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Światowy program intonowania mantry Gajatri – 

Global Akhanda Gajatri 

 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Om Sri Sai Ram. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) z radością rozpoczyna święty program 

Global Akhanda Gajatri – nieustanne intonowanie mantry Gajatri przez całą dobę, na 

całym świecie. Aby wziąć udział w programie, możecie zarejestrować się na stronie 

http://gayatri.sathyasai.org/, na której znajdziecie także informacje na temat znaczenia 

mantry Gajatri, sposobu jej intonowania, płynących z tego dobrodziejstw oraz dowiecie się, 

kiedy ją intonować. Na stronie internetowej możecie wybrać przedział czasowy 

i częstotliwość intonowania mantry.  

Mantra Gajatri to uniwersalna modlitwa skierowana do immanentnego 

i transcendentnego Boga. Jest święta i uznawana za matkę wszystkich świętych pism. Nie 

dotyczy określonego wyznania i każdy może ją intonować, aby rozjaśnić intelekt. 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba podkreślał, że intonowanie mantry Gajatri jest dobre dla 

poszukiwaczy duchowych wszędzie, niezależnie od narodowości, rasy, religii, wyznania 

i płci. Mantra Gajatri ochroni nas wszędzie, gdzie będziemy – w podróży, w pracy czy 

w domu. Badania wykazały, że jej intonowanie pomaga nie tylko jednostce, lecz także 

rodzinie, domowi i otoczeniu. Powtarzanie mantry Gajatri trzy razy dziennie łagodzi skutki 

złych czynów popełnianych przez człowieka każdego dnia, świadomie lub nieświadomie. 

Mantra Gajatri zapobiega również chorobom i je leczy, oddala nieszczęścia oraz spełnia 

wszystkie dobre pragnienia. Intonującego obdarza wszystkim, co korzystne. Jeśli powtarza 

się ją prawidłowo, można otrzymać różne moce. Bhagawan Śri Sathya Sai Baba mówi, że 

mantrę Gajatri może intonować każdy, w każdym miejscu, w każdym czasie, lecz powinien 

to robić przynajmniej trzy razy dziennie, a najlepiej częściej. 

Zachęcamy wszystkich członków MOSS i poszukiwaczy duchowych do udziału 

w programie Global Akhanda Gajatri i do rejestracji na stronie http://gayatri.sathyasai.org/, 

aby intonować mantrę Gajatri. Zapewni to pokój jednostce, rodzinie, społeczeństwu, 

narodowi i całemu światu. 

Modlę się do Bhagawana, aby pobłogosławił nas siłą i oddaniem potrzebnym do 

intonowania mantry Gajatri z miłością i z pełną koncentracją. 

 Dżej Sai Ram. 

Z miłością w służbie Sai 
dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 
Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 
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