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SRI SATHYA SAI CENTRAL TRUST 

Działania trustu w czasie bezprecedensowego   

globalnego kryzysu medycznego  
 

 

 

Będę zadowolony z każdej służby, jaką wypełniacie. Wydawajcie pieniądze na 

pomoc potrzebującym. Pomagajcie dostarczać wodę pitną. Zaspokajajcie potrzeby 

edukacyjne ludzi i zapewniajcie pomoc medyczną. Róbcie wszystko dla dobra 

społeczeństwa, a nie dla dobra jednostki. Pamiętajcie o pomyślności narodu. 

- Bhagawan Śri Sathya Sai Baba, 23.11.1995 r.  

Czy to trzęsienie ziemi w stanie Gudżarat w 2002 roku, klęska tsunami w 2004 roku 

czy cyklon w stanie Orisa w 2008 roku, Bhagawan zawsze pomagał cierpiącym 

i opuszczonym; wolontariusze Sai jeździli do wiosek i osad, których nikt nie odwiedził 

i dawali im nowe życie. 

Do dzisiaj trust Sri Sathya Sai Central Trust (SSSCT) z takim samym gorliwym 

zapałem kontynuuje tę misję leczenia chorych i potrzebujących. Dziś, gdy świat zmaga 

się z traumą, jaką wywołał koronawirus, trust znów prowadzi działania dla dobra 

narodu. 

W dniu 31 marca 2020 roku szef trustu, pan R. J. Ratnakar, ogłosił, że „Sri Sathya Sai 

Central Trust przekaże potrzebne środki medyczne dla 14. ośrodków kwarantanny 

w okręgu Anantapur, w stanie Andhra Pradesz. Obecnie każdy ośrodek kwarantanny 

posiada 100 łóżek. Przeznaczymy na ten szczytny cel 1,8 krorów (18 milionów) rupii”. 

Pan R. J. Ratnakar zapewnił zarządcę okręgu Anantapur, pana Gandhama 

Chandrudu, że otrzyma każdą pomoc w tych trudnych czasach, po czym dodał, że 

„w pierwszej kolejności trust zajmie się łagodzeniem cierpienia mieszkańców tego 

dystryktu”. 

Trust ściśle współpracuje z Organizacjami Śri Sathya Sai Sewy, które funkcjonują 

w każdym stanie Indii po to, by nieść pomoc potrzebującym. 

Dla przykładu, gdy członkowie Organizacji Sai w Kerali dowiedzieli się, że rząd 

potrzebuje 25 tysięcy maseczek w każdym okręgu w tym stanie, wolontariusze Sai 

szybko przystąpili do działania, gdy otrzymali pozwolenie od rządu i wybrali dobrej 

jakości materiał. Sewacy zorganizowali również punkty mycia rąk dla kierowców riksz 

elektrycznych, handlarzy i pracowników fizycznych. 

Podobnie, wolontariuszki Sai ze stanu Andhra Pradesz przekazały rządowi 

100 tysięcy maseczek, które przygotowały w domach. Teraz ponad 100 tysięcy 

maseczek szyją wolontariuszki Sai w stanie Telangana, Tamilnadu i w innych stanach.  

W dniu 30 marca 2020 roku premier Indii pan Narendra Modi uczestniczył 

w wideokonferencji razem z panem R. J. Ratnakarem i przewodniczącym 

Ogólnoindyjskiej Organizacji Śri Sathya Sai Sewy, panem Nimiszem Pandją. Pan Modi 

został poinformowany o wszystkich inicjatywach, jakie podjęła Organizacja Sai, a także 
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o wielu innych planowanych medycznych i społecznych programach pomocy 

potrzebującym. 

Jedna poruszająca historia rozegrała się rankiem 1 kwietnia 2020 roku w Puttaparthi. 

Policjanta w średnim wieku z okręgu Anantapur wysłano do Puttaparthi do pracy 

w państwowym ośrodku kwarantanny, który znajduje się naprzeciwko 

superspecjalistycznego szpitala. Gdy po śniadaniu funkcjonariusz zgłosił się do pracy, 

poczuł drgawki i kołatanie serca. Kolega od razu zaprowadził go do oddalonego o kilka 

metrów szpitala Swamiego. Chociaż wszystkie instytucje są zamknięte, oddział 

ratunkowy jest zawsze w stanie gotowości. Mężczyznę szybko zbadali lekarze 

kardiolodzy, podejrzewając niewydolność serca. 

Dr Iyer, ordynator oddziału kardiologii, podjął decyzję o natychmiastowej operacji. 

„Jedno z naczyń krwionośnych zostało uszkodzone, założyliśmy stent i dzięki boskiej 

łasce zapobiegliśmy rozległemu zawałowi serca, który mógłby zagrażać życiu pacjenta. 

Wszystko wydarzyło się w ciągu pół godziny” – mówi ordynator i zapewnia: „Dla 

mnie jest to wyłącznie łaska Boga. To, że policjant był przed szpitalem, gdy zaczął 

odczuwać dolegliwości, że poddano go badaniom w rekordowym czasie i że przeszedł 

operację w niespełna 2 godziny, szczególnie teraz, gdy obowiązuje całkowity zakaz 

poruszania się ludzi i pojazdów, to nic innego, jak tylko przejaw boskiej łaski. Jesteśmy 

wdzięczni Bhagawanowi za możliwość służenia tym, którzy codziennie narażają życie, 

aby pomagać innym”. 

Bhagawan wielokrotnie zapewniał: „Jeśli będziesz bezinteresownie pracował na 

rzecz społeczeństwa, Bóg zadba o twoje bezpieczeństwo i cię ochroni” i widzimy to 

w działaniu wszędzie tam, gdzie dobrą pracę wykonuje się jako dar dla Boga. 

Nawet gdy przygotowano maseczki, a ubodzy i opuszczeni ludzie, którzy żyją 

w dzielnicach nędzy i na wyludnionych obszarach, dostali jedzenie, lekarstwa 

i ubrania, aszram Prasanthi Nilajam wciąż prowadzi codzienne modlitwy nieustannie 

inspirując wielbicieli Sai, aby w modlitwie otworzyli serca na cierpiących, niezależnie 

od tego, gdzie przebywają. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp5lr_Wyajc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=mEjOl56SX7s&feature=youtu.be   

W ten sposób w wyznaczonym czasie, w swoich domach setki tysięcy wielbicieli 

intonuje mantrę Gajatri, śpiewa bhadżany lub czyta święte książki, abyśmy mogli na 

tyle podnieść pozytywną energię tej planety, żeby zatrzymać i zniszczyć otaczający ją 

negatywizm, sprawiając, że nowy poranek będzie pełen nadziei, zdrowia i szczęścia. 

Śri Sathya Sai żyje… misja trustu Sri Sathya Sai Central Trust trwa! 

 

Zespół Radia Sai 

(dk is) 

kwiecień 2020 
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