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Народилася в 1953 році в Делі. Закінчила Делійський
університет, (ступінь магістра природничих наук за
спеціальністю ботаніка і ступінь бакалавра педагогіки).
Отримавши
світську
освіту,
вона
продовжувала
удосконалюватися в засвоєнні духовних знань і в 1976
році цілком присвятила себе Брахма Кумарис Всесвітньому
Духовному Університету (БКВДУ) і його благородній меті
служіння людству.
Як старший викладач Університету Б.К. Судха більше 40
років передає духовне знання, навчає моральним цінностям і
медитації Раджа-йоги в Індії та інших країнах.

Б.К. Судха Рані Гупта

“Світ втратив рівновагу. Чи можна знову
зробити його придатним для щасливого життя?
Для цього ми самі повинні стати втіленням тих
змін, які хочемо бачити в світі. Повинні зробити
свій внутрішній світ джерелом спокою, радості,
любові. Саме ці цінності роблять життя
людини наповненим змістом. А підтримують
їх духовна мудрість, практика свідомості душі
і медитація. Основа істинної любові між людьми
- це духовність ...”

Участь у міжнародних конференціях та круглих столах

Б.К. Судха виступила з доповідями на багатьох міжнародних
конференціях за темами: «Толератність», «Духовна єдність
людства», «Моральні цінності в освіті», «Освіта в галузі
духовності», «Цнотливість і альтруїзм»,
«Свобода совісті в плюралістичному суспільстві», «Екоетика
XXI століття», «Права людини, культура світу, толерантність,
зміст і методи навчання» і багатьом іншим. Була запрошена
приймати участь і висловити свою думку за круглим столом
Державної Думи РФ за темою «Культура проти тероризму» в
рамках підготовки до парламентських слухань.
Організатор і координатор

Вона стала співорганізатором Міжнародного Конгресу
матерів в Індії «Жінки та сімейні цінності» за участю
представницької делегації з Росії.
Вона була координатором соціально-значущого проекту
Російського відділення БКВДУ «Естафета позитивних змін»
(2007 - 2008рр.). За час проекту естафета з різними
просвітницькими програмами побувала вже в 200 містах
Росії і ближнього зарубіжжя.
Вона також є організатором і координатором проекту
“Я обираю доброзичливість” в 2011р.
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Міжнародні візити

На запрошення центрів БКВДУ Б.К. Судха відвідала
Великобританію, США, Францію, Німеччину, Італію, Іспанію,
Шрі Ланку, Бразилію, Колумбію, Еквадор, Венесуелу, Панаму,
де її виступи з рівним інтересом сприймали представники
громадськості, художники, музиканти і артисти, члени
елітних спортивних клубів, бізнесмени і адміністративні
працівники, літні люди та молодь, всі, для кого були
організовані різноманітні програми та зустрічі.
Публікації

Б.К. Судха автор книг “Невичерпне багатство” і співавтор
книги “ Моральні цінності”. Книги видані російською мовою.
Інтерв’ю з нею звучали по радіо, телебаченню, друкувалися
в газетах і журналах.
Нагороди

Б.К. Судха нагороджена Ювілейним знаком «55 років
миротворчої діяльності ООН» за виховання дітей і підлітків у
дусі культури миру та солідарності.
У 2009 р. в рамках федерального інформаційного проекту
«Люди нашого тисячоліття» нагороджена Пам’ятною медаллю
«Людина тисячоліття».
Відзначена високими суспільними нагородами - Орденом
«За шляхетність помислів і справ» I ступеня, 2010р., і Медаллю
“За мужність і гуманізм”, 2012р.
Володар Ювілейній медалі, присвяченій 15-річчю Інституту
науково-практичної народної медицини Казахстану .
В даний час Б.К. Судха є генеральним директором Центру
Духовного Розвитку в Москві, а також головою опікунської
ради центрів Брахма Кумарис, розташованих на території
Росії та інших країн СНД і Балтії.
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