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సంపాదకీయం 

డి. విజయకుమారి 
vijayanirankari14@gmail.com

ఈ రోజు ప్రపంచ వాయాపతింగా కరోన వైరస్ విలయ తాండవం చేసుతింది.   ప్రపంచం వైజ్ఞానికంగా ఎంతో ప్రగతి సాధంచినా, దీనిక్ 
ఎద్రు మాత్ం నిలవలేకపోతంది. ప్రపంచ వాయాపతింగా లాక్డౌన్ ప్రకటంచారు.  ఒకరినొకరు  కలవటం ఆగిపోయంది.  ఆలింగనం 
చేసుకోవటం, చేతలు కలపటం అనేది గతించిన విషయంగా అయపోయంది. ఈ వాయాధ ఇంత వేగంగా వాయాపంచడం ఆందోళన 
చందవలసన విషయమే అని మహాతములు చపుతనానిరు.  కానీ, ఈ వాయాధ  మృతయా భయం సాథానంలో అడవిలో దవానలంలా వేగంగా 
వాయాపతి చందే మంటలు లాగా ప్రేమ మరియు ఆనందం, ఏకత్వము మరియు సదభావన అయతే అందరూ నా వారే అనే భావానిని కలుగ 
చేస్తి, అడ్డుగోడలు లేని ప్రపంచం మరియు ఏకత్వంలో సదభావనల సద్గురు సార్వభౌమిక విచారధ్ర అయతే ఎంత బాగుండ్నో.  

తెలిసో తెలియకో చేసన మానవ తప్పదలు కూడా ఒకొక్కసారి ఇటువంట సథాతిని కలుగచేసుతింది.  ఇక్కడ నిరంకారి బాబా హరదేవ్ 
సంగ్ జీ మహారాజ్ వారు చప్పనటువంట మాటలు జఞాపతిక్ చేసుకోవడం అవసరం.  వారంటారు “కాలుషయాం బాహయాంగా అయినా, 
లోపలిదైనా రండూ హానికారకమే” అని.  బయట గాలి, నీరు, శబదు కాలుషయాం మొదలైనవి స్పషటుంగా మనకు కనిపసాతియ. కానీ, ఆంతరంగిక 
కాలుషాయాలైన అహంకారం, నింద-పర పీడనం, ఈర్ష్య-దే్వషాలు, వైర-విరోధ్లు, లోభ-మోహాలు వంట గుణాలన్ మనిషి కలిగివండ 
సా్వభావిక సదదుమైన ప్రేమ, సౌమయాత మరియు నావారు అనే భావనలే మనిషిలో చూడలేకపోతనానిము.  బాహయా కాలుషయాం కంటే ఇవి  
ప్రమాదకరమైనవి.

సద్గురు దేవలు జగతి పైక్ అందరికోసమే వసాతిరు కానీ, ఒక ప్ంతం వారి కోసమో, ఒక దేశంలోని వారి కోసమో కాద్.  విశ్వ 
మానవాళి పరిరక్షణే వారి లక్ష్యమై వంటుంది.  అంద్కే వారంటారు – “మానవడ్ తోట మావనిక్ ప్రియమైనవాడవా్వలి, పరస్పరం 
సహకరించుకోవాలి” అని. ఇక్కడ పరస్పరం అంటే, సంకీర్ణ భావాలైన నలుపు-తెలుపు, పేద-ధనిక, చినని-పెదదు వంట భేద భావాలకు 
అతీతంగా సర్వహితలుగా, అందరుగా భావించాలి. 

విశ్వవాయాప అయన కరోనా మహమామురి సందరభాంలో నేడ్ ఒకరికొకరు తోడ్ నీడగా, అందరూ నా వారే అనే భావంతో స్వ చేస్ 
విధంగా, ప్రేమన్ పందటం మరియు ప్రేమన్ పంచడం అతయాంత ఆవశయాం. విశ్వంలోని మానవలకు మృతయా భయంతో కూడ్కునని 
కరాళ నృతయాం కాద్, ప్రేమ అనే కళ్యాణకారి స్వరూపం కావాలి. ఈ కారణం చేతనే పరమ దయాళు సద్గురు మాతా సుదీక్షా జీ వారి 
ఆశీరా్వదంతో సంత్ నిరంకారి మిషన్ దేశ విదేశాలలోని సత్ంగ్ భవనాలన్ కరోన మహమామురి పీడతలకు తక్షణమే స్వలందించే 
సహాయ కేంద్రాలుగా మారాచిరు.  లంగరు స్వ, ప.ప.ఈ. క్ట్్ న్ అందించటం, నితాయావసర సరుకుల పంపణీ, మాసు్కల పంపణీ, 
శానిటైజేషన్ మొదలగు కారాయాలు ప్రతి బ్ంచిలో సహాయపడంద్కు ఏరా్పటు చేయటం జరిగింది మరియు ఇంకా జరుగుతూనే వంది.

శుభపరిణామమేమంటే, సమయపు సద్గురువ ఈ భూమి మీద అంద్బాటులో ఉండటము.  వీరి ఆశీర్వచనాలన్ ఏకాగ్రతతో 
విని, అమలు చేయవలసన ఆవశయాకత వంది.  సద్గురు మాతాజీ  ఇలా తెలియచేసుతినానిరు – లాక్డౌన్ సమయానిని సమురణతో 
జోడంచండ, పరివార సభ్యాలతో మనకు లభంచిన ఈ సమయానిని వారి భావనలన్ అర్ం చేసుకుని, అందరం ఒక్కటే అనే భావనన్ 
పెంపందించుకునే కారయాంలో నిమగనిమవ్వండ.  సహనం యొక్క ఫలం మధురమైనది.  పరిసథాతలు చక్కబడంతవరకు సహనం మరియు 
సంయమనానిని కలిగి ఉండండ.  నిరాకార పరమాతమున్ చేసన తపు్పలకు క్షమాపణ వేడ్కొని, విశ్వ కళ్యాణం కొరకు ప్రిథాంచండ.  

లాక్డౌన్ సమయంలో నద్లనీని స్వచ�మయనాయ, వాతావరణ కాలుషయాం తగుగుముఖం పటటుంది, ప్రమాదలు, గొడవలలో 
మరణంచటం తగిగుపోయంది.  ఈ పరిణామాల వలన ఏ మంచి అయతే జరిగిందో దనిని కాపాడ్కుందం.  అనినిటకంటే 
ముఖయామైనదేమనగా, మనసుని సథారంగా ఉంచుకోవటం. ఈ కరోనా మహమామురిక్ ఆధ్యాతిముక సమాధ్నంగా సద్గురువ మనక్చిచిన 
జ్ఞానానిని ఉపయోగించుకోవాలి, మనో ధైరాయానిని కలిగి ఉండాలి. దనిక్ మనం కలిగి ఉండవలసనవి-                                                                                                                                     

• భయాందోళనలకు లోన్ కాకుండా వండటం 
• ఏకాంతంగా  ఉండటం అలవాటు చేసుకోవడము
• మృతయా భయానిని వీడటం 
సద్గురువ ఇదే ఆశిసుతినానిరు – పరిసథాతలు ఏ విధంగా వనాని, మనోసథాతి ఏక రసంలో ఉండాలి అని.

స్థిర చితతాం  
సహనం యొక్క ఫలం మధురమైనది.  పరిస్థితులు చక్కబడేంతవరకు సహనం మరియు సంయమనాని్న కలిగి 
ఉండండి.  నిరాకార పరమాత్మను చేస్న తపుపులకు క్షమాపణ వేడుకని, విశవా కళ్యాణం కరకు ప్రారిథించండి.  



స్ధు మహాపురుష్ల్లారా, ప్రేమతో చెపపుండి,

    ధన్ నిరంకార్ జీ. 

నేడ్ ఈ ముక్తి పర్వ సమాగానిని మనం ఫోన్,  కంపూయాటర్ 
మరియు లా�టా� ద్వరా వీక్షిసుతినానిము. ఈ సమాగం 

సద్గురు వచనామృతం 

ద్వరా మహాపురుష్ల ప్రేరణాదయక జీవితాల న్ండ శిక్షణ 
పంద్తనానిము.  సద్గురు బాబా అవతార్ సంగ్ జీ, జగత్ 
మాతా బుద్వంతి జీ, నిరంకారి రాజమాతాజీ, మాతా సవిందర్ 
జీ మరియు ఎందరో మహాపురుష్లు మిషన్కు సమరి్పతమై 
జీవించారు. వారి జీవిత అన్భవాల న్ండ ఎంతో స్్పరితిని 

సద్గురు మాతా సుధీక్షా జీ మహారాజ్ వ్రి ఆగష్టు 15, 2020 ముక్తా పరవా  సమాగం 
సందర్ంగా భకుతాలకు తమ పావన ఆశీరావాదాని్న ప్రస్దిసూతా  ఇల్ పలికారు.
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పంద్తనానిము. మనలో కొందరు వారి జీవిత విశేషాలన్ 
ప్రతయాక్షంగా దరి్శంచటం జరిగింది. నేట తరం వారి జీవన యాత్ 
గురించి పుసతికాల ద్వరా లేద పూర్వ మహాపురుష్ల మధుర 
సముృతల ద్వరా తెలుసుకోగలరు. 

నిరంకారుని కృపతో వారి బోధనలన్ మన జీవితంలోనిక్ 
అన్వయంచుకోగలగాలి. నిరంకారి రాజమాతాజీ గురించిన 
కొనిని విషయాలన్ దస మీ అందరితో పంచుకొంటుంది. 
పరివార సభ్యాలు కానప్పటకీ అందరినీ తమ సంతానం వలె 
భావిస్తి ప్రేమన్ కురిపంచటం రాజమాతాజీ వారి విశిషటుత. 
అందరి పటలు సమదృషిటుని కలిగిఉంటూ సంతలకు సంబంధంచిన 
చినని చినని అవసరాలపై కూడా శ్రద్ చూపేవారు. గురు మరాయాద 
మరియు సద్గురు శిక్షణకు ప్రధమ ప్ధ్నయాతన్ ఇచేచివారు. 
బాబా అవతార్ సంగ్ గారిక్ కోడలిగా, బాబా గురు బచన్ సంగ్ 
గారిక్ భారయాగా, బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ మహారాజ్ గారిక్ తలిలుగా 
కుటుంబ బాధయాతలు నిర్వరితిస్తినే సద్గురువక్ అతయాతతిమ గురు 
శిష్యారాలిగా ఉంటూ మిషన్ యొక్క ప్రచారంలో ముఖయా పాత్ 
పోషించారు. వారి అనిని ప్రవచనాలలో బ్రహము జ్ఞానం గురించి 
సద్గురువ సందేశాల గురించి ప్రసాతివించేవారు. 

ఇంట్లు చిననిపలలులు ఉననిపు్పడ్ మన ప్రవరతిన, వచనాలన్ 
నియంత్ణలో ఉంచుకోవాలి. చినానిరులు ఏ విషయాన్నినా 
త్వరగా గ్రహించి అన్కరిసాతిరు కన్క పెదదులు వారి భాష పటలు, 
ప్రవరతిన పటలు జ్గ్రతతి వహించి, తమన్ తాము సంస్కరించుకొని 
ప్రవరితించాలి్న అవసరం ఉంది. భవిషయాతతిలో వారు మనలిని 
అన్కరించి తపు్ప చేస్తి వారిని మనం ఎలా సరిదిదదుగలము? 
ఇదంతా మీ న్ండ నేరుచికొనానిం అనే సమాధ్నం ఇసాతిరు. 
మనలిని మనం తీరిచిదిద్దుకోవడానిక్ రాజమాతాజీ ఒక సులువైన 
పరిషా్కరానిని స్చించారు. మనం ప్పంచిక సంబంధ్లైన 
తలిలు, తండ్రి, భరతి, భారయా, పలలులు, స్నిహితలని కాకుండా 
అందరూ పరమాతము స్వరూపులని, బ్రహముజ్ఞాన్లని భావిస్తి 
సహజంగానే,  పరుషమైన పదలు మనం పలకము. మన 
మాటలు సౌమయాంగా ఉంటాయ. లేనిచో కఠినంగా మాటాలుడ 
మరల పశాచితాతిపం పడవలస ఉంటుంది. పలలులు మటటు ముదదు 
లాంట వారు కన్క కుటుంబ సభ్యాల సత్్ప్రవరతినన్ చూస వారు 
కూడా మంచి ప్రవరతినన్ అలవరచుకొంటారు. ఇలాంట ఎనోని 
మంచి విషయాలన్ రాజమాతాజీ మనకు నేరా్పరు. 

అదే విధంగా జగత్ మాతా బుద్వంతి గారు దూరప్ంతాల 
న్ండ వచిచిన సాధు మహాపురుష్లన్ భోజనం చేసారో లేదో 
అడగి వంటనే స్వయంగా వారిక్ వడడుంచేవారు. భకుతిల బటటులన్ 

ఉతికేవారు మరియు వారి వసా్రాలు చిరిగి ఉంటే కుటటు ఇచేచివారు. 
ఇలా వారు గురుపతిని గా,  తరువాత సద్గురువకు తలిలుగా గౌరవ 
ప్రదమైన సాథానం లో ఉననిపు్పటకీ మిషన్ లోని సంతలందరికీ 
మాతృమూరితి గా వయావహరిస్తి నిసా్వర్ స్వకు ప్రతిరూపంగా 
ఉండవారు. సద్గురువకు శిష్యారాలిగానే ఉంటూ ఎటువంట భేద 
భావం చూపకుండా అందరినీ   సమభావంతో ఆదరించేవారు. 

శహన్ షా బాబా అవతార్ సంగ్ గారి గురించి 
ప్రసాతివించినపు్పడ్ 

చాహ్ గయీ చింతా మిటీ, మనుఆ బేపరావాహ్|

జిన్ కో కఛు నహీ చాహియే, వే స్హన్ కే స్హ్|

అనగా "కోరిక లేని వారు, చింత లేని వారు, మనో బంధ్లు 
లేనివారు, ఏ ఆశ లేని వారు, వారే రారాజు" అనే కవిత బాబా 
అవతార్ సంగ్ గారి జీవితానిక్ పరిపూర్ణంగా వరితిసుతింది.

వారు బాబా బూటా సంగ్ గారిక్ శిష్యాడగా ఉండ తరువాత 
సద్గురువగా ప్రకటంపబడ మరలా ఒక సాధ్రణ గురు 
శిష్యాడగా జీవితం గడపారు. శిష్యాని రూపంలో పరోపకారంతో 
స్వ ఏవిధంగా చేయాలో అందరికీ నేరా్పరు. కొనిని సంవత్రాలు 
సద్గురువగా మారగుదర్శనం చేస్తి తరువాత బాబా గురు బచన్ 
సంగ్ గారిక్ శిష్యాడగా జీవించారు. పూర్వం మహాపురుష్లు 
మనకు తెలుపుతననిటులు గా  బాబా అవతార్ సంగ్ జీ గురు 
శిష్యాడగా సద్గురువ పటలు వినయ విధేయతలతో ఉండవారు. 
బాబా గురు బచన్ సంగ్ గారితో ఏదైనా చరిచించాలన్కొననిపుడ్ 
అరగంట ముందే వచేచివారు. సద్గురువ తన కోసం వేచి 
ఉండకూడద్ అని భావించేవారు. ఇలాంట స్్వయ క్రమశిక్షణతో 
సమర్పణ లో అందరికీ ఆదర్శప్యంగా ఉండవారు. ఇలా 
మహాపురుష్ల జీవితాల న్ండ మనకు విలువైన సందేశాలు 
లభంచాయ.

పూజయా మాతా సవిందర్ జీ మహారాజ్ గారి జీవితం 
న్ండ కూడా మనం ప్రేమ, ఆపాయాయతలతో కూడన విలువైన 
శిక్షణలన్ పందము. సంతలందరికీ అంద్బాటులో 
ఉంటూ సనినిహితంగా ఉండవారు. మాతృవాత్లయాంతో 
అందరినీ ఆదరించేవారు. వారు స్వాభావంతో సంతలకు వారి 
స్వహసాతిలతో పాలు, జిలేబి అందివ్వడం మనం డాకుయామంటరీ లో 
కూడా చూసాము. పూజయా మాతాజీ స్వలలో ఉనని చివరి భకుతిడ్ 
సైతం అవి తీసుకొనేంత వరకు  గంటల తరబడ వారందరి 
కోసం అక్కడ నిలబడ ఉండ స్వ చేస్వారు. అలసటగా ఉనాని 
ఎననిడూ వయాకతిపరిచే వారు కాద్. సమాగాల సమయంలో  టంట్ 

మనతో ఎవరైనా చెడుగా ప్రవరితాంచినా మనలో వ్రిక్ మంచి జరగాలనే భావన ఉండాలి. 
ఇల్ వయావహరించటం ఎంతో కషటుము. ఎవరైనా మనతో పరుషంగా మాట్లాడినపుపుడు 

వంటనే మనం కూడా కటువుగా మాట్లాడటం మానవ సవాభావం. ఆ సమయంలో ఆ వయాక్తాలో 
కూడా పరమాత్మ ఉనా్నడని గురుతా తెచుచుకుంటూ , ఆ వయాక్తా మనకు చెడు చేస్నపపుటికీ 

ఆదరణతో వయావహరించటం మన కరతావయాం. మానవీయ గుణాలనే ప్రదరి్శంచాలి. 
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లో చలిక్ వణుకుతూ నిద్రిసుతినని భకుతిలకు ద్ప్పటులు కపే్పవారు. 
ఒక రోజు దస వారితో వళిళినపుడ్ ద్ప్పటలునీని కప్ప వసుతిండగా 
చలిక్ వణుకుతనని ఒక బాలుడని చూస తక్షణమే వారు 
ధరించిన స్్వటటుర్న్ తీస ఆ బాలుడక్ కపా్పరు. ఇటువంట 
ఆచరణాతముక శిక్షణలన్ వారి న్ండ పందము.

మాతాజీ మస్రి న్ండ ఢిల్లు తిరిగి వసుతినని సమయంలో 
భవనం ప్ంగణంలో ఉనని చటలు న్ండ స్కరించిన పండలున్ 
ప్రయాణానిక్ ముందే బాకు్లోలు పాయాక్ చేయంచేవారు. మారగుంలో 
బాబాజీ దర్శనం కోసం వేచి ఉనని భకుతిలకు ఈ పండలున్ 
ఇచేచివారు. ఎవరూ ఖాళీ చేతలతో వన్తిరగకూడదనేది 
మాతాజీ ఉదేదుశయాం. ఇలా భకుతిలందరిపై ప్రేమ, వాత్లాయానిని 
కురిపంచేవారు.

భక్తి, విశా్వసం మరియు నిసా్వర్ స్వ గురించి ఇటువంట 
ఎనోని మహోననితమైన ఉదహరణలు మన మిషన్ కు చందిన 
మహాపురుష్ల ద్వరా లభసాతియ. 

వారి జీవితాల న్ండ కొనిని విషయాలనైనా మనం 
అన్వయంచుకొంటే మన జీవితం  మరింత మరుగుపడ్తంది. 
ముక్తి పర్వం సందరభాంగా సా్వతంత్యాం అనగా ఏమిట అనే ప్రశనికు 
సమాధ్నం బ్రహముజ్ఞానం పంది ఆతము తన వాసతివ స్వరూపానిని 
తెలుసుకొని జనన మరణ చక్రం న్ండ విడ్దల పందటం. 
ఇదియే ముక్తి-మోక్షం. జీవితంలో ఎద్రయేయా ఒడద్డ్కులు 
మనలిని బాధంచవ. సుఖ ద్ుఃఖాలకు పంగిపోము, 
క్ంగిపోము. 

జన్్మ మరణ్ కే బీచ్ కా జీవన్ ముక్తా కా హకాదార్ బనే | 

భక్తా సే భర్పుర్ హో ఇస్్క భక్తా హీ శృంగార్ బనే |

అనగా "జనన మరణం మధయా ఉనని జీవితంలో ముక్తిక్ 
అర్హతన్ సాధంచు భక్తితో పరిపూర్ణంగా నిండ ఉంటూ భక్తి తో 
నే జీవితానిని అలంకరించు"

జనన మరణమనే ఈ జీవిత యాత్లో మనలిని మనం 
తెలుసుకునానిమా? బ్రహముజ్ఞానంతో మన వాసతివ స్వరూపానిని 
తెలుసుకొనానిమా? ఈ జీవన యాత్ లో దీనిపై అవగాహన 
కలిగి బ్రహముజ్ఞానం పందితే ముక్తి తప్పక సది్సుతింది.

మనం స్వ చేసుతినాని, సత్ంగంలో పాలగుంటునాని ఒక 
స్క్షష్మమైన ప్రతికూల ఆలోచన కారణంగా దరి తపు్పతనానిం. 
దీని వలన అహంకారానిక్ లోనై భగవంతడని దూరం చేస్ 
కరములన్ ఆచరిసుతినానిం.

ఆతము న్ ఉదదురించుకోవటం మరిచిపోతనానిం. బ్రహము 
జ్ఞానానిని పందిన మనం ప్రతీ క్షణం భగవంతని ఎరికలో 
ఉంటూ జీవన్ముకుతిలవా్వలి. భక్తియే మన జీవితంగా మారిపోవాలి. 
ప్రతేయాక సమయంలోనే భక్తి చేయాలని భావించకూడద్. 

బ్రహముజ్ఞానం పందిన వారిక్ ప్రతీ క్షణం, రోజంతా 
భక్తిమయంగా ఉంటుంది. ఇలా మనం చేస్ ప్రతీ పని స్వ, 
సమురణ, సత్ంగం మరియు భక్తి  అవతంది.

ఇంటా, బయటా చేస్ సహాయం నిసా్వర్ స్వ అవతంది. 
భక్తితో మన జీవితం సుందరమవతంది. ఇలా మనం 
ముక్తిక్ అరు్హలమవతాము. మిషన్ కు చందిన చినానిరులు 

మరియు సంత మహాతములందరు ముక్తిని పందలని దస 
నిరంకారుడని ప్రి్సుతింది.

ప్రంభంలో ముక్తిపర్వ దినోత్వానిని జగత్ మాతా 
దివ స్గా, తరువాత జగత్ మాతా శహన్ షా దివస్గా,  
ప్రధ్న్ లాబ్ సంగ్ గారి బ్రహముల్నం అనంతరం  ముక్తిపర్వ 
దివస్ గా జరుపుకొంటునానిం. బ్రహముజ్ఞానం పంది గురు 
మారగుంలో నడచి జీవన యాత్న్ సంపననిం చేసుకునని సంత్ 
మహాపురుష్లందరికీ ముక్తిపర్వ దివస్ రోజున నివాళులు 
అరి్పసుతినానిము.

బ్రహముజ్ఞానానిని అవగాహన చేసుకొని భగవంతని ఎరికలో 
ఉంటూ ప్రతీ క్షణం మనలిని మనం తీరిచిదిద్దుకొంటూ ముంద్కు 
సాగాలి. ఏ మానవడ్ ఏ లోపము లేని పరిపూరు్ణడ్ కాడ్. కావన 
భగవత్ సాక్షాతా్కరం పందిన మనం మనలోని లోపాలన్ 
గురితించి వాటని సవరించుకొంటూ తొలగించుకోవటం మన 
కరతివయాం. ఇలా మన ఆధ్యాతిముక జీవితంలో ప్రగతిని సాధంచగలం.

మన జీవితం భక్తితో సంపూర్ణంగా నిండ ఉండలా 
నిరంకారుడ్ కృప చూపాలి. మనలో ఇతరులకు 
సహాయపడాలనే  భావన నిండ ఉండాలి. మనం ఇతరుల 
కనీనిటని తడచి సంతోషాలన్ పంచేవారిగా ఉండాలి. ఇటటు 
భావనలు మన జీవితానిక్ ఆధ్రంగా ఉండాలి. చినానిరులు 
మటటు ముదదు లాంట వారు కన్క బాల సాంగతాయాల ద్వరా వారిలో 
సద్గుణాలు పెంపంద్తాయ. బ్రహముజ్ఞానం పందే సమయానిక్ 
వారు సరైన మారగుంలో ఉండటం వలన వారి జీవితం మరింత 
సుందరంగా మారుతంది. మనందరి జీవితం బ్రహముజ్ఞానానిక్ 
అన్గుణంగా ఉండాలి. మనలిని దరి మళిళించే తపు్పలన్ 
ఉదేదుశయా పూర్వకంగా చేయకూడద్. భగవంతని ఆశీరా్వదం 
అందరిపై సద ఉండాలి.

స్ధు మహాపురుష్ల్లారా, 

   ధన్ నిరంకార్ జీ

గృహసథింలో ఉంటూనే గృహసతా 
కరతావ్యాలను నిరవాహిసూతానే మనం భక్తా 
చెయ్యాలి. ప్రాపంచిక వయావహారంలో 
పూరితాగా లీనమై పరమాత్మను మరచి 

పోకూడద్. సదా భగవంతుడిని ఎరుకలో 
ఉంటూ సమసతా కారాయాలు చేయ్లి. ఇల్ 
చేసే ప్రతి కారయాం భగవంతుని పూజగా, 

సేవగా ఉంటుంది.
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బాబా హరదేవ్ సంగ్ గారు ప్రేమసాగరం. వారిని 
దరి్శంచిన వారిలో హృదయం ప్రేమతో నిండ మరింత 
విశాలమయేయాది. వారి ఆలోచనలు అతయాననితము 
మరియు దృక్పదము సర్వ వాయాపకము. ఎంత 
విశాలమంటే సమసతి ప్రపంచం యొక్క హితం వారి 
దృషిటులో ఇమిడ ఉండది. వారు ఎటటు సంకీర్ణతలు లేని 
విశాలతా్వనిని కలిగి ఉండవారు. వారు ప్రతీక్షణం అందరి 
హితం మరియు కళ్యాణం గురించి ఆలోచించేవారు. 
"లోకా సమసాతి సుఖినోభవంత" అనే భావనకు వారు 
ప్రతిరూపం. వారు 36 సంవత్రాలు సమసతి ప్రపంచానిక్ 
ప్రేమ మరియు సతయా సందేశానిని పంచారు. మనసా, వాచా, 
కరముణా ఇతరులకు ఎటటు హాని కలిగించక వీలైనంత మంచి 
చేయాలనేది వారి భావన. అందరినీ ఆకటుటుకునే చినముయ 
చిద్రూపం వారి సాకార రూపం. పలలులు, పెదదులు అనే 
భేదం లేక అందరు వారి వయాక్తితా్వనిక్ ముగుల్యేయావారు.  
ఇతరులు భ్జించిన తరువాత  వారు భ్జించటం, 

బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ వారి మధుర స్మృతులు

అందరి హృదయంలో నీవే  

అందరి తలపులలో నీవే 

సమరపుణ్ దివస్ (13 మే) సందర్ంగా ప్రత్యాక వ్యాసం :
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ఇతరులన్ సంతోషపెటటు వారు సంతసంచడం వారి విశిషటు 
లక్షణం. ఇలా లక్షలాదిమంది వారి ప్రేమకు పాత్రులయాయారు. 
వారు జీవిత పరయాంతం మానవ కళ్యాణ యాత్లలో 
పాలగునానిరు. దసుడ్  ఎకు్కవ శాతం సమయానిని 
సత్ంగంలోనే గడ్పుతానని పలికేవారు.

మానవ కళ్యాణయ్త్రలు: 

బాబాజీ యొక్క సతయా ప్రచార యాత్లు నిరంతరం 
నలల తరబడ కొనసాగేవి. నినని ఒక ప్ంతంలో, నేడ్ 
ఒక ప్ంతంలో, రేపు మరొక ప్ంతంలో ఇలా వారి జీవన 
యాత్ ఆధ్యాతిముక దహానిని తీరేచి నిరములమైన జలపాతంలా 
ప్రవహించేది. అందరూ ఎంతో ఆతముసంతృపతిని 
పంద్తూ వారిని ఎంతో అభమానించేవారు. ప్రతీ 
రోజు ఎందరో మహాపురుష్లన్ కలుస్తి అశాంతితో 
రగులుతనని జీవితాలకు శీతలతా్వనిని ప్రసాదించటం, 

సుఖ, సంతోషాలతో నింపటం వారిక్ సహజ 
స్వభావంగా ఉండది. కొందరు 

భకుతిలు వారిని దరి్శంచి 
స ం తో షి ం చే వా రు . 

మ రి కొ ం ద రు 
వారి భావాలన్ 
బా బా జీ తో 

పంచుకొని సంతోషపడవారు. మరికొందరైతే బాబాజీ 
వారి తలపై చేయ ఉంచి బాగునానిరా అని పలకరించగానే 
పులకరించి పోయేవారు. ప్రతీ భకుతిడక్ ఈ కారణాలతో 
వారు మళీళి మళీళి గురుతికు వసుతినానిరు. వారిని ఒకసారి 
మాత్మే కలిసన ధ్రిముక, సామాజిక, రాజకీయ ప్రముఖులు 
కూడా వారిని జఞాపతిక్ తెచుచికొంటునానిరు. 

జనులందరి హృదయ స్మ్రాట్: 

బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ మహారాజ్ అందరి హృదయ 
సామ్రాట్. బాబాజీని దరి్శంచిన వారందరు వారిని 
ఎంతగానో ప్రేమించేవారు. వారిది దివయా మనోహర రూపం. 
వారి తేజోమయరూపం అందరినీ మంత్ ముగు్లన్ 
చేస్ది. వారి భావాలు ఎలలుపు్పడూ విశాలంగా ఉండవి. ఏ 
భాష వారైనా, ఏ దేశానిక్ చందిన వారైనా, మానవలంతా 
నా వారే అనే భావన ఇటువంట దైవ స్వరూపులలో 
మాత్మే ఉంటుంది. వారి సా్వరథా రహిత ప్రేమన్ అందరికీ 
పంచేవారు. పలలులు, పెదదులు వయసు తారతమయాం లేకుండా 
వారిని అమితంగా ఇషటుపడవారు.

అందరి మదిలో బాబా హరదేవ్ సంగ్ గారి మధుర 
సముృతలు నేటకీ తాజ్గా ఉనానియ. దీనిక్ సంబందించిన 
ఒక ఉదహరణ.  ఢిల్లు లో సౌత్ ఏషియా ఇంటర్ ఫెయత్ 
హారొముని కాన్కేలువ్ నిర్వహించబడంది. ఈ ఆధ్యాతిముక 
కాన్ఫరెన్�న్ ఢిల్లులో రాష్ట్రపతి భవన్ సమీపంలో 
నిర్వహించారు. బాబా హరదేవ్ సంగ్ గారి రాకకై అందరూ 
ఉతా్హంగా ఎద్రుచూసుతినానిరు. సార్్క (SAARC) 
(South Asian Association for Regional Cooperation) 

దేశాలకు చందిన పలు ఆధ్యాతిముక సంసథాల ప్రతినిధులు 
హాజరయాయారు. నాట భారత ప్రధ్నమంత్రి శ్రీ 
మనోముహన్ సంగ్ గారు, శ్రీలంక, నేపాల్, బంగాలుదేశ్, 
పాక్సాథాన్, ఆప్ఘనిసాతిన్ దేశాల ప్రతినిధులు 
పాలగునానిరు. బాబాజీ ఆ కారయాక్రమంలో ప్రవేశించగానే 

వారందరు భావోదే్వగానిక్ గురయాయారు. బాబాజీ దివయా 
స్వరూపానిక్ మరియు సహజమైన చిరునవ్వక్ ఈ విశిషటు 
అతిధులందరు సమోముహితలయాయారు. బాబాజీ తమ 

ప్రవచనంలో "భూమాత సమసతి మానవాళి కొరకు 
సృషిటుంచబడంది. అందరూ ప్రేమ, సదభావనతో విశ్వ 

సౌభ్రాతృత్వ భావనతో కలిస మలిస జీవించాలి. 
అపు్పడ ఈ భూమి స్వరగుంగా, నివాస యోగయాంగా 
ఉంటుంది. దేశాల మధయా ఉనని హద్దులన్ విభజన 
రేఖలుగా కాక కలిపే గీతలుగా చూడాలి. ఇలా 
మానవాళిలో ప్రేమాన్రాగాలు నలకొంటాయ. 

కేవలం ఏకత్వమే కాకుండా ఈ ఏకత్వం 
సదభావనతో కూడ ఉండాలని పలికారు." బాబాజీ 
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ప్రవాహానిని భకుతిలు ఎంతో శ్రద్గా ఆలక్ంచేవారు. వారి్షక 
సంత్ సమాగాలలో సత్ంగం అనంతరం బాబాజీ 
ప్రవచనానిని లక్షల సంఖయాలో హాజరయన భకుతిలు నిశ్శబదుంగా 
వింటుననిపు్పడ్ సమాగం ప్ంగణంలో అలౌక్కమైన 
ప్రశాంతత నలకొని ఉండది. బాబాజీ ముఖారవిందం 
న్ండ వలువడన దివయా వచనాలన్ ఆచరించాలనే దృడ 
సంకల్పం భకుతిలకు కలిగేది. వారు తమ వచనాల ద్వరా 
భకుతిల ఆధ్యాతిముక ప్రగతిక్ దిశన్ ప్రసాదిస్తి, మారాగునిని 
చూపుతూ, లక్షాయానిని చేరే విధ విధ్నాలన్ తెలిపే వారు. 
జీవితయాత్న్ ఆనందంగా ఒక ఉత్వంగా జీవించాలనే 
ప్రేరణన్ ఇచేచివారు. ఎవరు స్వయంగా ఆనంద స్వరూపులో 
వారే ఇతరులకు ఆనందనిని పంచగలరు. నిరంకారుని 
సాకార స్వరూపమైన బాబాజీ మానవని సమసతి మనో 
కేలుశాలన్ రూపుమాప జీవితాలన్ ఆనందమయం 

చేస్వారు. వారు ఏ విషయం 
గురించైనా తనదైన 

శైలిలో అవగాహన 
కలి్పంచేవారు. ఇలా 
ఎంతో సహనంతో 
మానవాళి ఉద్రణ 
కొరకు కృషి చేసన 
బాబాజీ పటలు సద 

యొక్క ప్రసంగం అతిధులందరి హృదయాలలో చరగని 
ముద్ర వేసంది.

బాబాజీ ప్రేమ అనే గంగన్ ప్రవహింపమని నొక్్క 
చబుతూ, తోట మానవడని ప్రేమించే వాడ భగవంతని 
భకుతిడని పలువబడతాడ్. ప్రేమించటం మరచిన 
మానవడ్ దే్వషంతో జీవిసుతినానిడ్. మానవడ్ మృతి 
చందటం విషాద సంఘటన కాద్. అతయాంత విషాదకర 
సంఘటన ఏమనగా మానవడ్ ప్రేమించటం మరచాడ్. 
అంద్కే ప్రపంచంలో ప్రేమన్ వదజలలుడం అవసరం.

దైవిక సవారం:

బాబాజీ యొక్క మధుర స్వరం భకుతిలందరి 
హృదయాలన్ పరవశింపచేస్ది. వారి ప్రవచనాల 
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కృతజఞాతా బావంతో ఉంటూ తర్క-వితరా్కలు చేయకుండా 
విలువైన ఈ సమయానిని సది్వనియోగపరచుకోవాలి.

అనుకరణ-అనుసరణ:

బాబాజీ తరచుగా మన జీవన విధ్నం స్దిలోని 
దరం వలె ఉండాలని తెలిపేవారు. దరం యొక్క 
కదలిక స్దిని అన్సరించి ఉంటే వసా్రానిని కుటటుగలము. 
అదే కన్క దరం స్ది న్ండ విడగా ఉంటే వసా్రానిని 
కుటటుడం జరగని పని. వయారథా కరములలో తలమునకలై ఉనని 
మానవడ్ మహాతముల హితకర వచనాలన్ ఆలక్ంచటం 
లేద్ మరియు అమలుపరచటం లేద్. బాబాజీ ఎననిడూ 
స్వరం పెంచి మాటాలుడవారు కాద్. ఏ పరిసథాతలోలు 
అయనా మంచినే చూడమనేవారు, మంచినే గ్రహించమని 
తెలిపేవారు. అజ్ఞానమనే అంధకారానిని విమరి్శంచక జ్ఞాన 
జోయాతి వలిగించాలనే శిక్షణన్ మనకు ఇచాచిరు. 

బ్రహ్మజ్ఞానమే జీవితానిక్ పునాది:

బాబాజీ బ్రహముజ్ఞానం ద్వరా మానవాళిని ప్రేమ, 
ఏకత్వం మరియు సదభావన అనే దరంతో జోడంచేవారు. 
నాసతికులు సైతం వారి వయాక్తితా్వనిని అభనందించేవారు. 
ఇతర ఆధ్యాతిముక సంసథాల అధపతలన్, ప్రతినిధులన్, 

భకుతిలన్ గౌరవించి సత్కరించేవారు. 
ఇతర ఆధ్యాతిముక విచార ధ్రలన్ 

మనం విమరి్శంచరాద్ 
అనే శిక్షణన్ 

బాబాజీ ఇచాచిరు. 
జ్ఞాన వలుగుతో 
అజ్ఞాన చీకటని 
పా ర ద్రో ల ట ం 
వలన మనలోని 

లోపాలన్ గురితించగలుగుతాము. ఇది మన ఆతము 
సంస్కరణకు తోడ్పడ్తంది. ఇలా బాబాజీ అతయాంత 
క్లుషటుమైన సమసయాకు సులువైన పరిషా్కరానిని చూపారు. 
ఇక ఎవరికీ ప్రతేయాకంగా ప్రేమతో వయావహరించు, నమ్రత, 
సహనం, సదభావన కలిగి ఉండాలని చప్పక్కరేలుద్. వైర 
దే్వషాలు, ఈర్ష్య వంట భావనలన్ తొలగించుకోవాలని 
ప్రతేయాక్ంచి తెలపనవసరం లేద్ . ఎంద్కనగా భగవత్ 
సాక్షాతా్కరం కలిగిన వారిలో స్్వయ పరివరతిన ఎంతో 
సహజంగానే జరుగుతంది. బాబాజీ విశ్వవాయాపతింగా 
మానవల హృదయాలలో జ్ఞాన జోయాతిని వలిగించారు. 
బ్రహము జ్ఞానానిని ఆధ్రం చేసుకుననివారు ప్పంచిక కషటు 
నషాటులన్ సమర్వంతంగా అధగమించారు. అంద్వలనే 
నేటకీ యుగద్రషటు బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ మహారాజ్ 
అందరి హృదయ సామ్రాట్గా నిలిచారు. నేటకీ భకుతిలు 
వారి మధుర జ్ఞాపకాలన్ నిరంతరం గురుతి చేసుకుంటూ 
'హరదేవా! నీ ఉపకారాలు అనంతం నీకు ఏమిచిచి రుణం 
తీరుచికోగలము' అని భావిసాతిరు.

ప్రేమ బంధం:

బాబాజీ యొక్క ప్రేమ బంధం ఎంత దృడమైనది 
అంటే అందరూ ఈ బంధంలోనే సద ఉండ పోవాలని 
కోరుకుంటారు. వారి ప్రేమకు దూరమవ్వటం అనే చినని 
ఆలోచన సైతం భకుతిలన్ బాధంచేది. తైలధ్ర వలె బాబాజీ 
మరియు భకుతిల మధయా ప్రేమ బంధం ప్రవహించేది.

ప్రపంచంలో వందల భాషలు ఉననిప్పటకీ ప్రేమ భాషయే 
సరో్వతతిమమైనదని బాబాజీ తరచుగా తమ ప్రవచనాలలో 
తెలిపేవారు. వారు ఏ ప్ంతానిక్ వళిళినా సత్ంగంలో 
అక్కడ భకుతిల ప్ంతీయ భాషలోనే 'ప్రేమతో చప్పండ ధన్ 
నిరంకార్' అని చిరునవ్వతో ప్రవచనం మొదలు పెటేటువారు. 
భకుతిలు ఆనందోతా్హలకు లోనై బద్లుగా 'ధన్ 
నిరంకార్ జీ' అని ఉతా్హంగా ముకతికంఠంతో పలికేవారు. 
వారు ప్ంతీయ సంప్రదయ వసా్రాలన్ ధరించి భకుతిలన్ 
ఆనందపరిచేవారు. వారిది మృద్వైన సరళ స్వభావం. 
శారీరక శ్రమన్ లెక్క చేయకుండా సమయానిక్ నిద్ర, 
విశ్ంతి లేకపోయనా జ్ఞాన ప్రచారంలో నిరి్వరామంగా 
పాలగునానిరు. 

పూజయా మాతా సవీందర్ జీ మరియు నిరంకారి 
రాజమాతాజీ బాబాజీ తో పాటు కళ్యాణ యాత్లలో 
పాలగునేవారు. వారి ముగుగురిని వేదికపై వీక్షించి భకుతిలు   
త్రివేణ సంగమం అంటూ ఆనందంతో దరి్శంచుకొనేవారు. 

అస్మానయామైన యోగదానం:

విదయా, సామాజిక స్వ, యువత మరియు మహిళ్ 
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సాధకారత, ఆరోగయాం, రకతిదనం, 
పరాయావరణ పరిరక్షణ, ప్రకృతి వైపరీతాయాలు, 
వృక్షారోపణ, ఆసుపత్రులు, రైలే్వ స్టుషన్, నద్లు, 
చారిత్రాతముక కటటుడాల పరిసరాలన్ శుభ్ం చేస్ స్వచ�త 
కారయాక్రమాలకు సంత్ నిరంకారి మిషన్ స్్వకారం చుటటుంది. 

2010వ సంవత్రంలో బాబాజీ సంత్ నిరంకారి 
చారిటబుల్ ఫండషన్న్ సాథాపంచి 'మానవ స్వయే 
మాధవ పూజ' అనే నినాదనిక్ సాకార రూపం ఇచాచిరు. 
బాబాజీ ప్రంభంచిన ఈ S.N.C.F ద్వరా విదయా, వైదయా 
సాధకారతకు నిరంతరం ఎనలేని కృషి జరుగుతంది.

36 సంవత్సరాల సవార్ణమయ ఆధ్యాతి్మక య్త్ర:

బాబాజీ సద్గురువగా 36 సంవత్రాలు మిషన్ 
యొక్క సతయా ప్రచారానిక్ మారగుదర్శకులుగా ఉనానిరు. 

'కలుపునదే ధరముం విడదీయునది కాద్' అనే 
నినాదనిని ఇస్తి మానవ ఐకయాతన్ పెంపందించటమే 
వాసతివమైన ధరముమని ఉద్ఘటంచేవారు. బాబాజీ సద్గురు 
రూపంలో 36 సంవత్రాలలో మానవ కళ్యాణారదుం చేసన 
స్వ 36 శతాబాదులకు సమమైనప్పటకీ వారు ఎంతో 
వినమ్రతతో బాబా అవతార్ సంగ్ గారు మరియు బాబా 
గురు బచన్ సంగ్ గారు చేసన స్వలతో పోలిస్తి దసుడ్ 

చేసన స్వ చాలా స్వల్పమే అని 
పలికేవారు.

ఇలా సాఫీగా జరుగుతనని 
సతయా ప్రచారానిక్ మే 13, 2016వ 
సంవత్రంలో ఊహించని 

ఒక ద్ర్ఘటన నిరంకారీ జగతిని 
నిరా్ఘంతపరచింది. అమరికా న్ండ 

కెనడా దిశగా ప్రయాణమైన బాబాజీ 
మాంట్రియల్ వదదు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 

తమ నశ్వర శరీరానిని వీడ నిరంకారునిలో 
ల్నమయాయారు. ఈ వారతి తెలుసుకొనని 

కోటాలుదిమంది నిరంకారి భకుతిలు కనీనిరు 
మునీనిరయాయారు. శ్రీ ప్రణబ్ ముఖరీజీ 
(రాష్ట్రపతి), శ్రీ నరేంద్ర మోడీ (ప్రధ్న 
మంత్రి), శ్రీ రాజనాధ్ సంగ్ (రక్షణశాఖా 
మంత్రి), శ్రీమతి సోనియా గాంధ (కాంగ్రెస్ 
పారీటు అధయాక్షురాలు) వంట ప్రముఖులు 

బాబాజీక్ శ్రద్ంజలి ఘటంచారు.

నేడ్ బాబాజీ సాకారరూపంలో మన 
మధయా లేనప్పటకీ వరతిమాన సద్గురువ అయన 

మాతా సుధీక్షా జీ మహారాజ్ వారి రూపంలో 
మనకు మారగుదర్శకత్వం చేసుతినానిరు.

బాబాజీ నిరంకారి భకుతిలకు సంపూర్ణ హరదేవ్ వాణ 
అనే గ్రంథానిని కాన్కగా ఇచాచిరు. ఈ గ్రంథంలో పరమాతము 
యశోగానం, నిరంకారుని మహిమ, సద్గురుని ఆవశయాకత, 
గురు శిష్యాని లక్షణాలు, ఆధ్యాతిముక సాధనాలు వంట పలు 
విషయాలపై బాబాజీ తమ భావాలన్ వయాకతిపరిచారు.

సద్గురు దేహ నామము కాద్ సద్గురు జ్ఞానానిక్ చిహ్నం
సద్గురు దేహమని భావించటం దోషము మరియు అజ్ఞానం 
గురు వచనమే సద్గురువు గురు వచనమే శిరోధ్రయాం
గురు శిక్షణ యే సద్గురువు గురు శిక్షణ యే ధ్రణం
గురు దేవుని ప్రధమ వచనము ఈ ప్రభువే నిరంకారము
అనుక్షణము శ్వాస శ్వాస లో జోడించు మనసుని ఈ హరితో
గురువు హరియు ఒక్కటే భేదము లేద్ క్ంచితుతా
హరదేవుని మాటిది యుగయుగాలుగా ఇదియే
మారుపు చెందని సతయాం

- సంపూర్ణ హరదేవ్ వాణ (21)

యుగద్రషటు బాబా హరదేవ్ సంగ్ మహారాజ్ గారి 
సందేశాలు మరియు జీవన విధ్నం యుగాల తరబడ 
మానవాళిక్ ఎంతో స్్పరితినిస్తి  దిశా నిరేదుశం చేసాతియ.

-హరజీత్ నిషాద్
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‘వాగ్భాషణమొక్కటే  మనిషిక్ సుభూషణం’ అనానిడ్ 
భరతిృహరి. మనిషిక్ నిజమైన అలంకారం అతడ మాట తీరే. 

• ఒంటరిగా ఉననిపు్పడ్ ఆలోచనలిని, నలుగురిలో 
ఉననిపు్పడ్ నాలుకన్ అద్పులో  ఉంచుకోగలిగితే మన 
జీవితం అద్పు తప్పకుండా ఉంటుంది. 

• నాలుకన్ అద్పు చేసుకోగల విదయా తెలిస్తి, అనేక విదయాలు 
అవల్లగా ఒంటపడతాయ.

• నోటని అద్పులో  పెటుటుకుని అందరితో మరాయాదగా 
మాటాలుడ్తూ, పద్తిగా నడ్చుకుంటూ ఉంటే  
ఎక్కడైనా, ఎపు్పడైనా మంచే జరుగుతంది.

• చటుటు సారం పండ్లో వయాకతిమైనటులుగా, మనిషి 
సారం అతడ మాటలో తొంగి చూస్తి ఉంటుంది. 
మంగళకరమైన మాట తీరు మనిషి సంసా్కరానిక్ 
గీటురాయ.

• సంభాషణం మిత భాషణం, హిత భాషణం, సముత  
భాషణం, ప్రియ భాషణం, పూర్వ భాషణం, సతయా భాషణం 
అయనపు్పడ్- అంతకనాని భూషణం  మరొకట లేద్.

• మితంగా హితంగా మాటాలుడాలి. మనిషిక్ గౌరవం తెచేచివి 
ఇవే అనేవారు గాంధీజీ.

• ఎపు్పడూ  నవ్వతూ నవి్వస్తి మాటాలుడ్తూ ఉండాలి. 
మధుర భాషణం వలలు మరాయాద లభసుతింది.  

• నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవతంది కద. 
ప్రియంగా మాటాలుడాలి.

• ఎద్ట వారిని  ముంద్గా మనమే పలకరించడం పూర్వ 
భాషణం.

• రాముడ్ సముత పూర్వ భాషి- మాట కనాని  ముంద్ 
ఆయన చిరునవ్వ ఎద్టవారిని పలకరించేది.

• సతయామే సరో్వననితమైంది కన్క నిరభాయంగా సతాయానిని 
పలుకు. ఆ సతాయానిని ప్రేమగా, నేరు్పగా చపా్పలి. 
మరాయాదగా, హందగా మాటాలుడాలి.

అసలైన ఆభరణం

అమృత కలశం 
• ఆలోచించకుండా మాటాలుడటం, గురి చూడకుండా బాణం 

వేయడం లాంటది. మాటాలుడన తరవాత ఆలోచించాలి్న 
అవసరం రాకూడద్. కాబటటు ఆలోచించి ఆచి తూచి 
మాటాలుడాలి.

• తాన్ ఏం మాటాలుడాలో తెలిసనవాడ్ తెలివైనవాడ్. 
తాన్ ఏం మాటాలుడకూడదో  తెలుసుకోగలిగినవాడ్ 
వివేకవంతడ్ అనానిరు సా్వమి వివేకానంద.

• ఎవరైతే తమ  మాటలవలలు, చేతల వలలు ఇతరులకు బాధ 
కలిగించకుండా ఉంటారో వారే ఉతతిములు.

• ఆచరిస్తి చపే్ప మాటలకు ఆదరణ ఎకు్కవ. ఆదరణ 
పూర్వకంగా చపే్ప మాటలకు ఆచరణ  ఎకు్కవ.

• ఆకటుటుకునేలా మాటాలుడటం ఓ కళ. అయతే ఆ మాటలన్ 
ఎపు్పడ్  మొదలుపెటాటులో, ఎపు్పడ్ ఆపాలో తెలియడం 
మరీ గొప్ప కళ.

• మాటలే మంత్రాలు, చటేలు ఔషధ్లు. మాటలు చాలా 
పద్నైనవి కన్క జ్గ్రతతిగా వాడాలి, బలమైనవి కన్క  
సునినితంగా వాడాలి, ఖరీదైనవి కన్క పద్పుగా వాడాలి.

• మాటాలుడటం అందరూ చేసాతిరు. అయతే అందరిలాగా 
కేవలం నోటతో మాటాలుడతే సరిపోద్. మరింత 
ప్రభావాని్వతంగా ఉండాలంటే మనసుతో, శరీరంతో 
మాటాలుడాలి.

• మాటే  సంపదలకు, మానవ సంబంధ్లకు మూలం. 

• మాటే స్నిహితలిని సంపాదించి పెడ్తంది, శత్రువల్ని 
తయారు చేసుతింది.

• నొప్పంపక తానొవ్వక తప్పంచుకు తిరుగువాడ్  ధన్యాడ్. 
అలాంటవారిక్ శత్రువలే ఉండరు.

• మాటలు గాయపరచగలవ, అదే గాయానిని  నయం 
చేయనూగలవ. సరైన మాటతీరు- చంపడానిక్ వచిచిన 
శత్రువ మనసునైనా మారచిగలద్.

• మాటల మధయాలో సందరాభాన్సారంగా సామతలు, 
లోకోకుతిలు వాడతే  పాయసంలో జీడపపు్పలా మరింత 
మధురంగా, వినసంపుగా అనిపసుతింది. సంభాషణ 
సరస  చతరత కలిగి ఉండాలి. తిడ్తూనే నవి్వంచే హాసయా 
కుశలత కలిగి ఉండాలి.

• ఎవరితో ఎపు్పడ్ ఎలా మాటాలుడాలో తెలిస ఉండాలి. 

• మనిషిక్ భావ వయాకీతికరణ గొప్ప ఆసతి. ఏం చపా్పరనేదని 
కనాని ఎలా చపా్పరనే దనినిబటటు భావప్రసరణ మరింత 
ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. 

• భావవయాకీతికరణ ఎంత గొప్పగా ఉంటే ఫలితం అంత  
మహతతిరంగా ఉంటుంది.
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a డ. విజయ కుమారి 

సద్గురు వచనాలు భకుతిలకు దిశ-నిరేదుశాలు. భకుతిల 
న్ండ ఆశించే ఆచరణాతముక జీవనానిక్ ప్రణాళిక స్త్ం. 
ఆతము విశేలుషణ చేసుకునేంద్కు ఒక కొలమానం. మనలోని 
మలినాలన్, లోటుపాటలున్ స్వయంగా చూసుకునేంద్కు 
తోడ్పడ ఒక దర్పణం.

సద్గురు బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ మహారాజ్ వారి 
గురుమత్ సంబంధంచిన భావాలతో మనం స్వయంగా 
ఆతము పరిశీలన చేసుకోవచుచి, మన  జీవితాలన్ గురుమత్ 
అనే గీటురాయ పై సరిచూసుకోవచుచి. మనం ఈ దర్పణం 
ముంద్ పరిపూర్ణ నిజ్యతీతో 
నిలబడనటలుయతే మనకు మన 
జీవితంలోని లోటుపాటులు మరియు 
తపు్పల మరకలు స్పషటుంగా కనిపసాతియ. 
ఈ మరకలన్ తొలగించుకొని మనం 
ఎంతో స్వచచిమైన, సరళమైన జీవితం 
జీవించగలం. 

     

 � మానవడ్ ప్రేమన్ కోరతాడ్. 
తనక్ ప్రేమ అవసరమని తెలుసు. 
అయతే ప్రేమన్  ఇవ్వటానికైతే 
సద్ంగా లేడ్. అందరూ తనన్ 
ప్రేమించాలని భావిసాతిడ కాని 
తన్ కూడా ప్రేమన్ పంచాలని 
అన్కోవటం లేద్. ఇతరులు నా 
పటలు ప్రేమతో వయావహరించాలి. నేనైతే 
అందరితో కఠినంగానే ప్రవరితిసాతిన్. 
ఇతరుల హృదయాలకు ద్ుఃఖము, వేదన కలిగిసాతిన్ 
మరియు ఏడపసాతిన్. మహాపురుష్లు మనం ఇతరుల 
న్ండ ఎటువంట ప్రేమన్ ఆశిసుతినానిమో అదే ప్రేమన్ 
ఇతరులకు కూడా పంచాలనే ప్రేరణన్ ఇసుతినానిరు. 
మన కోసం ఏ మంచినైతే కోరుకుంటామో ఇతరులకు 
కూడా దనినే ఇవా్వలి.

 � సంపూర్ణ అవతార వాణలో తెలిపనటులుగా మనం పరిణతి 
చందిన వారితో స్నిహం చేయాలి. పరిణతి చందని 
వారిక్ దూరంగా ఉండాలి. వారిని అన్కరించకూడద్. 
ఎవరైతే స్వయంగా సంశయాలతో నిండఉంటారో, 
భ్మలు-బ్ంతలతో జీవిసుతినానిరో, ప్రతికూల 

గురు వచన పాలనతో జీవన్ముక్తి

భావనలతో జీవిసుతినానిరో, అటటువారిని ఎననిడూ 
అన్సరించరాద్. ఎవరైతే పరిపూర్ణ భక్తి విశా్వసాలన్ 
కలిగి ఉనానిరో అటటు భకుతిలనే మనం అన్కరించాలి 
మరియు అన్సరించాలి. సహనం, విశాల హృదయం, 
తృపతి, వినయం కలిగి ఉంటూ, నిషా్కమ భావన, ప్రేమ 
భావంతో స్వ చేస్తి , మనసులో ఎటువంట అనిశిచిత 
లేక, అహంకారం లేక ఎవరైతే వినమ్రతతో జీవిసాతిరో 
అటటు వారిని ప్రేరణగా తీసుకోవాలి. ఎవరైతే శ్రేషటుమైన 
వారిని అన్సరిసాతిరో వారే చైతనయావంతలు.

 � భకుతిని సథాతి ఒక పువ్వన్ పోలి ఉంటుంది. పువ్వ అనిని 
సమయాలలో పువ్వగానే ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచానిని 

మరింత సుందరంగా తీరిచిదిదదుటంలో తనదైన పాత్న్ 
పోషిసుతింది. వాతావరణానిని సుగంధంతో నింపుతంది. 
భకతిజన్లు కూడా మనో సౌందరయాంతో మరియు భక్తి 
పరిమళంతో ఈ ప్రపంచానిని అలంకరిసాతిరు.

 � మనం తరచుగా 'మనస్్ మందిరం' అని పలుకుతూ 
ఉంటాము. అయతే మనసు ్తనంతట తాన్ మందిరంగా 
ఉండటం జరగద్. మనసు్న్ మందిరంగా మనమే 
మలచుకోవాలి. మనసు్లో ప్రేమ మరియు భగవంతడ్ 
నివాసముండాలి. మనసు్లో రాముణ్ణ కాక రావణుడని  
సాథాపంచుకొని, ' మనస్ ్మందిరం' అని పలకటం సరికాద్. 
ఈ మనసు ్ న్ండ శతృత్వ వైర భావాలన్ తొలగించాలి. 
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మనసు్న్ ప్రేమతో నింపాలి. అపు్పడ మనసు్ 
మందిరంగా మారుతంది. ఎవరి మనసులోనైతే 
పరమాతము నివాసముంటాడో, ప్రేమ ఉంటుందో, 
అటటు వాడ్ నడయాడ మందిరంగా, పూజ్ సథాలంగా 
మారతాడ్.

 � మానవడ్ తన కరముల ద్వరా మాత్మే 
భూమిపై స్వరాగునిని సాథాపంచగలుగుతాడ్. ఎత్ెతిన 
భవంతలు నిరిముంచాడ్, పచచిట పంట పలాలు, 
ఉదయానవనాలు రూపుదిదదుడ్. దీని ద్వరా భూమిపై 
స్వరాగునిని నలకొలా్పడని భావించలేము. మానవని 
ఆలోచనలు పవిత్మవ్వనంత వరకు, కలిస మలిస 
జీవించటం నేరుచికోనంతవరకు, అంతటా హింస 
నలకొనిఉననింత కాలం భూమిపై స్వరగు సాథాపన 
జరగద్. భూమి నివాస యోగయాంగా కూడా 
ఉండజ్లద్. 

 � ఒక కుండీలో నాటన మొక్క ఎంత పెదదుగా 
ఎదగగలుగుతంది? అది పరిమితమైన 
ఎద్గుదలనే కలిగి ఉంటుంది. అదే మొక్కన్ 
కుండీ న్ండ తీస బయట ఖాళీ ప్రదేశంలో 
నాటనటలుయతే దని వేరులు ఎంతో దూరం భూమిలో 
నాటుకుంటాయ. దని రెమములు-కొమములు కూడా 
ఎంతో  ఏపుగా, విశాలంగా ఎద్గుతాయ. 
పళుళి ఇసుతింది. దని నీడలో ఎంతో మంది స్ద 
తీరుతారు. మనం సంకుచితమైన భావనలన్ వీడ, 
సంకీర్ణతలకు అతీతంగా విశాలత్వంతో  నిండ 
ఉంటూ జీవనం సాగించాలి.

 � జ్ఞానం అనగా తెలుసుకోవటం. అవగాహన 
కలిగి ఉండటం.  సద్గురువ తమ అపార కృపతో 
ప్రసాదించిన బ్రహము జ్ఞానం వలన జ్ఞాన దృషిటు 
లభసుతింది. ఈ దృషిటు కారణంగా మనం ప్రతి 
క్షణం భగవంతని సర్వవాయాపకతన్ ప్రతయాక్షంగా 
దరి్శసుతినానిము. 

 � అజ్ఞానం కారణంగా మనలో భ్మలు-బ్ంతలు 
ఉదయసాతియ. ఎక్కడ అజ్ఞానం ఉంటే అక్కడ 
భ్మలు ఉంటాయ. భ్మల కారణంగా 
బంధనాలు ఏర్పడతాయ. బ్రహము ప్పతితో భ్మలు 
సమాపతిమౌతాయ. మనం దేని గురించి అయతే 
పరిపూర్ణమైన అవగాహన కలిగి ఉంటామో, ఆ 
విషయం పై పరిపూర్ణమైన విశా్వసం ఏర్పడ్తంది. 
ఎవరికైతే పూరితిగా అవగాహన ఉంటుందో వారు 
ఎటటు భ్మలకు లోనవారు.

 � భ్మలు తొలగినపు్పడ బంధనాలు వీడతాయ. జ్ఞాన 
ప్పతి వలన మాత్మే అజ్ఞానం దూరమౌతంది. 
జ్ఞానం వలన అంధకారం తొలగి, ప్రకాశం 
నిండ్తంది. ఇలా భ్మలనీని తొలగుతాయ. 
బంధనాల న్ండ విముక్తి లభసుతింది. మన 
మూల స్వరూపానిని తెలుసుకుంటే మన మనసు్ 
ప్రశాంతతతో నిండ ఉంటుంది. 

ఒక్కడిని తెలుసుకో - 
ఒక్కడిని విశవాస్ంచు  

- ఒక్కటైపో

నిరంకారీ మిషన్ తెలుపుతనని - ఒక్కడని తెలుసుకో 
- ఒక్కడని విశ్వసంచు  - ఒక్కటైపో - అనే మహావాకయామే 
మానవ ఐకయాతకు ఆధ్రం.

మానవలు 'పరమాతము ఒక్కడ' అని పలుకుతనానిరు. 
సర్వవాయాపకుడని, సర్వశక్తిమంతడని స్్వకరిసుతినానిరు. 
అయతే అదే సమయంలో తమ చతరతతో పరమాతమున్ 
వేరుగా చూపే లేద ఉంచే ప్రయతనిం చేసుతినానిరు. ఈశ్వరుడ్, 
అలాలు, గాడ్ వేరు అనే భావనలన్ వయాకతిపరుసుతినానిరు. 
మనం నివసంచే భూమి ఒక్కటే. ఈ భూమి అందరికీ 
ఆశ్రయం కలిగిసుతింది. అందరికీ అవసరమైన ఆహారం, 
వసా్రాలు, గాలి, నీరు అందిస్తి జీవించేంద్కు అన్వైన 
పరిసథాతలన్, అవకాశానిని కలిగిసుతింది. ఆహార-పానీయ 
అలవాటులు ప్ంతాల వారీగా భననింగా ఉంటాయ. ఇదే  
వైవిధ్యానిక్ గల కారణం. మనం తీసుకునే ఆహారం మన 
శారీరక అవసరాలకు అన్గుణంగా ఉంటుంది. ఇతరుల 
వస్త్రధ్రణ, ఆహార-పానీయ అలవాటలున్ దే్వషించకుండా 
ఉంటే సామరసయాంతో, శాంతితో జీవించగలము. అందరితో 
కలిస మలిస ముంద్కు సాగే మారగుం సుగమమౌతంది. 
వాసతివానిక్ వసా్రాలు మన శరీరానిని ఎండ, చలి, వాన 
వంట వాతావరణ పరిసథాతల న్ండ కాపాడతాయ. మన 
ఆహారాయానిని మరింతగా పెంచుతంది. అయతే మానవడ్ 
వీటని కూడా విభజనకు, భేదభావాలకు కారణంగా 
చూపుతనానిడ్. 

మానవ ఐకయాత యొక్క ఆవశయాకత నినాని ఉంది, 
నేడూ ఉంది మరియు భవిషయాతతిలోనూ ఉంటుంది. నేడ్ 
సద్గురు మాతా సుదీక్షా జీ మహారాజ్ ఈ మానవ ఐకయాతన్ 
దృఢపరిచేంద్కు, భూమిపై స్వరగుతలయా వాతావరణం 
సాథాపంచేంద్కు, సుందరంగా తీరిచిదిద్ేంద్కు అహరినిశలు 
కృషి చేసుతినానిరు.
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మానవడ్ అజ్ఞానం కారణంగా పరమాతముకు 
దూరమై 84 లక్షల జనములలో తిరుగాడ్తూ అనంతమైన 
ద్ుఃఖానిని, బాధలన్ అన్భవిసుతినానిడ్. ప్రతీ వయాక్తి సుఖం 
కావాలని కోరుకుంటాడ్. అలాగే ద్ఖం ఉండకూడదని 
ఆశిసాతిడ్. ద్:ఖం తిరిగి రాకూడదంటే శరీరం మరలా 
ధరించకూడద్. అంటే మరో జనము ఉండకూడద్. దీనినే 
మోక్షం అంటారు.

జీవనకు ద్ుఃఖం ఎంద్కు కలుగుతందనే ప్రశనికు 
ఆది శంకరాచారుయాలు ఇలా సమాధ్నం ఇచాచిరు – 
దేహధ్రణము వలన ద్ుఃఖం కలుగున్. ఈ దేహానిని 
మనం చేసన కరముల కారణంగా ధరిసాతిము. మన కరములకు 
మూలకారణం మనలోని రాగ దే్వషాలు. ఈ రాగ దే్వషాలు 
అవివేకం వలన కలుగుతాయ. ఈ అవివేకానిక్ కారణం 
అజ్ఞానం. అజ్ఞానం అనాది,  అనిర్వచనీయము.

తరతి శోకమాతమువిత్ ఆతము జ్ఞానం ద్వరానే ద్ుఃఖం 
దూరమౌతందని నారద్నితో సనత్కమారుడ్ తెలపటం 
జరిగింది.

మోక్షమంటే ఏమిట? మనిషి చనిపోయన తరువాత 
ఎక్కడక్ వళ్తిడ్? అనే మౌలికమైన ప్రశనిలకు సమాధ్నం 
మనకు తెలియాలి. ప్రతీ మానవడ్ మోక్ష సాధనా రహసయాం 
తెలుసుకొని జీవిత లక్ష్యమైన మోక్షానిని పందలి.

ఉదహరణకు మనం ఎక్కడకైనా వళ్ళిలని 
భావించినపు్పడ్ వారి చిరునామా తెలిస్తి నేరుగా వారి 
ఇంటకే చేరుకుంటాము. అదే వారి చిరునామా 
తెలియనపు్పడ్ అటూ ఇటూ తిరుగుతూ 
ఇబ్ందిపడతాం.  అదే విధంగా 
మోక్షం కలిగే వరకు మానవడ్ 
అనేక  దేహాలు ధరిస్తి, జనన-
మరణ చక్రంలో తిరుగాడ్తూ 
ఉంటాడ్. 

పరమాతమున్ తెలుసుకునని, పరిచయం కలిగి ఉనని 
జీవాతము, ఈ ఆయుష్్ష ముగిసాక తన స్వగృహమైన 
పరమాతములో యోగమై శాశ్వత ముక్తిని పంద్తంది. 
దీనినే కైవలయా ప్పతి అంటారు. 

ఆతముజ్ఞానం కలిగే వరకు మోక్షం రాద్ అనేది యధ్ర్ం. 
దేహ భావంతో చరించేవారు బంధనాలలో చికు్కకొని 
ఉంటారు. భగవత్ సాక్షాతా్కరం, సాధు సాంగతయాం, శాస్త్ర 
పరిచయం ద్వరా శరీరం, మనసు్, బుది్, ఇంద్రియాలకు 
అతీతమైన ఆతమున్ సాక్షాత్కరించుకొని మనలినిమనం 
ఉదదురించుకోగలము.

మానవ జీవన వికాసానిక్ చతరి్వధపురుషారాథాలైన 
ధరామురథా కామ మోక్షాలే ప్రధ్నం. ధరముమే మోక్షానిక్ 
పునాది. అరథా కామాలు ధరము బద్మైనపు్పడ మోక్షమారగుం 
సులభమౌతంది. గృహసథా జీవనం మోక్షానిక్ ఏమాత్ం 
అడ్డుకాద్. సంసారంలో ఉంటూ, గృహసథా జీవనానిని 
గడ్పుతూ కూడా భగవంతనిక్ చేరువ కావచుచి.

ఉననిదనితో సంతృపతి పడ్తూ, బ్రహము సతయాం- జగత్ 
మిధయా అని తెలుసుకొని ఈ మారు్పచందే ప్రపంచంలో 
మారు్పచందని పరమాతమునే కోరుకుంటూ, ‘అహం 
బ్రహాముసము, తత్వం అస, అయామాతాము బ్రహము, ప్రజ్ఞానం బ్రహము’ 
అనే మహా వాకాయాలన్ అన్భవంలోక్ తెచుచికొని, ఎలాంట 
వాయామోహాలకు లోన్కాకుండా, ఇతరులకు చేతనైన 
సహాయం చేస్వారిక్ మోక్షం తధయామని శాస్త్రగ్రంధ్లు 
తెలుపుతనానియ.

మానవడ్ తన నితయా, సతయా, ముకతి స్వరూపమైన 
మూలానిని తెలుసుకోవాలి. బంధ్ల న్ండ సుఖద్ుఃఖాల 
ద్వంద్వల న్ండ జనన మరణం చక్రం న్ండ 
బయటపడాలి. విడ్దల పందలి.

ముక్తి ఊరికే రాద్. ముక్తిక్ కూడా అర్హత ఉండాలి. 
బ్రహము జ్ఞానం జీవన ముక్తిక్ అర్హతనిసుతింది. జనన-
మరణ చక్రం న్ండ విడ్దల కలిగిసుతింది. భ్మలు-
భ్రాంతలు మనసులో ఉననింత కాలం జీవడ్ బంధ 
విముకుతిడ్ కాలేడ్. జీవించి ఉననిపు్పడ భ్మలు-

 మోక్షం 
స్ది్ధంచాలంటే...? 

అమరతావానిక్ తరుణోపాయం 
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భ్రాంతలు తొలగించుకొని బ్రహము భావంతో అనగా soul-
consciousness తో జీవించి ఉననివారే జీవన్ముకుతిలౌతారు. 

నితయామైన శాశ్వతమైన స్వరూపానిని తెలుసుకొని జీవిత 
లక్షాయానిని గురితించి ఆ దిశగా అడ్గులు వేయటమే మోక్షం. 
సుఖ ద్ుఃఖాల తిరగలి రాళళి మధయా నలిగిపోతననిటువంట 
మానవడ్ పాపాలు, మలినాలు, దోషాలు, రుగముతల 
న్ండ విడ్వడ, ఆతిముక శక్తిని పెంచుకొని  నిరేలుప సథాతిలో, 
హాయగా, ఆనందంగా ఈ సంసార భవసాగరానిని దట 
సురక్షితంగా సతయా పథానిని చేరుకోవాలంటే జ్ఞానమొక్కటే 
శరణయామని సనాతన ధరముము, ప్మాణక శాసా్రాలు 
తెలుపుతనానియ. 

మోక్షం అంటే మరణం తరా్వత పందేది కాద్. 
బ్రతిక్ ఉండగానే  అన్నితయాం ఆతముభావంతో జీవించడమే 
మోక్షం. ఈ మోక్ష సాధన కోసం మన దృక్పథం మారాలి. 
లౌక్కమైన విషయాలన్ండ, ఇంద్రియ ఆకర్షణలన్ండ, 
ప్పంచిక లాభ- నషాటులు, జయాపజయాలు అనే 
ద్వంద్వల న్ండ, వాసనలు, సంసా్కరాల న్ండ విముక్తి 
పందటమే యదర్మైనటువంట మోక్షం.

మోహ క్షయమే మోక్షం. ఆతముజ్ఞానం పందగానే 
మోహం, మాయ, ఆశలు, అభమాన-అహంకారాలు, 
రాగ-దే్వషాల భవ బంధనాలకు కారణమైన  దేహభ్రాంతి  
తొలగి జీవ- బ్రహె్ముకయా అన్సంధ్నం జరిగి  జీవన్ముకాతివసథా 
ప్పతిసుతింది.

బృహదరణయాక ఉపనిషతతి లోని శాంతి మంత్ం 
అసతోమ సదగుమయ; తమసోమ జోయాతిరగుమయా; 
మృతోయారాము అమృతంగమయ  తెలిపనటులుగా ఆతము 
జ్ఞానం మనలిని అసతయాం న్ండ సతయాం వైపు, అంధకారం 
న్ండ ప్రకాశం వైపు, మృతయావ న్ండ 
అమరత్వం వైపు నడపసుతింది. 

‘ఏకం సత్ విప్ర బహధ్ వదంతి’ ఏక చైతనయామే 
అనినిటకీ ఆధ్రమైనది. ఈ అనంత చైతనయామే సమసతి 
జీవకోటగా, మానవాళిగా ఉంది. మానవలందరూ తమ 
ఆతోముద్రణ చేసుకోవాలి. తన మూలమున్ తెలుసుకొని 
యోగమవా్వలి. గౌతమ బుద్్డ్ తన పావన వాకాయాలైన 
బుద్ం శరణం గచాచిమి, ధరముం  శరణం గచాచిమి, సంఘం 
శరణం గచాచిమి’ ద్వరా పారమారి్క జ్ఞానం కోసం 
సద్గురువన్, ధరామునిని, సత్పరుష్లన్ ఆశ్రయంచమని 
తెలపటం జరిగింది. 

“యోగుః చితతి వృతితి నిరోధుః” అనానిరు పతంజలి 
మహరి్ష. మనలో ఈ జ్ఞాన జోయాతి దేదీపయామానంగా 
వలగాలంటే మనం అన్నితయాం నిషా్కమ స్వ, సాధు 
సాంగతయాం మరియు భగవనానిమ సమురణ చేయాలి. 
పవిత్మైన హృదయం, నిరములమైన మనసు్, దృఢసంకల్పం 
కలిగి ఉండాలి.    సర్వభూత దయ, పరోపకార భావన 
కలిగి ఉంటూ, పరనింద, దే్వషం, శతృత్వ భావనకు 
అతీతంగా జీవించాలి. ఈ విధంగా జీవన యాత్న్ 

కొనసాగిస్తి జీవన్ముకతి సథాతిలో సద 
ఉంటూ వరతిమాన జీవితానిని 
ఉదదురించుకోవటమే మోక్షము.

కావన మోక్షం అనేది 
ఒక పదవి కాద్. ఒక వసుతివ 

కాద్. పందలని అన్కోవటానిక్ 
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వాసతివానిక్ అది కొతతిగా పందేటటు వంటదీ కాద్. 
ఇది అన్భవంలోక్ తెచుచికోవలసన సథాతి. దీనిక్ జ్ఞానమే 
తోడ్పడ్తంది. ఈ సథాతిని ఎపు్పడో మరణంచిన తరువాత 
కాకుండా, జీవించి ఉండగానే పందలి.

‘ప్పతిసయా ప్పతి:’ అనగా ప్రతేయాకంగా పందేదేదీ 
లేద్. వాసతివంగా మనమందరం ముకుతిలమే. అయతే 
ఈ అవగాహన మనలో లోపసుతింది. ఈ జ్ఞానం కలిగిన 
వాడ్ బుద్్డ్. ఈ జ్ఞానం లేనివాడ్ బద్్డ్.  ఈ సథాతిని 
సాక్షాత్కరించుకోవాలి. 

 "అదినేనై" ఉనానినని తెలుసుకోకపోవటమే అనిని 
బంధనాలకు కారణం. భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడక్ 
మోక్షము లేద్. జ్ఞానం ద్వరా నేన్- నాది అనే దేహ బ్ంతి 
తొలగి, విషయవాసనల వైపుకు మళళికుండా ఇంద్రియ 
నిగ్రహంతో, సమతలయాతన్, సమసతితిని అన్భూతి 
చంద్తూ సథాతప్రజుఞాలుగా ఉంటే జీవితం సాఫలయాం 
అవతంది. 

భగవత్ సాక్షాతా్కరం పందిన వాడ్, సజజీన సాంగతయాం 
చేస్వాడ్, శాస్త్ర జ్ఞానం కలిగినవాడ్, ఇంద్రియాలన్ 
జయంచినవాడ్, నితయా సంతష్్ఠడ్, విచారణ చేస్వాడ్, 
మటటునీ, బంగారానిని సమదృషిటుతో చూస్వాడ్ జ్ఞాని.

బ్రహముజ్ఞానం పందినవాడ దృషిటు ప్రపంచ విషయాల 
మీదకు మళళిద్. ఈ విశ్వమంతా వాయాపంచి ఉనని ఆతము 
వసుతివపై దృషిటు నిలిచి ఉంటుంది. ఇలా కోరికలనినిటనీ 
విడచిపెటటు, అహంకారం, అభమానం, మమకారం 
లేకుండా మలిగేవాడ్ పరమశాంతిని పంద్తాడ్. 

ఇటటు జీవన విధ్నం ద్వరా జీవాతము తన నిజసథాతియైన 
పరమాతము ధ్మానిని చేరి నితాయానందనిని శాశ్వతంగా 
అన్భవిసుతింది. 

ఇదియే అమరతా్వనిక్ తరుణోపాయం. ఇదియే 
ముక్తి - ఇదియే మోక్షం 

గురువు చూపంచినంత వరకు ఆత్మకు జ్ఞాన దరపుణము 

తెలుసుకనగ లేడే మానవుడు ఈయన అసలు సవార్పము 

దరపుణమంటే తెలియని వ్డు ఈ జగమున ఉంటే ఎవరైనా 

తన అసలు ర్పమును తెలుసుకోన జ్లడు తానెపపుటికైనా 

తనను తాను సరిదిద్దాకనుటకు అదదాము ముంద్ 
కెవడొస్తాడో 

తన ర్పము తెలియని వ్డు తానింకెటులా అవుతాడు 

జ్ఞాన దరపుణము పంద్ము సద్గురువు నుండి నిను్న నీవు 
తెలుసుకుంట్వు 

హరదేవుని మాటిది మానవుడా నీవు ఈశవారుని 
తెలుసుకుంట్వు. 

 - సంపూర్ణ హరదేవ వ్ణి(30)

జీవన ముక్తా అనగా జీవించి ఉండగా విడుదల పందటం. అజ్ఞానాంధకారం నుండి 
దివయా ప్రకాశం వైపు రావడం. దేహం, ఇంద్రియ్లు, బుది్ధ, చితతాం, అహంకారం, ఇవనీ్న 
బంధనాలోలా కటుటుబడి ఉంట్యి. ఆత్మజ్ఞానం పందగానే మోహం, మాయ, ఆశలు, 
అభిమానం, అహంకారం, రాగ-దేవాషాల భవ బంధనాలకు కారణమైన దేహభ్ంతి 

తొలగి జీవ-బ్రహ్్మకయా అనుసంధ్నం జరిగి జీవను్మకతా అవసథి ప్రాపతాసుతాంది. 

బాబా హరదేవ్ స్ంగ్ జీ మరియు సద్గురు మాతా 
సుదీక్షా జీ గారి ప్రవచనాలను వినండి. 

EPIC TV లో మంగళవ్రం మరియు గురువ్రం 
ఉదయం 7Ñ00 నుండి 7Ñ30 గంటల వరకు  

Colors TV లో ప్రతి శనివ్రం 
ఉదయం 6Ñ00 నుండి 6Ñ30 గంటల వరకు

EPIC మరియు  Colors TV లో 
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a స. హెచ్. జననీశ్వరి

గురువంటే కేవలం దేహం కాద్

గురువంటే కేవలం దేహం కాద్ 
దేహం తో ప్రకటతమౌ సతయాజ్ఞానం              ||గురు|| 

ప్రథమంగా దైవానిని - దరి్శంచిన పమముటే 
భక్తి అనే బీజం - అంకురించునూ 
సద్గురువే - జ్ఞానదతని తెలిస్ 
సమయపు సద్గురుచరణాలకు - శిరసు్ వంచుమూ   
                ||గురు|| 
భౌతిక - ఆధ్యాతిముక - సమతలయాతతో 
జీవిత పరమార్ం - తెలియబడ్న్ 
గురుబోధతో - ఆతముతతతి్వమరిగీ 
సతయామారగుపు దిశలోనే - పయనించుమా         ||గురు|| 

ఏకేశ్వరునే తెలిస్ - ఏకేశ్వరునే కొలిచీ 
'ఏకం' లో జీవించుట - వాసతివ ధరముం 
ఒక స్త్మేము - కలుపు పూవలనినిటనీ 
ఏకత్వమే కలుపున్ - నరులందరినీ               ||గురు|| 

ఆధ్యాతిముక పరిణామ - క్రమంలోనే మానవడ్ 
దివయా మానవనిగానే - ఎద్గ గలుగునూ 
'చైతనయాం' తో - అన్భూతి పంద్టే 
మానవ జీవన - అంతిమ - లక్ష్యమేన్లే         ||గురు|| 

వరుస : నా కంటపాపలో ..

జనములు తిరుగుట ఎనానిళుళి 

జనములు తిరుగుట ఎనానిళుళి - 
 సద్గురు శరణమునే వేడ్ 
మది తెలిప నీ గతి మారిచి -
  చక్కని మనసులుగా, కలముషరహితలుగా||జ|| 

ముంద్నని పరమాతమున్ వేడ్ - 
 మంచిగ గడ్పుము జీవితము 
మనసున సమురణే చేస్దము 
అంతటా దైవానేనిగాంచదము           ||జ|| 

ఇచాచిడమము మానవ జనము -
  తదిలో తనలో కలియుటకు 
గురుచరణాలలో చేరితిమి 
మనక్క లేద్ మళీళి జనము        ||జ|| 

సత్ంగమునే సాధన చేస - 
 మానవస్వయే బాటగా వేస 
పరమాతముని ప్రియ సంతతిగా
 జీవితమే సాగించదము         ||జ|| 

గీతా మాధుర్ం 

సంత్ నిరంకారీ ఏప్రిల్ - ఆగష్టు 2020 19



"సమర్పణతో జీవితంలో అనీని లభయామౌతాయ. ఎవరైతే 
సమరి్పతమవ్వరో వారు జీవితంలో సర్వము కోలో్పవటం 
జరుగుతంది. సద్గురువ స్వయంగా సమరి్పతమై, గురుశిష్యానిక్ 
కూడా సమర్పణ యొక్క విధవిధ్నానిని నేరు్పతనానిరు"

పరమపత పరమాతా్మ! అణువణువున నీ నివ్సము 
చేసేది చేయించేది నీవే, అంతయు కూడా నీ వసము 
రాజులకే రాజువు  నీవయ్యా, దాసులకే నే దాసుడను

ఈ ప్రపంచంలో సద్గురువన్ ఆశ్రయంచటం, శరణు 
వేడటమే అతయాంత శ్రేష్ఠమైన కరము. సద్గురువ ముంద్ సమర్పణ 
అవ్వటం గురుశిష్యానిక్ అతయాంత ఆవశయాకము మరియు 
లాభదయకయు. సమర్పణతో జ్ఞానం మరియు జ్ఞానంతో ముక్తి 
మారగుం తెరవబడ్తంది. సమర్పణ మన వయావహారిక జీవితానిని 
సహజంగా, సరళంగా మరియు సుందరంగా తీరిచిదిద్దుతంది. 

సమర్పణ భావన కలిగిన భకుతిడ్ తన మనసు్తో ఇలా 
పలుకుతాడ్ - 

"ఓ మనసా! నీవ శాంతితోనైనా లేద అశాంతితోనైనా 
ఉండగలవ. నీవ శాంతిని కోరుకుననిటలుయతే ఇతరుల 
అవగుణాలపై దృషిటు సారించకు. నీవ ఇతరులకు నషటుం చేకూరేచి 
పన్లు చేసుతిననిటలుయతే అది నీవ నీ ప్రగతి మారగుంలో గోతలు 
తవ్వకుననిటేలు.  నీవ సద ఇతరులు నిన్ని ప్రశంసంచాలని 
కోరుకుంటావ. ఇది ఒక భయానక రోగము. ఎప్పటవరకైతే 
ఇతరుల పటలు చులకన భావనతో వయావహరిసాతివో, అప్పటవరకు 
అందరూ నిన్ని లోలోపల దే్వషిసాతిరు. "

సమర్పణ భావంతో నిండన భకుతిడ్ తీవ్ంగా వాయాకులత 
చందడ్, ఆందోళనకు లోన్ కాడ్. సమసతి విషయాలన్ 
సద్గురు చరణాలలో సమరి్పంచినపు్పడ్, జరిగే ప్రతి 
సంఘటన వర ప్రసాదమే అవతంది.  సద్గురుని చరణాలలో 
సమరి్పతమైన జీవడ భవసాగరానిని దటగలడ్. జీవితానిని 
కళ్యాణ మొనరుచికోగలడ్. ఎక్కడ సమర్పణ ఉంటుందో అక్కడ 
సుఖశాంతలు ఉంటాయ. యశసు్ - ఐశ్వరయాం సది్సాతియ. 
ముక్తి కైవలయాం ప్పతిసాతియ. 

మనో మారగుంలో చరించేవారు ఎననిడూ సమరి్పతమవ్వలేరు. 
గురువపై పరిపూర్ణమైన శ్రద్-విశా్వసాలు కలిగిన గురుశిష్యాడ్ 
తనన్ తానూ సమరి్పంచుకోగలుగుతాడ్. మనో ముఖుడ్ 
తర్క-వితర్కం చేస్తి తన బుది్ కుశలతపై అభమాన 
అహంకారాలన్ ప్రదరి్శసాతిడ్. 

గురుశిష్యాడ్ సద్గురువకు దసుడగా జీవిసాతిడ్. 
గురువచనాలే అతడక్ శాసనం. గురు ఆదేశాన్సారం తన 
జీవితానిని మలచుకుంటాడ్. ఎవరైతే సమరి్పతమౌతారో, వారు 
దైహిక, దైవిక మరియు భౌతిక తాపాల న్ండ రక్షింపబడతారు. 

ఏకై స్థే సబ్ స్థై సబ స్థై సబ్ జ్య్!

దీని భావము: ఎవరైతే సద్గురువన్ ఆశ్రయసాతిరో, వారు 
అనిని కారాయాలలో  సమరుథాలుగా ఉంటారు. అరుజీన్డ్, శ్రీకృష్్ణడని 
ఆశ్రయంచి విజయం సాధంచాడ్. 

సమర్పణలో ఎంద్కు? ఎలా? అనే ప్రశనిలు ఉదయంచవ. 
గురువచనాలన్ సతయా వచనాలుగా భావించి ఆచరించేవాడ 
గురుశిష్యాడ్. సంత్ నిరంకారీ మిషన్ యొక్క రెండవ గురువైన 
శహాన్ షా బాబా అవతార్ సంగ్ జీ, తమ సద్గురువైన బాబా 
బూటా సంగ్ జీ పటలు కనబరిచిన అపార గౌరవ విశా్వసాలు, శ్రద్, 
నిషటు, సమర్పణ భావన మాటలలో వరి్ణంచలేనిది. ఇవే వారి సారథాక 
జీవనం వన్క ఉనని రహసాయాలు. సమరి్పతమైన గురుశిష్యాడ్ 
తన బుది్, ఆలోచనలన్, సమసతిం సద్గురుని ఆలోచనలో విల్నం 
చేసాతిడ్. వయాక్తిగతమైనది ఏదీ అతడక్ లేద్. 

బాలా మరదనా శ్రీ గురునానక్ దేవ్ జీ వారి శరణు పంది 
జీవితానిని సారథాకం చేసుకునానిరు. ఒకసారి మురిక్ గుంటలో 
ఏదో వసుతివ పడనపు్పడ్ గురునానక్ జీ తన అన్చరులన్ 
దనిని బయటకు తీయమనానిరు. అయతే వారు ఆ పని 
చేయటానిక్ ఇషటు పడలేద్. మరదనా మాత్ం వంటనే దనిని 
బయటకు తీసారు. ఇది మరదనా యొక్క గురుమతిని మరియు 
సమర్పణ భావనన్ తెలుపుతంది. గురునానక్ ప్రసన్నిడై 
మరదనా జీ ని ఆశీర్వదించారు. వాసతివానిక్ మురిక్ గుంటలో 
పడన వసుతివన్ తీయమనటం గురుశిష్యాల సమర్పణ భావానిని 
తెలుసుకునేంద్కు ఒక పరీక్ష మాత్మే. గురువ ఆజఞాన్ పాటంచే 
గురుశిష్యాడ జీవితానిని గురువ తమ పావన ఆశీరా్వదంతో 
ప్రకాశవంతం చేసాతిరు.

a శ్రేష్ఠ

సమరపుణయే  
భక్తా 
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ఈశ్వ్స్యాపనిషత్ 

సర్వం ఆతముగా దరి్శంచినపు్పడ్, సరా్వనిని ఏకత్వ 
భావనతో చూసనపు్పడ్, శోకం మటుమాయమవ 
తందని ఈ ఉపనిషత్ చపుతింది.

కేనోపనిషత్

ప్రతి కదలిక చైతనయాం న్ండ ఉదభావిసుతింది, 
చైతనయాం వయాకతిం కాద్, అవయాకతిం కాద్, రెండంటక్ 
భననిమైనది, ప్రతి ఆలోచన ఈ చైతనయాం న్ండ 
ఉదభావిసుతిందని ఈ ఉపనిషత్ చపుతింది.

కఠోపనిషత్:

ఆతము తతా్వనిని దరి్శంచినవారే నీకు అన్భవానిని 
ప్రసాదించగలరు.

ప్రశ్న ఉపనిషత్ 

నామ, రూప, క్రియలతో నిండన ఈ సృషిటు 
స్వచ్ఛమైన పురుషతత్వం న్ండ వచిచింది.
గంగా యమునా నద్లనీని నామరూపాలతో 
ఉంటాయ. సముద్రంలో కలిసాక నామరూపాలన్ 
వదిలేసాతియ. అలాగే పురుష చైతనయాంతో 
ల్నమయాయాక ఆ కలయక ఆతముగానే, మనకు 
ఏకంగా సాక్షాత్కరిసుతింది.

ముండకోపనిషత్

నీవ చూస్ ఈ ప్రపంచం అంతా బ్రహముస్వరూపమే, 
అది పరిపూర్ణంగా నీ చైతనయామే, ఎక్కడ చూచినా, 
ఏమి చూచినా, నీకు న్వే్వ దర్శనమిసుతింటావని 
చపుతింది.

మాండూకయా ఉపనిషత్

జ్గృద్, స్వపని, సుష్పాతివసథా అనే 3 అవసథాలు 
మానవనిక్ ఉంటాయ, 3 అవసథాలు లేవ, అంతా 
కలిస తరియావసథా లోనే ఉందని తెలుసుతింది, 
చూస్వాడ్, చూడబడది, ఇలా రెండ్ లేవ,రెండూ 
ఒక్కటే అని చపుతింది.

తైతతారీయ ఉపనిషత్ 

మనలో ఉనని పంచకోశాలు, ఒకొ్కక్క పరలాగా, 
విపు్పకుంటూ పోయ ఆనందమయ కోశం కూడా 
దట చివరిక్ కోశాలనీని నాకు వేరుగా లేవ,అవనీని 
నా స్వరూపాలే అని చపుతింది.

దశోపనిషతుతాలు  వ్టి స్రాంశం
ఐతరేయ ఉపనిషత్ 

ఆతమున్ అనేకత్వంగా కాక, ఏకత్వంగా చూడటం 
నేరుచికోవాలి, దృషిటు ని ఏకత్వం వైపు మళిలుంచాలి, 
జీవ జగత్ రూపమైన సృషిటు అంతా ఒక సంకేతం 
అని శాస్త్రం వరి్ణసుతింది, ఇదే శాస్త్ర రహసయాం 
అంటుంది ఐతరేయం.

చాంధోగయా ఉపనిషత్

అంతా ఏకత్వమే అని గ్రహించాక, నేన్ అనగా 
శరీర ఇంద్రియాలకు అతీతంగా ఉనని చైతనయాం 
అని, ఏకాతము రూపమైన ఆ పరమాతేము న్వే్వనని 
చపుతింది, తతతి్వ మస అని చపుతింది చాందోగయాం.

బృహదారణయాక ఉపనిషత్

మనం చేయవలసన సాధన బాహయాంగా కాద్, 
సాధన అంతరంలో చేయాలని అహం బ్రహాముసము 
అనే సద్ంతానిని  ఈ ఉపనిషత్ చపుతింది.

గాయత్రీ మంత్రం 
ఋగే్వదములోని ఈ గాయత్రీ మంత్ం 
ప్ణానిని రక్షించే మంత్ంగా భావిసాతిరు. 
ముక్తి పందటానిక్ ఈ మంత్ం మూల 

కారణం అని ఋష్లు తెలిపారు. 

ఓం భూరు్వసవావః 
తత్స వితురవారేణయాం 
భరోగు దేవసయా ధీమహి 

ధియోయోనవః ప్రచోదయ్త్ ||
దీని భావము: అనినింటకీ వలుగు నిచేచివాణ్ణ,  
ప్రకాశమాన్లోలు అగ్రగణుయాణ్ణ మనం 
ధ్యానిదదుం. అయన మన బుది్క్ దరి 
చూపంచుగాక!



భగవంతడ్ మానవడని తన ప్రతిరూపంగా సృషిటుంచాడ్. అయతే మానవడలో 
ప్రేమ, కరుణ, సహనం మరియు విశాలత్వం లోపసుతినానియ. మానవడ 
ఆలోచనలు సా్వర్ంతో నిండ ఉంటూ సంకుచితంగా ఉంటునానియ. అంద్చేతనే 
యుగయుగాలుగా సంత్ మహాపురుష్లు మానవడని మానవీయ గుణాలన్ 
పెంపందించుకోవాలనే సందేశానిని ఇసుతినానిరు. వీరి సందేశం ఒక ప్రతేయాక జ్తి, 
సంప్రదయం మరియు సంస్కృతిక్ చందిన వారిక్ కాక సమసతి మానవాళిక్ 
వరితిసుతింది. ప్రపంచం నరకంగా మారిందని మహాపురుష్లు తెలుపుతనానిరు. 
మానవడ్ తన వయావహారంతో భూమిని స్వరగుంగా లేద నరకంగా మారచిగలడ్. 
ప్రపంచానిక్ సుందర రూపానిని ఇచేచి బాధయాత మానవడదే. ఇతర జీవరాశులు 
భూమిని స్వరగుంగా లేద నరకంగా మారేచి అవకాశం లేద్. మహాపురుష్ల 
సందేశాలనీని పశువలకు కాక పశు ప్రవృతితిని ప్రదరి్శసుతినని మానవడకే 
ఇవ్వబడ్తనానియ. తనలోని రాక్షస గుణాలన్ తొలగించుకోవాలని హితవ 
పలుకుతనానిరు. మానవీయ గుణాలన్ పెంపందించుకోమని తెలుపుతనానిరు. 
మనసులోని విష భావనలన్ తొలగిస్తి ప్రేమ మరియు  నమ్రతతో నిండ 
ఉండాలి. అహంకారం, లోభం, చతరతన్ వీడ విశాలభావంతో, కరుణతో  
వయావహరించటం మొదలు పెటాటులి. మానవడ్ చేస్ ఈ ప్రయతనిం వలన భూమిపై 
స్వరగుతలయామైన వాతావరణం నలకొంటుంది. 

- యుగ ద్రషటు బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ

మానవీయ గుణాలను కలిగి ఉండాలి 
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a కేవల్ సంగ్ 

బ్రహముజ్ఞానం ద్వరా యదరథా దృషిటు పందిన మానవడ 
అంతుఃకరణ న్ండ ద్్వత భావం తొలగిపోతంది. అందరిలో 
ఏకేశ్వరుడైన నిరంకార పరమాతముయే నివాసమునానిడని 
తెలుసుకొని అందరూ నా వారే అనే భావన దృఢపడ్తంది. 
బ్రహము జ్ఞానం లోపంచినపు్పడ్ పరమాతము ప్రసాదించిన దైవీ 
గుణాల వలన కూడా మానవడక్ నషటుం కలుగుతంది. 
ఉదహరణకు ఒక వయాక్తిలో సహనం అనే దైవీ గుణం 
ఉననిప్పటకీ అజ్ఞాన అంధకారం వలన ద్్వత భావనలో 
బంధీగా వయావహరిస్తి సహనమనే దైవీ గుణానిని తన వయాక్తిగత 
సా్వరథా ప్రయోజనాలకు వాడతారు. మోసం-దగా, చతరతతో 
వయావహరిస్తి సహనానిని ఆయుధంగా మలచుకునానిడ్. 
ఇదే విధంగా బ్రహముజ్ఞానం లేనపు్పడ్ నమ్రత, విశాలత్వం, 
ధైరయాం వంట సద్గుణాలన్ సా్వరథా పూరిత వయాకుతిలు తమ 
సంకీర్ణ ప్రయోజనాలకు వాడ్కుంటారు. బ్రహముజ్ఞాన్లైతే ఈ 
దైవీగుణాలనే మరింత అందంగా తీరిచిదిద్దుతారు. ఇతరుల 
కనీనిటక్ కారణం కాకుండా సుఖ సంతోషాలన్ పంచేవారిగా 
ఉంటారు.

బ్రహముజ్ఞానం వలన శరీరభావన తొలగిపోతంది. 
అంతటా భగవంతడని దరి్శస్తి, భగవంతడ సమసతి 
వయావహారాలకు కరతిగా భావిస్తి, పరమాతము నియమాలకు 
అన్గుణంగా వయావహరిసాతిము. సథాతప్రజఞాతతో వయావహరిస్తి 
ప్రపంచానిక్ వరంగా ఉంటాము. ప్రతికూల భావనలు తొలగి 
సాన్కూల దృక్పథంతో ముంద్కు సాగుతాము. మనసు్ 
సౌమయాంగా ఉంటుంది. సత్వగుణంతో జీవిసాతిము. 

జ్ఞానేంద్రియాలు మాయాపరమైన విషయాలకు 
అతీతంగా ఉంటూ పరమాతముతో యోగమై ఉంటాయ. 

కరేముంద్రియాలు శుభకరములలోనే నిమగనిమై ఉంటాయ. 
ద్్వత భావన తొలగిపోతంది. ఈశ్వర జనిత ప్రపంచంలో 
జీవిసాతిము. నాలుక సద పరమాతము గుణగానం చేసుతింది. 
చవలు హరియశోగానం వినాలని తపన పడతాయ. 
మనసు్ పరమాతము ప్రేమలో మునిగి ఆనందన్భూతిని 
పంద్తంది. 

పవిత్ బైబిల్లో కూడా జ్ఞానప్రకాశానిని పందిన 
అంధుడ్ స్పషటుంగా చూడగలడని, చవిటవాడ్ వినగలడని, 
మూగవాడ్ పలకగలడని తెలుపబడంది. ఇటటు పెన్మారు్పలు 
జ్ఞానప్రకాశం జీవితంలోక్ ప్రవేశించటం వలన కలుగుతాయ. 
నిరంతరం స్వ, సమురణ, సత్ంగంలో పాలగుంటూ 
పరమాతముతో జోడంపబడ ఉంటారు. పరమాతముకు దూరమైన 
వారిలో ఆతముబలం క్షీణసుతింది. జీవాతము మాయా ప్రభావానిక్ 
లోనౌతంది. సమదృషిటు మరియు సమభావం లోపసాతియ. 
జ్ఞానానిని ధ్యానంలో ఉంచుకొని జీవించినపు్పడ్ మాత్మే 
జ్ఞానం మనలిని రక్షిసుతింది. 

బ్రహముజ్ఞానం వలన పరమాతము పరిచయం మరియు ఆతము 
సాక్షాతా్కరం కలుగుతంది. ఈ జ్ఞానానిని మన జీవితానిక్ 
ఆధ్రంగా చేసుకుననిపు్పడ మానవ జీవిత లక్ష్యమైన 
జీవన్ముక్తిని పందగలము. జ్ఞానానిని ఖడగుంగా, క్షమాగుణానిని 
కవచంగా ధరిస్తి జీవన యానం చేయాలి. ఉదహరణకు 
దేశ రక్షణకై సైనయాంలోని సైనికులకు యుద్ం చేస్ంద్కు 
అవసరమైన అనిని శిక్షణలన్ అందిసాతిరు. అస్త్ర-శసా్రాలన్ 
వినియోగించటంలోనూ శిక్షణ పంద్తారు. అయతే 
సైనికుడ్ మానసకంగా బలహీన్డైతే అనిని ఆయుధ్లు 
తన వదదు ఉననిప్పటకీ, ధైరయాంగా యుదం్లో పాలగునలేడ్. 
అదేవిధంగా జ్ఞానం పందిన తరువాత కూడా జీవాతము తన 
ధ్యానానిని పరమాతము పైనే  కేంద్రీకరించినపు్పడ్ మనలో 
ఆతము బలం పెరుగుతంది. మాయా ప్రభావం మనపై 
బలహీనపడ్తంది. కావన చైతనయాంతో వయావహరించాలి. 
బ్రహముజ్ఞానమనే అద్భాత వరానిని మనం పందము. జ్ఞానానిని 
ఆధ్రంగా చేసుకొని సత్కరములు చేయాలి. 

జ్ఞా నం తో పాటు 
 ధ్యానం  కూడా

ఆతము సాక్షాతా్కరం  
ఆతము అణువ కంటే స్క్షంగా, బ్రహముండం కంటే పెదదుదిగా 
ఉంటుంది. అది ప్ణుల హృదయాలోలు ఉంది. కోరె్కలు లేని 
వాడక్ ద్ుఃఖం ఉండద్. అలాంట మనసునని వాడ్ మాత్మే 
తనలో ఉనని ఆతమున్ సాక్షాత్కరించుకోగలుగుతాడ్. 
అంటే ఇంద్రియాలన్ జయంచి హృదయానిని పవిత్ంగా 
ఉంచుకోవడం తనలో ఉనని ఆతమున్ దరి్శంచడానిక్ 
అర్హతగా భావించాలి. తాన్ ఆతము స్వరూపుడనని 
తెలుసుకుననివాడ్ దని లాగానే అనినిటకీ అతీతంగా, 
అది్వతీయంగా ఉండగలుగుతాడ్. ఆతము అంతటా ఉందని, 
తనలోనూ ఉందని, అది జనన మరణాలకు అతీతమైనదని 
తెలుసుకుననివాడ్ శోకం న్ండ విముక్తి పంద్తాడ్.

సంత్ నిరంకారీ ఏప్రిల్ - ఆగష్టు 202024



భూమి నాదియనిన భూమి ఫకు్కన నవ్వ 

దనహీన్ జూచి ధనము నవ్వ 

కదన భీతజూచి కాలుడ్ నవ్వ 

విశ్వదభరామ విన్ర వేమ!

"ఓ వేమా! 'ఈ భూమి నాది' అని అననివాడని చూస భూమి 
ఫకు్కన నవ్వతంది. దనహీన్డని చూస ధనం నవ్వతంది.  
అలాగే యుదదునిక్ భయపడ పరిక్వాడని చూస యముడ్ 
నవ్వతాడ్."

సతయామేకపదం బ్రహము సతేయా ధరముుః ప్రతిషి్ఠతుః  | 

సతయామే వాక్షయా వేదుః సతేయానై వాపయాతే పరమ్ || 
- రామాయణం అయోధయా కాండం - 14.7

సతయామే భగవంతడ్. సతయామునందే ధరముం సుప్రతిష్ఠతమై  
ఉంటుంది. సర్వ వేదముల స్వరూపమే సతయాం. సతయాం ద్వరానే 
పరమపదం ప్పతిసుతింది

శ్వుః  కారయా మదయా కరతివయాం 

పూరా్వష్్ణ చాపరా హికమ్  | 

నహి ప్రతీక్షతే మృతయాుః 

కృతమసయా నవా కృతమ్ ||  (హితోపదేశం )

రేపు చేయాలి్న పనిని ఈ రోజే చేయాలి. ఈ రోజు 
చేయాలి్న పనిని ఇపు్పడ చేయాలి. మనం చేయాలి్న పనిని 
మనం చేసనా, చేయక పోయనా మృతయావ మాత్ం తన పనిని 
తాన్ చేసుతింది.  

ఒరులేయవి మొనరించిన 

నరవర ! యప్రియము తన మనంబున కగుతా 

నొరులకు నవి స్యకునిక్ 

పరాయణము పరమ ధరము పథముల కెలలున్  

 - ఆంధ్ర మహాభారతం 

ఇతరులు ఏది చేస్తి తనకు అప్రియంగా ఉంటుందో, ఆ పనిని 
తాన్ ఇతరులకు చేయరాద్. అదే పరమ ధరముం. 

పద్ కుసుమాలు
పక్షులు తమ రెక్కలలో పక్షంబులు రాని పలలు పద్వల మమతన్ 

రక్షించిన క్రియ మీరలు, పక్షీకరణంబు స్య బ్రతిక్తిమి కదే | 

రెక్కలు రాని తమ పసకంద్లిని రెక్కలోలు దచుకొని 
మమకారంతో రక్షించే పక్షుల విధంగా మీరు ఎంతో దక్షిణయాంతో 
మా పక్షం వహించి మమములిని రక్షించాలని భకుతిడ్ పరమాతమున్ 
కోరి ప్రి్సాతిడ్. 

దేహము నితయాం కాదని,
మోహము తెగ కోస సద్ మునివరతిన్డై 
గేహము వలువడ్ నరుడ్ 
తా్హముతో చంద్ ముక్తి సంపద ననఘా !

- విద్రుడ్ 

ఈ దేహం నితయాం కాదనని సతయాం తెలుసుకొని, దేహం 
మీద వాయామోహం తెంచుకొని, యోగయామైన వైరాగయా మారగుంలో 
ఉతా్హంగా ముందడ్గు వేస్వాడ మోక్షలక్ష్మిని కైవసం 
చేసుకోగలుగుతాడ్.  దేహంపై ధ్యాస తగిగుంచుకుంటూ వసుతింటే, 
ముక్తి కనాని ముంద్ మనకు మనం ప్రశాంతంగా ఉండగలం, 
చుటుటు పక్కల వారినీ ప్రశాంతంగా ఉంచగలం. 

ఆశయా బధయాతే లోకో కరముణా, బహ చింతయా 
ఆయుక్షీణం న జ్నాతి తసాముత్ జ్గ్రతతి, జ్గ్రతతి !

ఆశకు బద్్లై, కరములోలు పడ, ఎనోని చింతలతో ఆయుష్్ష 
క్షీణంచిపోతందనని విషయానిని కూడా మరచి పరుగులు 
పెడ్తనానిరే! జ్గ్రతతి, జ్గ్రతతి. మీ సమయం మించిపోతంది. 
తీరా మృతయాపాశం మడన్ చుటుటుకుంటునని వేళ, పరీక్ష 
సమయం ముగిస పోయ, పరీక్షకుడ్ జవాబు పత్ం 
లాగేసుకుంటునని సమయంలో జవాబు గురొతిచిచి ఆందోళన 
పడ విదయారిథాలా పశాచితాతిప పడతాం. భగవంతనితో అన్బంధం 
పెంచుకోవడానిక్ ప్రయతినించాలి.

ఈశ్వర వశంబు విశ్వంబు; ఈశ్వరుండ్ భూతంబుల 

నొకటతో నొకట జేరుచి, నడబావ ... 

ఈ విశ్వమంతా ఈశ్వరాధీనం, పరమేశ్వరుడ ప్ణులన్ 
ఒకరితో ఒకరిని కలుపుతూ విడదీస్తి ఉంటాడ్. క్రీడాకారుని 
ఇషాటున్సారం పాచికలు, బంతలు తదితరమైన ఆట వసుతివలు 
కలుస్తి విడపోతూ ఉననిటులు భగవంతని ఇచాచిన్సారం 
ప్ణులకూ సంయోగ వియోగాలు ప్పతిసాతియ. ఇలా 
అందరమూ నిమితతి మాత్రులమే తప్ప ఏ నిర్ణయాధకారమూ 
మనకు లేదని తెలుసుకోవాలి.

సతయామేవజయతే నానృతం 
- ముండకోపనిషతతి 

సతయామే జయసుతింది, అసతయాం కాద్ అని ఈ ఉపనిషతతి 
ఘంటాపథంగా చబుతంది. 

వేమన పద్ం 
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భగవత్  సాక్షాతా్కరం కలిగిన తరువాత కూడా మన 
వయావహారం, మన నడవడక జ్ఞానానిక్ అన్గుణంగా 
లేనటలుయతే, మన మనసు్ స్వచ్ఛంగా మారద్. మన 
జీవితంలో సాన్కూలమైన మారు్పలు వచేచి అవకాశం 
లేద్. ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన శ్రద్తో స్వ చేసాతిరో, సత్ంగం 
చేసాతిరో, సమురణ చేసాతిరో, వారి మనసు్లో భగవంతడ 
నామం ప్రవేశిసుతింది. వారి జీవితం భగవత్ అన్భూతితో  
పరమాతము నామం మరియు ఎరుక మన ప్రతి శా్వసలో 
ఉంటూ మనకు రక్షణ కలిగిసుతింది. నిరాకార దతారుడ 
భకుతిలన్ అనిని సమయాలలో పరిరక్షించేవాడ్. 

సర్వకారాయాలకు కరతి పరమాతము మాత్మే అని సంత్ 
మహాపురుష్లు, ధరము గ్రంథాలు తెలుపుతనానియ. నిరాకార 
పరమాతము ఆజఞా  లేనిదే ఏ పని చేయజ్లడ్. మానవడక్ కరము 
చేస్ పూరితి స్్వచ్ఛ ఉననిటలుయతే ఇతరులకు సుఖంగా జీవించే 
అవకాశం ఉండ ఉండది కాద్. సమసతి శకుతిలకు అధపతి 
నిరాకార పరమాతము. అంద్కే మనం నిరాకార పరమాతముపై 
పరిపూర్ణమైన విశా్వసానిని కలిగి ఉండాలి. 

ఎక్కడైతే సతయాం-అసతయాం మధయా ఘర్షణ జరుగుతందో 
అక్కడ సద సతయామే విజయం సాధసుతింది. మొదట్లు 
అసతయాం విజయం సాదిసుతిననిటులు  అనిపంచినా,అంతిమంగా 
సతయామే గెలుపు పంద్తంది. సతయాం యొక్క విశిషటుత, శక్తి 
సామర్ా్యలు అనిని సందరాభాలలో ప్రపంచం వీక్షిస్తినే ఉంది.

భకుతిలు సద ప్రేమ, వినమ్రతలతో వయావహరిసాతిరు. 
దతారుడ్ వారి యొక్క క్షేమాలకు బాధయాత వహిసాతిడ్. 
భగవంతడ కృపా దృషిటు వీరిపై సద ఉంటుంది. అతయాంతయా 
క్లుషటుమైన పరిసథాతలన్ండ వారిని నిరంకారుడ్ రక్షిసాతిడ్. 

రామ-నామమే సర్వరోగ నివారిణ. అనిని ద్ుఃఖాలు, 
కేలుషాల న్ండ రక్షించేది. రామనామ శక్తితో మనం 
అతయాంతయా ద్రలుభ పరిసథాతలన్ సైతం అధగమించగలము. 
ప్పంచిక శకుతిల వలన కొనిని సమయాలలో మనకు 
లాభం చేకూరవచుచి. మరొక సమయంలో అవే మన 
ద్ుఃఖానిక్ కారణంగా ఉంటునానియ. అనగా లౌక్క శకుతిలు 
సాన్కూల మరియు ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయ. 
కేవలం రామనామం యొక్క అపార శక్తి మాత్మే మనకు 
పరిపూర్ణమైన శాంతి, ఆనందం ప్రసాదిసుతింది. రామనామ 
ధనమే మనలిని కాపాడ్తంది. సద మనకు తోడ్గా 
ఉంటుంది. ఇహపరలోకాలన్ సుఖమయం చేసుతింది.

జ్ఞానానిక్ అనుగుణంగా 
మన జీవితం స్గాలి

నామానిక్ పరాయాయ పదం నిరాకార పరమాతము. ఎవరైతే 
నిరంకారుడని దరి్శసాతిరో వారిని 'నిరంకారీ' అని  అంటారు. 
భగవంతడని తతతి్వతుః తెలుసుకునని మనం దృఢ విశా్వసంతో 
వాడని సమురిస్తి, మన జీవితానిక్ నిరంకారుడనే ఆధ్రం 
చేసుకుంటూ వయావహరించాలి. సమురణపై మనం మరింతగా 
దృషిటు సారించాలి. ఎంద్కనగా సమురణలో అపారమైన శక్తి 
ఉంది. మనసు్ సుసథారం అవతంది. మనలో ఎటువంట 
ఆందోళన కానీ అలజడ కానీ ఉండవ. ప్రతి క్షణం సమురణ 
చేస్వారిని ఎటటు ద్ుఃఖము కూడా దరి చేరద్. కావన 
అన్నితయాం 'తూహీ నిరంకార్, మై తేరీ శరణ్ హా, మైన్ భక్ష్ 
లో' అని సమురణ చేయాలి. 

రామనామం ఎంత శక్తివంతమైనదంటే అది 
ప్రతికూలమైన పరిసథాతలన్ సైతం తీరిచిదిద్దుతంది. 
కషటుతరంగా భావించే కారాయాలనీని సులభతరం అవతాయ. 
మనం తీవ్మైన వాయాకులతకు లోనైనపు్పడ్, రామనామ 
ధనం మనకు సా్వంతన కలిగిసుతింది. రైత పలంలో పంట 
వేసనపు్పడ్, తరచుగా కలుపు మొక్కలన్ తొలగిస్తి 
ఉంటాడ్. ఆ సమయంలో పెంచుతనని మొక్కల వేరులు 
కొదిదుగా కదలటం వలన ఒకట రెండ్ రోజులు అవి జీవం 
కోలో్పయనటులు కనిపసాతియ. అయతే తరువాత నీరు, 
ఎరువ పంది మొక్కలు మరింత పచచిగా, కళకళలాడ్తూ 
కనిపసాతియ. 

నిరంకార పరమాతముపై పరిపూర్ణమైన విశా్వసం కలిగి 
ఉనని భకుతిల సమసయాలు తొలగిపోతాయ. మన పన్లనీని  
సవయాంగా పూరితి అవతాయ. అయతే మనం నిరంకారుడని 
కాక ప్పంచిక శకుతిలన్ ఆశ్రయస్తి లేద ఆధ్రంగా 
చేసుకుంటే మనం ఎనోని కషాటులన్ ఎద్రో్కవలస వసుతింది. 
ప్పంచిక శకుతిలు అశాశ్వతమైనవి, అసథారమైనవి మరియు 
మారు్పచందేవి. వాటని ఆధ్రంగా చేసుకుంటే మనం 
శాశ్వత ఆనందనిని పందజ్లము. భయ-భ్రాంతలకు 
లోనవతాము.

ఎవరైతే స్వయంగా రామనామానిని ఆధ్రంగా 
చేసుకొని, ఇతరులకు కూడా దీనిని పంచుతారో వారే 
సమరథా సద్గురువ. తెలుపు, పసుపు వంట ప్రతేయాక వసా్రాలన్ 
ధరించేవారు, పడవైన శిరోజ్లు కలిగిన వారిని 
సద్గురువగా పరిగణంచకూడద్. బాహయామైన రూపం ద్వరా 
సద్గురువన్ గురితించలేము. ఎవరైతే నిరంకారుడ పటలు 
మన భక్తి, విశా్వసాలన్ పెంపందిసాతిరో, వారే నిజమైన 
సద్గురువ. నిరంకారుడ మనకు తోడ్-నీడ, ఆధ్రం, రక్షణ 
కవచం అని తెలిపేవారు సద్గురువ. సద్గురువ మనలిని 
సతయామారగుం న్ండ వైదొలగకుండా కాపాడతారు. కావన 
సద్గురువకు పరిపూర్ణంగా సమరి్పతమైన భకుతిలు సదగుతిని 
పంద్తారు.
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 � భగవంతడ సమసతిం చేసుతినానిడ్. ఆయన యంత్ం 
నడపేవాడ్, నేన్ యంత్రానిని. "భగవంతడొక్కడ కరతి, 
నేన్ అకరతిన్" అనని విశా్వసం ఎవరికైతే ఉంటుందో అతడ 
జీవన్ముకుతిడ్.

 � సతయావ్త పాలనే నిజమైన తపసు్. సతాయానిని అంటపెటుటుకొని 
మన విధులన్ నిర్వరిసుతిండటమే మహాతపసు్. సతాయానిని 
వీడతే భగవంతణ్ణ వీడనటేలు.

 � యవ్వనం, సౌందరయాం మాయమవతాయ. పేరు 
ప్రతిషటులు పలాయనమవతాయ. ప్రేమాన్రాగాలు 
మటుమాయమవతాయ. కానీ శాశ్వతంగా ఉండది "సతయాం 
ఒక్కటే".

 � భగవంతని పటలు శ్రద్విశా్వసాలు కలిగి ఉండాలి. శ్రదే్ 
జీవినం, అశ్రదే్ మరణం. 

 � విశా్వసం అద్భాత కారాయాలన్ సాధసుతింది. అహంభావం 
వినాశనానిక్ దరి తీసుతింది.

 � చేతలతో సాంసారిక కరతివాయాలన్ నిర్వరితిస్తి, మనసు్తో 
భగవనానిమానిని చేయాలి. 

 � మానవడ్ భవబంధ్ల న్ండ విముకుతిడ్ కావాలంటే 
ఈశ్వరాన్గ్రహం ఉననిపు్పడ అది సాధయాం.

 � భక్తి జ్ఞానాలు ఉననిపు్పడ మనిషి తానూ సంతోషంగా జీవిస్తి 
తోట వారిని సంతోషంగా జీవింపజేయడం జరుగుతంది. 

 � ఎవరు తాయాగగుణ సంపన్నిలో వారు భగవంతనిక్ అతయాంత 
ప్రియులు. 

 � దేవడ్నానిడ్. ఆయనన్ మనం చూడగలము. ఇది 
యథారథాం. 

 � నిరంతరం భగవనానిమ సమురణ చేయడం కంటే 
సులభతరమైనదీ, మహతతిరమైనదీ వేరొకట లేద్. 
భగవతా్క్షాతా్కరానిక్ ఇదే సులభ సాధనం.

 � మనిషికీ మనిషికీ మధయా గల తారతమాయాలకు ముఖయా కారణం 
వారి వారి ఏకాగ్రతా శకుతిలలో ఉనని వయాతాయాసమే. 

 � దరానిని స్ది రంధ్రంలోనిక్ ఎక్్కంచాలంటే దని కునని 
నూలు పోగులనీని ఒక్కటై ఉండాలి. పోగులనీని విడవిడగా 
ఉననింత స్పూ రంధ్రంలోనిక్ దరానిని ఎలా ఎక్్కంచలేమో 
కోరికల ప్రభావంతో చలాలుచద్రైన మనసు్న్ ఏకాగ్రం 
చేయలేకపోతే ఏ మహతా్కరాయానిని సాధంచలేము.

 � భ్మరానిని గురించి కీటకం సద భావన చేయడం వలన అది 
భ్మరంగా మారుతంది. అలాగే, బ్రహామునందనిని గురించి 
సద భావన చేస్వాడ్ బ్రహామునందమయుడవతాడ్. 

 � మంచి వాళళిన్, మంచి విషయాలన్ సమురించుకుంటునని 
కొదీదు మనలో ఆనందం అధకమవతంది. 

 � వలులులిలు రసం పోస ఉంచిన గిననిన్ వేయసారులు కడగినా ఆ 
వాసన పోద్. అలాగే, 'నేన్, నాది' అనే అజ్ఞానం వలలు కలిగే 
అహంకారం పోవడం అతి కషటుం. 

 � శుద్ మనసు్, శుద్ బుది్, శుద్తము - ఇవనీని ఒక్కటే!
 � బాహయా కాలుషయాం కనాని ప్రమాదకరమైనది భావ కాలుషయాం. 

నిసా్వర్తే దైవత్వం. మనిషి మానవత్వంతో మలగాలి. 
హృదయ వైశాలాయానిని పెంచుకోవాలి.

 � భగవంతడ్ కేవలం దేవాలయాలకే పరిమితమనే 
భావన పోయ, సర్వజీవలలోనూ అంతరాయామిగా ఉనని ఆ 
పరమాతమున్ గురితించడమే నిజమైన ఆధ్యాతిముకత. 

 � కళుళి మూసుకొని ధ్యానం చేసనపు్పడ్ కనిపంచే దేవడ్ 
కళుళి తెరవగానే మాయమైపోతనానిడా? మన ముంద్ 
నడయాడ్తనని సజీవ దైవాలన్ కళుళి తెరచి చూస, వారిని 
స్వించడం దైవారాధనతో సమానం.

 � సర్వ జీవలలో దైవానిని దరి్శంచగలగడమే విశ్వ జనీన మతం. 
దీని ద్వరా మనలో ఐకమతయాం, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం, 
ప్రేమతత్వం పెంపంద్తాయ. 

 � ఈ సృషిటు అంతా భగవంతనితో నిండ వంది. మనం ఈ 
విషయానిని అన్క్షణం గురుతిపెటుటుకొని మసలుకోవాలి. 
తోట వారిక్ సహాయపడటం ద్వరా మనం పరమాతముకే స్వ 
చేసుతినానిం. ఇతరులకు చేస్ స్వ మన ఉననితికే. 

 � ఆంతరంగికంగా ధ్యానంతో, బాహయాంగా నిసా్వరథా స్వతో 
సాగటమే ఆధ్యాతిముక ప్రగతి. 

 � నీ ప్రగతిక్ కొలమానం - ఇతరులిని ప్రేమించగలుగుతనానివా? 
ఇతరులూ, నీవూ ఒకటేనని భావించగలుగుతనానివా? నీలో 
నీవ ప్రశాంతంగా ఉనానివా? ఆ ప్రశాంతతన్ అందరికీ 
పంచుతనానివా?

 � సతయాం, పవిత్త, నిసా్వరథాతలతో జీవించే వారిని ప్రపంచంలో 
ఏ శక్తి ప్రతిఘటంచలేద్. 

 � సముద్ర జలం న్ండ తరంగాలు ఉత్పననిమవతాయ. 
అలాగే ఈ దేహంలో అంతరగుతంగా ఉనని మనసు న్ండ 
ఆకార వికారాలు ఏర్పడతాయ. ఆతము తతాతి్వనిని ఎవరైతే 
తెలుసుకుంటారో వారు మనో వికారాలకు అతీతలవతారు. 

 � తినడానిక్ తిండ లేని సాథాయ న్ండ తినడానిక్ సమయం 
లేని సాథాయక్ వళళిటం కాద్ విజయం అంటే. మనం 
మనశా్శంతిగా తింటూ మన ప్రక్కన మరొకరిక్ మనస్్ఫరితిగా 
పెటేటు సాథాయక్ వళళిటం అసలైన విజయం. 

 � చిరునవ్వ చాలా వరకు సమసయాలు పరిష్కరిసుతింది. మౌనం 
అసలు సమసయాలు రాకుండా నివారిసుతింది. 

 � మనసంతా ప్రేమ నిండతే ఎంత పెదదు తపు్పలైనా 
పరపాటలుయనా చిననివిగా కనిపసాతియ. బలహీనమైన 
బంధ్లైనా శాశ్వతమవతాయ. 

నవ 
జీవన 
వేదం
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పరమాత్మ పరిచయమే
మానవ ఐకయాతకు ఆధ్రం

a శ్రేష్ఠ 

ఈ ప్రపంచం మానవల మహా సంగమం. భననిత్వం 
ఉననిప్పటకీ మానవని మూల స్వరూపం ఏక స్వరూపమే. ఈ 
ఏకత్వ భావనతో జీవించటమే మానవ ఐకయాత. బాహయాంగా 
చూసనపు్పడ్ భాషలు, సంస్కృతలు మరియు ఆలోచన 
సరళిలో ఎంతో భననిత్వం కనిపసుతిననిప్పటకీ దీనిలో 
ఎటువంట అసహజత్వం లేద్. ఈ సృషిటు యొక్క సృషిటుకరతి 
ఒక్కడ. పరమపత పరమాతాము ఈ సృషిటుని వైవిధయాంతో 
నింపాడ్. కొనిని ప్ంతాలలో ఎతె్తిన కొండలు, మరికొనిని 
ప్ంతాలలో లోతైన లోయలు. మరి కొనిని ప్రదేశాలలో 
ఎడారులు. కొనిని నేలలు సారవంతమైనవి. మరికొనిని 
బంజరు భూములు. అయతే భగవంతడ్ 
సృషిటుంచిన ప్రతి రూపం వన్క ఏదో ఒక 
కారణమైతే ఉంటుంది. ఇలా భూమిపై 
ఎంతో వైవిధయాం ఉంది మరియు ఈ 
వైవిధయాం ఉండటం ఎంతో అవసరం 
కూడా. 

ఈ వైవిధయాం మానవల 
రంగు, రూపం, గుణం, భాష, 
ధరామునిక్ కూడా వరితిసుతింది. 
మానవలంతా ఒకే రకంగా లేరు. 
ఒక పుష్ప గుచ్ఛం లోని పలురంగుల 
పూల వలె భగవంతడ్ మానవలన్ 
కూడా ఎంతో వైవిధయాంతో సృషిటుంచాడ్. 
మానవల మధయా ఎంతో భననిత్వం ఉననిప్పటకీ 
అందరిలోనూ ఏకేశ్వర పరమాతముయే ఉనానిడ్. ఆయనే 
సమసతి భననిత్వంలో ఏకతా్వనిక్ గల మూల కారణం. సమసతి 
భననితా్వలకు అతీతంగా ఏకత్వ భావనతో జీవించటమే 
మానవ ఐకయాత. 

బాబా గురుబచన్ సంగ్ జీ తరచుగా, "నేట అవసరం 
ఏక రూపకత కానే కాద్. అందరిలో సమన్వయము, 
సదభావన, సహనశీలత, ఓరు్ప, అవగాహన శక్తి పెరగాలి" 
అని పలికేవారు. ప్రేమ మరియు మైత్రి భావన మానవ 
ఐకయాతకు మూలాధ్రం. అందరూ కలిస మలిస జీవించాలి, 
ముంద్కు సాగాలి. అందరం కలిస ముందడ్గు వేస్తి 

సమసతి అవరోధ్లు తొలగిపోతాయ. ఒకరికొకరు పరస్పరం 
సహకరించుకుంటూ జీవించాలి. ఇలా, అనిని సమసయాలు 
ఎంతో తేలికగా పరిషా్కరం అవతాయ. 

మహాపురుష్లు, అవతార పురుష్లు పరస్పర 
భావాలన్ గౌరవించాలని, సహనంతో వయావహరించాలనే 
శిక్షణ ఇసుతినానిరు. ఇతరులపై ఆధపతయా భావన లేనపు్పడ్ 
పరస్పర ప్రేమ భావన చిగురిసుతింది. మానవల మధయా 
ఎంతో సహజమైన, దృఢమైన బంధం ఏర్పడ్తంది. 
ఒక శాశ్వత బంధం నలకొంటుంది. ఇలా మానవ ఐకయాత 
సుసథారమౌతంది. 

మానసక దూరాలతో నిండన నేట ప్రపంచంలో తాయాగం 
మరియు సమర్పణ భావంతో కూడన ప్రేమయే మనలో 
ఏకత్వ భావానిని దృఢపరుసుతింది. అగినితో అగినిని ఆర్పటం 
అనేది ప్రపంచ మానవల పద్తి. నీటతో మంటలార్పటం 
అనేది మహాతములు నేరే్ప పద్తి.   అగిని గుండంలా మారిన 
భూమిక్ శీతలతా్వనిని ప్రసాదిసుతినానిరు. 

మానవ ఐకయాత అనేది ఏకత్వంలో సదభావనన్ 
స్చిసుతింది. ఎపు్పడైతే మానవడ్ 

ఏకేశ్వరుడైన పరమాతమున్ ఒక్కడగా 
గురితించి ఉపాసన చేసాతిడో, 

జ్ఞాన చక్షువలతో ప్రపంచానిని 
దరి్శసాతిడో, అపు్పడ్ ఈ చర-
అచర సమసతి సృషిటులో ఏకం తప్ప 
మరేదీ లేదని గురితిసాతిడ్. 

క ని ప సు తి న ని ద ం తా 
ఈ ఏకం యొక్క విసాతిర 

రూపమేనని తెలుసుకుంటాడ్. 
సద్గురువ కృపతో మనలో ఈ 

జ్గృతి వచిచినపు్పడ్ మానవ ఐకయాత 
ఎంతో సహజసద్ంగా నలకొల్పబడ్తంది. 

"ఏకత్వంలో సదభావన" మరియు "అడ్డు గోడలు లేని 
ప్రపంచం" సాకార రూపం దలుచితంది. ఇది తప్ప 
మానవల మధయా ఏకతా్వనిని సాథాపంచేంద్కు అనయామైన 
మారగుం లేనే లేద్. 

సద్గురు వచనాలు మన హృదయంలో సథారపడనపు్పడ్, 
మనసు్ గురు ఆదేశ-ఉపదేశాలకు అన్గుణంగా 
వయావహరించినపు్పడ్ మానవాళిని వేధసుతినని సమసతి 
ద్ుఃఖాలు, దూరాలు, లోపాలు మరియు అభప్యం 
భేదలు సమసపోయ ఏకత్వ భావన నలకొంటుంది. 
అంతటా శాంతి సాథాపన జరుగుతంది.

మానవీయ 
గుణాలు కలిగి 

ఉండాలి, హృదయంలో 
కరుణ, దయ నిండి ఉండాలి. 

అందరినీ ప్రేమించాలి. పరసపురం 
సదా్వన కలిగి ఉండాలి. మన 
వలన ఇతరులకు స్వాంతన 

కలగాలి. అపుపుడే మనం 
వ్సతావంగా మానవులుగా 

పరిగణింపబడతాము.
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ఒక పనిని మన మనుః సథాతిని అన్సరించి మూడ్ 
విధ్లుగా చేయవచుచిన్. 

1. కరతివయాం (Duty)

2. బాధయాత (Responsibility)

3. ధరముం (Righteousness)

అనే మూడ్ సాథాయలలో మనం కరములన్ నిర్వరితిసాతిము. 

1. కరతావయాం :

నూటక్ తొంభై తొమిముది మంది బానిసలలా పని 
చేసుతినానిరు. ద్ుఃఖమే దనిక్ ఫలితం. ఒతితిడక్ 
గురవతనానిరు. 

2. బాధయాత 

ఒక పని "కరతివయాం"  సాథాయ న్ండ "బాధయాత" 
సాథాయక్ ఎదిగినపు్పడ్ దనిని మనం చక్కగా 
నిర్వహించగలుగుతాం. కానీ ఒక పనిని బాధయాతతో 

నిరంకారుని యొక్క శక్తా 
నేడ్ కరోనా వైరస్ కారణంగా విశ్వవాయాపతింగా మానవలు ఎనోని ఇబ్ంద్లన్ 

ఎద్రొ్కంటునానిరు.  భౌతిక విజ్ఞానం దృషిటుతో చూసనపు్పడ్ ఒక కరోనా వైరస్ యొక్క బరువ 

0.85 ఆట్ గ్రాములు. ఒక కరోనా వాయాధగ్రసుతిడలో వైరస్ యొక్క సంఖయా 70 కోటులు దటనపు్పడ్ 

అతడ రిపోరుటు పాజిటవ్ గా ఉండ అవకాశం ఉంది. 70 వైరస్ యొక్క బరువ 0.00000005 

గ్రాములు.  నేడ్ ప్రపంచ వాయాపతింగా 40 లక్షలకంటే ఎకు్కవ మానవలు కరోనా వైరస్ తో 

బాధపడ్తనానిరు. వారందరిలో కరోనా వైరస్ న్ కలిపతే మొతతిం వాట బరువ 2 గ్రాములుగా 

ఉంటుంది. ఈ రెండ్ గ్రాముల కరోనా వైరస్ ప్రపంచానిని సర్వనాశనం చేసుతింది. వేలకోటలు 

రూపాయల నషాటునిని కలగజేసుతింది.  ఈ రెండ్ గ్రాముల కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో భూమిపైనా 

వాతావరణం రీస్ట్ (పునుఃసాథాపనం) అయంది. మానవడ వలన కలుషితమైన వాతావరణానిని 

భగవంతడ్ కేవలం రెండ్ గ్రాముల వైరస్ తో సరిదిద్దుతనానిడ్. ఇతర జీవరాసులపై కరోనా 

వైరస్ ప్రభావం లేద్. ఈ సాన్కూల పరాయావరణ మారు్ప వాటక్ హరా్షనిని కలిగిసుతింది. భూమి 

జీవించటానిక్ అన్కూలమైన రూపానిని సంతరించుకుంటుంది. మనం నిరంకార పరమాతము 

శక్తిని మరియు సద్ంతాలన్ సరైనవిధంగా అర్ం చేసుకొని సద కృతజఞాత భావనతో జీవనం 

సాగించాలి. పరమాతము నిర్ణయానిని శిరసావహిస్తి జీవించగలగాలి.

చేసనపు్పడ్ ఆ పని మీద మనకు 'మమకారం' 
పెరుతగుతంది. ఈ మమకారం మనం చేస్ ప్రతీ పని 
న్ండ ప్రతిఫలం కోరుకుంటుంది. దీని న్ండ పుటటున 
"ఫలాపేక్ష" ఓటమిని ఓరుచికోలేద్. అపు్పడ్ మనసు్ 
నిరంతరం ఒతితిడ, స్పరథా సంఘర్షణలకు లోనవతంది. 

3. ధర్మం: 

మనలిని అహంకార, మమకారాలు బారి న్ండ రక్షించేదే 
నిస్ంగత్వం. ఇది సత్ంగత్వం వలన లభసుతింది. అంటే 
ధరముంతో సాంగతయాం - ధరము నిరతి కలిగి ఉండటం. 
అంద్కే మన పెదదులు 'ధరోము రక్షతి రక్షితుః' - ధరామునిని 
మనం ఆచరిస్తి అది మనలిని రక్షిసుతింది అనానిరు. 

మనం చేస్ పనిలో ధరామునిని పాటంచినపు్పడ్ ఆ 
పని మనలిని స్వతంత్రులన్ అనగా ముకుతిలిని చేసుతింది. 
అపు్పడ్ మనం బానిసలలాగా కాక యజమాన్లుగా పని 
చేయగలుగుతాం. ఇదియే 'పని సాఫలయాత' మరియు 'కరము 
యోగం'. 

యంత్రాలు, పరికరాలు కూడా పనిచేసాతియ. కానీ 
వాటక్ 'ధరాముధరాములు' తెలియవ. ధరమునిష్ఠతో చేస్ పని 
పూజగా మారుతంది. 
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జీవన దర్శనం 

మనుర్వవః 
a ఎం. కవిత

 మన వేదశాస్రాలు ‘మన్రభావుః’ అని చబుతనానియ. 
అంటే మనిషివి కముము అని అరం్. ఇక్కడ మనిషివి  
అవ్వమని ఎవరిక్ చబుతనానియ అంటే మనిషికే. సాధు 
మహాపురుష్లారా, ఉదహరణకు ఒక నిలబడ ఉనని వయాక్తిని 
మనం కూరోచిండ అంటాము. కానీ కూరొచిని ఉననివారినే 
కూరోచిమని అనడం చాలా హాసాయాస్పదంగా ఉంటుంది. 
కానీ ఇక్కడ ఒక మనిషిని మనిషివి అవ్వ అని చప్పడంలో 
ఒక అర్ం ఉంది అది ఏమిటంటే మన్ష్లుగా పుటటున 
వారందరూ మన్ష్లైపోరు. మనిషిగా మారాలి అంటే 
దివయా గుణాలైన మానవత్వపు విలువలు కలిగి ఉండాలి అని 
దని అర్ం. మనిషిగా మారాలి అంటే మనం మన యొక్క 
మూలానిని తెలుసుకోవాలి. నేన్ శరీరం కాద్.  ఈ శరీరానిని 
చైతనయావంతం చేస్ జీవాతమున్. ‘అహం బ్రహాముసము’ అనే 
సతాయానిని అన్భవపూర్వకంగానే తెలుసుకోగలుగుతాము. 
దీనిక్ మనకు గురువ యొక్క అవసరం ఉంటుంది. 
అంద్కే భగవదీగుత లో శ్రీకృష్్ణడ్ అరుజీన్నిక్ ఈ విధంగా 
భోదించారు–

తత్ విది్ ప్రణపాతేన పరిప్రశేనిన స్వయా

ఉపదేక్ష్యనితి తే జ్ఞానం జ్ఞానినా తతతి్వ దరి్శనుః

అంటే 'ఓ అరుజీనా! న్వ్వ నా తతతి్వ  రూపానిని 
తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక జ్ఞాని వదదుకు వళిళి వారిక్  
పాదభవందనం చేస ప్రశని వేస స్వ చేస నా యొక్క తతతి్వ 
రూపానిని తెలుసుకోవచుచి'. ఈ రోజు సంత్ నిరంకారీ 
మిషన్ సద్గురు మాతా సుదీక్షా జీ వారి ఆధ్వరయాంలో ఈ 
యొక్క బ్రహముజ్ఞానానిని అందించి భక్తి యొక్క మరామునిని 
మనకు తెలియజేయడమే కాకుండా ఈ ఆతము కళ్యాణం 
ద్వరా మన్ష్లందరిని మంచి మన్ష్లుగా తీరిచి 
దిద్దుతనానిరు. అలాగే గత యుగాలైన సతయా యుగం, త్రేతా 
యుగం, ద్వపర యుగం లో కూడా యుగ పురుష్లైనా 
వారు అందరూ ఆ యుగాలలో సద్గురువ చరణాల వదదుకు 
వళిళి ఆ యొక్క బ్రహముజ్ఞానానిని పందరని మనకు శాసా్రాలు 
చబుతనానియ. అదేవిధంగా కలియుగంలో కూడా 
మీరాభాయ, భకతి కబీరుదస్ జీ  మొదలైన వారందరూ 
గురువన్ ఆశ్రయంచి ఈ యొక్క బ్రహము జ్ఞానానిని 
పందరు అని మనకు తెలుసు. సాధు మహాపురుష్లాలురా, 
మరి సద్గురు మాతాజీ యొక్క ఆశీరా్వదంతో మన 
నిరంకారీ మిషన్ యొక్క నినాదలు అయన ‘విశ్వ మానవ 

సౌభ్రాతృత్వం’ అలాగే ‘వసుధైక కుటుంబకం’ అనేవాటని  
మనం కారయారూపం దలాచిలి అంటే సద్గురు మాతా 
సవిందర్ హరదేవ్ జీ మహారాజ్ వారి కోరిక మేరకు 
అందరం కూడా భ్జం భ్జం కలిప స్వ చేస ముంద్కు 
వళిలు ఈ యొక్క మిషన్ న్ ఉననిత శిఖరాలకు తీసుకువళిలు 
సద్గురు మాతా సుదీక్షా జీ మహారాజ్ వారి ఆశీరా్వదలకు 
పాత్రులు అవదం. మరి చివరిగా సద్గురువ చప్పనటుటు 
'ఒక్కటని తెలుసుకొని,  ఒక్కటనే నమిము, ఒక్కటై పోయ' 
ప్రపంచ శాంతిక్ తోడ్పడదము. 

వివేకంతో జీవిదాదాం
సాలెపురుగు తనలోంచి వసుతినని జిగురుతో గ్డ్  

సృషిటుంచుకొని, ఆ గ్డ్ లోనే చికు్కకొని, దని వలేలు 
మరణసుతింది. అలానే నీవ, నా యలులు, నా కుటుంబము,  నా 
బంధువలు, అని నీవే బంధ్లన్ అలులుకొని, సృషిటుంచుకొని  
అజ్ఞానముతో అదే నిజము అన్కొని, అసలు జ్ఞానం  
తెలుసుకోకుండా చచిచిపోతనానివ. ఎవరు న్వ్వ? నీవ 
శరీరం కాద్. మనసు ్కాద్.  బుద్ి కాద్. ఇంద్రియాలు కాద్. 
మరి ఎవరు న్వ్వ? న్వ్వ పరమాతము అంశవ. నీకు పరమాతముకు 
భేదమే లేద్. ఒక్కడవే వచాచివ. ఒక్కడవే పోతావ. వచిచినపు్పడ్ 
ఏమీ  తేలేద్. పోయేటపు్పడ్ ఏమీ తీసుకు పోయేదిలేద్. 
ఎవరిక్ వారే  యమునా తీరే. ఎవడ కరామున్సారం వాడ్ 
ప్రవరితిసాతిడ్.  వాడ్ ఏమి చేయాలని నిర్ణయంచుకొని వచాచిడో  
అదే చేసాతిడ్. న్వ్వ చప్పనమాట ఎవడ్ వినడ్. నీ గుండె 
న్వ్వ చప్పనటులు వినడం లేద్. నీ రకతి ప్రసరణ  న్వ్వ చప్పనటులు 
వినడం లేద్. నీ శా్వస న్వ్వ చప్పనటులు వినడం లేద్. అందరూ 
నేన్ చప్పనటులు వినాలి అంటావేంట ? ఎవరీని కంట్రోల్ 
చేయాలనీ చూడకు. నీ సంగతి న్వ్వ చూసుకో. మనసు ్చేస్ 
మాయ గారడీ న్ండ తప్పంచుకొని బ్రహముగా జీవించు.  ఈ 
సృషిటు అంతా భగవంతనిది. ఈ ప్రపంచంలో ఉనని  వసుతివలు 
ఎవరివి? భగవంతడవి. మరి నాది, నాది అంటావేంట . ఈ 
పలం ఎవరిది? నాది అంటావ. 100  సంవత్రాల క్రిందట 
ఈ పలం ఎవరిది? యంకొకరిది. యపు్పడ్ నీది. 100 
సంవత్రాల తరా్వత  మరొకరిది. ఆలోచించు. నీదంటూ 
ఏమీ  లేద్ యక్కడ. ఈ ప్రపంచంలో నీవ ఒక అతిధలా 
ఉండాలి. హైదరాబాద్ లో చుటాటుల యంటక్ వళ్తివ. వాళళి 
ఇంట్లు ఎంత జ్గ్రతతిగా  ఉంటావ? ఎంతవరకు అవసరమో 
అంతవరకూ మాత్మే మాటాలుడతావ. నీ పన్లు ఎవరిక్ 
యబ్ంది కలుగకుండా  చేసుకొంటావ. వారిక్ ఏమాత్ం 
బాధ కలగకుండా ప్రవరితిసాతివ. అలాగే ఈ సమాజంలో నీవ 
ఒక అతిధలా జీవించాలి. దేనీని పటటుంచుకోకూడద్. ఏది 
ఎంతవరకు అవసరమో, అంత వరకు మాత్మే చేయాలి. 
ఉదస్నంగా ఉండాలి. నీవ  బ్రహామునివి అనే ఎరుక నిరంతరం 
ఉండాలి. అందరీని ఆతము దృషిటుతో చూడాలి. నీకు చేతనయనంత 
సహాయం అందరికీ చేయాలి.  
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ఏదైనా పందాలంటే
 ఇవవాడం నేరుచుకోవ్లి
ఒక వయాక్తి ఎడారిలో దరి తప్పపోయాడ్. అతడ్ 

తెచుచికునని నీళులు రెండ్ రోజుల తరా్వత అయపోయాయ.  
నడ్సుతినానిడ్. నీరు ఎక్కడా కనబడటం లేద్. తన జీవితపు 
ఆఖరు దశకు చేరానని అతడక్ తెలిసపోయంది. ఈ రాత్రి 
గడవద్. రేపు ఉదయం చూడన్  అని అన్కుంటునని 
దశలో ప్రయతనిం చయయాడమా? అలాగే నిరాశతో కూలబడ 
పోవడమా ఎటూ నిశచియంచుకోలేకపోతనానిడ్. 

దూరంగా ఒక గుడస్లాంటది కనబడంది. అది 
నిజమా? తన భ్మా? ఏమో! నిజమేమో! అక్కడ తనకు 
నీరు దొరకవచుచినేమో! చనిపోయేముంద్ ఆఖరు 
ప్రయతనిం చయాయాలన్కునానిడ్. శక్తిని కూడదీసుకునానిడ్. 
తడబడపోతనని అడ్గులతో ముంద్కు నడ్సుతినానిడ్. 
గుడస్లోక్ వళ్లుడ్. అక్కడ ఒక నీట పంపు (బోరింగ్) 
కనబడంది. దనిని చూడగానే ప్ణం లేచి వచిచినటటుయంది. 
దని దగగురక్ వళిలు కొటాటుడ్. నీరు రావడం లేద్. శక్తినంతా 
ఉపయోగించి కొటాటుడ్. అయనా ప్రయోజనం లేద్. నిరాశ 
నిస్పృహ ఆవరించాయ. 

ఒంట్లు ఉనని కొదిదు నీరూ అయపోయంది. కళులు 
మూసుకుపోతనానియ.  ఒక మూలన స్సా కనిపంచింది. 
దనిలో నీరు ఉంది. మూత గటటుగా బిగించి ఉంది. 
మూత విప్ప దనిని ఎతితిపటటు తాగుదమని పైక్ ఎతాతిడ్.
దనిక్ ఒక కాగితం కటటు ఉంది. దని మీద ఇలా వ్రాస 
ఉంది. ఈ బాటలోలు నీరు బోరింగ్ పంపులో పోయండ. 
పంపు కొటటుండ నీరు వసుతింది. మీరు మళీలు ఈ బాటల్ 
నింప పెటటుండ. అతడక్ సందేహం కలిగింది. ఈ నీరు 

తాగెయయాడమా? బోరింగ్ పంపులో పయయాడమా? ఎంత 
కొటటునా రాని నీరు ఈ బాటలోలు నీరు పోస్తి వసుతింద? ఉనని 
ఈ నీరు కాసాతి పోస్స్తి తరా్వత రాకపోతే తన గతి ఏమి 
కాన్?  చేతిలో ఉనని నీరు తాగితే కనీసం ఇంకో రెండ్ 
రోజులు బతకొచుచి. అంద్లో పోస్స్తి మరణం ఖాయం. 
ఏమి చేయాలి? ఎంతకూ ఆలోచనలు తెగడం లేద్.  
ఒక నిశచియానిక్ వచాచిడ్. నీళలున్ పంపులో పోశాడ్. 
బోరింగ్ పంపు కొటటుడం మొదలుపెటాటుడ్. ఆశచిరయాం! 
పాతాళ గంగ పైక్ తన్నికు వచిచింది.  నీళులు తాగి బాటల్ 
నింపాడ్. మూలన పెటాటుడ్. తన్ తెచుచికునని బాటల్ 
నింపుకునానిడ్. గుడస్లో ఎడారి మాయా� కనబడంది. 
తన్ ఎటు వళ్లులో చూస బయలుదేరాడ్. ఏదైనా 
పందలంటే ఇవ్వడం నేరుచికోవాలి. ఇవ్వడం వలలు మనం 
పందగలం అనే నమముకానిని కలిగి ఉండాలి. ఫలితం మీద 
ఆశ పెటుటుకోకుండా ప్రయతినించాలి. కృషి చయయాకుండా 
ఫలితం ఆశించకూడద్. గతయాంతరం లేని క్లుషటు పరిసథాతలోలు 
నమముకం ముఖయాం. నమముడమే శ్రేయస్కరం. ఇవ్వకుండా 
దేనినీ పందలేము.

మానవుడు మానవుడిని ప్రేమించాలి. 

ఒకరికొకరు సహకారింగా ఉిండాలి.

బాల వేదిక
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ప్రతి వయాక్తికీ గృహమే మొదట విదయాలయం. 
ఆదర్శ కుటుంబ వాతావరణంలో పలలుల 
అవసరాలు తీరతాయ, విలువలు 
అందించబడతాయ, మంచి దృక్పథాలు 
పెంచబడతాయ, సామాజిక వయాక్తిగత 
నైపుణయాం ప్రోత్హించబడతాయ.



మంచి గురుశిష్యాలుగా 
మనలి్న మనం తీరిచుదిద్దాకుందాం

a అమరీక్ సంగ్ 
 

మనమందరం సద్గురువ శిష్యాలం. 
స్వాదరులం. మనకు లభంచే పదవలపై దృషిటు 
పెటటుక ఒక స్వాదరుడగా సతయా సందేశానిని అందరికీ 
అందించేంద్కు తన్వ, మనసు్, ధనంతో పరిపూర్ణ 
సమర్పణ భావంతో స్వలో పాలగునాలి. అహంకార 
భావానిని తయాజించి, స్్వయ అసతితా్వనిని విడచి అందరితో 
కలిస మలిస సమన్వయంతో గురుస్వలో ముంద్కు 
సాగాలి. గురుశిష్యాడనే పదవి అనినిటకంటే గొప్ప పదవి 
అని మనం గురుతించుకోవాలి. విభనని రూపాలలో స్వ 
చేయటానిక్ సద్ంగా ఉండాలి. గురుభక్తిలో సత్ంగం 
మరియు సమురణతో పాటు స్వకు ఎంతో గొప్ప సాథానం 
ఉంది. గురుశిష్యాలు స్వాదర్ గా గురువ యొక్క ప్రతి 
ఆదేశ-నిరేదుశానిని ఆచరణలో పెడ్తూ, ఉతా్హంగా 
గురు వచనాలన్ శిరసావహిస్తి గురు ఆశీరా్వదనిని 
పంద్తూ సర్వ సుఖశాంతలకు పాత్రులవా్వలి. 
సంపూర్ణ అవతార వాణలో శహాన్ షా బాబా అవతార్ 
సంగ్ జీ తెలిపనటులుగా - 

అనుక్షణము భకుతాడు గురుదేవుని, దాసుడు తానై ఉంట్డు 

సద్గురు చెపపున కర్మనే శిష్యాడు, సదా చేసూతా తానుంట్డు

స్వకుడని భక్తి మారగుంలో ముంద్కు తీసుకొని 
వళ్ళిది అతడలోని స్వా భావన మాత్మే. నిజమైన 
స్వకుడ్ తన్వ-మనసు్-ధనానిని సద్గురు స్వలో 
ఉంచేంద్కు అవకాశం కోసం ఎద్రు చూస్తి 
ఉంటాడ్. నిషా్కమ భావన మరియు నిరాపేక్షతో 
స్వకుడ్ గురుస్వలో పాలగుంటాడ్.

ఫల్పేక్ష శిష్యానిక్ వుండద్, నిషా్కమ కర్మనే చేసేను 

అవతారుని మాటిది ఇటిటు శిష్యాని, గురు కీరితావంతుని చేసేను

గురుశిష్యాడ్ గురు దరా్రులో స్వ చేస్తి తన 
సర్వసా్వనిని అరి్పసాతిడ్. తన అసతితా్వనిని వీడతాడ్. 
దీని భావమేమనగా సద్గురువనే సర్వ కరములకు 
కరతిగా భావిసాతిడ్. జీవితంలో పరమాతముకే ప్రథమ 

ప్ధ్నయాత ఇసాతిడ్. గురుశిష్యాడ్ గురు ఆదేశాలన్ 
శిరసావహిసాతిడ్. సద్గురు మారగుదర్శకతా్వనిక్ 
అన్గుణంగా జీవనం సాగిసాతిడ్. పరిసథాతలు 
అన్కూలమైనా, ప్రతికూలమైనా సద్గురువ పై అననయా 
భక్తిని ప్రదరి్శసాతిడ్. సంపూర్ణ అవతార వాణ లో 
తెలిపనటులుగా - 

నేనరిపుతము గురుశిష్యాలపై, ఎవరు భక్తాని నింపారో 

నేనరిపుతము గురుశిష్యాలపై , ఎవరు 'నేను' ను చంపారో

గురుశిష్యాడ్ గురువచనాలన్ పరిపూర్ణంగా 
స్్వకరిసాతిడ్. ఎననిడూ తన బుది్-చతరతలన్ 
ప్రదరి్శంచడ్. సద్గురు వచనాలన్ 'సతయా వచనాలు'గా 
భావిసాతిడ్. గురుమతినే తన మతిగా చేసుకుంటాడ్. 
సద్గురు చూపన మారగుంలో జీవనం సాగిసాతిడ్. తనన్ 
తాన్ కరతిగా ఎననిడూ భావించడ్. సద దస భావననే 
కలిగి ఉంటాడ్. గురుశిష్యాడ్ సద్గురువన్ తన 
ప్ణం కంటే అధకంగా ప్రేమిసాతిడ్. సద్గురువనే సర్వ 
శ్రేష్టుడని తలుసాతిడ్. సద్గురువన్ తన జీవితానిక్ 
ఆధ్రంగా చేసుకొని అనిని కరములన్ సద్గురువకు స్వగా 
నిర్వరితిసాతిడ్. ప్రేమ, నమ్రతతో అందరితో వయావహరిసాతిడ్. 
సద్గురువ తెలుపుతననిటులుగా- 

పూర్ణ గురువుతో ప్రభును సమీపం, తెలిస్న వ్డే శిష్యాడు 

అహమును విడిచి సతయా మారగుము, తెలిస్న వ్డే వినమ్ండు

గురుశిష్యాడ్ సద్గురువ న్ండ బ్రహముజ్ఞానం పంది 
తనన్ తాన్ అతయాంత సౌభాగయావంతడని భావిసాతిడ్. 
అహంకార-అభమానాలన్ పూరితిగా తయాజిసాతిడ్. 
గురుశిష్యాడ పెదవలపై సద సద్గురు యశోగానమే 
ఉంటుంది. గురుమహిమన్ కీరితిసాతిడ్. ఇలా సర్వ సుఖ 
శాంతలకు పాత్రుడౌతాడ్. గురుశిష్యాడ హృదయంలో 
సద్గురువ ప్రసాదించిన బ్రహముజ్ఞానం సుసథారంగా 
నలకొని ఉంటుంది. తన జీవితానిని పరోపకారారథాం 
వినియోగిసాతిడ్. బాబా అవతార్ సంగ్ జీ గురుశిష్యాడని 
ఈ విధంగా వరి్ణసుతినానిరు –

పూర్ణ గురువుతో ప్రభును సమీపం, తెలిస్న వ్డే శిష్యాడు 

అహమును విడిచి సతయా మారగుము, తెలిస్న వ్డే వినమ్ండు

గురుశిష్యాడ్ సద నమ్రతతో వయావహరిసాతిడ్. 
అహంకారానిని వీడ సతయామారాగునిని స్్వకరిసాతిడ్. 
నిరంకారుడ కృపతో తనకు లభంచిన దనిక్ 
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ఎంతో కృతజఞాత భావానిని కలిగి ఉంటాడ్. సద హరి 
యశోగానం చేసాతిడ్. సద్గురు వాకు్కన్ మనసా, వాచా, 
కరముణా పాలిసాతిడ్. సద్గుణాలన్ పెంపందించుకుంటూ, 
పరోపకార కారాయాలలో పాలగుంటాడ్. తన సంత 
హితానేని కాక విశ్వహితానిని కోరతాడ్. ఇతరులకు 
సా్వంతన కలిగించేంద్కు సద ప్రయతినిసాతిడ్. ప్రేమ, 
నమ్రత, మధుర వచనాలు మరియు సదచారం అతడ 
జీవితంలోని అంశాలు. అనిని సమయాలలో, అనిని చోటలు 
అతడ్ సద్గురువనే దరి్శస్తి ఉంటాడ్. సద్గురు శిక్షణలకు 
అన్గుణంగా తన జీవితానిని తీరిచిదిద్దుకుంటాడ్. ఇలా, 
అతడ జీవితం ఆనందమయంగా సాగుతంది. భక్తితో 

అహంకార భావ్ని్న తయాజించి, స్వాయ అస్తాతావాని్న విడిచి అందరితో కలిస్మెలిస్ 
సమనవాయంతో గురుసేవలో ముంద్కు స్గాలి. గురుశిష్యాడనే పదవి అని్నటి 

కంటె గొపపు పదవి అని మనం గురుతాంచుకోవ్లి. విభిన్న ర్పాలలో సేవ 
చేయట్నిక్ స్ద్ధంగా ఉండాలి. 

ఆన్లైన్ జ్ఞాన చరచు 
సమయం ముంద్కు వేగంగా సాగుతంది. నేట కరోనా 

వైరస్ మరియు లాక్డౌన్ సమయంలో 'ఆన్లైన్ జ్ఞాన చరచి 
నిరంకారీ భకుతిల జీవితంలో అంతరాభాగమైపోయాయ. 
భవనాలలో సత్ంగం జరగని కారణంగా భకుతిలలో నిరాశ 
నిస్పృహలు చోటు చేసుకుంటునానియ. 

భకుతిల ఈ సమసయా పై దృషిటు సారించిన సద్గురు 
మాతా సుదీక్షా జీ మహారాజ్ తాతా్కలిక ఉపశమనం 
కలిగించేంద్కు ఆన్ లైన్  చరాచి వేదికలు నిర్వహించేంద్కు 
అన్మతి ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ ఆన్లైన్ జ్ఞాన చరచిలు 
సత్ంగాలకు సరిసమానం కానప్పటకీ సత్ంగానికంటే 
తకు్కవేమీ కాద్. సంతలు తమ భావాలన్ zoom యా� 
ద్వరా పాటలు, ప్రవచనాలు మరియు కవితల రూపంలో 
తోట సంతలతో పంచుకుంటునానిరు. 

శహన్ షా బాబా అవతార్ సంగ్ జీ గారి సమయంలో 
భకుతిల సంఖయా తకు్కవగా ఉననిపు్పడ్ వారంతా ఒక గదిలో 

నిండ ఉంటుంది. ఇతరులకు స్్ఫరితిదయకంగా జీవనం 
సాగిసాతిడ్. 

సద్గురు మాతా సుదీక్షా జీ మహారాజ్, మనం మంచి 
గురుశిష్యాలుగా ఉండాలని ఆకాంక్షిసుతినానిరు. మన 
జీవితం గురిమతిక్ అన్గుణంగా ఉండాలి. సద్గురు 
మాతాజీ మనందరికీ సుబుది్ని ప్రసాదించాలని, సద స్వ, 
సమురణ, సత్ంగంలో ఉంటూ గురుమారగుంలో నడచేంద్కు 
శక్తిని, బుది్ని ప్రసాదించాలని వారి చరణాలలో ప్రి్దదుం.

సత్ంగం చేసుకునేంద్కు, గదిలోని సామానంతటనీ 
బయట పెటటు సత్ంగం అనంతరం మరల లోపల 
పెటుటుకునేవారు. ఈ ఆన్ లైన్ జ్ఞాన చరచి ఆ ఏరా్పటునే 
గురుతికు తెసుతింది. ఎవరి ఇళలులోలు వారు ఉంటూనే సత్ంగ 
ఆనందనిని పంద్తనానిరు. స్వ, సమురణ, సత్ంగం, 
వినమ్రత, సహనం వంట ఆసక్తికరమైన విషయాలపైన 
జ్ఞాన చరచిలు జరుగుతనానియ.

ఒక చినానిరి తన భావనలన్ ఇలా వయాకతిపరిచింది. 
'సద్గురు మాతాజీ మనకు ప్రేమన్ పంచుతనానిరు. 
సంతలు పరస్పర ప్రేమ-ఆపాయాయతలన్ కలిగి 
ఉంటునానిరు. ఈ క్లుషటు పరిసథాతిలోనూ మనం నిరభాయంగా 
ఉండగలుగుతనానిము. మాతాజీ, మీరు ఈ కరోనా వైరస్ 
న్ తరిమేయండ. అందరం అతి త్వరగా సత్ంగాలలో 
హాజరయేయాలా కృప చూపండ.' నిరంకారీ మిషన్ యొక్క 
ప్రతి భకుతిడ ప్ర్న ఇది. 

నేట విపత్కర వాతావరణం అతి శీఘ్ంగా తొలగి 
సాధ్రణ పరిసథాతలు నలకొని సత్ంగాలు మరల 
ప్రంభం అవా్వలని అందరూ కోరుకుంటునానిరు.
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a కృపా ఖటటుర్ 
 

ప్రకృతి యొక్క పంచ భూతాలు మరియు వాటతో 
ఏర్పడన ఈ శరీరం గురించి శాస్త్రజుఞాలు మరియు 
ఆయురే్వదం ఎనోని సద్ంతాలన్ మన ముంద్ 
ఉంచుతనానిరు. వీటలో ఎంతో సతయాం ఉంది. పంచ 
తతా్వలకు, వాటతో ఏర్పడన శరీరానిక్ ఎంతో గాఢమైన 
సంబంధం ఉంది. భూమి, అగిని, వాయువ, ఆకాశం, 
నీరు ఇవనీని ప్రపంచానిక్, జీవ-జంతవలకు, మొక్కలకు 
జీవన ఆధ్రం. వీటలోని ఏ ఒక్క తతతి్వంలో అసమతలయాత 
వినాశనానిక్ కారణమౌతంది. బాహయాంగా ఇది 
భూకంపం, సునామీ, వరద రూపం దలుచితంది. మానవ 
శరీరం కూడా ఈ పంచతతాతి్వలతోనే నిరిముంచబడనంద్న, 
ఈ పంచ తతా్వలలో సమతలయాత లోపంచినపు్పడ్ 
మానవడ్ శారీరకంగా, మానసకంగా, ధన పరంగా 

చైతనయాం
  యొక్క సవార్పం

ఎంతో నషటుపోతాడ్. పంచతతా్వల మధయా సమతలయాత 
ఉండంద్కు ఆరవ తతతి్వమైన చైతనయాం (consciou-
ness) గురించిన సరైన అవగాహన ఎంతో అవసరం. 
మనం ఈ బ్రహాముండం గురించి, మన చుటూటు ఉనని ప్రకృతి 
గురించి ఎంత తెలుసుకుననిప్పటకీ, మనలోని చైతనయా 
శక్తిని గురితించనంత వరకు మన అవగాహన మరియు 
జ్ఞానం అసంపూర్ణంగా మిగిలిపోతంది. ప్పంచిక విదయా 
మరియు జ్ఞానం నాణానిక్ ఒక పార్శ్యం మాత్మే. అంటే 
మనం అసంపూర్ణమైన సతాయానిని ఆశ్రయంచిన వారిగా 
ఉండపోతాము. ఈ సృషిటు యొక్క సృషిటుకరతి యొక్క 
పరిచయం మరియు నిరంకార పరమాతము గురించిన 
జ్ఞానం నాణం యొక్క రెండవ పార్శ్వం. ఈ పంచతతా్వలన్ 
సృషిటుంచిన సృషిటుకరతి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ మానవ 
శరీరం పంచతతా్వలతో నిరిముతమైనంద్న, వీటని 
సమన్వయం పరిచే, ఆధ్రంగా ఉనని శక్తి గురించి, 
మూలాధ్రమైన ఈ చైతనయాం యొక్క పరిపూర్ణమైన 
అవగాహన వలన మాత్మే మానవడ్ తన మానవ జనము 
యొక్క కారణానిని, లక్షాయానిని తెలుసుకోగలడ్. మనలోని 
చైతనయా శక్తిని గురితించనంత వరకు మనకు మనం 
అపరిచితలుగా మిగిలిపోతాము. ఈ చైతనయాం ద్వరా 
మాత్మే మనం ఆతము-పరమాతముల సంబంధం గురించి 
తెలుసుకోగలం. మనలోని ఆతము పరమాతము యొక్క అంశ 
అనే సతయాం అన్భవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతాము. 
అందరిలో ఈ ఏకేశ్వర నిరంకారుడ ఆతమురూపంగా 
విరాజిలులుతనానిడనే ఎరుకతో జీవిసాతిము. –

నారైనా ఏ నరుడైనా, అందరిలో వుంది ఒకే ఆత్మ

బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశయా, హరిజనుల, అందరివ్డీ పరమాత్మ

చైతనయాం గురించిన అవగాహన లోపం కారణంగానే 
మానవడ్ దే్వషం, వైర-విరోధ్లు, కామ-క్రోధ్లకులోనై 
తోట మానవలకు దూరం అవతనానిడ్. జీవిత లక్షాయానిని 
సాధంచలేకపోతనానిడ్. కళళిం లేని గుర్ం వలె, మనసు్కు 
తోచినటులు కరములు ఆచరిస్తి తనకు తానూ నషటుపోతూ 
ఇతరులన్ అశాంతిక్ గురిచేసుతినానిడ్. 

మనలోని చైతనయాం జ్గృతమైనపు్పడ్ మన వాసతివ 
స్వరూపం తెలుసుకోగలము, భగవంతడతో యోగం 
అవ్వగలము. దైవీ గుణాలతో సారథాకమైన జీవనం 
సాగించగలము. కావన, చైతనయాంతో జీవించటమే నేట 
ప్రథమ ఆవశయాకత. అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉనని మానవడ్ 
తాన్  చైతనయా స్వరూపుడనే సతాయానిని విసమురిసుతినానిడ్. 
ఏ విషయం గురించైనా పరిజ్ఞానం లోపస్తి, దనిని 
తెలుసుకోవలసన అవసరం మరింత పెరుగుతంది. 
తనలోని చైతనయాం గురితించని మానవడ్ ఇతరులకు హితం 
చేకూరచి లేకపోవటంతో పాటు తనన్ తానూ కూడా 
ఉద్రించుకోలేడ్. చైతనయాం ద్వరా ప్రకృతి- పరమేశ్వరుడ్, 
విశ్వం-విశ్వనాథుడ్, సృషిటు, సృషిటుకరతి, ఆతము-పరమాతముల 
సంబంధం స్పషటుమౌతంది. 
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పంచ భూతాలన్ మన కళళితో చూడగలము, 
వాట ఉనిక్ని గురితించగలము. వాటలో సమతలయాత 
లోపంచినపు్పడ్ కొనిని లక్షణాల ద్వరా 
తెలుసుకోగలము. వాట శాతం ఎకు్కవైనా, తకు్కవైనా 
బుది్ ద్వరా తెలుసుకోగలము. అయతే మనలోని 
చైతనయాం గురించి ఎలా తెలుసుకోగలము? మనలోని 
చైతనాయానిని ఎలా జ్గృత పరచగలము? మనం మనలోని 
శక్తి సామరా్్యలు, బుది్, వివేకం ద్వరా దైనందిక జీవనం 
సాగిసాతిము. అయతే చైతనయాం జ్గృతమవ్వనంత వరకు 
ఆతము ఉద్రణ జరగద్. 

సద్గురువ మనలోని చైతనాయానిని జ్గృత పరుసాతిరు. 
సద్గురు చరణాలన్ శరణు వేడనపు్పడ్, సద్గురువ 
తమ అపార కృపతో మనకు బ్రహముజ్ఞానం ప్రసాదిసాతిరు. 
బ్రహముజ్ఞాన ప్పతి వలన భగవత్ సాక్షాతా్కరం మరియు 
ఆతము సాక్షాతా్కరం కలుగుతంది. సద్గురువన్ 
ఆశ్రయంచిన వారిలోనే చైతనయాం జ్గృతమౌతంది. 
నిరంకారుడ పరిచయం పంది, నిరంకారుని ఉనిక్ని 
ప్రతయాక్షంగా అన్భూతి చంద్తాము. అంధకారం 
న్ండ బయట పడ ప్రకాశంలో జీవిసాతిము.

బ్రహముజ్ఞానం పందిన మనం సౌభాగయావంతలం. ఈ 
బ్రహముజ్ఞానానిని మన జీవితానిక్ ఆధ్రంగా చేసుకొని 
మానవ జీవిత లక్షాయానిని సాధంచాలి. సద్గురు శిక్షణలకు 
అన్గుణంగా, త్రికరణశుది్తో కరములు ఆచరించాలి. 
స్వ, సమురణ, సత్ంగాలలో నిరంతరం పాలగుంటూ మన 
సుఖ సంతోషాలన్ శాశ్వత ఆనందంగా మారుచికోవాలి. 
ఆతమున్ పరమాతముతో యోగం చయాయాలి. 

జోయాతి అమర జోయాతిలోన కలిస్, అమర జోయాతియై పోతుంది.

అవతారుని మాటిది బంద్ సంద్రమును కలస్ 
సంద్రమనబడుతుంది

సమయపు సద్గురువ మాతా సుదీక్షా జీ కూడా 
వారి్షక సంత్ సమాగాల ద్వరా, మహిళ్ సమాగాల 
ద్వరా, NYS  సమాగాల ద్వరా ఈ సందేశానేని 
ఇసుతినానిరు. 

ఇలా సత్ంగాలలో, సమాగాలలో ప్రతి మానవడ్ తన 
మూల స్వరూపమైన ఆతము స్వరూపానిని తెలుసుకోవాలని 
పరమపత పరమాతముతో యోగమయేయాంద్కు సాధన 
చయాయాలనే సందేశానిని ఇసుతినానిరు. 

మనం గురుతించుకోవలసన ముఖయామైన విషయం 
ఏమనగా కేవలం, బ్రహముజ్ఞానం పందటం వలన 
ఎటువంట ప్రయోజనం ఉండద్. బ్రహముజ్ఞానం ద్వరా 
పందిన చైతనయాంతో సద్గురు ఆదేశాలకు అన్గుణంగా 
కరములన్ మలచుకొని నిరంతరం స్వ,సమురణ, 
సత్ంగంలో పాలగుంటూ ఆదర్శవంతమైన జీవితం 
జీవించాలి. 

మిమ్మలి్న ప్రసన్నం చేసుకునే కళను నేను నేరావాలి సద్గురువ్|

సత్కర్మలు చేసూతా నీ భకుతాడిగా గురితాంపు పందాలి సద్గురువ్||

అదా? ఇదా? ఏది నిజం?
‘‘ఈ జగతతి అందరి అన్భవంలో ఉనాని.. వయావహారయోగయాంగా, 

అనగా అనేక విధ్ల భౌతిక లావాదేవీల రూపంగా ప్రతయాక్షంగా 
కనిపసుతినాని.. మలకువ వచిచిన మరుక్షణంలో మటు మాయమై 
పోయే కల మాదిరిగా కలలు’ అని యోగశిఖోపనిషతతి చబుతోంది.

ఇంద్కు ఉదహరణగా ఒక కథ తెలుసుకుందం. 
మిథిలా రాజ్యాధపతి విదేహ రాజు జనకుడ్ అంతుఃపురంలోని 
శయనమందిరంలో నిద్రిసుతిండగా ఆయనకో కల వచిచింది. తన 
రాజయాం మీద శత్రువ ఆక్రమణ చేశాడ్. జనకుడ్ బందీ అయాయాడ్. 
శత్రువ తనతో‘నిన్ని చంపన్. కటుటుబటటులతో ఈ రాజయాం విడచి 
వళిలుపో’ అని శాసంచాడ్. జనకుడక్ ఆశ్రయం కానీ ఆహారం కానీ 
ఇచిచిన వారు ఉరికంబం ఎకు్కతారంటూ చాటంపు వేయంచాడ్. 
జనకుడ్ రాజ వస్రాతిలన్, ఆభరణాలన్ తయాజించి ఏక వస్త్రంలో రాజ 
భవనం వీడాడ్. తిండ దొరక్క పసుతిలుంటునని రాజు బిచచిగాడలా 
మారాడ్. పరుగు రాజయాంలో ఒక చోట అననిసత్ం కనిపంచింది. 
కాళీలుడ్చికుంటూ అక్కడక్ వళ్లుసరిక్ పంచిపెటటువలసన పులగం 
(తిన్బండారం) అయపోయంది. జనకుడ కళలులో కనీనిళులు తిరిగాయ. 
సత్ం యజమానిక్ జ్లి కలిగింది. ‘‘నాయనా గిననిలో అడ్గంటన 
(మాడన) పులగం ఉంది’’ అనానిడ్. మహారాజు రెండ్ చేతలూ చాచి 
ఆ పదరథాం తీసుకుని, వన్దిరిగాడో లేదో ఒక ఆబోత రంకెలు వేస్తి 
ఆయనన్ తోస్సంది. ఆహారం మటటుపాలైంది. ‘‘అయోయా’’ అంటూ 
విలపస్తి గటటుగా నిటూటురుస్తి అరిచాడ్. అంతలో మలుకువ 
వచిచింది. రాజు నిజంగానే గావకేక పెటాటుడ్. అది విని రాణులు, 
స్వకులు పరిచారికలు గాబరా పడ్తూ వచిచి చూశారు. రాజు 
దిగ్రాభాంతి చంది, పెదదు కళులు చేస పచిచివాడలా ప్రవరితించాడ్. చుటూటు 
ఉననివారిని ‘‘ఇది నిజమా? అది నిజమా’’ అని అడగాడ్. ఆ ప్రశని 
తప్ప మరి వేరు పలుకే లేద్. ఎవరు కనిపంచినా అదే ప్రశని. ఎందరో 
రాజవైద్యాలు, భూతవైద్యాలు వచాచిరు. మహారాజులో మారు్పలేద్.  
అపు్పడ అషాటువక్ర మహరి్ష నగరానిక్ వచాచిడ్. విషయం గ్రహించి 
జనకుడని దరి్శంచాడ్.‘‘మహాన్భావా! అద ? ఇద ? ఏది నిజమో 
చప్ప నన్ని ఉద్రించండ’’ అని జనకుడ్ ప్రిథాంచాడ్. అషాటువక్డ్ 
యోగశక్తితో అంతా గ్రహించి‘‘మహారాజ్! అదీ నిజం కాద్.. ఇదీ 
నిజం కాద్.

  “తత్  సతయాం యత్  త్రికాల బాధయాం ’ భూత భవిషయాత్  
వరతిమానాలనే మూడ్ కాలాలోలు, జ్గృత స్వపని సుష్పుతిలనే మూడ్ 
దశలలో అవిచి్ఛననింగా ఉండదే ‘సతయాం’. మీ విషయంలో కలలో 
బిచచిగాడగా, మలుకువలో మహారాజుగా ఉనానిరు. ఆ రెండ్ 
వేషాలోలు ఉనని నీవే నిజం. వేషాలనీని అసతయాం. వేషధ్రి సతయాం.

జ్గ్రత్  దృషిటులో స్వపనిం అసతయామైతే.. స్వపని దృషిటులో జ్గ్రత్  
అసతయాం.  సుష్పతి (గాఢ నిద్ర) లో ఆ రెండూ లేవ. సుష్పతి కూడా 
ఆరెంటలో లేద్. ఈ మూడంటకీ సాక్షి అయన ద్రషటు (చూచువాడ్) 
గుణాలకు అతీతడ్.. నితయాడ్ అయన చిదతముమే. అదే న్వ్వ అని 
తెలుసుకో’’ అంటూ బోధ ముగించాడ్. జనకుని మనసు్ శాంతి 
పందింది.
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జూన్ 12, 2020: కరోనా మహమా్మరితో సతమతం 
అవుతున్న సమసతా మానవ్ళిక్ ఉపశమనం కలిగించేంద్కు 
మరియు వ్రిలో ధైరాయాని్న నింపుతూ ఈ వైరస్ ను 
ఎద్ర్్కనే శక్తాని ప్రస్దించేoద్కు మరియు ఈ సమయ్ని్న 
ఆత్మ పరిశీలన మరియు ఆత్మ ఉద్ధరణకు వినియోగించాలని 
భకుతాలకు సందేశమిసూతా ఇల్ పలికారు-

సాధు మహాపురుష్లాలురా ప్రేమతో చప్పండ ధన్ 
నిరంకార్ జీ.

చాలా కాలం తరువాత ఈనాడ్ ఈ ఆడయో- విజువల్ 
సందేశం మాధయామంగా మీతో దస తన మనోభావాలన్ 

పంచుకునే అవకాశం కలిగింది. నిరంకారుని ఆసరా 
చేసుకొని అందరూ ఈ కషటు సమయానిని కృతజఞాత భావంతో 
గడపారు. సాధ్రణ పరిసథాతలు ఇంకా నలకొనలేద్. కొనిని 
స్వలు మొదలై మరికొనిని స్వలు  మొదలు కానంద్న 
అంతటా అయోమయంతో కూడన వాతావరణం  ఉండటం 
చూసుతినానిము. ఈ లోటుపాటులు గురించి ప్రతికూల 
భావనలు కలిగి ఉండక పరిసథాతలు చక్కబెటేటుoద్కు మన 
బాధయాతగా తలచి, మన వంత ప్రయతనిం సాన్కూల 
భావంతో చయాయాలి. 

ఈ మధయా ఒక బాలునితో మాటాలుడటం జరిగింది. 
గుర్పు సా్వరీలు జరిగే ట్రనిమంట్లు పాలగునేంద్ 
కోసం శిక్షణ పంద్తనానిడ్. తన గుర్ం అనారోగయాం 
కారణంగా మరొక గుర్ంతో కలిస శిక్షణన్ 
కొనసాగించవలస వచిచింది. ఆ గుర్రానిక్ శిక్షణ  
ప్రక్రియ అలవాటు లేనంద్న, మొండతనం ప్రదరి్శస్తి 
సా్వరీక్ సహకరించేది కాద్. ఈ   సమసయాన్ ఆ 
బాలుడ్ ఎంతో తేలికగా పరిష్కరించాడ్. దనిని 
మచిచిక చేసుకోవటానిక్ ప్కీటుసు సమయంలో దనిక్ 

బెలలుం, స్నగలు పెటేటువాడ్. అది వాటని ఇషటుంగా 
తింటూ, ఆ రుచిని ఆసా్వదిస్తి, బాలుడని జీన్న్ 

అమరిచి సా్వరీ చేస్ంద్కు అన్మతించేది. ఇలా ఆ 
బాలుడ శిక్షణ సాఫీగా సాగింది. తనకు అలవాటైన గుర్ం 

అంద్బాటులో లేనప్పటకీ సమయస్్పరితితో వయావహరించి 
పోటీ  కోసం సంసద్్డయాయాడ్.

అదేవిధంగా మనం కూడా జీవితంలో ఏదైనా obstacle 
(అడడుంక్) వచిచినపు్పడ్, లేద ఎవరి మూడ్ అయనా  
బాగోలేనపు్పడ్, మనం  వారి మూడ్ న్ మారచిటానిక్, 
ప్రతికూల  పరిసథాతిని సాన్కూలంగా మారేచింద్కు మనం 
తప్పకుండా ప్రయతినించాలి. ఎటువంట  సా్వర్ం లేకుండా 
అందరినీ కలుపుకొని ముంద్కు సాగాలి. ఒక కథలో ఒక 
రైత మొక్కజొనని పంట వేస్వాడ్. ప్రతి సంవత్రం అతడ 
పలంలో మంచి దిగుబడ వచేచిది. గ్రామసుతిలు అతడని దీని 
రహసయాం అడగినపు్పడ్, అతడ్ దీనిక్ రెండ్ కారణాలు 
పేరొ్కనానిడ్. నేన్ నాణయామైన వితతినానిని ఎంపక చేసాతిన్.  
నా పలానిక్  అటూ ఇటూ ఉనని పలం రైతలకు కూడా 
ఈ వితతినాలన్ ఇచిచి వారి పలంలో వారి పంటతో పాటు 
ఈ వితతినాలనూ వాడమని కోరతాన్. గాలి వీచినపు్పడ్ 
పక్క పలాల న్ండ మంచి పుప్పడ మొక్కజొనని  పైరు పై 
వళిలునపు్పడ్ నా పలంలోని మొక్కజొనని కంకులు ఏపుగా 
ఎద్గుతాయ. ఈ విధంగా ఆ రైత నిసా్వరం్గా ఇతరులకు 
కూడా మంచి రాబడ రావాలనే సదభావన కలిగి ఉండటం 
వలన అందరూ లాభపడాడురు. దతారుడ కృపతో మనం 

మానవ్ళిక్ సందేశం 
అందర్ ఈ నిరంకారునితో 

జోడింపబడి ఉండాలి 
- సద్గురు మాతా సుదీక్షా జీ మహారాజ్
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సంకుచిత భావాలన్ వీడ విశాలతా్వనిని ప్రదరి్శంచాలి. 

భేద-భావనల, భ్మల బంధంలో చికు్కకొని 
ఉండపోకూడద్. ఇలా వయావహరిస్తి మన మనసు్ మరింత 
సంకీర్ణంగా మారిపోతంది, విశాల భావనలు ప్రవేశించవ. 
ఒక  ఉదహరణ తీసుకుంటే ఏన్గున్ యజమాని ఒక 
తాడ్ లేద గొలుసుతో బంధసాతిడ్. భారీ ఆకారం కలిగిన 
ఏన్గు కూడా తాన్ బంధీననే భావానిని కలిగి ఉంటుంది.  
దని చిననితనంలో యజమాని దనిని తాడ్కు కటటునపు్పడ్ 
విడపంచుకోవటానిక్ ఎంతో ప్రయతినించి విఫలం 
అయయాంది. కాలక్రమేణా పెదదుయాయాక కూడా గతంలో చేసన 
విఫల ప్రయతనిం గురుతికు వచిచి,  మదిలో బంధీననే భావన 
సథారంగా నాటుకుపోయన కారణంగా ప్రయతినించటం 
మానేసంది. అదే విధంగా మనకు కూడా అవకాశం ఉంది. 
మన ప్రగతిని  అడ్డుకునే పాత అలవాటులు, బంధనాలలోనే 
కొనసాగవచుచి, లేద ఆ సంకెళళిన్ తెంచుకొని విడ్దల 
పందవచుచి. మనం సరైన ఎంపక చేసుకోవాలి. మనం 
సద ఈ నిరంకారుని ఎరుకలో ఉండ చైతనాయానిని, శక్తిని, 
బుదిదుని  ప్రసాదించమని దతారుడనే వేడ్కోవాలి. సద 
నిరంకారునితో యోగమై ఉంటూ ఇంటవదదునే స్వ, సమురణ, 
సత్ంగంలో పాలగుంటూ, ఈ పరిసథాతలలోనూ నిరంకారుని 
పటలు కృతజఞాత భావానేని కలిగి ఉంటూ మన కోసం 
అందరికోసం ప్ర్ించాలి.

ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ మనం దీని ఆకర్షణలో 
చికు్కకొని ఉండపోతనానిము. మన జీవన యాత్ బాలయాం 
న్ండ యవ్వనం, తరువాత వృదప్యాం వైపు సాగుతంది. 
వయసు్న్ బటటు కొనిని విషయాలు, వసుతివలు ప్ధ్నయాత 
సంతరించుకుంటాయ. స్్కల్, కాలేజీ చద్వలు, 
తరువాత ఉపాధ, సంపాదన, కుటుంబ వయావహారాలు 
ఇలాంట విషయాలతోనే నిమగనిమై ఉంటునానిము. అయతే 
మనం మరచిపోయేది, నిరలుక్ష్యం చేసుతిననిది ఏమనగా 
ఈ శా్వసలు ఎంద్కు పందమో మరిచిపోతనానిము 
మరియు నిరలుక్ష్యం చేసుతినానిము, ఈ శా్వసలు ఆగిపోక 
ముంద్ ఆ కారయాం చేయకుండానే కోలో్పతనానిము. 
ఆకర్షణీయమైన మాయ ప్రభావంలో క్షణభంగురమైన భ్మ 
(illusion) లో చికు్కకొని ఉండపోతనానిము. ఆతము కళ్యాణం 
కొరకు ఎటటు ప్రయతనిం చేయటం లేద్. మనో వికారాలైన 
కామం, క్రోధం, లోభం, మోహంలోనే ఉంటూ, వీటని 
మరింతగా పెంచుకుంటూ జీవిసుతినానిము. ఎంతో సా్వరథాం, 
సంకుచిత భావాలు కలిగి ఉంటూ సుఖసంతోషాలకు 
దూరమౌతనానిము. మన అశాంతిక్ బయట పరిసథాతలు, 
వయాకుతిలు కారణమని భావిసుతినానిము. ఏకాంతంగా గదిలో 
కూరుచిని ఉననిపు్పడ్ కూడా అశాంతి అన్భూతినే 
కలిగి ఉంటునానిము. బాహయా కారణాల వలన మనసు్ 

సుఖం లేద ద్ుఃఖంగా ఉంటుందని తలచినటలుయతే, 
ఏకాంతంగా ఉననిపు్పడ్ మనం సంతోషంగా ఉండగలగాలి. 
ఇలా ఉండకపోవటానిక్ గల కారణం ఒక్కటే. ఏ సుఖ 
సంతోషాలన్ పందలని మనం నితయాం పరితపసుతినానిమో 
అవి మనలోనే ఉనానియ. ఆనందం మన అంతరంగంలో 
ఉంటుంది. బాహయా పరిసథాతలపై ఇది ఆధ్రపడ ఉండద్.

ఎంద్కనగా శాశ్వతమైన ఆనందమే సరో్వతతిమ సథాతి.  
ఆతము పరమాతముతో యోగమైనపు్పడ్ ఇది సాధయామౌతంది. 
బ్రహముజ్ఞానం పందిన వారిలో ఎపు్పడ్ ఎలాంట కరములు 
చేయాలనే అవగాహన మరియు వివేకం ఉంటుంది. 
ఎంద్కనగా శాశ్వతమైన ఆనందమే సరో్వతతిమ సథాతి. 
ఏమి చేస్తి మనం సద ఆనందసథాతిలో ఉండగలము? 
ఆతము పరమాతముతో యోగమైనపు్పడ్ ఇది సాధయామౌతంది. 
బ్రహముజ్ఞానం పందిన వారిలో ఎపు్పడ్ ఎలాంట కరములు 
చేయాలనే అవగాహన మరియు వివేకం ఉంటుంది. మనకు 
ఎద్రయేయా పరిసథాతలన్ సమరథావంతంగా ఎద్రొ్కనగలము.

అందరూ మంచి ఆరోగాయానిని కలిగి ఉంటూ. స్వా 
భావనన్ పెంపందించుకుంటూ ఆనందంతో జీవించాలని 
కోరుకుంటూ, సాధు మహాపురుష్లాలురా ప్రేమతో చప్పండ 
ధన్ నిరంకార్ జీ.

పాఠకులకు విశేష సూచన
భారత దేశంలో లాక్ డౌన్ విధంచిన 
కారణంగా ఏప్రిల్ నల న్ండ సంత్ 
నిరంకారీ పత్రికన్ మీకు అందించలేక 
పోతనానిము. ఈ-మాయాగజీన్ రూపంలో 
పాఠకులు సంత్ నిరంకారీ తెలుగు పత్రిక 
వలువడంది. సాధ్రణ పరిసథాతలు 
నలకొనని వంటనే మాసపత్రికలు మరలా 
మీకు లభసాతియ. కావన పాఠకులకు చేస్ 
వినమ్ర విజఞాపతి ఏమనగా ఏప్రిల్ నల న్ండ 
పత్రిక రావటంలేదని ఫిరాయాద్ చేయవద్దు 
మరియు పత్రిక విభాగానిని సంప్రదిoచవద్దు. 
ఎనిని నలల ప్రచురణ ఆగిందో అనిని నలలకు 
గాన్ మీ చంద పడగింపబడ్తంది. 

- మేనేజింగ్ ఎడిటర్, పత్రిక విభాగం  

సంత్ నిరంకారీ ఏప్రిల్ - ఆగష్టు 2020 37



ప్రసుతాత ఆరోగయా సంక్షోభంలో మిషన్ 
వ్లంటీరులా చేసుతాన్న విలువైన సహాయ 

సహకారాలు

అలస్పోవద్దా మరియు ఆగిపోవద్దా

ఈనాడ్ ప్రపంచంలోని మానవలందరూ 
కరోనా మహమామురితో పోరాడ్తనానిరు. 
ఇటువంట విపత్కర పరిసథాతిలో సద్గురు మాతా 
సుదీక్షా జీ మహారాజ్ వారి పావన వచనాలు 
మనకు  స్వా స్్ఫరితితో మరియు సహనంతో 
పరిసథాతలన్ ఎద్రో్కవడానిక్ అవసరమైన  
ప్రోతా్హానిని ఇసుతినానియ. సద్గురువ 
ఆశీరా్వదం వలన  "అలసపోవద్దు మరియు 

ఆగిపోవద్దు!" అనే నినాదంతో 
స్వాదళ్ సభ్యాలు గణనీయమైన 
స్వలన్ అందిసుతినానిరు. 

మిషన్ కు సంబందించిన 
3000 బ్ంచీలలో మరియు 95 
జోనల్ ఆఫీసులలో, వేలాది మందిక్ 
రేషన్ మరియు భోజనానిని మిషన్ 
అందిసుతింది. అంతేకాక, ఫేస్ 
మాసు్కలు, శానిటైజర్, PPE క్ట్్ న్ 
కూడా అందిసుతినానిరు. మిషన్ ద్వరా 

సూచన – సమాచారం 

నర పూజ, నారాయణ పూజ
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జరుగుతనని ఈ స్వలకు  ప్రముఖులు మరియు సాధ్రణ ప్రజలు 
అభనందనలన్ తెలిపారు. 

ప్రసుతితం ఎనోని లక్షలమంది ఈ కరోనా మహమామురి చరలో 
ఉనానిరు. శాస్త్రవేతతిలు మరియు పరిశోధకులు ఈ వాయాధక్ 
సమర్వంతమైన పరిషా్కరం కొరకు ప్రయతినిసుతినానిరు. ఈ వాయాధ 
వాయాపతిని నియంత్రించడానిక్ వైద్యాలు, ఆరోగయా మరియు శానిటరీ 
కారిముకులు తమ వంత కృషి చేసుతినానిరు. కరోనా మహమామురి 
యొక్క విషపూరితమైన మరియు ప్రమాదకరమైన సంకెళలున్ 
ఛేదించటానిక్ పోల్సు అధకారులు కూడా తమ వంత సహాయం 
చేసుతినానిరు. ఏవిధంగా అయతే చీకట వంటనే వలుగు ఉంటుందో, 
దతారుడక్ చేస్ ప్ర్న ఏమనగా ఈ క్లుషటు పరిసథాతి ఎకు్కవ రోజులు 
ఉండకుండా త్వరలోనే తొలగిపోవాలి. 

సంతలు, మహాపురుష్లు  జ్ఞాన దృషిటుని ఆధ్రం చేసుకొని 
తమ చరయాన్ చేసాతిరు మరియు నిరంకారుని నిర్ణయంగా 
పరిసథాతలన్ స్్వకరిసాతిరు. సంత మహాతములు ఎలలుపు్పడూ 
తెలిపేది ఏమనగా ఏదైతే జరగాలని నిర్ణయంచబడనదో అదే 
జరిగి తీరుతంది. దని కొరకు చింతించటం వలన కానీ, దనిని 
ప్రతిఘటంచటం వలన కానీ ప్రయోజనం లేద్. 'అంతా మన 
మంచికే' అని వారు విశ్వససాతిరు.

సద్గురు కృపయే మనకు అనిని పరిసథాతలలో అతయాతతిమ 
ఆధ్రం. ఉదహరణకు ఒక పడవ సముద్రం మధయాలో పెదదు 
తఫాన్లో చికు్కకుంటే, అటువంట పరిసథాతిలో నావికుడని 
విశ్వసంచటం అనినింటకనాని ముఖయామైనది. అదేవిధంగా, జీవితం 
అనే సముద్రంలో ఆటుపోటులు ఉంటాయ. అయనప్పటకీ సద్గురువే 
స్వయంగా అందరి రక్షకుడ్. ఎపు్పడైతే మనం సద్గురువన్ 
ఆధ్రంగా చేసుకుంటామో మనం ఒకరికొకరు సహాయపడటానిక్ 
సద్ంగా ఉంటాము.

సంత్ నిరంకారీ ఏప్రిల్ - ఆగష్టు 2020 39



మానవతావానిక్ సేవ 

సంతలు ఎలలువేళలా మానవలందరి సంక్షేమం 
గురించే ఆలోచిసాతిరు.  - 

సంతన్ కే మన్ రహత్ హై సబ్ కే హిత్ కీ బాత్ | 

ఘట్-ఘట్ దేఖే అలక్ కో పూచే జ్త్ న పాత్ |

సంత్ నిరంకారీ మిషన్ ప్రంభమైనప్పట 
న్ండ సామాజిక మరియు ఆధ్యాతిముక అభ్యాననితి 
కొరకు కృషి చేసుతిననిది అనే విషయం అందరికీ 
తెలుసు. 1947 లో దేశ విభజన సమయంలో, 
బాబా అవతార్ సంగ్ జీ గారు పెషావర్ న్ండ ఢిల్లు  
వచాచిరు. వారు ద్ుఃఖిత ప్రజలకు ప్రశాంతతన్ 
మరియు ఆధ్యాతిముక బలానిని అందించడమే కాక, 
వారి ఆరిథాక మరియు సామాజిక సమసయాలన్ కూడా 

పరిష్కరించారు. వారు ఎంతో ఉదరంగా తమన్ విమరి్శంచిన వారిక్ 
కూడా  దహానిని తీరిచి ఓదరు్పన్ అందించేవారు. వీరి తరువాత, బాబా 
గురుబచన్ సంగ్ జీ సామాజిక అభ్యాననితికై కారయాక్రమాలన్ ముంద్కు 
తీసుకువళ్లురు. వారు నిరాడంబర వివాహాలు నిర్వహించాలని మరియు 
మతతి పదరా్లన్ స్వించరాదని ఆదేశించారు.  దీని ద్వరా అనేక 
సామాజిక మరియు ఆరి్క సమసయాల న్ండ తప్పంచుకోవడానిక్ మారగు 
నిరేదుశకానిని చూపారు. ఢిల్లు లో జరిగిన 25 వ వారి్షక స్వర్ణ జయంతి 
సంత్ సమాగంలో సంత మహాపురుష్లు  బాబా గురుబచన్ సంగ్ జీ 

మరియు నిరంకారీ రాజమాతాజీ  యొక్క తలాభారం వేస 
వచిచిన ధనానిని మానవ కళ్యాణంకొరకు ఉపయోగించడానిక్ 
ఇచాచిరు. స్్కల్, కాలేజీ, డస్్పన్రీ వంట వాటని చురుకుగా 
నడపడం ప్రంభంచారు.

సామాజిక అభ్యాననితికై ఈ సహాయ సహకార 
కారయాక్రమాలన్ బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ మరియు మాతా 
సవిందర్ జీ గారు  మరింత బలోపేతం చేసారు. మిషన్ 
యొక్క వనరులన్ గుజరాత్ లో సంభవించిన  భూకంపం  
బాధతల సహాయక చరయాల కోసం వినియోగించాలని 
ఆదేశించడం ద్వరా బాధతలకు ఉపశమనం కలిగించారు. 

అందరిలో నిరంకారునిని దరి్శస్తి సంతలు సంపూర్ణ మానవ స్వ చేసాతిరు. మిషన్ లో 
సద్గురువ ఉలేలుఖించిన  'నర స్వయే నారాయణ స్వ' స్త్ం, జన్ల బాధలన్ తొలగిస్తి 
వసుతింది. సమాజంలో ఎపు్పడ్ ఎక్కడ ఎటువంట అవసరము కావలసనా మిషన్ తమ 
సహయోగానిని అందించటానిక్ ముంద్ ఉంటుంది. బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ పలుపు మేరకు, 
మిషన్ 11 లక్షల యూనిటలు రకాతినిని దనం చేస  తద్వరా మానవత్వం యొక్క సంక్షేమం కోసం తన 
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నిబద్తన్ చూపసుతింది. మానవాళిక్ నిసా్వరథా స్వపై స్్ఫరితిని పెంపందించడంలో ఇది 
ఎంతో సహాయపడ్తంది.

దేశవ్యాపతాంగా సేవలు 

కరోనా మహమామురి వలన సంభవించిన అనేక 
సమసయాలన్ ఎద్రో్కవటానిక్ సమసతి మానవాళి 
ఒక్కటయయాంది. లాక్ డౌన్ కారణంగా చాలా 
కుటుంబాలు వారి యొక్క ఆదయానిని కోలో్పవలస 
వచిచింది. ఇటువంట క్లుషటు పరిసథాతిలో, సద్గురు మాతా 
సుదీక్షా జీ మహారాజ్ వారి ఆశీరా్వదంతో  5 కోటలు 
రూపాయలన్ 'పీఎం కేర్్ ఫండ్' కు మరియు 50 
లక్షల రూపాయలన్ ఉతతిరాఖండ్, పంజ్బ్ మరియు 
హరియాణా ముఖయామంత్రి నిధులకు సహాయానిని 
అందించారు. అలాగే 10,000 PPE క్ట్్ న్ ఢిల్లు 
ముఖయామంత్రిక్ విరాళంగా ఇచాచిరు. లక్షలాది ప్రజలు 
తమ ఆదయానిని కోలో్పయనపు్పడ్, బాధలో ఉనని 
40 లక్షల మందిక్ ఆహారానిని అందించి మిషన్ ద్వరా 
ఉపశమనం కలిగించారు.

లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ ఆదయ వనరులన్ 
కోలో్పయనపు్పడ్, మిషన్ బాధలో ఉనని కనీసం 
40 లక్షల మందిక్ ఆహారం ద్వరా ఉపశమనం 
కలిగించింది. 1.5 లక్షల మందిక్ గోధుమలు, బియయాం, 
పపు్పధ్నాయాలు, సుగంధ ద్రవాయాలు, టీ, నూన, ఉపు్ప 
మొదలైన సంచులన్ అందించారు. ఇంతేకాక,  
ప్రమాదకరమైన పరిసథాతలలో నివససుతినని బాధత 
ప్రజలకు భోజనానిక్ అవసరమైన సరుకులన్ 
సమకూరచిడంతో పాటు వారిక్ ధైరాయానిని మరియు 
మనో శక్తిని ఇవ్వడం జరిగింది. 

మహమామురి వాయాపతి చంద్తనని సమయంలో 
అందరూ వారి వారి ప్ణాలన్ గురించి 
కలవరపడ్తంటే సంత్ నిరంకారీ స్వాదళ్ (SNS) 
మరియు సంత్ నిరంకారీ ఛారిటబుల్ ఫండషన్ 
(SNCF) కు చందిన వేలాది సభ్యాలు శానిటైజేషన్, ఫేస్ 
మాస్్క ల పంపణీ, రేషన్ బాయాగులు వితరణ మరియు 
లంగర్ స్వలో రాత్రి-పగలు స్వలన్ అందించారు. 
స్వ చేసుతిననిపు్పడ్ చేతలు మళీలు మళీలు శుభ్పరుచుకోవడం, ఫేస్ మాస్్క లు ధరించడం మరియు సామాజిక దూరం వంట 
జ్గ్రతతిలు తీసుకునానిరు.

సంత్ నిరంకారీ ఏప్రిల్ - ఆగష్టు 2020 41



ఢిల్లు, ఏప్రిల్ 24: శ్రీ దేవ్రాజ్ 
సకా్క గారు, మంబెర్-ఇంచార్జీ, 
అకంట్్ శాఖ, సంత్ నిరంకారీ 
మండలి, ఢిల్లు ఏప్రిల్ 24 వ తేదీన 
స్వగృహంలో తమ నశ్వర శరీరానిని 
వీడ నిరంకారంలో ల్నమయాయారు. 
మనవడ్ ఆశ్రీత్ జీ మరియు 
కోడలు నవితా జీ తో సంభాషణ చేస్తి 
విశ్ంతి కొరకు గదిలోక్ వళ్లురు. విశ్ంతి 
తీసుకుంటూనే శాశ్వత 
నిద్రలోక్ వళిలుపోయారు. 
ఆ సమయంలో వారి 
కుమారుడైన అన్పమ్ 
సకా్క గారు గ్ండ్ నం. 8 
లో లాక్ డౌన్ బాధతలకు 
లంగర్ తయారు చేస్ స్వలో 
ఉనానిరు. ఈ వారతి వినటంతోనే వారు ఇంటక్ చేరుకునానిరు. 

సద్గురు మాతా సుదీక్షా జీ మహారాజ్ స్వయంగా 
సకా్కగారి ఇంటక్ వళిలు కుటుంబ సభ్యాలకు ధైరయాం చబుతూ 
నివాళులు అరి్పంచారు. సకా్కగారు గొప్ప స్వాదరుడ్ 
మరియు వినమ్రత కలిగిన భకుతిడని పలికారు. వారు చాలా 
కాలం పాటు అకంట్్ శాఖలో మిషన్ కు అతయాతతిమ స్వలు 
అందించారు. పరివార సభ్యాలు వారిక్ పరిపూర్ణంగా సహాయ 
సహకారాలు అందించారు. సద్గురు మాతాజీ నిరంకారుడ్ 
వారి కుటుంబ సభ్యాలకు ధైరాయానిని, శక్తిని ప్రసాదించాలని 
ప్ర్ించారు. జనవరి 18, 2020 న నాసక్ సమాగానిక్ వళ్ళి 
ముంద్ సద్గురు మాతాజీ మరియు పూజయా రమిత్ చాందనా 
గారు సకా్క గారి గృహానిక్ వళిళి కుటుంబ సభ్యాలకు  తమ 
ఆశీరా్వదం ప్రసాదించారు. 

ఏప్రిల్ 25, 2020 తేదీన ఉదయం 10.00 గంటలకు 
సకా్కగారి అంతిమ సంసా్కరాలు పూరితి గౌరవ మరాయాదలతో 
సంత్ నిరంకారీ కాలనీ సమీపంలోని ధీర్పుర్ సముశాన 
వాటకలో జరిగాయ. బాబా గురుబచన్ సంగ్ గారు 
బ్రహముల్నమైన ఏప్రిల్ 24 వ తేదీన సకా్క గారు కూడా 

బ్రహముల్నం కావడం యాధృచిచికం.  
శ్రీ దేవ్రాజ్  సకా్క గారి జననం 

పాక్సాతిన్ లోని ఒక గ్రామంలో జరిగింది. 
వారి తలిలుదండ్రులు శ్రీమతి వీరన్ రాణ 
మరియు శ్రీ హర భగవాన్ దస్ 
గారు. 1947 దేశ విభజన అనంతరం 
వారు హరియాణా రోహతక్ 
లోని గ్రామంలో సథారపడాడురు. సకా్క 
గారు 1960 లో బి.ఎస్్. పూరితి చేస 

పాటయాలా స్టుట్ బాయాంక్ లో చేరారు. 
1969 వ సంవత్రంలో గురుగ్రాం  బ్ంచీ 

ముఖి శ్రీ భగవాన్ దస్ దివానా జీ ద్వరా 
బ్రహముజ్ఞానం పందరు. వారు నిరంకారీ 

స్వాదళ్ అధకారిగా కూడా స్వలందించారు. 
1972 వ సంవత్రంలో 
బాబా గురుబచన్ సంగ్ 
గారు వారిని తమతో 
పాటు ఢిల్లు తీసుకొని 
వళ్లురు. నిరంకారీ మండలి 
కారయానిర్వహణ కమిటీలో 
సభ్యాడగా చేసారు. 2002 వ 

సంవత్రంలో బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ వారిని అకంట్్ శాఖలో 
స్వలన్ కొనసాగిస్తినే కారయానిర్వహణ కమిటీలో సభ్యాడగా 
నియమించారు. 2009 సంవత్రంలో న్ండ ఆర్ిక శాఖ 
మంబెర్ ఇంచారీజీగా వయావహరించారు.

బాబా గురుబచన్ సంగ్ గారు, బాబా హరదేవ్ సంగ్ 
గారు, మాతా సవిందర్ హరదేవ్ గారు మరియు సమయపు 
సద్గురువైన మాతా సుదీక్షా జీ గారి మారగుదర్శకాలోలు స్వలందించే 
సువర్ణ అవకాశం వారిక్ కలిగింది. తన వయాక్తిగత పన్లనినిటనీ 
ప్రక్కన పెటటు సద్గురు స్వలకు అతయాంత ప్ముఖయాతన్ 
ఇచేచివారు. బ్ంచీలు అనినిట మధయా సమన్వయం ఏర్పరచాలని 
కొనిని సాధ్రణ విధ్నాలన్ రూపందించారు. అనిని బ్ంచీ 
ముఖీలకు ఈ విధ విధ్నాలన్ తెలియపరచి సమన్వయ 
పరిచారు. వారి్షక సమాగాల సమయంలో తన బృందం 
సభ్యాలందరితో కలిస నిరంతరం స్వలందించేవారు. వారు 
భగత్ కోటుమల్ గారితో కలిస స్వలలో పాలగునేవారు. వారు 
ప్రతి గురుశిష్యాడ చరణాలలో నమసా్కరం చేస్వారు. ఇలా 
సద్గురువ సందేశమైన వినమ్రతన్ అలవరచుకోవాలనే 
శిక్షణన్ ఆచరణాతముకంగా భకుతిలకు ఇచాచిరు.

శ్రదా్ధంజలి

గొపపు సేవ్దారుడు మరియు

వినమ్ర భకుతాడు శ్రీ దేవ్రాజ్ స్కా్క గారు 

For all correspondence regarding Magazines & Sending Material for Printing,  
Please use : email- sulekh.sathi@nirankari.org, Mob.: 8750950000     -Managing Editor
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a ¥ÙèÌæ ¥ÁéüÙ çâ¢ãU (çÎËËæè)

â Î÷»éL¤ ·¤æ ¥ßÌÚU‡æ ÁÕ Öè ÏÚUæ ÂÚU ãUæðÌæ ãñU â×ê¿ð 
×æÙß ×æ˜æ ·ð¤ ·¤ËØæ‡æ ·ð¤ çÜ° ãUæðÌæ ãñUÐ âÎ÷»éL¤ ·¤æ 

ç×àæÙ M¤ãUæÙè ãUæðÌæ ãñU Áæð ×æÙß ·¤æð Õýræ™ææÙ ÂýÎæÙ ·¤ÚU çÎÜæð´ 
âð âæÚUè ÎêçÚUØæ¢ ß ×Ù âð ¥™ææÙÌæ ·¤æ Ùæàæ ·¤ÚU ÎðÌæ ãñUÐ 
Õýræ™ææÙ ·ð¤ Âà¿æÌ÷ ãè â“æè Öç€ˆæ, ¥æÚæUŠæÙæ, ÂêÁæ ¥æUÚU�Ö 
ãUæðÌè ãñUÐ °ðâè ãUè çÎÃØ çßÖêçÌ âÎ÷»éL¤ ÕæÕæ ãUÚUÎðß çâ¢ã Áè ·ð¤ 
M¤Â ×ð´ ãU×æÚÔU Õè¿ ×ð´ çßl×æÙ ÚUãUè çÁâð Á×æÙæ Âçß˜æ ç·¤ÌæÕ 
·¤è ÌÚUãU ÂÉ¸UÌæ ÚUãUæÐ âÎ÷»éL¤ ·¤è çÎÃØ Õæ‡æè çÙÚU‹ÌÚU 36 ßáæðZ 
Ì·¤ Ö€ˆææð´ ·¤æð ¥×ëÌÂæÙ ·¤ÚUæÌè ÚUãUèÐ âÎ÷»éL¤ ·¤æ °·¤-°·¤ 
ÕæðÜ ¥Ù×æðÜ ãUæðÌæ ãñUÐ »éL¤ ·¤ð¤×é¹æÚUçß‹Î âð çÙ·¤Üð àæŽÎ 
ç˜æ·¤æÜ âˆØ ãUæðÌð ãñ´U Áæð â×Ø ¥æÙð ÂUÚU ÂýˆØÿæ UãUæð ÁæÌð ãñU¢Ð 
â“æð ÂæÌàææãU Ùð °·¤ ÕæÚU È¤ÚU×æØæ RRÖç€ˆæ çÎ×æ» ·¤æ ÙãUè´, 
çÎÜ ·¤æ çßáØ ãUñUÐTT §â·¤è »ãUÚUæ§ü Öè ÕÌæ§ü ç·¤ Ö€ˆæ ·¤æ NÎØ 
ãU×ðàææ ŸæhUæ, Âýð×, çßàßæâ ß â×Âü‡æ âð ÖÚUæ ãUæðÌæ ãñ ÁÕç·¤ 
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విదేశ్లలో కరోనా వైరస్ బాధితుల సేవలో 
పాలగుంటున్న సంత్ నిరంకారీ మిషన్ భకుతాలు 
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