 12 Parameśvarinih 

Jyotir liṅgi. Śrī Kalahasti je vayu kṣetra (liṅga koja predstavlja vjetar), jedno od pet mjesta 

posvećenih prirodi. Smješten je u okrugu Chittoor, u saveznoj državi Andhra Pradesh. Plamen  

u sanctum sanctorumu hrama uvijek lagano leluja, kao da ga dodiruje vjetar. Govori se da je 

uzrok tome sam dah Gospoda Śive. Bogoslužje liṅge izvodili su pauk (śrī), zmija (kalash) i 

slon (hasti), zato se hram zove Śrī Kalahasti. U ovom hramu se s velikim žarom i 

poštovanjem proslavlja blagdan Velike Śivine noći – Mahaśivarātri.  Nikada se više nije 

spominjalo održavanje Rudra Yajñe jer se Mahā Yajña (velika Yajña) mora izvoditi u 

prisutnosti samoga Božanskog.   

Kao najsvetija i najmoćnija među svim velikim Yajñama, Rudra Yajña u sebi sadrži dvije 

niṣkāma karme (niṣkāma karma – nesebično djelovanje bez vezanosti za posljedice), to su: 

Deiva Yajña (štovanje Śive i drugih božanstava) i Mānuṣya Yajña (Yajña u kojoj velik broj 

poklonika sudjeluje u prasādamu ili Gospodovoj milosti). Iznimno je rijetka mogućnost  
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svjedočiti Yajñi takva značenja i opsega. Jednako je rijetka prigoda sudjelovati u takvom 

bogoslužju. Ova najmoćnija Yajña izvodi se samo u prisutnost božanskog Bića i na 

najspokojnijem mjestu za meditaciju, duhovni studij i praksu. Yajña se izvodi radi ispiranja 

grijeha i nevolja, a u svrhu postizanja mira, napretka i sreće zajedno s obitelji. 

"Yajña potječe iz karme. Karma potječe od Brahmana. Brahman je u obliku Akṣara Puruṣe 

(vječnog bića). Praṇava (AUM) je sâm oblik tog Akṣare. I praṇava je u korijenu Veda. Zato 

je utvrđeno da je Yajña, koja se izvodi i usmjerena je na Moje ime i Moj lik, najprikladnija za 

ljude. Oni koji su sudjelovali u plodovima (prasādam) ove Yajñe uvijek će biti zadovoljni i 

sretni u svom svjetovnom životu, a kad napuste ovaj svijet, stopit će se s Načelom Vrhovnog 

Božanskog. U to nema nikakve sumnje." (Bhagavān Śrī Sathya Sāī Baba, Božanski govor, 

listopad, 1961.) 

 

Premda je Veda Puruṣa Saptāha Jñāna Yagña bila održana 1961. tijekom proslave Dasare, 

možda se netko pita zašto je bilo nužno Svāmīju da 2006. izvede još jednu yajñu tako velikog 

spektra? Svāmī je to objasnio posljednjeg dana Yajñe (u Praśānti Nilayamu 2006.) kad je 

rekao: „Yajña održana tijekom Dasare (1961.) je Gyāna Yajñam, a ovo je Adhyātma 

Yagñam“, što znači: ova Yajña je za duhovno zdravlje cijeloga svijeta i znatno je šireg 

raspona i svrhe nego Yajña održana tijekom Dasare koja se odnosila samo na „mentalno 

načelo“.   
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ATI RUDRA MAHĀ YAJÑA U BOŽANSKOJ PRISUTNOSTI BHAGAVĀNA ŚRĪ 

SATYHE SĀĪ BABE, PRAŚĀNTI NILAYAM (9. – 20. 8. 2006.)  

https://www.youtube.com/watch?v=_2LUxlcQJqM

 

"Ati Rudra Mahā Yagña je najviši oblik štovanja Gospoda Śive. Sada se ista Ati Rudra izvodi 

u prisutnosti Rudre samog ... to je jedinstvena prilika za svakoga da uživa u Bhagavānovim 

blagoslovima jer se ova Yagña održava za duhovni napredak čovječanstva kao cjeline. 

Istodobno, dužnost je svakoga od nas izraziti zahvalnost za svoje postojanje i širiti poruku 

ljubavi i mira koju je istaknuo Bhagavān  kako bi se ostvario Njegov san o uspostavljanju 

nacije čovječanstva." (glavni svećenik ARMY-ja, Veda Brahma Śrī BS Nanjunda Dixit) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2LUxlcQJqM
https://www.youtube.com/watch?v=_2LUxlcQJqM
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Yajña – za sveopću ljubav i mir. Tisuće ljudi, koji su ispunili doslovno svaki centimetar 

bogato ukrašenog Sāī Kulwant Halla, bile su okupane tim osjećajima  dok su gledale 

poskakivanje i ples mnogobrojnih vatrenih pramenova; kako prihvaćaju žrtve ponuđene u 

jedanaest žrtvenika (homa kuṇḍa) i prenose molitve iz tisuća duša koje žude za Božanskim. 

Evo iskustva poklonika iz Kanade: 

Kada naknadno razmišljam o ARMY, na pamet mi padaju riječi poput: neprocjenjivo, 

nebesko, obnavljajuće, povoljno. Sati provedeni u redovima da bi se sjedilo u Sāī Kulwant 

dvorani i rana jutra – vrijedilo je sve to proći. Dok sam sjedio s poklonicima iz svih dijelova i 

kutaka svijeta, bio sam obuzet jedinstvenim osjećajem. Tijekom recitiranja Veda osjećao sam 

mir. Vede, čini se, imaju u sebi iznimnu sposobnost čišćenja i osnaživanja.  Iako sam, da 

budem iskren, jako malo znao o čemu oni recitiraju,  nekoliko sam se puta naježio i prošli su 

mi trnci niz kralježnicu. Možda je razlog tomu što su ovo drevne himne (čije je podrijetlo 

nepoznato) ili možda to što se Mahā Yajña, u slavu Gospoda Rudre, održavala u prisutnosti  

Rudre samog? Niz Bhagavānovih božanskih govora učinio je ovo iskustvo još slađim. Bili su 

poput trešnje na torti. Svāmī nas je podsjećao da smo mi uistinu Bog – da smo iskre 

božanskoga. Sve što moramo napraviti jest shvatiti to i ostvariti.“ 

 

 “Sudjelovali ste u ovoj svetoj Yajñi za svoje dobro, za vlastitu dobrobit te za dobrobit cijelog 

čovječanstva. Ova Yajña nije namijenjena samo nekolicini ljudi, ona je namijenjena dobrobiti 

cijeloga svijeta. Mantre koje su ovdje recitirane pomiješale su se sa zrakom i sada se 

rasprostiru cijelim svemirom. Ovi sveti zvuci prodrli su u naša srca i tako ih pročistili. Stoga, 
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nemojte misliti da su mantre koje su se recitirale tijekom Yajñe ograničene samo na ovo 

mjesto. One su se proširile na cijeli svijet. Ova Yajña nije namijenjena samo dobrobiti Indije, 

već i dobrobiti svih zemalja u svijetu. “ 

(Bhagavān Śrī Sathya Sāī Baba, Yajñe i Vede namijenjene su cijelom svijetu, božanski govor 

tijekom ARMY u PN, 19. kolovoza 2006.) 

 

 

 

 


