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ప్రపంచంలోని జీవరాసులన్నీ సేవోచ్ఛనే క్రుకుంటాయి. బంధనం దుుఃఖానికి కారణం. కర్ఫలాల బంధం అత్యంత 
బాధాకరమైనది. మానవుడు తాన చేసే పాపపుణ్య కర్ల కారణంగా బంధనాలలో చకు్కకుంటునానీడు. చేసన కర్ ఫలం శూన్యం 
అయినపుపుడే ముకి్త కలుగుతుంది. అయితే మానవుడు సవోప్రయతనీం వలన ఎననీడూ బంధవముకు్తడు కాలేడు. సదుగురువున 
ఆశ్రయించటమే ముకి్తకి తరుణోపాయం.

నిరంకారుని స్కార రూపమైన సదుగురువు ముకి్త ప్రదాత. సవోయంగా బంధనాలలో ఉననీ వ్యకి్త ఇతరులన బంధ వముకు్తలన 
చేయలేడు. మన జీవతంలోకి సదుగురువు ప్రవేశంతోనే జనన-మరణ చక్రం నండి వముకి్త కలుగుతుంది. సదుగురు శిక్షణ దావోరా 
జీవన్కి్త, కమృప దావోరా ముకి్త ప్రాపి్తసు్తంది. మరుజన్ లేకుండా చేసుక్వటానికి అనగా మోక్ష స్ధనకై మనం సదుగురువున 
ఆశ్రయించాము. సదుగురువు మనకు బ్రహ్జ్ఞానం దావోరా అవనాశి, కణకణవ్స అయిన నిరంకార పరమాత్న ప్రత్యక్షంగా 
దరి్శంప చేస్రు. ఏకమేవ అద్్తీయ౦ బ్రహ్మ అనే ఉపనిషతు్త వ్కా్యనినీ అనభవంలోకి తీసుకొని వచాచారు. బ్రహ్మొక్కటే 
మరియు అది న్వై ఉనానీవని తెలియజేస్రు. ఇలా సమృష్్టకర్తతో మనలినీ జోడించారు. వేద వ్కా్యలపై అవగాహన కలిగంచారు. 
అహెం బ్రహ్్మస్్మ - నేనే బ్రహా్నినీ. అయామాత్్మ బ్రహ్మ - ఆ ఒక్కటే అంతటా అందరిలోనూ ఉంది. ప్రజ్ఞానెం బ్రహ్మ - ఆ ఒక్కటి 
వలనే నేన ఈ ర్జు ప్రాణాలతో జీవంచ ఉనానీన. తత్ెం అస్ - అది నేనే అయి ఉనానీన అనే అనభూతిని సదా కలిగ 
ఉండటమే జీవన్క్త సథితి.  పరమాత్న తతవోతుః దరి్శసూ్త, వశవోససూ్త, దైవీ గుణాలన పంపందించుకుంటూ మన కర్లు, 
ఆలోచనల దావోరా  జ్ఞానానినీ ఆచరణలో పడతామో అపుపుడే ఒక్కటై పోతాము అనగా ఏక్శవోరునితో ఐక్యం అవుతాము. ఈ 
సథితిలో సదా ఉండటానికి సేవ, స్రణ, సతసూంగాలనే వరాలన సదుగురువు మనకు ప్రస్దించారు. 

సంత్ కబీర్ దాస్ ఈ సథితిని అనభూతి చందుతూ - 
న కుచ్ కియా న కరి సకై న కరనే యోగ్ శరీర్ I
జో కుచ్ కియా సో హరి కియా, భయో కబీర్ కబీర్ I

అకరా్త భావంతో సంపూర్ణ శరణాగతితో నేన చేసే ప్రతి కర్ పరమాత్క్ చందుతుంది. ఎటి్ట కర్ఫలం నాకు అంటదని 
తెలుపుతునానీరు.  అందుచేతనే మన గ్ం�లు "గురురి్నా గతిర్నాస్తి" గురువు తపపు మరొక గతి లేదు అని పలుకుతునానీయి. 
గురు ఆజ్ఞా పాలనలో ఉంటూ ముకి్తకి అర్హతన స్ధంచుక్వ్లి. గురువు ప్రేమ సవోరూపం. ఎలలేపుపుడూ శిష్్యల అభ్్యననీతిని 
క్రుతారు. తన శిష్్యడు తనంతటి వ్డు కావ్లని గురువు భావస్్తరు. అయితే గురువు ప్రసరించే ప్రేమ శకి్తని అందుకునే స్థియి 
శిష్్యనికి వుండాలి. గురువు మాత్రమే తనన ఉద్ధరించగలడు అనే అచంచలమైన వశావోస్నినీ కలిగ వుండాలి. అనినీ సమస్యలకు 
బ్రహ్జ్ఞానంతో ఆచరించే కర్లే పరిషా్కరమని మనస్, వ్చా, కర్ణా నమా్లి. తనని తాన తన గురువు చేతిలో పరికరంగానే 
భావంచుక్వ్లి. సదుగురు ఉపదేశానినీ మనసుతో వనాలి. ఆతో్ననీతి కొరకు మన చతురత, బుది్ధని, తెలివతేటలన పక్కనపటి్ట 
గురువు చూపే మారగుంలో  నడవటమే మన కర్తవ్యం. అపుపుడే గురుకమృప లభిసు్తంది. సేవ్భావం, సంపూర్ణ శరణాగతి వలలేనే జీవత 
లక్ష్యనినీ స్ధంచగలము. వర్తమానంలో సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ మహారాజ్ మానవ్ళికి బ్రహ్ జ్ఞానం మరియు  ఆధా్యతి్క 
స్ధనాలన ప్రస్దిసు్తనానీరు. ఈ జ్ఞానానినీ జీవతంలోకి అనవోయించుకొని, సమయానినీ, శావోసలన సదివోనియోగపరచుకుంటూ 
నిత్యం ఏకాత్ సథితిలో ఉంటూ జీవతానినీ శోభాయమానంగా చేసుకుందాం. మన వంతు ప్రయతనీం చేసూ్త ఆ దిశగా అడుగులు 
వేసే్త సదుగురువు సహకారం మరియు ఆశీరావోదానికి మనం పాత్రులవుతాము.  

సద్్రువు ఆవశ్యకత

సద్గురువు ముకితి ప్రద్త. స్యెంగా బెంధనాలలో ఉననా వయాకితి ఇతరులను బెంధ విముకుతిలను చేయలేడు. 
మన జీవితెంలోకి సద్గురువు ప్రవేశoతోనే జనన-మరణ చక్ెం నుెండి విముకితి కలుగుతెంద్. సద్గురు శిక్షణ 

ద్్ర్ జీవను్మకితి, కృప ద్్ర్ ముకితి ప్రాప్తిసతిెంద్.
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స్ధు మహాపురుష్లాలేరా, ప్రేమతో చపపుండి - 

 ధన్ నిరంకార్ జీ.

స్ధు మహాపురుష్లాలేరా, చాలా కాలం తరువ్త 
ఈ ర్జు  నా ఆలోచనలన మీ అందరితో 

సద్్రు వచనామృతం

ఆగష్్ట 2,  2020 (ఆద్వ్రెం) మసూరీ (ఉతతిర్ఖెండ్)  లో  మానవ్ళికి  తమ ఆశీర్్ద్న్నా 
ప్రసాద్సూతి సద్గురు మాత్ సదీక్షా జీ మహ్ర్జ్ వ్రు ఇలా పలికారు - 

పంచుకునే అవకాశం దాసకి  లభించంది. మొట్టమొదట, 
ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్గ్యంగా ఉండేలా దాతారుడు కమృప చూపాలి.  
అంతటా ఇపుపుడిపుపుడే స్ధారణ పరిసథితి నెలకొంటుంది. 
వ్్యపారాలు క్డా పునుః ప్రారంభించబడుతునానీయి. 
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ప్రతి ఒక్కరూ వ్రి స్మాజిక బాధ్యతలన ఇదివరకు వల్ 
నిరవోహంచగలగాలి. ఏ వధంగానైతే మన ఆర్గ్యం పటలే ఎంతో 
అప్రమత్తంగా మరియు జ్గ్త్తగా ఉంటునానీమో అదేవధంగా 
నిరంకారుడి పటలే మనకు గల నమ్కం మరియు వశావోసం 
వషయంలోనూ శ్రద్ధ అవసరం. కర్నా మహమా్రి ఇంకా 
పూరి్తగా అంతమొందలేదు. మరి ఇటువంటి కిలేష్ట సమయంలో 
పరిపూర్ణ సమరపుణ భావన మరియు దమృఢమైన వశావోసంతో 
నిరంకారుడిని మన జీవతానికి ఆధారంగా చేసుకొని 
ముందుకు స్గాలి. 

ఉదాహరణకు ఇనము ఎంతో బలమైన ధాతువు. దీనిని 
ఏ వసు్తవు క్డా నాశనం చేయలేదు. కాన్, ఇనముకు 
పటి్టన తుపుపు కారణంగానే అది బలహీనపడి దాని నాశనానికి 
కారణం అవుతుంది. అదేవధంగా, ప్రతిక్ల పరిసథితుల వలన  
మన మనసుసూలో నిరంకారుడి పై వశావోసం తగ్గులా చేస మన 
మనసుసూన తపుపుదారి పటి్టంచటం మొదలు పడతాయి. 
నిరంకారుడు మనందరి మనసుసూలన సవోచ్ఛంగా, పావనంగా 
మరియు నిర్లంగా ఉండేలా ఆశీరవోదించారు. బ్రహ్జ్ఞానం 
దావోరా మన ఆత్కు  నిరంకారుడితో గల సంబంధానినీ 
తెలుసుకునానీము. అయినపపుటికీ మన మనసుసూలో అభద్రతా 
భావము మరియు భయం ఎందుకు కలుగుతుంది? దీనికి 
కారణం, ఆధా్యతి్క అవగాహన ఉననీపపుటికీ క్డా మనం 
క్రమంగా శాశవోతమైన సత్యం నండి దూరం కావడమే. 
దీని వలనే మనసుసూ హానికరమైన ప్రవర్తనన ప్రదరి్శసు్తంది. 
చాలాస్రులే, మానవులు ఈ ప్రపంచంలోని ప్రలోభాలకు 
లోనై శాశవోతము మరియు సత్యము అయిన నిరంకారుడిని 
మరిచపోతునానీరు. క్షణికమైన ప్రాపంచక ఆనందాలు మనలినీ 
ఎంతగానో ఆకరిషిస్్తయి. అవ మనలో మానసక సంఘరషిణన 
సమృష్్టంచ మన మనసుసూన కలుష్తం చేస్్తయి. ప్రాపంచక 
ప్రలోభాలు అనేవ ఇనముకు పటి్టన తుపుపు వంటివ. ఇవ 
మన ఆలోచనలన కలుష్తం చేస్్తయి. ఈ మనో వకారాల 
నండి మన మనసుసూన రక్ంచేందుకు గల ఏకైక మారగుము 
సరవోశకి్తవంతుడైన నిరంకారుడి యొక్క స్రణ మాత్రమే. 

సంపూర్ణ హరదేవ వ్ణి లో తెలిపినటులేగా-

స్చ్ఛమైన మనసే ఈ జీవిత్న్నా ఆనెందెంతో న్ెంపేను

కలుషిమైపోయిన యెడల సఖశెంతలన్నా హరిెంచేను

నిరంకారుడు నివ్సముండాలిసూన మన 
మనసుసూలో అపుపుడపుపుడు కలుష్తమైన భావ్లు 
నివ్సమేరపురచుకుంటాయి. మన మనసు ఎంతో 
చంచలమైనది. తెలలేవ్రుజ్మున నిద్ర లేచ వ్్యయామం 
చేయాలని రాత్రి పడుకునేటపుపుడు మనమే అలారం 
పటు్టకుంటాము. శరీర దారుఢ్్యనినీ పంపందించుక్వ్లని 
తలుస్్తము. కాన్ ఉదయం అలారం మోగగానే దానిని ఆపి 

వేస వ్్యయామం రేపటి నండి చేదా్దం ఈ ర్జు ఇంకా కొంచం 
సేపు నిద్ర పోదామని అనకుంటాము. ముందుగా మనమే 
తందరగా లేచ వ్్యయామం చేయాలని దమృఢమైన నిర్ణయానినీ 
తీసుకునానీము. మళ్ళీ  మనమే సోమరితనంతో మనలినీ 
మనం సమరి్ధంచుకుంటూ రేపటి నండి ప్రారంభిదా్దమని 
వ్యిదావేసు్తనానీము. ఇదంతా క్వలం మనసుసూ యొక్క క్రీడ 
మాత్రమే. ఈ మనసేసూ కొనినీస్రులే దమృఢ సంకలపుంతో పనలన 
చేయడానికి ప్రేరేపిసు్తంది, మరికొనినీస్రులే బద్ధకంతో వ్యిదా 
వేసేలా చేసు్తంది. మన మనసుసూ ఎంతో తెలివైనది మరియు  
చంచలమైనది. అందుక్ మనం దీనిని అదుపులో ఉంచడానికి 
నిరంకారుడితో ఎలలేవేళలా జోడింపబడి ఉండాలి. ఎపుపుడైతే 
మన మనసుసూ పై మనం నియంత్రణన కలిగ ఉంటామో అపుపుడు 
అది మనకు హతకారిగా ఉంటుంది. అయితే మనసుసూ మనపై 
నియంత్రణన పందనటలేయితే మనకు తెలియకుండానే 
నిరంకారుడితో మన సంబంధం బలహీనపడుతుంది. క్రమేణా  
మన జీవతం నండి నిరంకారుడు దూరమౌతాడు. 

జితు్తలమారి మనసుసూ పై అనినీ పరిసథితులలో మనం 
నియంత్రణన కలిగ ఉండటం కష్టమే. అయినపపుటికీ, మన 
జీవతంలో సథిరతవోం మరియు సమతుల్యతన  కలిగఉండటానికి 
సదా ప్రయతినీంచాలి.  ఎవరైనా మనకు కషా్టనినీ కలిగంచనపుపుడు 
వ్రిని క్షమించటం సులభం కాదు. కాన్ క్షమాగుణం వలన 
మనకు మానసక శాంతి కలుగుతుంది. క్షమ వలన మన 
మనసులో నండి పన భారం తగుగుతుంది. మనం క్షమించడం 
వలన ఇతరులలో మారుపు రాకపోవచుచా కాన్ మన మనసుసూన 
నిరంకారుడి ఆజఞాలో సమరిపుంచుక్వడం వలన శాంతిని 
పందుతాము. మన మనసుసూలోని ప్రతిక్ల భావనలు 
అంతమౌతాయి. ఇలా మన మనసుసూన మనకు మనమే సరి 
చేసుకుంటూ మరియు నియంత్రించుకొని ఆత్ ఉననీతికి 
ప్రయతినీంచాలి. మన అభివమృది్ధ, ప్రగతి మన చేతులలోనే ఉంది. 
మన ఆలోచనా వధానానినీ నియంత్రించుకునే శకి్త క్డా మన 
చేతులలోనే ఉంది.

గత కొది్దకాలంగా, అందరూ తమతమ సేనీహతులు 
మరియు బంధువులతో స్ంఘికంగా కలవడానికి కుదరడం 
లేదు. దీని కారణంగా వ్రి మనసుసూలో చకాకు మరియు 
నిరాశ కలగవచుచా కాన్ ఒకస్రి మనం ఆలోచసే్త హమృదయాల 
కలయికనే ప్రేమ అని  అంటారు. మన మనసులోని భావనలు 
ఇతరుల హమృదయానినీ చేరుక్గలిగతే ఇక ప్రత్యక్షంగా 
ఒకరినొకరు కలుసుక్వలసన అవసరం లేదు. హెచుచా 
తగుగులన కలిగన ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ కానే కాదు. మనం 
నిరంకారుడి నండి పందే ప్రేమయే నిజమైన ప్రేమ. ఈ 
ప్రప్రంచంలో అణువణువునా నిండి ఉననీ నిరంకారుడిని మనం 
తెలుసుకునానీ లేక తెలుసుక్కపోయినా ఇతనిపై మన ప్రేమ 
వశావోస్లు  చకు్కచదరకుండా ఉండాలి.
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మనోసథితి గురించన ఒక వషయం దాసకి జ్ఞాపకం 
వసు్తంది. ఒకస్రి ఒక వ్యకి్త పడవలో పయనిసు్త ననీపుపుడు 
తుఫానలో చకు్కకునానీడు. వంటనే అతన మనసూపురి్తగా 
తన ఇష్టదైవ్నినీ - 'నేన ఈ తుఫానలో నండి రక్ంపబడితే, 
నా ఇంటిని అమే్స ఆ వచచాన డబుబున ఇతరుల సేవలో 
వనియోగస్్తన' అని ప్రారి్ధంచాడు. ఆ వధంగా ప్రారి్ధంచటంతో 
యాదమృచచాకంగా తుఫాన ఆగపోయింది. అపుపుడు అతన 
తుఫాన ఎలాగూ నిలిచపోయింది కాబటి్ట నేన ఏదైతే 
మనసులో అనకునానీనో అది చేయవలసన అవసరం లేదని  
భావంచస్గాడు. అంతలో మళ్ళీ తుఫాన మొదలవడంతో 
అతన, 'నా మనసుసూ పలు వధమైన ఆలోచనలతో నననీ 
మభ్యపడుతుంది. కాన్ నేన ఏదైతే ముందుగా ఆలోచంచానో 
అదే చేస్్తన' అని నిశచాయించుకునానీడు. అతన ఒడుడుకు 
క్షేమంగా చేరుకునానీడు. మరుసటి ఉదయం, అతన  
పత్రికలో తన ఇంటిని వేలం వేసు్తననీటులేగా ఒక ప్రకటనన 
ఇచాచాడు. వచచాన ధనం సేవకై ఉపయోగంచబడుతుందని 
క్డా తెలిపాడు. ఈ ప్రకటనన చదివన చాలా మంది అతని 
ఇంటిని కొనడానికి వచచానపుపుడు అతన వ్రికి తన షరతున 
తెలిపాడు. అది ఏమిటంటే తన ఇంటి ధర క్వలం ఒక్క 
రూపాయే అయితే తన పంపుడు పిలిలే ధర మాత్రం పది లక్షలు. 
ఎవరైతే ఇలులేన కొనకు్కంటార్ వ్రు తపపుకుండా పిలిలేని 
క్డా కొనక్్కవ్లని తెలిపాడు.  ఈ వషయం వననీ ప్రజలు 
ఎంతో ఆశచార్యపోయారు. అయినపపుటికీ అతన చవరకి తన 
ఇలులేన మరియు పంపుడు పిలిలేని అమ్గలిగాడు. ఇలా అతని 
మనసుసూ తన తెలివని ప్రదరి్శసూ్త భగవంతుడికి చేసన వ్గా్దనం 
మేరకు తన ఇంటిని అమ్గా వచచాన ఒక రూపాయిని సేవకు 
ఇసు్తననీటులేగా ప్రకటించాడు.

ఈ వధంగా మన మనసుసూ తన చతురతన ప్రదరి్శసూ్త 
మనకు ఆశచారా్యనినీ కలిగసు్తంది. ముందుగా ఆ వ్యకి్త మనసుకి 
నిరంకారుడి పై భయభకు్తలు, తుఫాన వలన భయం మరియు 
ఆందోళన, తరువ్త తనన తాన కాపాడుక్వడానికి 
పధకం, ఇలా అన్నీ తెలివైన మనసుసూ యొక్క యుకి్త, తంత్రము. 
స్వోర్ధపూరిత ఆలోచనన అమలు చేయడం, భయానినీ 
సమృష్్టంచడం, అలాంటి భయాల నండి తనన తాన 
రక్ంచుక్వడం, వపత్కర పరిసథితి నండి తపిపుంచుకొని  

ఆదిపత్యం స్ధంచడం, మరియు సరవోశకి్తవంతుడైన 
నిరంకారుని సవోచ్ఛమైన ప్రేమన పందాలని భావంచటం, 
ఇవన్నీ మనసుసూ యొక్క వంత ప్రవర్తన. ఇటువంటి అవ్ంఛన్య 
ఆలోచనలు మన మనసుసూలో  ఉతపుననీం కావడానికి కారణం 
మన ఆలోచనల ప్రవ్హం పై నియంత్రణ లేకపోవడమే. 
మనసుసూ పరిపరి వధాలుగా భ్రమలకు లోనవుతూ ఉంటుంది. 
మరి మన మనసుసూన నియంత్రించడానికి మనకు లభించన 
మూడు స్ధనాలు - నిస్వోర్ధ సేవ చేయడం (సేవ), సంతుల 
తో కలిస ఉండటం (సతసూంగం) మరియు  భగవంతుడిని  
నిరంతరం జ్ఞాపకం చేసుక్వడం(స్రణ). సరవోశకి్తవంతుడైన 
నిరంకారుడి ఆజఞాలో సమరిపుతమై  ఉండటం దావోరా మన 
మనసుసూన క్రమశిక్షణలో ఉంచుక్గలము.

మన జీవతంలో ఈ దాతారుడినే సరవోంగా 
భావంచనటలేయితే స్ధారణ పరిసథితులు నెలకొంటుననీ 
దిశగా ముందుకు స్గ్టపుపుడు మన మనసులో ఎటువంటి 
వచారం, సంశయం  మరియు భావోదేవోగం  లేక నిరంకారుడి 
పై  పరిపూర్ణ వశావోస్నినీ కలిగ ఉంటాము. ఈ మాటలు 
చపపుడానికి చబుతునానీము కాన్ ప్రతిక్ల పరిసథితులు 
ఎదురైనపుపుడు మనసు చంచలతతావోనికి లోనై మనం 
సహనానినీ క్లోపుతునానీము. అనాలోచతమైన తీవ్రమైన 
చర్యలన అవలంబిసు్తనానీము. ప్రతీదీ నిరంకారుని ఆజఞాలోనే 
జరుగుతుందని మరిచపోతునానీము. ఈ మధ్య ఎకు్కవ 
మంది డిప్రెషన్ కు గురవుతునానీరు. ఇంట్లే క్రొచాని 
క్రొచాని ఇటువంటి జీవతం కనానీ మరణమే మంచది అని 
ఆలోచసు్తనానీరు. ఈ శరీరం నిరంకారుడు కమృపతో లభించన 
ఒక బహుమతి. దీనిని మనం  క్లోపుక్డదు. మన మనసుసూన 
పరమాత్ యందు మరియు సతసూంగం యందు సమరిపుతం 
చేయాలి. మన మనసుసూన క్మలంగా ఉంచుక్వ్లి  
మరియు మనం ఎవరికీ ఎటువంటి హాని చేయక్డదు.

ప్రతి ఒక్కరూ సేవ్, స్రణ,  సతసూంగంతో జోడింపబడి 
ఉండాలి మరియు తనవు,  మనసుసూ మరియు ధనమున 
ఇచచానది నిరంకారుడు మాత్రమే అని గ్హంచాలి. మనం వీటిని 
ఇతరుల సేవకై ఉపయోగంచాలి. మానవతవోపు మారగుంలో 
నడుసూ్త మన బాధ్యతలన సమర్ధవంతంగా నిరవోరి్తంచాలి.

స్ధుమహాపురుష్లాలేరా, ధన్ నిరంకార్ జీ  

ప్రసతిత పరిస్థితలలో కరోనా కారణెంగా , అెందరూ తమతమ సేనాహితలు మరియు బెంధువులతో 
సాెంఘికెంగా కలవడాన్కి కుదరడెం లేద్.  కాన్ ఒకసారి మనెం ఆలోచిసేతి హృదయాల కలయికనే ప్రేమ 

అన్  అెంటారు. హెచ్చుతగుగులను కలిగిన ప్రేమ న్జమైన ప్రేమ కానే కాద్. మనెం న్రెంకారుడి నుెండి పెందే 
ప్రేమయే న్జమైన ప్రేమ. ఈ ప్రపెంచెంలో అణువణువునా న్ెండి ఉననా న్రెంకారుడిన్ మనెం తెలుసకునానా లేక 

తెలుసక్కపోయినా ఇతన్పై మన ప్రేమ విశ్సాలు  చెకుకుచెదరకుెండా ఉెండాలి.
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శహ�షా బాబా అవత్ర్ స్ెంగ్ జీ  
యొకకు స్ర్ణ యుగము

కలియుగంలో 
సత్యయుగం 

యొక్క రూపం

ఆగష్్ట 15న సంత్ నిరంకారీ మిషన్ మానవుల 
శ్రేయసుసూ మరియు జ్ఞాన ప్రకాశానినీ వస్తరించుటకు 
తమ జీవతానినీ తా్యగం చేసన పర్పకారి సంతులకు 
తమ శ్రదా్దకుసుమాలన అరపుణం చేయడానికై ముకి్త 
పరవోదినోతసూవం నిరవోహసు్తంది. ఈ ర్జున బాబా అవతార్ 
సంగ్ జీ, జగత్ మాతా బుద్ధవంతీ జీ,  ప్రధాన్ లాబ్ సంగ్ జీ 
తో పాటుగా ఇతర సంతు మహాతు్లన  శ్రదా్దపూరవోకంగా 
జ్ఞాపకం చేసుకొని వ్రి జీవన వధానం నండి ప్రేరణ 
పందుతారు. సత్యం, జ్ఞానం మరియు ప్రేమ భరితమైన 
దమృఢ నిశచాయంతో క్డినది బాబా అవతార్ సంగ్ జీ గారి 
జీవతం.  వ్రి బాల్యం ఎనోనీ సంఘరషిణలతో క్డినది. 
తలిలే తండ్రుల సేవ మరియు సత్యనిష్ఠ  భావనన వ్రు  
నరనరాలలో కలిగ ఉండేవ్రు. 'శ్రమే ఆర్ధన' అనే వ్కా్యనికి 
వ్రు స్కార రూపం. సేఠ్ స్వన్ మల్ జీ రైలేవోసే్టషన్లో 
వ్రు చేసు్తననీ సేవ మరియు నిజ్యితీకి ఎంతో ప్రసననీలై 
వ్రిని తమతో పాటుగా తమ ఇంటికి తీసుకు వళ్లేరు. 
అక్కడ వ్రి బేకరీలో పనలన పూజ్య అవతార్ సంగ్ జీ 
గారు తమ నిజ్యితీతో మరియు సత్యనిష్ఠతో అత్యంత 

ముకితి పర్ెం (15 ఆగష్్ట) ప్రత్యాక వ్యాసెం

వజయవంతంగా నిరవోహంచారు. తరువ్త సమయంలో 
ఎంతో మందికి ఈ బేకరీ పనిని నేరిపుంచ వ్రు తమ కాళళీపై 
నిలబడే యోగ్యతన కలిగంచారు.

వ్రు తమ సదుగురువైన బాబా బూటా సంగ్ జీ యొక్క 
సేవన భగవంతుడి సేవగా భావంచేవ్రు.  ఈ సేవల  
గురించ అందరూ చేసన  వ్్యఖా్యనాలన వస్రిసూ్త గురు 
సేవన ఒక తపసుసూలా చేస్రు. పూజ్య అవతార్ సంగ్ జీ 
గారు చేసన సేవలన స్వోకరిసూ్త మరియు వ్రి యోగ్యతన 
గురి్తంచ 1943 లో బాబా బూటా సంగ్ జీ గారు వ్రిని 
సదుగురు రూపంలో ప్రకటించారు. దేశ వభజన అనంతరం 
బాబా అవతార్ సంగ్ జీ గారు ఢిల్లేకి వచాచారు. నూ్య ఢిల్లే లోని 
పహాడ్ గంజ్ క్షేత్రం సత్య ప్రచారం యొక్క ప్రధాన క్ంద్రంగా 
మారింది. పరిమితమైన సథిలం, పరిమితమైన స్ధనాలు,  
సంతులు సంఖ్య క్డా చాలా తకు్కవే అయినపపుటికీ క్డా 
వ్రిలో ఉతసూహం ఎంతో అధకంగా ఉండి సత్య ప్రచారం దిన 
దిన అభివమృది్ధని  పందస్గంది. సప్త నక్షత్రాలుగా పిలవబడిన 
సంతు మహాతు్లు మరియు ఇతర మహాపురుష్లు వ్రి 
ఆజఞాన పాటించేందుకు ఎలలేవేళలా సద్ధంగా ఉండేవ్రు. 
పూజ్య అమర్ సంగ్ జీ, బాపా రామచంద్ జీ, సరవోశ్రీ గురుభక్ష్ 
సంగ్ 'రాజకవ' జీ, రూప్ లాల్ జీ, ఘనశా్యమ్ దాస్ జీ, 
రుష్ వ్్యస్ దేవ్ జీ, బాబు మహాదేవ్ సంగ్ జీ, ప్రధాన్ లాబ్ 
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సంగ్ జీ మరియు ఇతర సంతు మహాతు్లు జ్ఞాన జో్యతిని 
గ్రామాలలో, పట్టణాలలో ప్రచారం చేయస్గారు. వీరందరికీ 
శహన్షా బాబా అవతార్ సంగ్ జీ ప్రేరణ మరియు 
ఆదర్శంగా ఉనానీరు. గంభీరమైన కంఠసవోరం మరియు 
అలుపరుగని  మానవ కళ్్యణ యాత్రల దావోరా శహన్షాజీ 
నిరంకారీ మిషన్ యొక్క సదా్ధంతాల గురించ ప్రజలకు 
అవగాహన కలిపుంచడం కొనస్గంచారు. వ్రి ప్రేరణతోనే 
రిష్ వ్్యస్ దేవ్ గారు ముంబయిలో నివససూ్త మిషన్ 
యొక్క ప్రచారానినీ ఎంతో ముందుకు తీసుకు వళ్ళీరు. శ్రీ 
వ్్యస్ దేవ్ లాంబా జీ పాకిస్్తన్ లోని ఒక అత్యంత ధనిక 
కుటుంబానికి చందిన వ్రు. 'రాయబహదూర్' బిరుదుతో 
ప్రభ్తవోం వ్రిని గౌరవంచంది. దేశ వభజన అనంతరం 
తమ సంపదనంతా వదిలివేస మహాత్ వ్్యసుదేవ్ జీ 
భారతదేశానికి వచేచాస్రు. దీనిని వనిన మహాతు్లు 
అందరూ, 'రాయబహదూర్ వంటి వ్రే ర్డుడుపై పాలన 
అము్తుంటే మనమంత? మనం క్డా శహన్షా జీ గారి 
ఆదేశానినీ పాటిసూ్త సత్య ప్రచారంలో భాగస్వోములై చననీ- 
పద్ద సేవల దావోరా జీవతానినీ స్ఫల్యం చేసుక్వ్లి' అని 
ఆలోచంచారు. వ్రు ఆ వధంగానే చేస్రు మరియు కిలేష్ట 
పరిసథితులపై వజయానినీ స్ధంచారు. శహన్షా జీ యొక్క 
ఆశీరావోదం మరియు మద్దతు వ్రికి ఎంతో ఉపకరించాయి. 
మహాతు్లు అందరూ మలలే మలలేగా పుర్గతి స్ధసూ్త తమ 
తమ వ్్యపారాల నిరవోహణతో 
పాటుగా సత్య ప్రచారంలో 
పాలు పంచుక్స్గారు.

ఆ సమయంలో సంతుల 
సంఖ్య చాలా తకు్కవగా 
ఉండేది అందువలన శహన్షా 
జీ యొక్క చరణాలలో 
క్రొచాని మారగుదర్శకాలన 
పందేందుకు పుష్కలంగా 
సమయం లభించేది. ఎంతో 
సహజంగా అవతార్ సంగ్ 
జీ గారితో సంభాష్ంచ తమ 
సమస్యలకు పరిషా్కరాలన 
పందేవ్రు. వ్రు అందరికీ 
సరళతన మరియు 
సదాచారానినీ బోధంచారు. 
శహన్షా జీ వ్రు ఇలా 
తెలిపేవ్రు - తమ శ్రమతో 
లభించన ధనంతోనే 
పరివ్ర సభ్్యల పాలనా-
పోషణ చేయాలన్ మరియు 
పరివ్రం మొత్తం సేవ, 

స్రణ, సతసూంగానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వోలి.  కలియుగంలో సత్య 
యుగానినీ రూపందించాలి. మనం సత్యంతో జోడింపబడి 
ఉండి, ఈరషి్య, వైర దేవోష భావ్లన వీడి, ఇతరుల మేలున 
ఆకాంక్ంచాలి మరియు మంచని చేయాలి. 

భకు్తల జీవతంలో చననీ చననీ వషయాల దావోరా వ్రి 
హమృదయాలలో  నివ్స మేరపురచుకుని వ్రి జీవతాలన 
సుందరంగా మారాచారు. ఎవరైనా  గొడవ పటు్టక్వ్లనే 
ఉదే్దశ్యంతో వసే్త వ్రికి చలలేటి పాన్యం త్రాగడానికి 
ఇవవోడం దావోరా వ్రిని శాంత పరచాలని క్రేవ్రు.

భారత దేశానికి వచచాన తలి ర్జులలో 1948 లో 
శహన్షా జీ దావోరా నమోదు చేయబడిన  సంత్ నిరంకారీ 
మండలి నేడు వశవో మంతా వ్్యపి్త చందింది. సంత్ నిరంకారీ 
సేవ్దళ్ యొక్క స్థిపన మరియు నిరంకారీ కాలన్ యొక్క 
నిరా్ణం క్డా వ్రి దూరదమృష్్ట మరియు ఉననీతమైన 
ఆలోచనా వధానం యొక్క ఫలితమే. వ్రి సుపుత్రుడైన 
సజ్జన్ సంగ్ జీ గారి శ్రదా్ధంజలి కొరకు ప్రారంభించన 
సతసూంగ సమార్హం కాలక్రమేణ  వశాల వ్రిషిక సంత్ 
సమాగాలుగా మారుపు చందాయి. సంత్ నిరంకారీ కాలన్ 
నిరా్ణం దావోరా సంతులందరూ ఒక్ ప్రదేశంలో కలిస 
మలిస జీవసూ్త ఒకరితో ఒకరు జోడింపబడి ఉండాలి 
మరియు ఒక సంతు ఇంటి నండి ఇంకొక సంతు ఇంటికి 
సరళంగా చేరుక్వ్లి అననీది వ్రి ఆలోచన. బాబాజీ 
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యొక్క నివ్సం, సతసూంగ భవనం, సంతుల నివ్సం 
మరియు సేవ్ కారా్యలయం సంత్ నిరంకారీ కాలన్లో 
అపపుట్లే ఉండేవ. ప్రసు్తతం ఈ  ప్రదేశంలో బా్యంక్, పోస్్ట 
ఆఫీస్, పోల్స్ సే్టషన్, డిసెపునసూరీ, వరు్కషాప్, పారు్క, లంగర్ 
మరియు కాంటీన్ వంటివ అన్నీ ఉనానీయి. సంత్ నిరంకారీ 
కాలన్ మరియు సదుగురు బాబా జీ నివ్సం దరి్శంచాలని 
భకు్తలు ఎంతో ఉతాసూహం చూపుతారు. ఈ ప్రదేశానికి వచచాన 
వ్రు ఎంతో భావోదేవోగానికి లోనవుతారు. సదుగురువు దావోరా 
లభించే బ్రహ్ జ్ఞానమే ఈ ప్రదేశంలో లభించే  సర్వోత్తమ 
వసు్తవు. ప్రపంచంలో ఈ జ్ఞానానికి మించన ఉననీతమైన 
వసు్తవు మరొకటి లేదు మరియు దీనిని పందటానికి 
ఎటువంటి రుసుము చలిలేంచవలసన అవసరం లేదు. క్వలం 
గురుచరణాలలో శరణు జొచచాన మరుక్షణంలో వశవోంలోని  
సర్వోత్తమ జ్ఞానం ప్రాపి్తసు్తంది. 

సదుగురు ప్రస్దించన  జ్ఞానదమృష్్ట దావోరానే సదుగురువున 
కనగొనగలము మరియు అర్ధం చేసుకొనగలము. శహన్షా 
జీ ని అర్ధం చేసుక్వడానికి వ్రి ప్రవచనాలన అర్ధం 
చేసుక్వలస ఉంటుంది. వజ్రాల వ్్యపారి మాత్రమే వజ్రానినీ 
గురి్తంచ మరియు దాని వలువన తెలియ జేయగలడు. 
ఇతరులు ఎవరికీ దీని గురించ తెలియదు. రండి, వ్రి  
ప్రవచనాల భావ్నినీ అర్ధం చేసుకుందాం.

పవిత్రున్ సెంయోగెంతో పవిత్రులెం  :  బాబా అవతార్ 
సంగ్ జీ ప్రవచనాల స్రానినీ గమనిసే్త బ్రహ్జ్ఞానం ఎంతో 
తేలికగా సపుష్టం అవుతుంది. శహన్షా జీ తెలిపినటులేగా 
-  జ్ఞానం దావోరా నిరంకారుడిని తెలుసుకుననీటలేయితే 
మానవుని జీవతం పవత్రంగా మారుతుంది లేదంటే 
అది అపవత్రంగానే ఉంటుంది. వ్రు ఇంకా ఇలా 
వవరించేవ్రు - గురుశిష్్యలాలేరా! మహాపురుష్లాలేరా! 
ఈ ఆత్ నిరంకారుడిది మరియు నిరంకారుడితో 
జోడింపబడితేనే పవత్రం కాబడుతుంది.  మురికి న్రు 
ఎపుపుడైతే తన దారిని మారుచాకొని గంగలో  కలిస శరణు 
పందడంవలన పవత్రమైన గంగాజలంగా మారుపు 
చందుతుంది. ఇక  అందులో ఎటువంటి మురికి మరియు 
దురగుంధం ఉండదు. మళ్ళీ దానిలో నండి జలానినీ తీసుకొని 
కళళీకు అదు్దకుంటాము, త్రాగుతాము మరియు శరీరంపై 
చలకరించుకుంటాము.

పరమాత్మన్ శరణు : అజ్ఞాన అంధకారానినీ సమాపి్త 
చేయడమే శహన్షా జీ యొక్క జీవత లక్ష్యంగా 
ఉండేది. వ్రు ఇలా తెలిపేవ్రు - నేడు ప్రపంచం 
అజ్ఞానం యొక్క అంధకారానినీ జప-తపాలు, పూజలు, 
గురుదావోరాలు, మందిరాలు మరియు మస్దులకు వళిళీ 
తలగంచుక్వ్లని ప్రయతినీసు్తనానీరు. కాన్ ఈ వధంగా 
తలగంచుక్లేము. దీనికి క్వలము ఒకటే మారగుము - అది 

పరమాత్తో పరిచయం.  'హే దాతారుడా! నేన నిననీ 
శరణు పందుతునానీన. నననీ రక్ంచు'  అని ఇతనిని 
శరణు క్రాలి. అపుపుడే పవత్రులము కావచుచా. ఇంక వేరే ఏ 
మారగుము దావోరా క్డా ఇది వీలుకాదు. ఇతనితో పరిచయం 
ఏరపుడగానే క్టి సూర్య కాంతులతో సమస్త అజ్ఞానం 
మరియు భ్రమల అంధకారం దూరం అవుతుంది.  

జగత్ మాత్ బుద్ధవెంతీ జీ వ్రి ద్వయాత్ెం : బాబా 
అవతార్ సంగ్ జీ పరమదయాళులు.  తమ గమృహానికి 
వచేచాసన స్ధు సంతులందరిన్ వ్రి జీవత భాగస్వోమి 
మరియు దైవక వ్యకి్తతవోం కలిగన జగత్ మాతా బుద్ధవంతీ 
జీ ఆతీ్యంగా స్వోగతం పలిక్వ్రు.  వచచాన భకు్తల కొరకు 
వ్రు ఎంతో రుచకరమైన భోజనం వండటమే కాకుండా  
వ్రి మురికి బట్టలన క్డా ఉతికి ఇస్త్రీ చేస ఇచేచావ్రు. 
గురుశిష్్యల పై దీని ప్రభావం ఎకు్కవగా ఉండేది. వ్రు 
తమ ఊరికి తిరిగ వళిళీ ఇతర భకు్తలతో ఇటువంటి 
సేవ్భావనతోనే మలిగ్ వ్రు. ఈ వధంగా ఎంతో 
సహజంగా జగత్ మాతా బుద్ధవంతీ జీ గురుశిష్్యలకు సేవ 
గురించన  ఉత్తమ పాఠానినీ నేరిపుంచేవ్రు.

సద్గురున్ శరణు : ఎవరైతే సదుగురువు కమృపతో మరియు 
సదుగురువు ఆజ్ఞానస్రం తమ జీవతానినీ స్గంచార్,  
సదుగురువు యొక్క దరాబురులో అటువంటి సేవకుల జీవనం 
ప్రకాశవంతమైంది. శహన్షా జీ ఎంతో వవరంగా ఇలా 
తెలిపేవ్రు - శబరి రేగపండలేన భ్జిసూ్త సదా రామ 
ధా్యనంలోనే ఉండేది. సమయం ఆసననీమైనపుపుడు ఆమ 
సదుగురువు వ్రికి భగవంతుడిని ప్రకటితం చేస్రు. 
పేదరికానినీ అనభవసూ్త చద్దననీం భ్జించే సుదాముడు 
ఎపుపుడైతే భగవంతుడి దరాబురులో ప్రవేశించాడో, అపుపుడు 
పరమాత్ తన భకు్తడు తీసుకువచచాన అటుకులన ఎంతో 
ప్రేమగా స్వోకరించాడు. దానికి బదులుగా సుదాముడికి అన్నీ 
లభించాయి. 

బాబా అవతార్ సంగ్ జీ ప్రేమతో కషా్టలన 
భరించడానికి సద్ధంగా ఉండాలని బోధంచారు. వ్రు 
ఇంకా ఇలా తెలిపేవ్రు - సదుగురువు ప్రేమలో ప్రేమికుడు 
ప్రపంచంలోని పద్ద-పద్ద కషా్టలన ఎదుర్్కవడానికి 
క్డా భయపడడు. చరిత్రలో సమయపు సదుగురువైన 
శ్రీ గురు అరు్జన్ దేవ్ జీ మహారాజ్ గారు ఎనోనీ కషా్టలన 
చవ చూడవలస వచచాంది. కాన్ వ్రు ఆ కషా్టలన ఎంతో 
నవువోతూ ఈశవోరుడి ఆజఞాగా భావంచ అనభవంచారు. 
ఎందుకంటే వ్రికి తెలుసు సదుగురువు ఏది చేసనా అది వ్రి 
జీవతానినీ  ఎంతో ఉననీతికి తీసుకువళు్తంది అని. సదుగురువు 
మాత్రమే భక్తజనల సహాయకుడు. భక్తజనలు పరమాత్  
శరణులో తమని తాము సుఖవంతులుగా భావస్్తరు.

భాగయాశలి ఎవరు? : శహన్షా జీ గారి ఉదే్దశ్యంలో 
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భాగ్యశాలి అనే పదం యొక్క అర్ధం వేరేగా ఉండేది. 
ప్రాపంచక భోగభాగా్యలన కలిగ ఉండటం వలన భాగ్యశాలి 
కాలేరు. బ్రహ్జ్ఞాన సంపాదనతోనే పరిపూరు్ణలు కావ్లి. 
వ్రు భకు్తలన ఉదే్దశించ ఇలా తెలిపేవ్రు - ప్రపంచంలో 
క్వలం మీరే పరిపూర్ణ సంతులు, మీ వంటి సంతులు నాకు 
నవ ఖండాలలో క్డా లభించరు. ఎందుకంటే మానవులుగా 
ఈ ప్రపంచంలోకి వచచాన మీరు, పూర్ణ సదుగురువున కలిస, ఈ 
సరవోశకి్తవంతుడైన, సరవోకాలాలలో సమరు్ధడైన పరమాత్న 
తోడు-న్డగా పందారు. ప్రతి క్షణం నిరంకారుని స్రణలో 
జీవతానినీ గడుపుతునానీరు. మీ వంటి భాగ్యవంతులు ఈ 
ప్రపంచంలో వేరే ఇంకెవరూ ఉండరు.

గురుశిష్యాల ఉతతిమ స్థితి : శహన్షా బాబా అవతార్ 
సంగ్ జీ సపుష్టంగా ఎవరైతే గురుమతిని కలిగ ఉంటార్ వ్రు 
గురుశిష్్యలు. మనోమతిలో చరించే వ్రు మనోముఖులు 
అని తెలిపారు. గురుశిష్్యల సథితి సర్వోత్తమమైనది. దీనికి 
వరుద్ధము మరియు దయన్యమైన సథితి మూరుఖుడిది.  వ్రు 
ఇలా తెలుపుతునానీరు - ఎవరైతే గురు వచనాలన వని 
క్డా పడచవన పడతార్ వ్రు మూరుఖులు. ప్రపంచంలో 
వీరు పశువులు లేదా రాయితో సమానం.  ఏవధంగా 
నైతే ఒక రాయి న్టిలో ఎనోనీ సంవతసూరాలు ఉనానీ క్డా 
దానిపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండడో, అదేవధంగా గురు 
వచనాలకు అనగుణంగా జీవంచని వ్యకి్త క్డా రాయితో 
సమానం.

నామ ధనము సరక్షితెం : బాబా అవతార్ సంగ్ జీ నామ 
ధనము ప్రాపి్తంచాక దానిని సురక్తంగా ఉంచుక్వ్లని 
ప్రేరణన ఇచేచావ్రు. వ్రు ఇలా తెలిపేవ్రు - గురు 
దయ లేక నామధనమున పందలేము. జ్తి, మతము, 
వర్ణములన ఆధారంగా చేసుకొని మానవులు గొడవలు 
పడుతూ పశుతవోంతో వ్యవహరిసూ్త మానవులుగా జీవంచ 
లేక పోతునానీరు. ఎవరైతే గురువు దావోరా జ్ఞానం పంది 
దివ్యతావోనినీ సంతరించుకునానీర్ వ్రే భాగ్యవంతులు.

గురుమతి యొకకు ఉతతిమ శిక్షణ : అమూల్యమైన జ్ఞానానినీ  
పరిపూర్ణ భకి్త భావనతో మరియు జ్గురూకతతో సురక్తం 
చేసుక్వ్లని బాబా అవతార్ సంగ్ జీ తెలిపేవ్రు. 
మీకు ఎంతో వలువైన ఖజ్నా లభించనది. దానిని 
సంరక్ంచుక్వటం మీ బాధ్యత. ఏ వధంగానైతే ఎవరికైనా 
శుభ్రంగా స్నీనం చేయించ కొత్త బట్టలు తడిగన తరువ్త 
వ్రు ఆ బట్టలపై మురికిని వేసుకుంటే, ఆ బాధ్యత ఎవరిది? 
ఇదే వధంగా మీ వంటి మహాపురుష్లకు యోగ్యమైన 
గుణాలన  తెలియ జేస వ్టిని ఆచరించడం నేరపుబడినది.  
అయినా క్డా మీరు చడు కర్లన చేసే్త ఇందులో సంతుల 
దోషం కాన్ సదుగురువు దోషం కాన్ లేదు. చడు కర్లన 
చేయడం దావోరా ఎవరు నాశనానికి వ్రే కారణం అవుతారు. 

జ్ఞానం పందిన తరువ్త ఏ సంతు మహాపురుష్ల పై 
నింద చేయరాదు.  ఈరషి్య, దేవోషం, చాడీలు చపపుడం, 
మరియు దంగతనం వంటివ చేయరాదు. ప్రపంచం మీకు 
మంచ చడులన తెలియజేసు్తంది.  కాన్ మీరు సదుగురు 
మాటన ఎననీడూ  వస్రించక్డదు. వేల అంధులు కలిస 
క్డా రండు నేత్రాలలో మంచ కంటి చూపు కలిగన వ్యకి్తని 
ఏమీ చేయలేరు.

శ్రమ మరియు సెంతోషెం : బాబా అవతార్ సంగ్ జీ 
శ్రమ యొక్క వలువన ఎంతో ఉననీతంగా భావంచేవ్రు. 
వ్రు సంతులకు అవగాహన పరుసూ్త - గురుశిష్్యలాలేరా! 

మీరు తినండి- త్రాగండి, నవవోండి - ఆడుక్ండి మరియు  
శ్రమతోనే మీ జీవతానినీ స్గంచండి అంతేకాన్ దేని 
గురించ చంతించరాదు. నిరంకార ప్రభ్ పరమాత్ ఇచచాన 
దానితో సంతోషంగా ఉండండి మరియు నిరంకారుని 
ఆజ్ఞానస్రం జీవంచండి. ఒక కారి్కుడు దినమంతా 
చమట్డిచా కష్టపడతాడు. ఇంక్వైపు గుమస్్త కురీచాలో 
ప్రశాంతంగా క్రొచాని పని చేస్్తడు. జీతమైతే గుమస్్తకు 
ఎకు్కవ మరియు కారి్కుడికి తకు్కవ లభిసు్తంది. వ్స్తవంగా 
కారి్కుడికి ఎకు్కవగా లభించాలి.  కాన్ అతన పాపం 
లభించన దానితో సంతమృపి్త చందాలిసూ ఉంటుంది ఎందుకంటే 
నిరంకార పరమాత్  ఎవరి భాగ్యంలో ఎంత వ్రాస ఉందో 
దానినే ప్రస్దిస్్తడు. 

గురుశిష్్యలు కలియుగానినీ సత్యయుగంగా 
రూపందించాలి  అని బాబా అవతార్ సంగ్ జీ  గారు  
ఆశిసు్తనానీరు. దీని వలన జీవతాలు మరియు ప్రపంచం 
మరింత సుందరంగా మారుపు చందుతుంది.
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సంపూర్ణ అవతార వ్ణిలోని ఈ శోలేకం దావోరా సదుగురు 
బాబా అవతార్ సంగ్ జీ మహారాజ్ వ్రు మానవుడిని 
ఉదే్దశిసూ్త మాయ యొక్క సవోభావ్నినీ తెలుపుతునానీరు. ఈ 
మాయ రంగుల హరివలులేలా గోచరిసూ్త మనసుని పరవశింప 
చేసు్తంది కాన్ సథిరమైనది కాదు. మాయ నండి మనసున 
తపిపుంచ సదుగురువున ప్రేమించే వ్యకు్తలే సమస్త సుఖాలన 
పందగలరు.

అెందమైనదీ మాయా జగము, న్ మనసను మురిప్సతిెంద్ 
న్జమైనద్ నామాటిద్ వినుము, అస్థిరమిద్ కన్ప్సతిెంద్ 
లౌకిక సఖములు న్డ కేవలెం, ప్రేమను దీన్పై పెంచినచో 
ద్ుఃఖెంతో నువు రోధెంచెదవు, చివరకు న్డిద్ తొలగినచో 
కన్ప్ెంచే ఇద్ అెంతయు కూడ, వసూతి పోతూ ఉెంటెంద్ 
బుద్్ధహీనున్కి మూరుఖున్ కెపుడు, దీన్పైనే మనసెంటెంద్ 
అస్థిరమును ప్రేమిెంచిన న్వు, అెంతిమమున రోధెంచెదవు 
చివరకు చేతిలో ఏమియు మిగలద్, అెంతయును విడిచెల్లెదవు 
సాధుతో ఎవరికి ప్రీతి యుెండునో, సర్ సఖములను త్నెంద్ 
అవత్ర! సాధు దయ  చేస్న చాలు, కలుపుకన్ సద్ త్నుెండు

బ్రహ్జ్ఞానం పందటం దావోరా మానవుడు జగత్ మిథ్య 
అని ఈ శరీరం క్డా మిథ్య అని తెలుసుక్గలుగుతాడు. 
ఈ మి�్య ప్రపంచంలోని నశవోర వసు్తవులనినీయు వ్యవహారం 
కొరక్ కాని ప్రేమించటానికి కాదు. వవేకవంతులైన సంత్ 
మహాపురుష్లు సంస్రంలో వ్యవహారానినీ మరియు 
నిరాకార పరమాత్తో ప్రేమ భావ్నినీ కలిగ వుంటారు. దీనికి 
వ్యతిరేకముగా మూరుఖులు సంస్రంతో ప్రేమన కలిగ ఉండి  
నిరాకారునితో వ్యవహారానినీ కలిగ ఉంటారు. భకి్త యొక్క 
ఆరంభం సదుగురువుపై ప్రేమతో మొదలవుతుంది. కబీర్ దాస్ 
పలికినటులేగా : 

మ� తో ఏక్ హై చాహే జహ్ెం లగా
చాహే ఇస్ సే భకితి కర్ చాహే భోగ్ కమా !!

మనసు ఐతే భోగంలో లేక యోగంలో ఏ ఒక్కదానిలోనే 
ఉండగలదు. సదుగురు బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ మహారాజ్ 
వ్రు చపిపునటులేగా నేడు మానవుడు ప్రేమించవలసన 
వ్టిని ఉపయోగంచుకుంటునానీడు. ఉపయోగంచవలసన 
వ్టిని ప్రేమిసు్తనానీడు. ప్రేమించవలసనది మానవులన, 
ఉపయోగంచవలసనది వసు్తవులన. ఈ దుసథితికి గల కారణం 
మానవునిలోని అజ్ఞానం. బ్రహ్జ్ఞానం పందటంతో అజ్ఞానం 
అంతరిసు్తంది మరియు భగవంతునిపై ప్రేమ అంకురిసు్తంది.  
సూరు్యనికి అభిముఖంగా నడిచనపుపుడు న్డ మన వనక 
ఉంటుంది. అదే వ్యతిరేకంగా వుంటే న్డ మన ముందు 

ఉంటుంది. అదేవధంగానే మనం సదుగురువుకి అభిముఖంగా 
(గురుముఖ్) ఉంటే మాయ మన వనక వుంటుంది. అదే 
వ్యతిరేక దిశలో (మన్ఖ్) వుంటే మాయ మనకు ముందు 
ఉంటుంది. అనగా గురు మారగుంలో ఉంటే మాయ మన 
అధీనంలో వుంటుంది. గురు వ్యతిరేక మారగుంలో చరిసే్త కనక 
మాయ అధీనంలో మనం వుంటాం. 

ఈ ర్జు మానవుడు తన సమృష్్టంచుకుననీ 
ప్రపంచంలోనే జీవసు్తనానీడు. ఈశవోర జనిత ప్రపంచం 
గురించ మరిచపోయాడు. తన సమృష్్టంచుకుననీ ప్రపంచం 
అసత్యమైనది అజ్ఞాన అంధకారాలతో క్డుకుననీటువంటిది. 
ఈ అసత్యము అజ్ఞాన అంధకారాలు ఎననీటికీ ఆనందానినీ 
ప్రస్దించవు. అందుచేతనే ఈ ర్జు మానవుడు అన్నీ ఉనానీ 
క్డా దుుఃఖానినీ అనభవసు్తనానీడు. తన సమృష్్టంచుకుననీ 
ప్రపంచం నండి బయటకు వచచా ఈశవోర జనిత ప్రపంచంలో 
అడుగడినపుపుడు మాత్రమే జీవతంలోకి ఆనందానినీ 
ఆహావోనించగలడు. మన కంటికి కనిపించే దమృశ్యమాన 
ప్రపంచం కదిలే ఛాయ వంటిది. అద్దంలోని ప్రతిభింబం 
వంటిది. కదిలే మేఘాల వంటివ. 

ఇది సత్యమని అనభూతి కలిగసు్తననీపపుటికీ 
అసత్యమైనటువంటిది. అవ్స్తవకత నండి వ్స్తవకతవైపు, 
అజ్ఞాన అంధకారం నండి జో్యతి సవోరూపం వైపుకు, మరణం 
నండి అమరతవోం వైపుకు చేసే పయనమే స్ఫల్యవంతమైన 
జీవతం.  ఈ స్ఫల్యతన నేడు సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ 
మహారాజ్ వ్రు సంత్ నిరంకారీ మిషన్ దావోరా  అడిగన 
వ్రికి లేదనకుండా ప్రతీ వ్రికి అందిసూ్త మానవ్ళికి దశ, 
దిశ నిరే్దశం చేసూ్త సూఫూరి్త నిసూ్త మారగుదర్శకతవోం వహసు్తనానీరు. 
"ఈ భూమి మీదకు మానవడు వచేచాటపుపుడు ఖాళ్ చేతులతో 
వస్్తడు. కాన్ నిష్క్రమించేటపుపుడు ఖాళ్ చేతులతో 
వళళీక్డదు" అని గొపపు తతవోవేత్త బుల్లేహ్ షా తెలిపారు. 
సతా్యనినీ సదుగురు దావోరా ఆవష్కరించుకొని నామ ధనానినీ 
మూటకటు్టకుని వళ్ళీలి. అటువంటి మానవుడే ధన్యడు. 

సనాతనంగా శాస్్రాలు, గ్ం�లు. అవతార పురుష్లు 
తెలియచేసనటువంటి సత్యమిది. కాని నేడు మానవుడు 
అవవేకంతో అజ్ఞానంతో తన వంట రానటువంటి, నశించ 
పోయేటటువంటి వసు్తవులన సంపాదించటానికి చేయరాని 
పనలు చేసూ్త, సత్య ధర్ మారాగులన వడిచ తన అమూల్యమైన 
ఆయుష్షిన (సమయానినీ) వమృధా చేసుకుంటూ తనకు తానే 
తీవ్ర నషా్టనినీ కలిగంచుకుని దుుఃఖానికి కారణభూతుడు 
అవుతునానీడు. 

సత్యం అదుభుతమైనటువంటిది. ఈ సతా్యనినీ అందించే 
గురువు అదుభుతమైన వ్డై ఉండాలి. స్వోకరించే శిష్్యడు 
క్డా అదుభుతమైనటువంటి వ్డైనపుపుడు మాత్రమే 
మానవుడు పరమపదానినీ పందగలుగుతాడని కఠోపనిషత్ 
తెలుపుతుంది.

బాబా అవత్ర్ స్ెంగ్ జీ 
శిక్షణలు
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గీతా 

మాధుర్యం 

జయహో జై - నిరంకారీ మండలికి 
జయహో జై -  సదుగురువులకు 
91 వసంతాల - ప్రగతికి  – పలకాల్ జయం జయం 
జ్ఞానలక్ - జయం జయం
ఈ ‘సత్య మిషన్’ కు  జయం జయం                  II జయహోII

దమృశ్య జగతిన్ సమృష్్టంచ – పోష్ంచీ-సంహరించే 
మాయాధకారియైన – నిరంకారుని శాశవోత ఉనికిని         (2)
 తెలిపింది-వీరేనలే- వ్రేలే – ‘బూటాసంగ్’ జీ 
మండలికీ –మొదటి సదుగురు                             II జయహోII

శస్్రాలకు ఖండింపబడని – అగనీచేతా దహంపబడన్ 
అణువణువున వ్్యపించ ఉనానీ- ఏక్శవోర తతవోం చూపీ     (2)  
‘అవతార వ్ణి’ రచంచనూ - వ్రేలే – ‘అవతార సంగ్’ జీ 
మండలికీ –రండవ సదుగురు                              II జయహోII

ఈ మండలి వస్తరణక్ – దేశవదేశాలలో 
సతసూంగ భవన నిరా్తా – అస్ధారణ కమృషీవలుడు         (2)
మానవతవో-నిధయైనా - వ్రేలే – ‘గురుబచన్ సంగ్’ జీ
మండలికీ –మూడవ సదుగురు                            II జయహోII

వశవోబంధుతవో స్థిపనకై – బ్రహ్జ్ఞాన వతరణతో 
సత్ స్ంగత్యం దావోరా- శాంతి సుధలనూ వదజల్లే           (2)
ప్రేమామమృతమున అందించన వ్రేలే 
– ప్రేమమూరి్త ‘హరదేవ్ సంగ్’ జీ 
మండలికీ – నాలగువ సదుగురు                              II జయహో II

అందరిన్ ప్రేమిసూ్త- గురువునే సేవసూ్త 
ఈశవోరున్ యోగంతోనే – నరుడు పూరు్ణడు అవునంటూ  (2)
మౌనమూరీ్త-మమతామాయీ – వ్రేలే  ‘సవందర్ హరదేవ్ ’ జీ 
మండలికీ ఐదవ సదుగురు                                   II జయహో II 

జ్ఞాన వజ్ఞానము్లనూ – రండింటిని మేళవంచీ
సదుగుణాల సుగంధంనూ- పరిమళింప చేయమంటూ        (2)
యువశకి్తన్ జ్గమృతపరిచే – వీరేలే ‘సుదీక్ష’ జీ 
మండలికీ ఆరవ సదుగురు                                   II జయహో II 

వందనం వందనం సదుగురువుకు వందనం ... 
వందనం వందనం శతక్టి వందనం ... 

ఎక్కడనండొచాచామో ఎక్కడికివళ్ళీలో
పంచతతా్తవాలతోడు ఆరవది ఆత్యని                            (2) 
ఇది తెలిపినా సదుగురువు మీకు వందనం           ||వందనం|| 

అనంత వశవోంలో ఏదైనా తెలుసుకుంటే 
ఇక తెలుసుక్వ్లని అవసరమే వుండదని                      (2) 
సకల శాస్త్రస్రమున సదుగురువే తెలిపన         ||వందనం|| 

చటు్ట మొదట న్రుపోసే్త చట్టచవర కొమ్కందే 
చటు్ట ఎకి్క కొమ్లన్నీ తడపనక్కరలేదు అని                   (2) 
క్షణములోన పరమాతు్ని తెలియజేయు సదుగురువే   
                                                                  |వందనం|| 

లోకంలో న్ భకు్తలు నాలుగు రకాలుండిరి 
ఆశించేది కొందరైతే భయంతోని మరికొందరు               (2) 
జిజ్ఞాసతో కొందరైతే జ్ఞానమారగుముతో కొందరు ||వందనం|| 

వందనం వందనం సద్్రువుకు వందనం 
- ఎస్. రాజు

జయహో జై  - నిరంకారీ మండలిక్
- జి. రజిని దేవి

 సంత్ నిరంకారీ 
సెప్టంబర్ - అక్్టబర్  2020

13



మాతా సవందర్ జీ ఒక కర్యోగ. తమ కర్ల దావోరా 
పరిపూర్ణ సమరపుణకు అతు్యత్తమమైన ఉదాహరణగా 
జీవంచ చూపారు. సదుగురువురూపంలో మాతాజీ తమ 
ఆధా్యతి్క సందేశాల దావోరా స్ధు మహాపురుష్లకు, 
ప్రతే్యకించ యువతకు మారగుదర్శకతవోం చేస్రు. పరిసథితులు 
ఎలా ఉనానీ మనం ప్రేమనే ప్రదరి్శంచాలని మాతాజీ 
ఎలలేపుపుడూతెలిపేవ్రు.

ఏప్రిల్ 24, 1980లో బాబా గురుబచన్ సంగ్ జీ 
మహారాజ్ గారు బ్రహ్ల్నమై, బాబా హరదేవ్ సంగ్ 
జీ మహారాజ్ వ్రు గురు పీఠానినీ అధష్్టంచనపుపుడు, 
సవందర్ మాతాజీ ఒక ఆదర్శవంతమైన గురుశిష్్యరాలి 

మధుర స్ృతులు 
  మాతా సవిందర్ హరదేవ్ జీ

వల్, వ్రి ఆశయాలన ముందుకు తీసుకొని వళళీందుకు 
పలు బాధ్యతలన స్వోకరించారు. వ్రు ఒక గమృహణిగా 
గమృహసథి జీవనానినీ అతి శ్రద్ధగా నిరాటంకంగా నిరవోరి్తసూ్త, 
తమ సంతానమైన సమతాజీ, రేణుకా జీ మరియు సుదీక్షజీ 
లన మంచ వదా్య బుదు్ధలతో ఉత్తమ సంస్్కరవంతులుగా 
తీరిచాదిదా్దరు. సదుగురు బాబాజీకి  స్క్షతు్త ధర్పతినీ 
అయినపపుటికీ వ్రు తనన తాన బాబాజీ శిష్్యరాలిగానే 
పరిచయం చేసుకునేవ్రు. బాబా హరదేవ్ సంగ్  జీ 
గారి అడుగులో అడుగు వేసూ్త దేశవదేశాలోలే సత్య జ్ఞాన 
ప్రచార కళ్్యణయాత్రలోలే తమ సంపూర్ణ భాగస్వోమా్యనినీ 
అందించేవ్రు. పరమ పూజ్య రాజమాతాజీతో పాటు వీరు 
క్డా వేదిక మీద 'త్రివేణి' రూపములో ఆశీనలయే్యవ్రు. 
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అపపుటి నండే నిరంకారి జగతు్తలో వీరు పూజ్య మాతా 
సవందర్ జీ గా పిలవబడేవ్రు. 

మిషన్ సేవలన ఎంతో సమర్ధవంతంగా నిరవోరి్తంచారు. 
మిషన్ యొక్క స్మాజిక సేవలు, ప్రచార - ప్రస్ర 
వభాగము, పత్రిక వభాగము మరియు అంతరా్జల (Inter-
net) వభాగాలన సమనవోయ పరచేవ్రు. బాబాజీ యొక్క 
ప్రచార యాత్రలన పర్యవేక్ంచేవ్రు. ప్రాంతీయ సమాగాల 
నిరవోహణలో మాతాజీ తమ అమూల్యమైన సేవలన 
అందించారు. భకు్తల భావ్లన వనటమే కాకుండా 
వ్రి ప్రశనీలకు సమాధానం క్డా ఇసు్తండేవ్రు. వ్రు  
సేవ్దారలే పై మరియు వ్రి పరివ్రంపై మాతమృప్రేమన, 
దయన కురిపిసూ్త వుండేవ్రు. భకు్తల గమృహాలలో జరిగ్ 
వవ్హాలు  మరియు ఇతర  కార్యక్రమాలలో పాల్గుని 
ఆశీరవోదించేవ్రు. 

 నిరంకారీ పరివ్రం తమ ప్రియాతి ప్రియమైన బాబాజీని 
క్లోపుయిన అత్యంత కిలేష్ట పరిసథితులలో మే 17, 2016న 
సంత్ నిరంకారీ మిషన్ యొక్క ఐదవ సదుగురువుగా మాతా 
సవందర్ జీ బాధ్యతలన స్వోకరించారు. ఏ వధంగానైతే 
హరదేవ్ సంగ్ జీ మహారాజ్, బాబాగురుబచన్ సంగ్ జీ  
యొక్క బలిదానానినీ దైవేచ్ఛగా భావంచార్ అదే వధంగా  
పూజ్యమాతాజీ క్డా బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ  శరీర 
తా్యగానినీ దైవనిర్ణయంగా భావంచ, భకు్తలందరిలోనూ, 
వశావోస్నినీ మరియు ధైరా్యనినీ నింపి, బాబాజీ అందించన 
ఈ 'దివ్యజ్ఞాన జో్యతి' ని ప్రపంచపు నలుమూలలా 
ప్రసరింపజేస అజ్ఞానాంధకారానినీ నిరూ్లించడానికి 
అందరిన్ ఉతాసూహపరిచారు.

వీరి సమయంలో పలు చోటలే సతసూంగ భవనాల 
నిరా్ణం ఎంతో చురుగాగు స్గంది. సమాలఖా, 
హరియాణా     లో  వశాలమైన నిరంకారి ఆధా్యతి్క సమాగ 
ప్రాంగణం నిరి్ంచటానికి జనవరి 14, 2018న మాతా 
సవందర్ జీ శంఖుస్థిపన చేస్రు. ఈ ప్రాంగణంలోనే 
71వ మరియు 72వ వ్రిషిక నిరంకారీ సంత్ సమాగాలు 
నిరవోహంచబడాడుయి.

జ్ఞానయోగానినీ కర్ యోగంతో మేళవంచ తమ 
ప్రవచనాలలో మిషన్ సదా్దంతాలన బలపరుసూ్త 
ఆచరణక్ ప్రథమ ప్రాధాన్యతన ఇచేచావ్రు. 'ఇతరుల 
క్సం జీవంచనపుపుడే మన జీవతం స్రథికమౌతుంది' అని 
మాతాజీ తరచుగా తెలిపేవ్రు.

సంత్ నిరంకారీ మిషన్ యొక్క చరిత్రలో మాతా 
జీ క్వలం 26 నెలలు సదుగురువుగా ఉననీపపుటికీ 
గురుపీఠానినీ అధష్్టంచన నాటి నండి సత్య 
సందేశానినీ ప్రపంచవ్్యప్తంగా చేరేచాందుకు ఆర్గ్యం 

సహకరించనపపుటికీ భారతదేశంలోని అనినీ రాషా్రాలలోనూ, 
వదేశాలలోనూ ఈ సత్య ప్రచారయాత్రలన నిరివోరామంగా, 
ఎంతో ఉతాసూహంగా కొనస్గంచారు. 

సదుగురు మాతా సవందర్  జీ వ్రు 2018 ఆగష్్ట 5 
వ తేదీన ఢిల్లే లోని సవోగమృహంలో తమ  నశవోర శరీరానినీ 
త్యజించ బ్రహె్్క్యమయా్యరు.

ధనయాము  ధనయాము  “యుగ న్ర్్మత”  సవెందర్ మాత్ 

మీరు దయ-కరుణల  సాకార రూపెం

ప్రేమను పెంచటెం మీ సహజ స్భావెం

లోకకళ్యాణాన్కి, పరోపకార్న్కి మీరే మూరితి స్రూపెం

"జైసీ భీ హో పరిస్థితి, ఏక్ సీ హో మనోస్థితి" అనే మాటకు 
మీరే న్లువెతతి న్దర్శనెం

ద్గ్ర్ెంతలమయినపుడు మాకు GODFIDENCE తో 
ద్కూసూచిగా న్లిచారు

న్రెంకారీ మిష� కు మీరు అెంద్ెంచిన సేవ అసమానయాెం

మీ మధుర స్మృతలు సద్ మా హృదయాలలో పద్లెం
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జీవతంలో మనమందరము సంతోషంగా, 
వజయవంతంగా ఉండాలని క్రుకుంటాము. ఈ లక్ష్య 
స్ధనకు తోడపుడేది లేదా ఆటంకంగా ఉండేది మన 
మనసుసూ. 

మనసుసూ నిరంతరం ఏదో ఒకదానిని గురించ 
ఆలోచసూ్తనే ఉంటుంది. చంచలమైన మనసుసూన 
సేవోచ్ఛగా వదిలేసే్త గతంలోని వషయాలన మరియు 
భవష్యతు్త గురించ ఆలోచసు్తంది. ఇది మన వర్తమానానినీ 
దుుఃఖంతో నింపుతుంది. వ్స్తవ్నికి సంతోషం అనేది 
బ య ట ఎక్క డో దరిక్ వ సు్తవు కాదు. అది మ న లోనే 
ఉంటుంది. సంతోషంగా ఉండాలంటే గ తం గురించ 
చంత  వ దు్ద. గ తంలో చేసన త పుపుల నంచ గుణ పాఠాలు 
నేరుచాక్వ్లి. ఇపుపుడు ఏమి చేసు్తనానీమో, ఆ ప నిపైన దమృష్్ట 
పటా్టలి. ఎపుపుడైనా  ప్రతిక్ల ఆలోచనలు మనసులోకి 
వసే్త వంటనే వ్టిని నియంత్రించేందుకు ఏకాగ్తతో 
మనసున నిశచాలుడైన పరమాత్పై నిలపాలి. కలవరంలో 
కొటు్టకుపోకుండా చూసుక్వ్లి. దివ్య సపుమృతి అనే జో్యతికి 
ఎపుపుడూ దివ్య జ్ఞానమనే నూనెన అందిసూ్త ఉండాలి. 

అందుక్సం ఆచరణాత్క స్ధనాలైన సతాసూంగత్యం, సేవ, 
స్రణ, గ్ంథ  పఠ నం మన జీవతంలో అంతరాభుగమవ్వోలి. 
ఇవ శరీరానినీ, మనసుసూని మరియు ఆత్ని సవోసథి పరుస్్తయి. 
భగవత్ చంతనయే మనో నిగ్హానికి దారి. అపుపుడే మనం 
ఉననీత ఆధా్యతి్క సథితిని పందగలము.   

చంతన మన ఆత్ వచారణ శకి్తని, సమృజనాత్కతన 
ఉతే్తజపరుసూ్త, మేధసుసూ పంపందించ మన వ్యకి్తతవో 
వకాస్నికి తోడపుడుతుంది. కిలేష్ట పరిసథితులన 
అధగమించగలం. మనలో ఉననీ శకి్తవంతమైన వ్యకి్తతావోనినీ 
ఇలా  వలికితీయగలం!

మహోపనిషత్ ‘భేద దృషి్టయే అవిదయా’ అని తెలుపుతూ 
భేదభావ్నినీ వసరి్జంచమని ఆదేశించంది. సరవోమూ 
బ్రహ్మేనననీ వషయం తెలుసుక్వడమే వద్య అని, దానిని 
అనభవంచడమే  అక్షయమని తేలిచా చపిపుంది.

ఈశావ్సో్యపనిషతు్తలో సరవో భూతాలలో 
అంతరా్యమిని దరి్శంచన వ్రికి మానసక వైకలా్యలు 
కలగవు అని తెలుపుతుంది. ఆత్నే సరావోంతరా్యమి అని, 
ఆత్రూపంలో భగవంతుడు అంతటా వ్్యపించ ఉనానీడని 
అంగీకరించనవ్రు సైతం అద్వోత ఆతా్నందానినీ 
అనభవంచడానికి మాత్రం మానసకంగా చాలా కమృష్ 
చేయాలిసూ ఉంటుంది. 

ఇది నిరంతర చంతన వలననే స్ధ్యం. అద్వోత 
సదా్ధంతానినీ ప్రతిపాదించన జగత్ గురు ఆది శంకరాచార్య 
ఒక స్రి  గంగా స్నీనమాచరించ వశవోనాథుని దర్శనం 
క్సం కదులుతూ ఉంటే ఒక కాటి కాపరి ఎదురైనపుపుడు 
పక్కకు తపుపుక్ అని చీతా్కరంతో పలకటం వచత్రం. 
ఇలా అత్యంత మే�శకి్త గల మహమానివోతుడు, 
వేదవేదాంతాలన ఔపోసనపటి్టన బ్రహ్జ్ఞాని సైతం ఆచరణ 
వషయం వచేచా సరికి భంగపడాడుడంటే ఎంత ఆశచార్యకరమో 
ఆలోచంచండి. భగవంతుడు సరావోంతరా్యమి అని 
తెలిసనా, అంగీకరించనా - ఆ అనభూతిలో ఉండటం 
ఎంతో  కష్టమని తెలుసుక్వ్లి. 

సకల చంతలకు ఆత్ చంతనయే చకితసూ. నిషా్కమ కర్ 
చేసేందుకు, సనాతన ధర్ జీవతం జీవంచేందుకు, సుఖ 
దుుఃఖాలన నిరూ్లించేందుకు, ముఖ్యంగా మమృతు్యంజయ 
మోక్ష సథితిని జీవతంలో అనభవంచేoదుకు, ఆతా్నందంలో 
ఉండేందుకు మనం భౌతిక దమృకపు�నినీ ఆత్ దమృకపుథంలోకి 
మారుచాకుంటూ అద్వోతానినీ అనభవంచాలి. ఇదే ‘అహం 
బ్రహా్స్’ కి నిజమైన తారా్కణం. 

మనసు బాహ్యంగా, బయటి ప్రపంచంలోకి వళ్త 
దుుఃఖం. ఆత్లోనే ల్నమైపోతే ఆనందం. మనసుకు 
కనిపించే అనినీ వసు్తవుల వంట పడన్యక, దానినీ ఆత్ 

చిెంత నుెండి          
    చిెంతన ద్శగా..
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యందు నిలిపి ఉంచటమే ఆత్స్క్షతా్కరం. సమస్య 
ఎక్కడో… పరిషా్కరమూ అక్కడే! 

ఈ అవగాహన మనలో కలగటానికి కారణం 
సదుగురువు. గురువు జ్ఞాన ప్రదాత. మనలినీ అజ్ఞాన నిద్ర 
నండి మేల్్కలాపురు. దేహభావనన తలగంచారు. ఏది 
నేన కాదో తెలియపరిచారు. ఏది మన వ్స్తవ సవోరూపమో 
తెలుసుకునానీము. 

చనిపోయిన వ్యకి్తని కాలేచాది చతి. బ్రతికుననీ మనిష్ని 
కాలేచాది చంత. భగవంతుని చంతకు చేరేచాది చంతన. 
ఆధా్యతి్క చంతనతో మనో నిగ్హం కలుగుతుందనేది 
సత్యము. సదుగురువు తమ అపార కమృపతో ప్రస్దించన 
బ్రహ్జ్ఞానంతో, సరైన చంతనతో దేహ బ్ంతి వలన కలిగ్ 
సమస్త చంతలన వీడి సత్య అసత్య; నితా్య నిత్య వవేకంతో 
చతిని, చంతన వీడి చంతనతో మనకు లభించన 
ఉత్కమృష్టమైన మానవజన్న స్రథికం చేసుకుందాం. 

పరమాత్మ దృషి్టతో 
వక్షిసేతి.. 

ఒక చోట సంతుల సభ జరుగుతూ ఉంటుంది. 
ఒకరు ఒక కుండలో గంగాజలం తీసుకుని వచచా అక్కడ 
పటి్టస్్తరు. సంతులకి దాహం వేసనపుపుడు వ్రు 
గంగాజలం త్రాగవచచాని. ఆ సభకి బయట ఒక వ్యకి్త 
నిల్చాని ఉనానీడు. అతడు ఆ కుండని చూడగానే అతని 
మనసుసూలో రకరకాల ఆలోచనలు కలిగాయి. ఈ కుండ 
ఎంత భాగ్యశాలి? ఇందులో ఏదో మామూలు న్రు 
కాదు గంగాజలం ఉంది. రండవది ఈ న్రు సంతులకు 
ఉపయోగపడుతుంది. సంతుల సపుర్శ కలుగుతుంది, 
వ్రి సేవ చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది ఇటువంటి 
రాత ఎవరిక్ కొందరిక్ దకు్కతుంది. 

ఆ కుండ అతని మనసుసూలోని భావం గ్హంచ 
ఇలా అననీది - ఓ బంధువ్! నేన క్వలం ఒక మటి్ట 
ముద్దన. దేనికీ ఉపయోగపడన. భగవంతుడు మాకు 
నా్యయం చేస్డని ఎపుపుడూ అనిపించేది కాదు. ఒక 
ర్జు ఒక కుమ్రి వచాచాడు. అతడు పారతో కొటి్ట కొటి్ట 
మమ్లినీ తవ్వోడు. తవవో సంచలోకెతు్తకుని గాడిద మీద 
ఆ మూటన వేస ఇంటికి తీసుకుని వళ్ళీడు. తరువ్త 
మమ్లినీ బాగా పిసకాడు న్ళులే వేస ముద్దగా చేస్డు. 

మమ్లినీ చక్రం మీద వేస బాగా తిపాపుడు. తరువ్త గొంతు 
క్శాడు. తరువ్త తాపీతో కొటి్ట కొటి్ట సరి చేస్డు. దీనితో 
ఆగలేదు తరువ్త తీసుకుని వళిలే బటీ్టలో పటి్ట కాలాచాడు. 

ఇంత కషా్టనినీ భరించ బయటకు వసే్త మమ్లినీ గాడిద 
మీద వేస బజ్రులో అమ్టానికి తీసుకుని వచాచాడు. 
అక్కడ క్డా అందరూ కొటి్ట కొటి్ట చూసేవ్రు సరిగాగు 
ఉందా? లేదా? అని. ఇంత కొటి్టనా వలువ క్వలం 20 - 
30 రూపాయలు కటే్టవ్రు. నేన ప్రతీక్షణం పరమాత్తో 
మా పటలే ఇంత అనా్యయం ఎందుకు చేస్వు అని 
ఆలోచంచే దానినీ. 

కాన్ పరమాత్ ఆలోచన వేరుగా ఉండేది. ఒక 
సజ్జనడు మమ్లినీ కొని ఇంటికి తీసుకుని వళిళీ నాలో 
గంగాజలం నింపి సంతుల సభకు పంపించాడు. 

అపుపుడు తెలిసంది కుమ్రి పారతో తవవోటం పరమాత్ 
కమృప, కుమ్రి ముద్దగా చేయటం పరమాత్ కమృప, నిపుపులో 
కాలచాటం క్డా ఇతని కమృపే అని బజ్రులో కొట్టడం 
క్డా ఇతని కమృపే అని తెలిసంది. పరిసథితులు మనలినీ 
వచలితులినీ చేస్్తయి. అపుపుడు మనం పరమాత్ యొక్క 
అసథితావోనేనీ ప్రశినీస్్తం. సవోయం యొక్క వధని నిందిస్్తం. 
మనకి పరమాత్ ల్లలు గురి్తంచే శకి్త లేదు. 

చాలా స్రులే మనకి క్డా ఇలానే జరుగుతుంది. 
అపుపుడు మనలినీ మనం నిందించుకుంటూ పరమాత్ని 
క్డా వేల్తి్త చూపిస్్తం. నాక్ ఇనినీ కషా్టలు ఎందుకు 
పటా్టడు అని అనిపిసు్తంది. నేన ఇంత చడడువ్డినా అని 
అనిపిసు్తంది. పరమాత్ కషా్టలన్నీ నాక్ ఎందుకు ఇచాచాడు 
అని అనిపిసు్తంది. కాన్ పరమాత్ అనినీ రాళలేన పరిశీలించ 
చక్కడానికి మిమ్లినీ ఎననీకునానీడు. చక్్కటపుపుడు కొంత 
బాధని భరించాలిసూ వసు్తంది కదా!

మన ఇచా్ఛనుసారెం అన్నా 
జరగాలన్ అనుకుననాెంత కాలెం మనకు 
శెంతి లభెంచద్. మనెం ఎపుపుడైత్ 
భగవెంతన్ ఇచా్ఛనుసారమే అన్నా 
జరుగుతనానాయి అనే భావనతో 
కరతివ్యాన్నా న్ర్రితిసాతిమో, అపుపుడు 
మాత్రమే న్జమైన శెంతి, సెంతృప్తి 
లభసాతియి.
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నిరంకారీ రాజమాతాజీ వ్రు సదుగురువు పటలే గురు 
భకు్తడు అనన్య భకి్త వశావోస్లన కలిగ ఉండాలని 
తెలుపుతూ చేసన దివ్య ప్రవచనం యొక్క స్రాంశం.

స్ధు మహాపురుష్లాలేరా! గురువు మనం ఎలా 
వ్యవహరించాలని క్రుతునానీర్, వ్రు మనపై 
ఎటువంటి ఆశలన పటు్టకునానీర్, వ్రు ఇచచాన గురు 
శిక్షణన ఎవరైతే క్షణ-క్షణం గురు్తచేసుకుంటార్ వ్రే 
గురుశిష్్యడు అని పిలవబడతారు. గురుశిష్్యడు సదా 
గురు శిక్షణన మనసులో పదిల పరుచుకుంటాడు. అతని 
దమృష్్ట, నడవడిక, వ్యవహార శైలిలో మారుపు వసు్తంది. మీరు 
సతసూంగానికి వచేచా బాలల ప్రవర్తనన, సంస్రంలో ఉండే 
పిలలేల ప్రవర్తనన పోలిచా చూడండి. 

సంత్ మహాపురుష్లు మాటలు, చేతలు, సంస్రికుల 
మాటలు చేతలకు ఎంతో భిననీంగా ఉంటాయననీది ఎంతో 
సపుష్టంగా తెలియ వసు్తంది. గురు కమృపతో మన జీవతాలలో 
పన మారుపు సంభవసు్తంది. స్ధు మహాపురుష్లాలేరా, 
గురు కమృప వలన మాత్రమే మానవుడు భగవంతుణి్ణ 
తెలుసుక్గలడు. తనకు తానగా ప్రభ్ దర్శనం 
చేసుక్జ్లడు. సవోప్రయతనీం గురించ ఈ వధంగా 
చపపుబడింది. 

అపన్ కరన్త్ నరక్ న పావూ� తౌర్ 

సవోప్రయతనీం వలన నరకంలో క్డా స్థినం 
లభించకపోవచుచా. సదుగురువు తమ కమృపన గురు శిష్్యనిపై 
వరిషించనపుపుడు గురుశిష్్యడు పలికిన ప్రతి మాట 
గురువ్ణిగా పరిగణింపబడుతుంది. మీకందరికీ భాయీ 
గురుదాస్ జీ గురించ తెలుసు. వ్రు పలికిన మాటలన 
గురు గ్ంథ్ స్హెబ్ లో శబా్దలుగా చేరచాబడాడుయి. వ్రి 
జీవతంలోని ఒక సంఘటన -

వ్రు వేదికపైకి వచచానపుపుడలాలే ఈ వ్ఖా్యనినీ పలిక్ 
వ్రు, 

జే గురు సాెంగా వ్రతద్ స్ఖ్ స్దక్ న హ్రే 

ఒకనాడు గురువు వ్రిని పిలిచ 'సంతకు వళిలే 
ఈ నాణాలతో ఒక గుఱ్ఱానినీ కొనకొ్కని రా' అని 
ఆజ్ఞాపించారు. భాయీ గురుదాస్ బయలుదేరాడు. ఒక 
చోట గుఱఱాపు వ్్యపారులతో బేరం కుదిరింది. గూడారం 

లోనికి వళిలే జేబులోని నాణాలన తీస చూసే్త అవ కంకర 
రాళులేగా కనిపించాయి. తీవ్ర ఆలోచనలో పడిపోయాడు. 
'నేన ఇపుపుడేమి చేయాలి? వ్్యపారులు గూడారం 
బయట నిలబడి ఉనానీరు. బేరం క్డా కుదిరిపోయింది. 
నేన వ్రికి ముఖం ఎలా చూపించగలన?'. చేసేది 
లేక గూడారంకు వనక వైపు నండి వేరొక నగరం 
వైపు పరుగెతా్తడు. అక్కడ ఉంటూ తన గురు మహమనే 
పాడుతునానీడు. వళిలే ఎనోనీ ర్జులైనపపుటికీ గురుదాస్ 
తిరిగరాలేదని గ్హంచన గురువు కొందరి సేవకులన 
గురుదాసున వతకమని పంపారు.  సేవకులు వతుకుతూ 
వతుకుతూ ఆ గూడారానినీ చేరారు. లోపల చూసే్త నాణాలు 
కనిపించాయి. కాన్ గురుదాస్ అక్కడ లేడు. వ్కబు 
చేయగా ఫలానా నగరం వైపుకు వళ్ళీడని తెలిసంది. 
వ్రు వనదిరిగ గురువుకు జరిగన వషయం తెలిపారు. 
గురువు 'వ్డు ఎక్కడ ఉనానీ సరే బంధంచ నా వద్దకు 
తీసుకురండి' అని ఆదేశించారు. గురుదాసున వతికి 
పటు్టకొని, బంధంచ, గురువు ముందు హాజరు పరిచారు. 
గురువు చరునవువోతో గురుదాసున ఉదే్దశించ ఇలా 
అనానీరు 'భాయీ గురుదాస్ న్వు ఎపుపుడూ వలిలేంచే 
మాటలన ఒకస్రి పలుకు' అనానీరు. భాయీ గురుదాస్ 
ఇలా అనానీడు - 

జే గురు సాెంగా వ్రతద్ స్ఖ్ స్దక్ న హ్రే

కాదు కాదు 

జే గురు సాెంగ్  వ్రత ద్ కాయా స్ఖ్ విచారే 

దీని భావము 'గురువు చపిపునటులే చేసే్త శిష్్యడు ఓటమి 
ఎరుగడు' కాదు కాదు 'శిష్్యడు ఏది తలిసే్త గురువు అదే 
చూపిస్్తరు'. 

స్ధు మహాపురుష్లాలేరా, ఈ వషయం మనకు 
మన మనసుసూని సదుగురువుతో యోగం చేసనపుపుడే 
అర్ధమవుతుంది. మనసుసూ గురించ మీకందరికీ తెలిసనదే.

స్ధు మహాపురుష్లాలేరా, మనసుసూ చంచలమైనది. 
అది ఎగరినంత  ఎతు్తకు ఎవరూ ఎగరలేరు. మీ ప్రక్కన 
క్రుచాననీ వ్రు పరధా్యనంగా ఉననీ వషయం మీరు 
గమనించ ఉంటారు. వ్రి ధా్యనం, మనసుసూ ఎక్కడో 
దూరంగా వేరే వషయంపై లగనీమై ఉంటుంది. మనం 
వ్రితో మాటాలేడినపుపుడు వ్రు జవ్బు ఇవవోనపుపుడు 
'న్వక్కడ ఉనానీవు' అని అడుగుతాము. 'నేన న్తో 
మాటాలేడుతూనే ఉనానీన న్వేమో సమాధానం ఇవవోటం 
లేదు'. వంటనే వ్రు 'నా మనసుసూ ఎక్కడిక్ వళిలేపోయింది' 
అని అంటారు. స్ధు మహాపురుష్లాలేరా, శహన్షా 

నిరంకారీ రాజమాతాజీ  
అమూల్యమై న శిక్షణలు 
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అవతార్ సంగ్ జీ ఎపుపుడూ ఒక వషయం చపేపువ్రు, 
'మీరు ఎక్కడికి వళిలేనా  శ్రద్ధతో వనండి. మీరు  శ్రద్ధగా 
వనకుంటే చపిపున వషయం సరైనదో కాదో మీరు ఎలా 
నిరా్ధరించగలరు? మీరు కబురులే చపుపుకుంటూ చపిపున 
మాటలన ఆలకించనపుపుడు వ్రు అడిగన ప్రశనీకు ఏమని 
సమాధానం చపపుగలుగుతారు?  ఎవరైతే మహాతు్ల 
మాటలన  శ్రద్ధగా వంటార్ వ్రి మాటలన ఇతరులు  
శ్రద్ధగా వంటారు'.

స్ధు మహాపురుష్లాలేరా, భకు్తలు చపేపు 
వషయాలలోని ఏ ఒక్క వషయానె్నీనా హమృదయంలో 
పదిలపరచుకుంటే మన జీవతం ఎంతో ఉత్తమంగా 
ఉంటుంది. అసలు ససలైన భకు్తడెవర్ ఈ క్ంది వ్కా్యలు 
తెలుపుతునానీయి- 

భగత్ త్రై మన్ భావ్డే దరి సోహ్న్ కీరతి గావడే 

ఎవరైతే సదుగురువు కీరి్తని సు్తతిస్్తర్ వ్రే ఉత్తమ 
భకు్తలు. ఎవరైతే నింద, అసూయ, వైర వర్ధాలు 
కలిగ ఉంటార్ అటి్ట వ్రు భకు్తనిగా 
పరిగణింపబడరు. మనం భగవంతుణి్ణ సు్తతించే 
వ్రి అడుగుజ్డలలో నడిసే్త మన జీవతం 
సుఖమయం అవుతుంది. మన మనసుసూ 
ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. వ్తావరణం 
ప్రశాంతంగా ఉలాలేసంగా ఉంటుంది. ఎందుకనగా 
మనసుసూలో ఉననీ భావ్లే బయట వ్తావరణంలో 
వ్యక్తమవుతాయి. వరషిం కురిసనపుపుడు ఆకులపై, 
పచచాగడిడుపై వరషిపు బిందువులు నిలుస్్తయి. వ్టిని 
చూసన మనసుసూ ఆహాలేదం చందుతుంది. ఆ న్టి 
బిందువులు ముతా్యలాలే ఎంతో  అందంగా ఉనానీయని 
హరిషిస్్తం. ఎవరి మనసైతే అశాంతితో వచారంగా ఉందో 
వ్రు భగవంతుడు క్డా ఏడుసు్తనానీడనే భావనన 
కలిగ ఉంటారు. అపుపుడపుపుడు మనం ఎంతో సంతోషంగా 
సేనీహతుల ఇంటికి వళిలే అక్కడ ఎంతో ఉలాలేసంగా కాలం 
గడపవచచానే ఉదే్దశంతో బయలుదేరతాం. అక్కడికి వళిలే 
చూసే్త వ్రు వచార వదనాలతో ఏడుసూ్త ఉంటే  మనం 
క్డా వ్రి లాగానే వచారానినీ వ్యక్తపరుసూ్త వ్రి ప్రక్కన 
క్రుచాంటాం. దీనికి వ్యతిరేకంగా మనం ఇంటి నండి 
వచారంతో బయలుదేరి వళిళీనపుపుడు అక్కడ సేనీహతుల 
ఇంట్లే ఉలాలేస వ్తావరణం ఉననీపుపుడు, మనం క్డా 
సంతోషంగా పాల్గుంటాం. మీరు గమనించ ఉంటారు. 
పిలలేలు ఎకు్కవగా అద్దం ముందు నిలబడతారు. వ్రు 
ఏడుపు ముఖం పట్టడం, నాలుక బయటకు తీయడం, 
నవవోడం, ముఖానినీ వంకర టింకరగా మారచాటం చేసూ్త 
ఉంటారు. అద్దంలో క్డా ప్రతిబింబం ఉననీది ఉననీటేలే 

కనిపిసు్తంది. భకి్త వషయంలో క్డా ఇదే వరి్తసు్తంది. 
మనసుసూ ఎంత ఎంతగా వశావోసం కలిగ ఉంటుందో, 
సథిరతావోనినీ పందుతుందో, సదుగురువుపై నమ్కం 
కుదురుతుందో అంతే శాతం ఆనందం మరియు సుఖానినీ 
కలిగ ఉంటుంది. 

రండి స్ధు మహాపురుష్లాలేరా! దాతారుడు మనలినీ 
భకి్త అనే రంగులో పూరి్తగా ముంచాలని, ఎలలేవేళలా మనకు 
సదుగురువుపై ఉననీ శ్రద్ధ, వశావోస్లు దమృఢంగా ఉండేలా 
చేయమని భగవంతుణి్ణ ప్రారిథిదా్దం.
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a డి. వజయ కుమారి 

మాన వ జీవత ప ర మార్ధం పునర్జన్లేని శాశవోత మోక్షం 
పందడం. కర్కు – మోక్షనికి  అవనాభావ సంబంధం 
ఉంది. మనిష్ని ఉద్దరించేవ లేదా పతనానికి తీసుకువళళీవ 
కర్లే.   ‘కర్ సదా్ధంతం’ తెలుపుతునటులేగా ఏ కరా్ 
చేయకుండా ఒక క్షణం క్డా గడవదు. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి 
జీవ జని్ంచడానికి కారణం,  అంతకు మునపు చేసన కర్ 
ఫలాలే.  

మన సవోభావ్నినీ బటి్ట  మనమే కర్లకు సమృష్్టకర్తలం. 
కర్మణా బధయాత్  జెంతహ అనగా మానవుడు తన కర్లచే 
బంధతుడు. మన మానసక, వ్చక కర్లే మనకు 
మరుజన్న లేదా జన్ రాహతా్యనినీ ప్రస్దిస్్తయి. ఈ 
జన్లో చయ్యక్డని పనలన్నీ చేస ఉత్కమృష్టమైన ఈ జన్ 
వ్యరథిం చేసుకుంటే మళ్ళీ జన్కు రావలస ఉంటుంది. దుష్ట 
కర్లు చేసేవ్డు తనకి తానే శత్రువు. సత్కర్లు చేసేవ్డు 
తనకి తానే  మిత్రుడు. మన కర్లు మూడు రకాలు. ప్రారబ్ధ 
కర్లు అనభవసే్త పోతాయి. సంచత కర్లు జ్ఞానాగనీచే 
దగ్దమౌతాయి. స్వోర్ధ కర్లు మరుజన్కు కారణమౌతాయి. 
పాప కర్లు ఇనప సంక్ళ్ళీతే పుణ్య కర్లు బంగారపు 
సంకెళుళీ. 

మానవుడిలో అజ్ఞానం వలన దేహభ్ంతి, అహంకారం, 
కర్తమృతవో భావన, ద్వోత భావన ఏరపుపడతాయి. శారీరక, 
మానసక, ఆరి్ధక వనరులన అశాశవోతమైన బాహ్య వజయాలు 
స్ధంచటానిక్  దురివోనియోగపరుసూ్త వమృధా చేసు్తనానీడు. 

బ్రహ్జ్ఞానం మనలోని ఆంతరంగక సందరా్యనినీ 
పంపందించుక్వటానికి దోహాద పడుతుంది. ప్రేమ, 
నమ్రత, దయ కరుణ సహనం పర్పకారం మన స్వోభావక 
గుణాలుగా మారతాయి. నిరాపేక్షగా, ఈశవోర ప్రధానంగా, 
ఆత్నివేదన భావంతో చేసే నిషా్కమ పారమారి్ధక కర్ల 
కారణంగా కర్ బీజ్లు ఏరపుడవు.

వ్స్తవంగా బాహ్య ప్రపంచంలో వజయం స్ధంచాలంటే 
ముందుగా మనం ఆంతరంగక ప్రపంచంలో వజయం 
స్ధంచాలి. ఆశోక చక్రవరి్త తెలిపినటులేగా, ‘వయి్యస్రులే 
యుద్ధంలో గెలిచనపుపుడు కలిగన తమృపి్త కంటే మనసుపై 
స్ధంచన వజయమే నిజమైన వజయం.’

సతా్యనేవోషణయే మానవ జీవత కర్తవ్యం. సంపూర్ణ 
సచచాదానంద  సవోరూపులుగా జీవంచాలి. దీనికి దైవ్నినీ తతవోతుః  
దరి్శంపజేసే సదుగురువున ఆశ్రయించాలి. చాందోగో్యపనిషతు్త 
ఆచారయావ్� పురుషో వేద అనగా గురువు గల వ్నిక్ ఆత్ 
తెలియబడుతుంది అని పలుకుతుంది. జ్ఞాత్ ద్్తెం న 
విదయాత్ అనగా తెలుసుకుననీచో ద్వోతము లేదు అని ఉపనిషతు్త 
తెలుపుతుంది.

మానవ జీవత లక్ష్యం శారీరక పరిమితులన 
అధగమించ నిజ తతావోనినీ పందటం. వశవోమంతటా ఆత్న 
దరి్శంచ భేదభావ్నినీ వడనాడి అందరిన్ ప్రేమించు అనేదే 
సంత్ నిరంకారీ మిషన్ యొక్క సదా్ధంతం. పరమాత్న 
హమృదయ నివ్సగా చేసుకుననీ భకు్తడి ఆలోచనలు కర్లు 
ఒక్కటిగానే ఉంటాయి. సతా్యనేనీ ఆధారం చేసుకొని గురు 
ఆదేశానస్రం చేసే కర్లే సత్కర్లు.  

శ్రేష్ఠమైన
 కర్మలు
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సదుగురు భకు్తలకు సత్కరా్చరణ అనేది ప్రధమ 
బాధ్యత. పందిన జ్ఞానానికి అనగుణంగా ఆచరణ 
ఉండాలి. ఏదైన ఒక వసు్తవున పందటం  ఒక 
ఎతె్్తతే, దానిని పరిరక్ంచుకుంటూ  వనియోగంచటం 
క్డా అంతే ముఖ్యం.  ఎంతగానైతే  జ్ఞానానినీ  మన 
దైనందన జీవతంలో వనియోగస్్తమో, అంతగా మనం 
దాని నండి సతఫూలితానినీ పందగలము. మనం జ్ఞాన 
దమృష్్టతో ప్రపంచానినీ వీక్ంచాలి. మన మిషన్ యొక్క 
పంచప్రమాణాలు కర్ యోగానేనీ ప్రతిపాదిసు్తనానీయి. 
మనస్, వ్చా, కర్ణా ఉత్తమ భావనలతో జీవంచడం 
వలలేనే మానవ జన్ స్ర్ధకమవుతుంది. మనం ఏం 
చేసు్తనానీ, ఏం మాటాలేడుతునానీ, మనం ఎలా ప్రవరి్తసు్తనానీ 
భగవంతుడు  గమనిసు్తనానీడనే ఎరుకలో ఉండాలి. 

బ్రహ్జ్ఞానం దావోరా కలిగన వవేక వచక్షణతో 
ఎటి్ట కర్లు చేయాలో నిర్ణయించుక్వ్లి.  ప్రతి 
గురుశిష్్యడు ఇలా పలుకుతాడు,  ‘నేన నా జీవతానికి 
బాధు్యనినీ. నా శరీరం, మనసుసూ నా కర్లకు స్ధనాలు 
కాబటి్ట నేన నా శరీరం, మనసుసూ కాదు. నేన వ్టిని 
వ్డుతూ ప్రపంచానికి నననీ వ్యక్త పరుసు్తనానీన.’ 

ఎవరైతే పరమాత్తో జోడింపబడి ఉంటార్, 
అనగా ఎవరైతే నిరంకారుని అనభూతిలో జీవస్్తర్, ఈ 
నిరంకారుని రంగులో రమించ ఉంటార్, సమరిపుతమై 
ఉంటార్, ప్రతి మాట పలిక్ ముందు నిరంకారునినీ  
ధా్యనిస్్తర్, అటి్ట వ్రు చేసే ప్రతి కర్ పూజగా, భకి్త  
నివేదనగా రూపందుతుంది.

మనలో మానసక పరిపూర్ణత, సమనవోయ 
ధోరణి, ఏకతావోనినీ గూరిచాన జ్ఞానము, స్నభూతి, 
కమృతజఞాతా దమృకపుథం, అధక శకి్తతో అనసంధానం 
కావడం, అందరిలో సమానతావోనినీ చూడడం, 
స్క్గా ఉంటూ కర్లాచరించటం వంటి సదుగుణాలు, 
లక్షణాలు అలవడుతాయి. మనలోని పరిపూర్ణతన 
వ్యక్తపరచటానికి సదా సంసదు్ధలై ఉంటాము. 

సదుగురు బోధ మనలినీ కర్యోగులుగా 
తీరిచాదిదు్దతుంది.  మనం  ఐదు కర్లన కర్తవ్యంగా 
భావంచ చయా్యలి. అవ ప్రకమృతి పటలే మన కర్తవ్యం, 
ఇతర ప్రాణుల పటలే కర్తవ్యం, సమాజం పటలే కర్తవ్యం, 
తలిలే దండ్రుల  పటలే కర్తవ్యం మరియు ఆత్ ఉద్దరణా  
కర్తవ్యం. మనం చేసే కర్లు దేహకి శ్రేయస్కరమైనవ, 
శాశవోతమైన ప్రయోజనం పందటానికి దోహదపడేదే 
అయి వుండాలి. వశిష్ఠ గీత నిషా్కమ కర్యే ముకి్తకి 
సోపానం అని వవరిసు్తంది. ఉత్కమృష్టమైన ఈ మానవ 
జన్లో సతా్యనేనీ ఆధారంగా చేసుకొని సత్కర్లు చేసూ్త 
జీవతానినీ స్గదా్దం.

� నిరంకారుని నంబరు ఎపపుడు ఎంగ్జ్ రాదు. ఒక 
సమయంలో లక్షల, క్టలే మంది కాల్ చేసనా క్డా 
ఎంగ్జ్ రాదు. 

� నిరంకారుని నంబరు ఎంత సేపు మాటాలేడినా క్డా 
ఎపుపుడూ సవోచ్ ఆఫ్ రాదు. 

� నిరంకారుని నంబరు ఎపుపుడు కవరేజ్ ఏరియా నండి 
బయటకు వళళీదు. ఒక వేళ మీరు ఎక్కడికైనా వళిళీనా 
క్డా అనినీ చోటలే దీని పుల్ నెట్ వర్్క ఉంటుంది. 

� నిరంకారునితో  మనం ఎనినీ మాటాలేడినా, బేటరీ డిశాచార్్జ 
అవదు. ఇంకా ఎంత మాటాలేడితే అంత పుల్ ఛార్్జ 
అవుతుంది. 

� నిరంకారునితో మాటాలేడటానికి అనినీ చోటలే ర్మింగ్ ఫ్రీ 
ఉంటుంది. నిరంకారుని నంబరు "స్రణ". 

� మిమ్లినీ ఎవరైనా ఏదైనా అడిగతే ఇచేచాయండి ఎందుకంటే 
ఆ పైవ్డు మిమ్లినీ ఇచేచావ్ళళీలో ఉంచాడు. తీసుకునే 
వ్ళళీలో కాదు అని కమృతజఞాత తెలపండి. 

� యుద్ధము అధరా్నికి కారణమవుతుంది. ఎందుకంటే 
దర్ం ఎపుపుడూ కలిపే పనే చేసు్తంది. - బాబా హరదేవ్ 
సంగ్ జీ మహారాజ్. 

� ఎదుటివ్రిని దూష్సే్త ప్రయాణం ఇంకా చాలా 
దూరం ఉంటుంది. తనన దూష్ంచుకునేవ్డు సగం 
దారిలో ఉనానీడు.  ఎవరిన్ దూష్ంచని వ్డు గమా్యనినీ 
చేరుకునానీడు - చైనా స్మత.

� క్షమ అనేది ప్రేమ యొక్క గొపపు ప్రతిరూపం. ఇది ఒక 
బలవంతుడితో క్షమాపణన (sorry) చపిపుసు్తంది. అంతకంటే 
గొపపు బలవంతుడితో క్షమించేటటులే చేసు్తంది. 

� న్కు నిననీ గురించ బాధ లేకపోతే, రేపటి గురించ భయం 
లేకపోతే నవువో గమా్యనికి చేరువగా ఉననీటులే. 

� చననీ చేప ఎదురు ప్రవ్హంలో క్డా ముందుకెళు్తంది. 
కాన్ భారీ శరీరం ఉననీ ఏనగు ఎదురు ప్రవ్హంలో 
కొటు్టకుని పోతుంది. ఎందుకంటే చేప న్టి యొక్క 
శరణులో ఉంది. అలానే పరమాత్న శరణు వేడితే 
అననక్ల పరిసథితులలో క్డా ఈ సంస్ర స్గరానినీ 
దాటిపోగలం.

� కొంతమంది మందు (medicine) లాగా పనిచేస్్తరు. వ్రు 
మాటాలేడితే ఎటువంటి గాయమైనా అదమృశ్యమైపోతుంది.

నిరంకారునిక్ ఫోన్ చేస్రా 
ఎప్పుడై నా?

ఆణి ముతా్యలు 
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సంతుల సేవ 

సంతుల యొక్క స్ంగత్యం మరియు వ్రి సేవన మనం వీడరాదు. 

మనకు ఎలలేవేళలా తోడు న్డగా ఉండే నిరంకారుడి ధా్యనానినీ 

వడవక్డదు.  సేవ, స్రణ, సతసూంగం పై మన వశావోసం దమృఢంగా 

ఉండాలి. నిరంకార ప్రభ్ పరమాత్ పరిచయం పందిన సంతులకు  

హందూ, ముసలేం, సఖ్, అందరూ ఈశవోర భకు్తలే, మహాపురుష్లే.  

ఇటువంటి సంతుల సేవ చేయాలి. క్రుచానానీ - లేచనా , నిద్ంచనా  - 

మలుకువగా ఉననీపుపుడు శావోస శావోసలో ఎలలేవేళలా  ఈ నిరంకారుడి 

స్రణ చేయాలి. దీనికి మించన కర్ కాన్ ధర్ము కాన్ లేదని 

తెలుపబడింది. ఈ మూడు వషయాలన ఎపుపుడూ మరిచపోరాదు.

-  బాబా అవత్ర్ స్ెంగ్ జీ 

మరియు
నిరంకారుడి స్రణను వీడరాద్
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త్నె తెరల జ్డ త్నెటీగ యెఱెంగు 
సమరసెంబు జ్డ భ్రమర మెఱగు 
పరమ యోగి జ్డ భకుతిడెఱెంగును 
విశ్ద్భ ర్మ వినుర వేమా!

త్తపురయాము : తేనెపటు్ట గల సథిలము తేనెటీగలకు 
తెలియున. పువువోలలో గల తేనెరుచ తుమ్ద 
తెలుసుకొనన. అటేలే మాహాతు్ల యొక్క గొపపుదనమున 
వ్రి యందు నమ్కము గల భకు్తడు తెలుసుకుంటాడు. 
తెలివగలవ్డు మంచ యెక్కడనననీన తెలిసకొనవల్నని 
భావము.

తపుపు ల్నునావ్రు తెండోపతెండముల్ 
ఉరి్జనులకెలలె నుెండు తపుపు 
తపుపు ల్నునావ్రు తమ తపుపు ల్రుగరు 
విశ్ద్భ ర్మ వినుర వేమా!

త్తపురయాము : ఒకరి దోషములన చూపటు్టవ్రు 
ఎంతోమంది ఉందురు. కాని, వ్రి తపుపున వ్రు 
గ్హంపలేరు. లోకములో ప్రతి వ్ని  యందున 

ఏదో యొక దోషము ఉండున. ఒకరిని ఎపుపుడున 
నిందింపరాదని భావము.

సాధుజనుల చెలిమి చాలిెంపగర్ద్ 
ప్రకృతి విడక గాన్ పరము లేద్ 
ప్ెంద క్స్ చూడ బీజెంబుగలుగునే
విశ్ద్భ ర్మ వినుర వేమా!

త్తపురయాము : మంచ వ్రి యొక్క సేనీహమున 
ఎపుపుడున వడువక్డదు. వ్రి వలన ముకి్త మారగుము 
లభించున. పింద యందు వత్తనము ఉండదు గదా! 
చడడువ్రి యందు మంచ ఉండదని భావము.

ఉడుముెండద నూరేెండులెనుుఁ  
బడియుెండద పేరి్ముఁబాము పద్నూరేెండులెను 
మడువునుఁగొకెకుర యుెండద 
కడున్ల బురుషార్దపరుుఁడు గావల్ సమతీ. 

త్తపురయాము : మంచ పనలు చేయుటయందు 
అనరకి్త కలిగ చతురివోధ పురుషార్ధములన 
స్దించగలిగున వ్యకి్త జీవతమే స్రథికము అలా చేయలేని 
మనిష్ ఎనేనీళుళీ ఉడుము, పాము, కొంగలా జీవంచనా 
వ్యరు్ధడే.

ఓడలుఁ బెండులెను వచ్చును 
ఓడలు నాబెండలెమీదుఁ నపపుగ వచ్చు� 
ఓడలు బెండులెను వల్నే 
వ్డెంబడుుఁ గలిమిలేమి వసధను సమతీ.

త్తపురయాము : కలిమి లేములు కావడి కుండల 
వంటివ ఒకదాని వంటనే మరొకటి వుండున. కలిమిలో 
పంగపోక లేమిలో కుంగపోని వ్డే మనజుడు.

యో స్తసుసూఖో అన్తరారామస్త�న్తర్్జ్యతిరేవ యుః | 
స యోగీ బ్రహ్ నిరావోణం బ్రహ్భూతో అధగచ్ఛతి ||

- భగవదీగుత 5.24

త్తపురయాము : ఆత్లోనే ఆనందిసూ్త, ఆత్లోనే 
క్రీడిసూ్త, ఆత్లోనే ప్రకాశిసూ్త వుండే యోగ బ్రహ్ 
సవోరూపుడై బ్రహా్నందం పందుతాడు.

పద్య 
కుసుమాలు
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మనం దేనిని శరణు వేడాలి? మాయనా లేదా 
మాయాపతినా? మనకు తోడు న్డగా ఉననీ అవనాశిని 
శరణు వేడాలనే సమాధానం ఎంతో సులభంగా లభిసు్తంది. 
నశవోరమైన దానిని ఆధారం చేసుకొని నష్టపోక్డదు. 
పరమాత్యే మనకు శాశవోతమైన మరియు జీవతాంతం 
తోడపుడే ఆధారము. ప్రాపంచక వ్యకు్తలు మరియు వసు్తవులన 
ఆధారం చేసుక్రాదు. ప్రపంచం పటలే ఆసకి్త తగ్గుకొదీ్ద పరమాత్ 
పటలే ప్రేమానరాగాలు దమృఢమౌతాయి. దీనికై సదుగురువున 
శరణు వేడటం అనివ్ర్యం.

ఒక చననీ చేప ఎదురొచేచా ప్రవ్హానినీ సమర్ధవంతంగా 
ఎదురొ్కంటూ ముందుకు స్గుతుంది. అయితే ఏనగు 
ప్రవ్హం ధాటికి కొటు్టకుపోతుంది. చేప న్టినే ఆధారం 
చేసుకొని జీవసు్తననీందున దాని ఆటు-పోటులే దానిని 
బాధంచవు. అదేవధంగా ఎవరైతే తమన తాము పరిపూర్ణంగా 
పరమాత్కు సమరిపుతమౌతార్, వ్రు వ్యతిరేక పరిసథితులన 
సైతం సమరథివంతంగా ఎదురొ్కంటూ భవ స్గరానినీ 
దాటుతారు. పరమాత్ కమృప వ్రికి రక్షణగా నిలుసు్తంది. 

బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ మహారాజ్ సంపూర్ణ హరదేవ 
వ్ణి (186) లో పరమాత్న జీవతానికి ఆధారం చేసుక్వ్లనే 
సందేశానినీ ఈ వధంగా ఇసు్తనానీరు - 

ప్రతిసెంఘటన లోనూ సెంత జనులు మెంచితనమునే వెతికేరు 
న్రర్యులై ముెంద్కు సాగి సతయామును వ్యాప్ెంపజేసేరు 
ప్రతి క్షణమూ ద్త్రున్ ఆసర్నే వరు గ్రహిెంచారు 
సెంతలు ఏననాడు మానరు చేయుట జగమున పరోపకార్లు

పరమాత్కు శరణాగతి

బంధుతావానిని పరిరక్ంచుకో

ప్రపంచంలో కెలాలే మన హతానినీ క్రేవ్రు సదుగురువు. 
సదుగురువు ప్రతి గురుశిష్్యడికి ప్రతి క్షణం తోడు -న్డై 
ఉంటారు సదుగురువే మనకు తలిలే, తండ్రి, మిత్రుడు మరియు 
బంధువు. సదుగురువుతో మనకు గల బంధం ప్రేమ బంధము.

ఒకనాడు బాల్యంలో శ్రీ కమృష్ణ పరమాత్ తన 
మిత్రుడైన సుదాముడితో కలిస అడవలో తిరుగుతూ దారి 
తపిపుపోయారు. ఆకలి దపిపుకలతో ఒక చటు్ట క్ందకు 
చేరారు. ఆ చటు్టకి ఒక్క పండు మాత్రమే ఉంది. 

జీవన దర్శనం

శ్రీకమృష్్ణడు ఆ పండున క్స ఆరు ముక్కలుగా 
చేస్డు. అలవ్టు ప్రకారం మొదటి ముక్కన సుదాముడి 
చేతిలో పటా్టడు.  ఆ పండున తింటూ సుదాముడు 'ఎంతో 
రుచగా ఉంది. నేన ఇంత తియ్యటి పండున ఎననీడూ 
తినలేదు. మరొక ముక్క ఇవువో' అని అడిగ తీసుకునానీడు. 
ఇలా ఐదు ముక్కలన సుదాముడే తినటం జరిగంది. 
ఆరవ ముక్కన సైతం అడిగనపుపుడు శ్రీకమృష్్ణడు, 'ఇది 
మరా్యద కాదు. నేన క్డా ఆకలితో ఉనానీన. నేన నిననీ 
ఎంతగానో ప్రేమిసు్తనానీన. అయితే న్కు నాపై ప్రేమలేదు' 
అని పలుకుతూ, చవరి ముక్కన నోటిలో పటు్టకునానీడు. 

అయితే వంటనే దానిని ఊసేస్డు. సుదాముడితో, 
'న్కు మతి భ్రమించందా ఏమిటి? ఇంత చేదుగా ఉననీ 
పండున తియ్యగా ఉందని ఎందుకు పలికావు?' అని 
ప్రశినీంచాడు. 

దానికి సమాధానంగా సుదాముడు, 'న్ చేతుల 
నండి నేన ఎనోనీ తియ్యటి పండలేన తినానీన. ఈ ఒక్క 
చేదు పండు తినలేనా కమృషా్ణ. ఫిరా్యదు చేయటం మరా్యద 
కాదు కదా! పండు చేదుగా ఉననీందున న్వు చేదు పండు 
తినక్డదని భావంచే నేన వ్టిని అడిగ మరీ తినానీన'. 

ప్రేమ బాంధవ్యం ఎంతో మధురమైనది.
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సూఫీ కవి

బాబా బుల్లె హ్ షా
భారతదేశంలో ఎందర్ అవతార పురుష్లు జని్ంచారు. 

బుల్లేహ్ షా అని పిలువబడే సయ్యద్ అబు్దలాలే షా ఖాద్ 17 వ 
శతాబ్దపు పంజ్బీ తతవోవేత్త మరియు ఆధా్యతి్క సూఫీ కవ. 
ప్రముఖ సూఫీ స్ధువు, షా ఇనాయత్ ఖాదిరి అతని ఆధా్యతి్క 
గురువు. సూఫీ మతంపై ప్రేమన పంపందించడంలో ఆయన 
కీలక పాత్ర పోష్ంచారు. వశవోవ్్యప్తంగా బుల్లేహ్ షా "పంజ్బీ 
జ్ఞానోదయం యొక్క పితామహుడు" గా పరిగణించబడాడురు. 

ప్రారెంభ జీవితెం మరియు నేపథయాెం:

బుల్లేహ్ షా 1680 లో పాకిస్్తన్ లోని బహవ్ల్పుర్ లోని 
ఉచ్ అనే చననీ గ్రామంలో జని్ంచారు. బుల్లేహ్ షా బాల్యం 
పండోక్ వద్ద తన తండ్రి సంరక్షణలో గడిపారు. బుల్లేహ్ షా 
తండ్రి షా మొహమ్ద్ యొక్క ఉననీత నైతిక సవోభావంతో బాగా 
ప్రభావతమయా్యరు. అతన తన ప్రారంభ వద్యన తన తండ్రి 

నండి పందాడు. తరువ్త, ఉననీత వద్య క్సం 
కసూర్ వళ్ళీరు. 

బుల్లేహ్ షా కసూర్లే నివసంచారు. 
అరబిక్ మరియు పరిషియన్ భాషలలో ప్రఖా్యత 
పండితుడయా్యరు. ఇతర పవత్ర గ్ంధాల 
పుస్తకాల అధ్యయనం ఆధా్యతి్క స్క్షతా్కరం 
గురించ అతని ఆసకి్తని మరియు ఉతుసూకతన 
రేకెతి్తంచంది. బుల్లేహ్ షా ఇనాయత్ షా యొక్క 
ఆధా్యతి్క శకి్తని మరియు జ్ఞానానినీ గ్హంచారు.
తన గురువు దావోరా ఆధా్యతి్క స్క్షతా్కరం 
పంది ఆధా్యతి్క స్ధన చేయస్గారు. 
పరిపూర్ణ గురువున కలిసన తరావోతే పరమాత్తో 
యోగమవ్వోలనే ఆయన క్రిక తీరింది. ఆధా్యతి్క 
పుర్గతి యొక్క రహస్యం బయటి ప్రపంచం 
నండి మన మనసుసూన వేరుచేయడం మరియు 
లోపల దేవునికి జోడించడం అని ఇనాయత్ షా  
బుల్లేహ్ షాకు తెలియజేశారు.

ఒక ప్రముఖ పండితుడికి, ప్రవక్త మొహమ్ద్ 
తరానికి చందినవ్డు, ఒక స్ధారణ 
క్రగాయల పంపకందారుని తన గురువుగా 
అంగీకరించడం బుల్లేహ్ షా యొక్క స్మాజిక 
పరిసథితులలో చాలా అస్ధారణమైన సంఘటన. 
బుల్లేహ్ షా తన మతం, వంశం మరియు కులానికి 
చందిన పురుష్లన మాత్రమే కాకుండా, అతని 
కుటుంబ సభ్్యల నండి ఎంతో వ్యతిరేకతన 
ఎదురొ్కనానీరు. ఇనాయత్ షా వద్దకు రావ్లని 
అతన తలచనపుపుడు వ్రు  అతనితో, "మీరు 
గొపపు పండితుడు, అదుభుత శకు్తలు కలిగన వ్రు.  
మీరు  ప్రవక్త మొహమ్ద్ యొక్క వ్రసుడు. మీరు 
వళళీడం సరైనదేనా? తకు్కవ కులానికి చందిన 
స్ధారణ తోటమాలికి శిష్్యడిగా మారడమా? 
ఇది సగుగుచేటు కాదా? అని అడుడుకునానీరు. 

ఆధా్యతి్క స్క్షతా్కరానికి గురువు యొక్క 
మారగుదర్శకతవోం ఎంతో అవసరం అని బుల్లేహ్ షా 
నిరభుయంగా బోధంచాడు. తన గురువుఅత్యలపు 
కులానికి చందినవ్డు అయినపపుటికీ, అతని 
సహాయం ఎపపుటికీ ఎంతో అవసరమని బుల్లేహ్ 
షా ప్రకటించాడు. బుల్లేహ్ షా తన గురువున ఆత్ 
యొక్క యజమాని అని మరియు ఇనమున 
బంగారంగా మారచాగల పరుసవేది అని, ఆత్న 
ఆధా్యతి్క దుసు్తలు మరియు ఆభరణాలతో 
అలంకరించగల మరియు వతంతువున 
వధువుగా మారచాగల వ్యకి్త అని క్డా బుల్లేహ్ షా 
తలచాడు.
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గురువు  సహవ్సంలో మరియు అతన చూపించన 
మారగుం యొక్క అభా్యసంతో, బుల్లేహ్ షా యొక్క 
ఆధా్యతి్క సథితి ర్జుర్జుకు మారడం ప్రారంభించంది. 
బుల్లేహ్ షా తన సమయానినీ పారవశ్య సథితిలో గడపడం 
ప్రారంభించాడు. 

గురువుకు మరియు పరమాత్కు మధ్య తేడా 
లేదని గ్హంచాడు. బుల్లేహ్ షా యొక్క అనినీ రచనలు 
అతని గురువు పటలే ప్రేమ మరియు కమృతజఞాతతో నిండి 
ఉనానీయి. నిస్వోర్ధంగా ప్రపంచంలో వ్యవహరించే వ్డు. 
తన అహానినీ త్యజించ, భగవంతునికి పరిపూర్ణంగా 
సమరిపుతమయా్యడు.

వ్రు 77 సంవతసూరాల వయసులో 1757 లో 
శరీరానినీ త్యజించారు. అస్ధారణమైన ఆలోచనలకు 
ప్రసది్ధ చందిన పంజ్బీ సూఫీలలో బాబా బుల్లేహ్ షా 
ఒకరు.  వ్రు “సూఫీ కవతల రారాజు”, మానవతావ్ది, 
తతవోవేత్త, ఉపాధా్యయుడు, తిరుగుబాటుదారుడు 
మరియు అంతరా్జతీయవ్ది. బుల్లేహ్ షా కవతవోం 
సరళమైన భాషలో ఉంటూ, ఇది జీవతం మరియు 
మానవతవోం యొక్క సంకిలేష్ట ప్రాథమిక సమస్యలన 
పరిష్కరించగలిగంది. సనాతన ఆచారాలన బుల్లేహ్ 
షా తన కవతవోం మరియు తతవోశాస్త్రం దావోరా 
వమరి్శంచేవ్రు.  

వ్రి ప్రఖ్యాత కవితల భావ్ర్ధెం:

� వందలాది ప్రారథినలు చేసనా మకా్క వళిళీనా, పవత్ర 
గంగా నదిలో వందలాది మునకలు వేసనా, 
వందలాది ఆరాధనలు చేసనా, గయాకు వళిళీనా 
భగవంతుణి్ణ పందలేము.  హమృదయం నండి 
'నేన' తలగంచబడినపుపుడు మీరు భగవంతుడిని 
కలవబోతునానీరని బుల్లేహ్ షా చపేపువ్రు.

� మీరు చాలా పుస్తకాలు చదివ నేరుచాకునానీరు, 
కాన్ మిమ్లినీ మీరు అధ్యయనం చేయలేదు. 
మీరు ప్రారథిన చేయడానికి ఆలయానికి మరియు 
మస్దుకు వళతారు, కాని అక్కడ ఎవరు నివసస్్తర్ 
చూడటానికి మీరు మీ హమృదయంలోకి ఎపుపుడూ 
చూడరు. మీరు ప్రపంచంలోని దుష్టతవోంతో 
పోరాడుతారు, కాన్ మీరు మీ సవోంత సమస్యలతో 
ఎపుపుడూ పోరాడరు. మీరు క్లోపుయినదాని 
తరావోత మీరు పరిగెతు్తతారు, కాన్ మీకు లభించన 
వ్టిని వస్రిసూ్త ఎంతో నష్టపోతునానీరు.

� మస్దున పడగొట్టండి, ఆలయానినీ క్లగొట్టండి. 
సమృష్్టలో ఉననీ ప్రతిదానినీ తీసవేయండి. దేవుడు 
నివశించే మానవుడి హమృదయానినీ అయితే ఎననీడూ 
వచ్ఛననీం చేయవదు్ద, బాధపట్టవదు్ద.

� చాలా మంది మహన్యులు దేవుని నామానినీ 
జపిసూ్త, యుగాల నండి ఆయనన ప్రారిథిసు్తనానీరు. 
కాన్ ఇంకా ఎవరూ దేవుడిని కనగొనలేదు. 
ఖురాన్ వవరించనటులేగా, దేవుడు ప్రతి మానవుడి 
లోపల నివసస్్తడు. మీ అహానినీ చంపి నిస్వోరథింగా 
మారితేనే మీరు దేవుణి్ణ కనగొనగలరని చపాపురు.

� మీరు ర్జులు తరబడి ఉపవ్సం ఉననీపపుటికీ 
భగవంతుడిని కనగొనడంలో వఫలమవుతారు. 
అపుపుడు ఉపవ్సం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి? 
మీరు పవత్ర జపమాలన తిపుపుతూ దేవుని పేరున 
జపిసూ్త  ఉంటారు, కాన్ అది మీ హమృదయానె్నీతే 
తాకదు. అపుపుడు పవత్ర జపమాలన పటు్టక్వడం 
పనికిరానిది. ఓ బుల్లేహ్ షా! పాలలో తోడు 
వేయకపోతే న్వు పాలన ఎంత మరగబెటి్టనా 
పరుగుగా మారదు!

� పుస్తకాల నండి లోతైన జ్ఞానం పందిన తరువ్త, 
మీకు మీరే పూజ్రి, జ్ఞాని అని తలుస్్తరు. మకా్క 
మరియు మదీనాకు ప్రయాణించన తరువ్త, మీకు 
మీరే హాజీ (పవత్ర వ్యకి్త) అని పేరు పటు్టకునానీరు. 
ఖడగుం పటు్టకొని మీకు మీరే యోధుడని 
ప్రకటించుకునానీరు.  ఓ మానవులారా, మీ ఏకైక 
నిజమైన సేనీహతుడు - దేవుణి్ణ సంతోషపట్టడంలో 
మీరు వఫలమైతే మీరు ఏమీ స్ధంచలేరు.

� న్టిలో మునగటం దావోరా మీరు దేవుణి్ణ 
కనగొనగలిగతే, చేపలు అతనిని కలిసన మొదటి 
జీవులు. మీరు అడవులలో దేవుణి్ణ కనగొనగలిగతే, 
ఆవులు మరియు దూడలు అతనినీ కలుసుకునేవ. 
మీరు దేవ్లయాలలో మరియు మస్దులో దేవుణి్ణ 
కనగొనగలిగతే, గబిబులాలు అతనినీ కనగొనేవ. 
ఓ  మానవులారా! మీరు నిస్వోరథింగా మరియు 
మంచ ఉదే్దశాలన కలిగ ఉంటేనే మీరు దేవుణి్ణ 
కనగొనగలరు.

మానవత్వ్ద్:

బుల్లేహ్ షా యొక్క సమయం ముసలేంలు మరియు 
సకు్కల మధ్య మత కలహాలతో ఉండేవ.  హంస హంసకు 
సమాధానం కాదని బుల్లేహ్ షా అభిప్రాయపడాడురు. వ్రి 
భావ్లు ఆనాటి  పౌరులకు ఆశ మరియు శాంతిని 
కలిగంచాయి.  పంజ్బ్ యొక్క గొపపు ఆధా్యతి్క సూఫీ 
కవగా ప్రఖా్యతిగాంచన మీర్ బుల్లేహ్ షా ఖాదిరి శతారి 
యొక్క సవోచ్ఛమైన జీవతం, పవత్ర మారగుం, బోధనల 
స్రం, మరియు ఉననీత ఆధా్యతి్క స్ధనల కారణంగా 
అనినీ వరాగులలో సమానంగా ప్రాచుర్యం పందారు.
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పుషపుం ఎంతో అందంగా ఉంటే సరిపోదు. 
సువ్సనతో ఉంటేనే అందరూ స్వోకరిస్్తరు. అలాగ్ మనిష్ 
ఎంత సందర్యవంతుడైనా గుణహీనడైతే అతడిని ఎవరూ 
గౌరవంచరు. సమృష్్టలోని ఇతర వసు్తవుల కంటే వశిష్టమైన, 
తన అస్తతావోనినీ నిలబెటే్ట ప్రతే్యక సవోభావం మానవుడికి ఉంది. 
అది అతడి ధర్ం – అదే మానవ ధర్ం.

మానవుడికి కావలసన ఈ ప్రతే్యకమైన వశిష్ట సవోభావం 
ఏమిటి? దివ్యతావోనినీ పందే శకి్త కలిగ ఉండటమే 
ఈశావ్సో్యపనిషతు్త, ఈశవ్సయామిదెం  సర్ెం  యతికుెంచ  
జగత్యాo  జగత్ అని తెలుపుతోంది. మన హమృదయాలలోనూ 
ఆయన ఉనానీడు. మనం సవోభావం చేత దివు్యలం. కాని 
ఆ దివ్యతవోం మన అంతరాళ్లలో ఉంది. మన మనసుసూ 
సవోఛచాo  కానంత వరకు మనం దానినీ గ్హంచలేo. అద్దం  
మలినంగా ఉంటే మన ప్రతిబింబం ఎలా కానరాదో, 
అలాగ్ భగవంతుడు మనలోనూ, మన చుటూ్ట, అంతటా 
ఉనానీ, సవోచచామైన మనసుసూ లేకుంటే మనం చూడలేము. 
అద్దం శుభ్రంగా ఉంటేనే మన ప్రతిబింబం కనబడినటులే, 

మన మనసుసూ పరిశుద్ధంగా ఉంటేనే దైవ్నినీ మనం 
చూడగలుగుతాం, దివు్యలమౌతం. 

కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాలనే మాలినా్యలు 
మనలో ఉననీ దివ్యతావోనినీ ఆవరించ ఉనానీయి. ఇవ మన 
మనసుసూన తమ ఆధీనంలో ఉంచుకొననీంత  కాలం, మనం 
అడుగడుగునా తపుపులు చేసూ్త పశువులాలే ప్రవరి్తసూ్తనే 
ఉంటాం. మనం మన మనసుసూలోని మాలినా్యలన ప్రక్షళన 
చేస, దివ్యతావోనినీ స్ధంచగల శకి్తతో  జని్ంచాం. ఇదే 
మానవ ధర్ం.

మన అంతరంగంలో ఉండే ఈ శత్రువులు, అసుర 
గుణాలైన అరిషడవోరాగులన వీడాలి.  కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, 
మద, మాతసూరా్యలనే అరిషడవోరాగులలో ఏ ఒక్కదానినీ కలిగ 
ఉనానీ అది ఎటువంటి పతన సథితికి తీసుకుని వళు్తందో మన 
ఇతిహాస్లు, చరిత్ర మనకు సపుష్టంగా తెలియజేసు్తనానీయి. 
వవేకవంతులు దానిని గ్హంచ ముందుజ్గ్త్త తోటి  
వ్టిని వీడి సచీచాలురుగా, మానవతా వలువలతో జీవన 
ప్రయాణం కొనస్గస్్తరు.

పంచ క్లె శాలపై  
విజయం
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అరిషడవోరాగులలో మొదటిది కామం. 

కామెం : కామం అంటే క్రిక. క్రిక వలన ఆశ, ఆశ 
తమృష్ణగా, తమృష్ణ వ్యసనంగా మారుతుంది. అది  మనలినీ 
పాపపు కర్లు చేసేలా ప్రేరణ కలిగసు్తంది. దీనికి ఉదాహరణ 
రావణాసురుడు. రామాయణంలో రాముడు నాయకుడైతే  
రావణుడు ప్రతి నాయకుడు. కామంతో కళుళీమూసుకొని 
పోయినటువంటి రావణాసురుడు స్తాదేవని 
అపహరించటం వలన  రావణబ్రహ్గా పిలవబడిన వ్డు 
నేటికీ రావణ అసురుడిగా పిలవబడుతునానీడు.

 క్రోధము : క్రోధము అంటే క్పము. తన క్పము తన 
శత్రువు అనేది నానడి. దీనికి ఉదాహరణగా మనం దురావోస 
మహరిషిని చపుపుక్వచుచా. దురావోస మహరిషి గొపపు తపశా్శలి. 
మహా క్పిష్్ట. తన క్పముతో చవరకు భగవంతుడిని 
క్డా శపించాడు.  ఒకనాడు దురావోసమహరిషి పాయస్నినీ 
సేవసు్తండగా అక్కడే ఉననీ కమృష్ణ భగవ్నని, తాన సేవంచగా 
మిగలినపాయస్నినీ తన శరీరానికి మర్దనా చేయమని 
ఆదేశిస్్తడు. కమృష్్ణడు పాయసము పవత్రమైనది కావున 
పాదాలు మినహా శరీరమంతా ఆ పాయస్నినీ రాస్్తడు. 
ఇది గమనించన దురావోసమహరిషి తీవ్ర క్పోద్కుడై న్వు నా 
పాదాలకు పాయస్నినీ రాయక నా ఆజఞాన ధక్కరించావు. 
కనక న్ పాదాలు క్డా న్కు సురక్తమైనవ కాకుండా 
పోవు గాక అని శపిస్్తడు. అందుచేతనే బోయవ్ని బాణం 
అరికాలిలో దిగ కమృష్్ణడు శరీరానినీ చాలించాడు.

లోభము : లోభము అంటే ఉననీదానితో తమృపి్త చందక 
అంతా తనక్ చందాలనక్వటం, తమృపి్త లేకపోవటం. బలి 
చక్రవరి్తని ఉదాహరణగా చపుపుక్వచుచా. బలి చక్రవరి్త తనకు 
ఉననీదానితో సంతమృపి్త చందక, ఇతర లోకాలన క్డా 
జయించ తన వశము చేసుక్వ్లనే ఆకాంక్ష కలగటం 
వలన, పరమాత్ వ్మన రూపంలో వచచా  సమస్తము 
హరించాడు.

మోహము : మోహము అంటే చూసన వ్టిని 
పందాలనక్వడం. దీనికి నిదర్శనం భస్్సురుడు. 
అతడి తీవ్ర తపసుసూకు మచచా పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై 
వరం క్రుక్మననీపుపుడు,  తన  హస్తం ఎవరి శిరసుసూపై 
ఉంచతే వ్రు భస్o అయిపోయే వరానినీ క్రతాడు. 
శివుడు ‘తదాసు్త’ అంటాడు.  తనకిచచానటువంటి వరం 
నిజమైనదా, కాదా అని  పరీక్ంచటానికి  భస్్సురుడు తన 
హస్్తనినీ శివుడి మీదే పట్టటానికి ప్రయతినీస్్తడు. శివుడు 
పారిపోయి, వష్్ణమూరి్త చంతకు వళిలే భస్్సురుడి గురించ 
తెలుపుతాడు. మోహని అవతారమతి్త వచచాన వష్్ణమూరి్త 
అందానికి మోహతుడైన భస్్సురుడు ఆమన వవ్హం 
చేసుక్వ్లని భావస్్తడు. మోహని నాట్యమాడుతూ, 

భస్్సురుడు తన హస్తం తన శిరసుసూ పైనే పటు్టకొనేలా 
చేస భస్్సురిడిని  అంతమొందిసు్తంది.  

మదము : మదము అంటే గరవోం, అహంకారం. 
మిగలిన వ్రికంటే తానే అధకుడనని, సరవో వషయాలోలే 
సమరుథిడనని తనకు స్టి మరవరూ  లేరనే భావము.  
హరణ్యకశ్యపుడు దీనికి ఉదాహరణ. ప్రహాలేదుడు హరి 
నామస్రణ చేసూ్త, హరియే పరమాత్ అని భావసూ్త 
పూజిసూ్త ఉండటం వలన తండ్రి అయిన హరణ్యకశ్యపుడు 
- హరి ఎవరు? ననేనీ భగవంతుడిగా పూజించమని 
ప్రహాలేదుడిని  చత్రహంసలకు గురిచేశాడు. ఆ సమయంలో 
భగవంతుడు నమృసంహావతారంలో  వచచా హరణ్యకశ్యపుడిని 
సంహరించాడు.

మాతసూరయాము : మాతసూర్యము అంటే అసూయ. తన 
దగగుర లేనిది,తనకు దక్కనిది ఇతరులు కనక కలిగ 
ఉంటె ఓరవోలేనటువంటి గుణం.  మనం దుర్్యదనడున 
ఉదాహరణగా చపుపుక్వచుచా. మయసభన నిరి్ంచన 
పాండవులు దానిని సందరి్శంచటానికి కౌరవులతో సహా 
అనేక దేశాల రాజులన ఆహావోనించారు. దుర్్యధనడు ఆ 
మయసభ నిరా్ణం చూస అది తన సంతం కావ్లని 
భావంచ తండ్రి దమృతరాష్్రాడిని అడుగగా, అటువంటి వంద 
మయసభలన కటి్టస్్తనని చపిపునా, అదే కావ్లని పటు్టబటి్ట 
మాయా జూదము ఆడి పాండవులన అరణ్యవ్స్నికి  
పంపి, కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కురు వంశ నాశనానికి 
కారణమయా్యడు.    

ఈ అరిషడవోరాగులన అదుపులో ఉంచుకుననీపుపుడు 
మాత్రమే మనసుసూ పవత్రమౌతుంది. అటువంటి పవత్రమైన 
మనసుసూన కలిగనటువంటి వ్డే  పరమపధానినీ 
పందుతాడు. లేకపోతే వీటి బారిన పడి మనిష్ 
పతనమౌతాడు. వీటిని మనం జయించాలి అని భావసే్త 
దానికి కావలసనటువంటి, చేయవలసనటువంటి స్ధన 
మన పూరివోకులు మనకు అందించనటువంటిది  ఒక్కటే, 
అది సదుగురువులన ఆశ్రయించ ఆత్జ్ఞానం పందటం. 
ఈ ఆత్జ్ఞానం వలన మానవుడు తన సవోరూప సథితిని 
తెలుసుకొని, ఆ సథితిలో జీవన ప్రయాణం కొనస్గంచ 
జీవతానినీ స్ఫల్యమొనరుచాక్వ్లి.

రండి, అరిషడవోరాగులపై వజయం స్ధదా్దం - ఉననీత 
వ్యకి్తతావోనికి, ఉజవోల భవష్యతు్తకు, మహోననీత జీవతానికి 
స్వోగతం పలుకుదాం.
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a ఓ.పి. రాణి 

ఈ దమృశ్యమాన జగతిలో కనిపిసు్తననీ ప్రతి వసు్తవు క్డా 
మారుపు చందేదే. మారుపు చైతనా్యనికి చహనీం. మరి చైతన్యం 
జీవనానికి చహనీం. ప్రతి ఋతువులోనూ ప్రకమృతిలో ఎనోనీ 
మారుపులు సంభవసూ్త ఉంటాయి. 

ఎటువంటి కదలిక లేనటులే కనిపించే భూమి క్డా తన 
చుటూ్ట తాన తిరుగుతూ సూరు్యని చుటూ్ట పరిభ్రమిసూ్త 
ఉంటుంది. మానవులు క్డా మారుపు చందుతూ ఉంటారు 
- బాల్యం, యవవోనం, కౌమారం, మరియు వమృదా్ధ్యపం. 
ఇది ఎంతో యాదమృచచాకముగా జరిగ్ శారీరక మారుపు. 
మరి మానసకంగా మారుపు సంభవమేనా? సంతులు 
ఇది సంభవమే అని తెలుపుతునానీరు. కొందరు మారుపు 
చందుతునానీరు మరి కొందరు మారడం గురించ 
ఆలోచంచడం క్డా లేదు. ఎందుకని? 

కారణం  భయం! అంటే మనం ఉననీదానిని క్డా 
క్లోపుతామేమో అని. అందుక్ చాలా మంది మారుపుక్సం 
ప్రయతినీంచరు. కాన్, మారుపు అనివ్ర్యం.

జుగుపసూ కలిగంచే గొంగళి పురుగు క్డా అందమైన 
స్తాక్క చలుకగా మారుపు చందుతుంది. మరి మానవుడు 
ఎందుకు మారడు? తపపుకుండా మారగలడు .. మారాలని 
సంకలపుం కలిగతే, కమృష్ ఉంటే మనష్లు ఋష్లవుతారు 
మహాపురుష్లు అవుతారని శ్రీ అరబిందో ఎపుపుడో 
తెలిపారు. 

అడవలో ఉననీ జంతువులన్నీ ఒకస్రి సమావేశమయి్య 
'జెంతనాెం నరజన్మ ద్రలెభెం' అంటారు. మానవుడిలో ఉననీ 
గొపపు ఏమిటి? అని చరిచాంచడం మొదలు పటా్టయట. 

"నేన ఆకలితో ఉంటే తపపు ఏ జంతువున చంపన. 
నా ఆకలి తీరాక వశ్ంతి తీసుకుంటుననీపుపుడు లేడి పిలలేలు 
నా మీద గంతులు వేసనా నేన ఏమీ చయ్యన. కాన్ 
మానవుడి ఆశకు అంతం లేదు. ఎంత సంపాదించనా 
ఇంకా సంపాదించాలని ఎనోనీ ఘోరాలన చేసూ్త ఉంటాడు. 
అటువంటి మానవుడు మనకనానీ గొపపువ్డు ఎలా 
అవుతాడు" అంది సంహం.

"అవున నిజమే. మానవుడికి అతా్యశకు తోడు 

మారుపు
ప్ర గతిక్ సోపానం 

వశావోసం క్డా లేదు. నాకు భోజనం పటి్టన వ్రికి నేన 
ఎంతో వశావోసంగా ఉంటాన. ఎటువంటి హాన్ వ్రికి 
కలగకుండా కాపలా కాస్్తన. కాన్ మానవుడు తిననీ ఇంటి 
వ్స్లు ల్క్కబెడతాడు. మరి మానవుడు మనకనానీ గొపపు 
కానే  కాదు" అంది కుక్క ఎంతో ఆవేశంగా. 

"అవునవున, మానవుడి కనానీ నేన ఎనోనీ రటులే 
బలశాలిని మరియు ఎంతటి బరువునైనా మోస్్తన. అలాగ్ 
నాకు తెలివతేటలు  క్డా ఎకు్కవే. ఏ పనినైనా ఎంతో 
సులువుగా నేరుచాకుంటాన. మరి మానవుడు స్వోర్ధంతో 
తన వలన కాని పనలన్నీ నా చేత చేయించ మారు్కలు 
కొటే్టసు్తనానీడు" అని ఘోష్ంచంది ఏనగు. 

ఇలా అనినీ జంతువులు తమ బాధన చపుపుక్స్గాయి. 
దీనికి పరిషా్కరం తెలుపమని గుహలో తపసుసూ 
చేసుకుంటుననీ ఒక ఋష్ని క్రాయి. అంతా వని ముని 
నవువోతూ, 

"మీరందరూ తెలిపినది అక్షరాలా సత్యమే. కాన్ మీక్ 
మానవుడికి ఉననీ తేడా ఒక్కటే. మానవుడిలో మారుపు స్ధ్యం 
కాన్ మీలో అస్ధ్యం. ఉదాహరణకి సంహం మాంస్నికి 
బదులుగా క్రగాయలు తినలేదు.  నక్కకి మంచ బుదు్దలు 
నేరిపునా క్డా తన జితు్తలు మానక్లేదు. కాన్ మానవుడు 
మారగలడు. సమృష్్ట ప్రారంభమైనపుపుడు మానవుడు కాయలు, 
పళుళీ తినేవ్డు. కాన్ క్రమంగా మానవుడు మారుపున 
క్రుకునానీడు. అందుక్ జంతువులన కొటి్ట వ్టిని 
భ్జించాడు. వలులే, బాణం తయారు చేసుకునానీడు. అలాగ్ 
నిపుపున కనగొని వండుకొని తినడం ప్రారంభించాడు. 
ఇంకా తన తెలివ తేటలన ఉపయోగంచుకుని 
జంతువులన అదుపు చేస్డు. దీనికంతటికి కారణం 
మానవుడు మారుపున క్రుక్వడమే" అని చపపుస్గాడు. 

ఇంతలో అసహనంతో ఉననీ క్తి లేచ "నిజమే, 
మేమవరూ మారుపు రావ్లని క్రుక్లేదు. క్రుక్ము 
క్డా. మరి మానవులోలే క్డా అలా మారని వ్ళళీ సంగతి 
ఏమిటి" అని అడిగంది. 

"వ్డికీ మీకు తేడా ఏం లేదు" అని సమాధానం ఇచచా 
నవువోతూ మున్శవోరుడు గుహలోకి వళిళీపోయాడు.

సహజంగా మానవుడు మారుపుని అంగీకరించడానికి 
ఇష్టపడడు. "ఏదో ఇలాగ్ స్గపోతే చాలు" అంటూ 
నత్తనడక నడుసూ్త ఉంటాడు. కాన్  మనందరం ఇష్టం ఉనానీ 
లేకపోయినా మారుపుకి సద్ధపడాలి. కాలం మన కొరకు 
ఆగదు. పరిసథితులన బటి్ట మనం మారి తీరవలసందే. కమృష్, 
పటు్టదల, అంకితభావం ఉంటే చాలు అస్ధా్యలన సైతం 
సుస్ధ్యం చేయవచుచా
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నవ 
జీవన 
వేదం

� క్షమించటం చాలా బలవర్ధకమైన మందు. నవువో 
దానిని ఇతరులకు ఇసే్త అది న్ హమృదయంలో ఉననీ 
గాయానినీ మానపుతుంది. 

� నిద్రలో ‘నేన’ అనే అహంకారం ‘నాది’ అనే మమకారం 
ఉండవు కనక శాంతి లభిసు్తంది . మలకువలో ఈ 
రండూ ఆవరిస్్తయి కనక దుుఃఖం కలుగుతుంది. 

� నింగ ఎంత గొపపుదైనా గువవో పిలలే రక్క ముందు 
తకు్కవేనరా , సముద్రమంత పద్దదైనా చేపపిలలే ఈత 
ముందు చననీదేనరా, మనిష్ ఎంత ఎతు్తకెదిగన 
సదుగురువు పాదాలన చేరాలిరా , అపుపుడే అంతులేని 
పరమాత్ చక్కగా జ్ఞానికి చకె్కనరా !

� మనకు తెలియనిదేదో ఈ వశావోనినీ నడిపిసో్తంది, మన 
పరిశోధనలో మనకు ఏమీ తెల్దనే సంగతి మనకు 
తెలిసంది .

� చూడటానికి చకు్కలుగా కనిపించనా ప్రయాణిసే్త 
సరైన మారగుంగా ఉంటుంది. జీవతం  క్డా అంతే 
ఎనోనీ సమస్యలతో క్డుకొని ఉనానీ అడుగు 
ముందుకు వేసే్త పరిషా్కరం లభిసు్తంది.

� మహాతు్లు లవణం వంటి వ్రు. లవణం ఏవధంగా 
వంటకానికి రుచులన అదు్దతుందో మహాతు్లు 
సమాజంతో మమేకమై సంస్కరించ జ్ఞాన మారగుంలో 
నడిపిస్్తరు.

� ఎగర లేకపోతే పరిగెతు్త, పరిగెత్త లేకపోతే నడు, నడవ 
లేకపోతే పాకు, కాని గమ్యం చేరేవరకు ప్రయాణం 
ఆగక్డదు.

� వ్స్తవ్లకంటే ఊహాజనిత బ్ంతులే మానవ 
జీవతంపై ఎకు్కవ ప్రభావ్నినీ చూపిస్్తయి. 

� మనలోని లోపాలన వస్రించ మనలినీ మనం 
ప్రేమించ గలిగనపుపుడు, ఇతరులలోని లోపాలన 
ఎతి్తచూపి వ్రిని ఎలా దేవోష్ంచగలము. 

� చననీ పిలలేలు మారాం చేసే్త, వ్రికి ప్రకమృతి, సముద్రం, 
ఆకాశం, నక్షత్రాలు, చందమామని చూపించ వ్రి 
దమృష్్టని అనంతతతవోం వైపు మరలచాడానికి అపుపుడే 
బీజం వేస్్తం. ఎంత గొపపు సంప్రదాయం.

� వశవోమంతా అదమృశ్య శకి్త ( పరమాత్ తతవోం ) తో నిండి 
ఉంది. మిగతా దమృశ్యమంతా మన ఊహాజనితమే.

� మానవుని తెలివ కంటే సపుందించే హమృదయం చాలా 
గొపపుది. నా కర్తవ్య నిరవోహణలో ఇది ఎంతో దోహద 
పడింది. 

� కనిపించేవ కనమరుగవక తపపుదు, పుటి్టనవ్రు 
గట్టక తపపుదు, స్కార సవోరూపాలన్నీ నిరీవోర్యం కాక 
తపపుదు, అనంత మైన నిరాకార పరమాత్ తతవోమే 
శాశవోతం. 

� మరుపు మరిసే్త, వ్న కురుసే్త, హరివలులే వరిసే్త, 
ప్రకమృతి పచచాగా పరవశం చందితే, జంతు జ్లమంతా 
ఆనందంతో గెంతులేసే్త, మానవ్ళి ఇదంతా పరమాత్ 
వభూతే అనకుంటే, గురు జ్ఞానం అందరిలోనూ 
ప్రకాశవంత మైనటేలేకదా !

� మనసున అదుపు చేయడం అంత సులువు కాదు. 
అది న్కు స్ధ్యమైతే అంతకనానీ గొపపు వజయం లేదు.

� కళ్త్కంగా శ్రవణం చేసే స్మరథి్యం ఉంటే చడు 
మాటలలో క్డా మంచని వనవచుచా. దమృష్్ట ఏవధంగా 
ఉంటుందో సమృష్్ట అదే ఆవధంగా ఉంటుంది కదా !

� వజ్ఞాన సముపార్జనక్సం మానవుడు ఎనోనీ మారాగుల 
దావోరా ప్రయతినీస్్తడు. తదావోరా అతని అంతిమ లక్ష్యం 
మనోవకాస్నినీ, పరిపూర్ణ మానవతావోనినీ పంది ఆత్ 
తతావోనినీ తెలుసుక్వడమే! 

� క్పంలో పేదవ్డిగా ఉండు, ఘరషిణలో తటస్తంగా 
ఉండు, ప్రేమలో ధనవంతుడుగా ఉండు, సహాయంలో 
ముందుగా ఉండు, పరమాత్తో పవత్రంగా ఉండు.

� కాకి ఎవరికీ హాని చయ్యదు కాని అదంటే ఎవరికీ 
ఇష్టం ఉండదు. క్కిల ఎవరికీ సహాయం చయ్యదు 
కాని దాని శ్వ్యమైన గొంతు వలన అందరూ 
ఇష్టపడతారు. నోరు మంచ అయితే ఊరంతా మంచే 
కదా !

� ధనానికి, సమయానికి ఉననీ భేదం ఏమిటంటే న్ 
దగగుర ఉననీ ధనమంతో న్కు తెలుసు కాన్ న్ వద్ద 
ఎంత సమయం ఉందో తెలియదు.

� ఎవరిదైనా ప్రవర్తన, సేనీహగుణం, ప్రేమ గుణం 
తెలుసుక్వ్లంటే అతన కష్టంలో ఉననీపుపుడు 
తెలుసు్తంది. అంతేగాని సుఖసమయంలో అందరూ 
మంచవ్ళళీ.
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a శ్రేష్ఠ

ఉత్కమృష్టమైన మానవ  జన్న  పంది  
భగవతాసూక్షతా్కరం కలగని జన్ నిరరథికం. ముకి్త చదువులో 
గాని, శాస్త్రములో గాని, వేదములో గాని, వ్దములలో 
గాని లేదు. నిరాకార పరమాత్ జ్ఞానం దావోరా గమ్యమైన 
మోక్షనినీ పందటమే వ్స్తవమైన  వద్య. తదావోరా ప్రజ్ఞానం, 
బ్రహ్ పదవ, బ్రహె్్క్యం పందగలము . 

జ్ఞానం - మంత్రం లేదా ఇంద్రజ్లం కాదు. 
జ్ఞానం అనగా అవగాహన. ఏక్శవోర పరమాత్న 
తెలుసుకొని ఉపాసన చేయాలని సనాతన ధర్ గ్ంధాలు 
తెలుపుతునానీయి. మనం మిధా్య జగత్ ( lesser reality) ని 
అర్ధం చేసుక్వ్లంటే పూర్ణ  జగత్ (greater reality) న 
ముందుగా అర్ధం చేసుక్వ్లి.  

సమృష్్టకర్త సమృజించన సమృష్్ట అంతా భగవన్యమే. 
ఈశవోరుడే అనినీంటి స్రం. న్టిలో రసము, అగనీలో వేడి, 
బుది్ధమంతులలో బుది్ధ, బలవంతులలో బలం, చేతన 
జీవులలో చైతన్యం- ఇలా అంతాఈశవోరుడే. ''ఏకెం సత్ 
విప్రాుః బహుధా వదన్తి'', ''ఏకాత్్మ సర్ భూత్ెంతర్త్్మ'' 
అని శాస్్రాలు తెలుపుతునానీయి. 

సమస్త వసు్త రూపుడు, నాశనం లేని వ్డు, హమృదయ 
స్క్, వకార రహతుడు, చలించని తతవోమగు బ్రహ్o 
అనభవైక-వేద్యమేగాన్ - దీని మర్ము ఇది అని 
చపపుటం  ఎవరికీ స్ధ్యము కాదు. ఇది అతి సూక్షష్మమైనది. 
ఇతర జ్ఞాన-వజ్ఞానాలు భౌతిక అవసరాలన మాత్రమే 
తీరుస్్తయి. వీటి వలన పరమానందం ప్రాపి్తంచదు. బ్రహ్ 
జ్ఞానం కలిగన మానవుడు మాత్రమే సుఖదాయకమైన 
పరమానందానినీ అనభూతి చందుతాడు. 

తైత్తరీయ ఉపనిషతు్తలో బ్రహ్ గురించన వర్ణన 
అత్యంత వశిష్టమైనది. సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం బ్రహ్ 
అని తెలుపుతుంది.  పరమాత్ ఆనంద సవోరూపం. నామ 

రూపాలకు అతీతమైన భగవంతుని సవోరూపానినీ మనం 
పందాలి.

శ్వోతాశవోర ఉపనిషతు్త  తెలిపినటులేగా – భగవంతుని 
సమస్త సమృష్్టలో అనంతతవోం ఉంటుంది. భగవంతునినీ, 
దరి్శంచన పిదప మాత్రమే వరి్ణంచగలమనేది సత్యం. 
సంత్ నిరంకారీ మిషన్  బ్రహ్ జ్ఞానానినీ ప్రస్దించే 
ఏకైక ఆధా్యతి్క సంసథి. నిరాకార పరమాత్న అంతటా 
దరి్శంచే శిక్షణన ఇసు్తంది.  భగవంతుణి్ణ తెలుసుకుని భకి్త 
చయా్యలి. భగవంతుణి్ణ తెలుసుకుననీ వ్రే పరమశాంతిని 
పందుతారు. 

ఈ వషయానేనీ బాబా అవతార్ సంగ్ గారు సంపూర్ణ 
అవతార వ్ణిలో భగవతాసూక్షతా్కరం దావోరా మాత్రమే 
ఆత్స్క్షతా్కరం కలుగుతుంది అని తెలిపారు. 

వయి్య పుస్తకాలు చదివనా, లక్ష శోలేకాలన వలిలేంచనా, 
పాండిత్యం, వ్క్ చాతుర్యం, శాస్త్ర పరిజ్ఞానం దావోరా లోకులినీ 
ముగు్దలినీ చేయవచుచా కాని భగవంతునినీ పందజ్లము. 

బ్రహ్జ్ఞానం మరియు ఆత్ జ్ఞానం కలిగంచే మూడు  
మారాగులు:

� తతవో జ్ఞానానినీ ప్రస్దించే గురువున ఆశ్రయించటం.

� సదుగురు అనగ్హంచన జ్ఞానానినీ నిరంతరం మననం  
మరియు నిధ ధా్యస దావోరా సథిరపరచు క్వడం. 

� గురువ్కు్కకు అనగుణంగా వ్యవహరించడం.

'గురుదేవ్ హరదేవ్' గ్ంధం లో బాబా హరదేవ్ 
సంగ్ జీ మహారాజ్  తెలిపినటులేగా ఎవరి జీవతంలోకైతే 
పరమపిత పరమాత్ యొక్క తతవో జ్ఞానం ప్రవేశిసు్తందో, 
వ్రికి అందరూ తమవ్రిగా కనిపిస్్తరు. అందరిలో ఈ 
పరమాత్ అంశనే చూస్్తరు. 

జ్ఞానానినీ మన హమృదయంలో సుసథిరం చేసుకొందాం. 
సదుగురు మాతా సుదీక్షజీ వ్రి కమృపకు పాత్రులం 
అవుదాం. 

బ్ర హ్ జ్ఞా నం 

సర్వాతతా మమై న జ్ఞా నం

 సంత్ నిరంకారీ 
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a మధు శర్ 

శహన్షా బాబా అవతార్ సంగ్ జీ గారి జీవతం 
ఇతరుల దుుఃఖం హరించటం మరియు పర్పకారంలోనే 
గడిచపోయింది. వ్రు సుదూర ప్రాంతాలకు 
మానవకళ్్యణారథిం యాత్రలు చేసేవ్రు. సంపూర్ణ అవతార 
వ్ణిలో తెలిపినటులేగా 

పూర్ణ గురున్ ఉపకారములకు బద్లేమి ఇవ్ జ్లము
అవత్రున్ మాటిద్ సద్గురు రుణము తిరిగి ఇవ్ జ్లము

సదుగురువు మన జీవతంలోకి ప్రవేశించటంతో 
మన జీవతం ఆనందంతో నిండిపోతుంది. దాస 
తలిలేదండ్రులిద్దరు సదుగురువు నండి బ్రహ్జ్ఞానం పందిన 
వ్రే కనక ఎటి్ట ప్రయతనీం చేయకుండానే దాసకి సదుగురు 
శరణం లభించంది. దాసకి తలిలేదండ్రులు బ్రహ్జ్ఞానం 
పందక మునపు వ్రి జీవతం ఎలా ఉండేదో అవగాహన 
లేదు. అయితే దాస సోదరి, ఎవరైతే ఇపుపుడు రాంచీలో 
సథిరపడాడుర్, తమ బాలా్యనినీ గురు్త చేసుకుంటూ బ్రహ్జ్ఞానం 
పందక మునపు అమ్ ముఖంపై చరునవువో చూడలేదని, 
ఎలలేవేళలా ర్దిసూ్త ఉండేవ్రని తెలిపింది. 

డెహ్రాడూన్లో మాది ఒక చననీ ఇలులే. మావీధలో ఎనోనీ 
పరివ్రాలు నివ్సముండేవ. వ్రిలో ఒక నిరంకారీ 
పరివ్రం క్డా ఉండేది. వ్రి గమృహంలో బాబా అవతార్ 
సంగ్ జీ మహారాజ్ అపుపుడపుపుడు చరణం వేసేవ్రు. 
సదుగురువు జగతిలోకి అందరిన్ ఉద్దరించటానికి వస్్తరనేది 
సత్యము. ఎవర్ ఒకరి ఇంట్లే ఉండి అందరి జీవతాలన 
సుఖమయం చేస్్తరు. 

ఆ నిరంకారీ దంపతులన అందరూ ఎంతో ప్రేమగా 
'అత్తయ్య - మామయ్య' అని పిలిచేవ్రు. ఒక ర్జు ఆమ 
మా తలిలేతో, 'సోదరీ, న్వు ఎందుకు ఎపుపుడూ దుుఃఖంతో, 
ఆందోళనతో ఉంటావు. భగవంతుడు మనకు ఈ జీవతానినీ 
సుఖసంతోషాలతో గడపటానికి ఇచాచాడు' అని తెలిపింది.

మా తలిలే  ఆమతో తన ఆవేదనన తెలుపుతూ, 
'నా తోబుటు్టవులలో నేనే అందరి కంటే చననీదానినీ. నా 
తలిలేదండ్రులు కాలం చేస్రు. నా పిలలేలు ఇంకా ఎంతో 
చననీవ్ళుళీ. నా భర్త వ్్యపారం క్డా లాభదాయకంగా 

లేదు. నా అననీలు, అక్కలు నాకు ఉత్తరం క్డా వ్రాయటం 
లేదు. నా పరిసథితి ఎంతో హీనంగా ఉంది' అని సమాధానం 
ఇచచాంది. 

ఆ సోదరి అమ్న ప్రేమగా తన ప్రక్కన క్ర్చాపటు్టకొని, 
'ఈ ప్రపంచంలో అనినీ సంబంధాలు స్వోర్ధంతో నిండి 
ఉంటాయి. పూర్ణ సదుగురువు ఒక్కరే మనకు నిజమైన 
బంధువు. మనపై నిస్వోర్ధంగా కమృప కురిపిస్్తరు. బ్రహ్జ్ఞానం 
ప్రస్దించ మన జీవతంలోకి వసంత ఋతువున ప్రవేశింప 
చేస్్తరు. ఇలా సరవోం ఇసూ్త మన నండి ఏమియు ఆశించరు. 
మనం చేయవలసనదలాలే ఈ బ్రహ్జ్ఞానం యొక్క వలువన 
తెలుసుకొని, దీనిని అతు్యత్తమ బహుమానంగా భావసూ్త 
జీవతంలో ఆచరించటం. నేడు మన వీధలోకి బాబా 
అవతార్ సంగ్ జీ వస్్తరు. న్వు వ్రి ముందు శిరసుసూ వంచ 
సదుగురువునే న్ ఆప్త పరివ్ర సభ్్యడని భావంచు. ప్రాపంచక 
పనలన్నీ అవే చక్కబడతాయి' అని తెలిపింది. 

దాస తలిలేదండ్రులకు ఆ ర్జు అత్యంత సభాగ్యంతో 
క్డుకుననీది. ఆ ర్జు స్యంత్రం బాబా అవతార్ సంగ్ జీ 
మేము నివసంచే ప్రాంతానికి వచాచారు. వ్రి ఆకరషిణీయమైన 
రూపానినీ చూస మా తలిలే - తండ్రి ముగు్దలైపోయారు. 
వ్రి దివ్య చరణాలలో నమస్కరించుకొని వ్రి నండి 
బ్రహ్జ్ఞానానినీ స్వోకరించారు.

ఈ సంఘటన తరువ్త వ్రి జీవతం పూరి్తగా 
మారిపోయింది. ఎపపుడూ ఉదాస్నంగా ఉండే మా 
తలిలే ఎపుపుడూ చరునవువోతో, ఆనందంగా ఉంటునానీరు.
సదా నిరంకారుడినీ స్రిసూ్త ప్రశాంతంగా ఉంటునానీరు. 
ఇలా మా గమృహంలో వ్తావరణం ఎంతో ఆహాలేదకరంగా 
మారిపోయింది. పిలలేలమైన మాకు క్డా సేవ, స్రణ, 
సతసూంగాల మహతా్యనినీ తెలుపుతూ భాగస్వోములుగా 
చేస్రు. గమృహం ఆనంద నిలయంగా రూపుదిదు్దకుంది.

శహన్షా బాబా అవతార్ సంగ్ జీ పటలే మరియు 
పూర్ణ సదుగురువున మాకు పరిచయం చేసన ఆ సోదరి పటలే 
మా పరివ్రం సదా కమృతజఞాతా భావ్నినీ కలిగ ఉంటుంది. 
ఒక దుుఃఖ పీడిత పరివ్రానినీ సవోరగుమయం చేసన ఘనత 
సదుగురువుక్ చందుతుంది. ఇది సదుగురు ల్ల. నిరంకారుడితో 
యోగమై ఉండే వరానినీ మాకు ప్రస్దించారు. 

సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ మహారాజ్ వ్రి చరణాలలో 
చేసే ప్రారథిన ఏమనగా, ఏదైతే గొపపు వరానినీ బ్రహ్జ్ఞానం 
రూపంలో పందామో, దానిని సదా పరిరక్ంచుకుంటూ 
జీవతంలో ఉపయోగంచుకునే సదుబుది్ధని అందరికీ 
ప్రస్దించాలి. ప్రతి శావోసలో నిరంకార పరమాత్కు 
కమృతజఞాతలు తెలుపుతూ, సదా నిరంకారుని ఎరుకలో జీవసూ్త 
ముందుకు స్గుదాం.

సద్్రు దేవా 
నీకు కృతజఞా తలు
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అమృత కలశం

'నేను' ను వీడాలి 

మానవుని మనసులోని 'నేన' అనే భావన 
అతడినీ జీవతాంతం బాధసు్తంది. తనలోని 'నేన' న 
ప్రయతనీపూరవోకంగా వడవటానికి ప్రయతినీంచాలి. 

సోక్రటీస్ సముద్ర తీరంలో నడుసు్తనానీడు. అతడి దమృష్్ట 
అక్కడ ఏడుసూ్త నిలబడి ఉననీ బాలుడిపై పడింది. వంటనే 
ఆ బాలుడి తలపై ప్రేమగా నిమురుతూ, "న్వు ఎందుకు 
ఏడుసు్తనానీవు" అని ప్రశినీంచాడు. ఆ బాలుడు తన చేతిలోని 
గాలేసున చూపుతూ "దీనిలో ఆ సముద్రపు న్టిని మొత్తం 
నింపాలని ప్రయతినీసు్తనానీన అయినా స్ధ్యపడటం 
లేదు" అనానీడు. ఇది వని సోక్రటీస్ ఆశచారా్యనికి లోనై తనూ 
ర్దించస్గాడు. 

ఆ బాలుడు సోక్రటీస్ న "మీరు ఎందుకు 
ఏడుసు్తనానీరు?" అని ప్రశినీంచాడు. దానికి సోక్రటీస్, 
"న్వు న్ చననీ గాలేసుతో సముద్రపు న్టిని నింపాలని 
తలచనటులేగానే నేన క్డా నా అలపుమైన బుది్ధతో సమృష్్ట 
రహస్్యలనినీటిన్ తెలుసుక్వ్లని ప్రయతినీసు్తనానీన. 
న్వు చేసు్తననీ ప్రయతనీం వలన నా ప్రయతనీం క్డా 
వ్యర్ధమైనదని నాకు తెలిస వచచాంది" అనానీడు.  వంటనే ఆ 
బాలుడు గాలేసున సముద్రంలోకి వసరేసూ్త "సముద్రమా! 
న్వు నా గాలేసులో ఇమడటం లేదు కనక నా గాలేసునే  
న్వు న్లో ఇమడుచాక్" అని పలికాడు. ఈ దమృశ్యం 
చూసన సోక్రటీస్ ఆ బాలుడి చరణాలపై తన శిరసుసూన 
ఉంచుతూ, "న్వు నాకు గొపపు జీవత పాఠానినీ నేరాపువు" 
అని ధన్యవ్దాలు తెలిపాడు. 

"ఓ పరమాతా్! న్వు అనంతుడవు. నేనైతే న్లో 
పరిపూర్ణంగా ల్నమవవోగలన." భగవంతుడి అనేవోషణలో 
ఉననీ సోక్రటీస్కు బాలుడి రూపంలో భగవంతుడు 
అతడిలోని అహంకారానినీ తలగంచాడు. 'నేన' ఉననీ 
చోట నిరంకారుడు ఉండడు. నిరంకారుడు మన 
హమృదయవ్స అవ్వోలంటే 'నేన' అనే అహంకారానినీ 
పూరి్తగా వీడాలి.

ఢిల్లే: సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ మహారాజ్ వ్రి ఆశీరావోదంతో సంత్ నిరంకారీ 
మండలి యొక్క పత్రిక వభాగానికి మేనేజింగ్ ఎడిటర్గా శ్రీ సులేఖ్ 'స్థీ' గారు 
నియమించబడాడురు. వ్రు ప్రసు్తతం పంజ్జీ భాషలో 'సంత్ నిరంకారీ, హస్్త దునియా 
మరియు ఏక్ నజర్' కు సంపాదకులుగా సేవలందిసు్తనానీరు. సదుగురు ఆశీరావోదంతో 
మేనేజింగ్ ఎడిటర్గా సేవలు నిరవోహంచననానీరు. 

సంత్ నిరంకారీ మండలి జనరల్ సెక్రటరీ,  శ్రీ పి.ఎస్. చీమా గారు, ప్రచార-ప్రచురణ 
పత్రిక మరియు ప్రెస్ - పబిలేసటీ వభాగాల ఇంచారి్జ, శ్రీమతి రాజకుమారి 'రాజ్ మామీ' 
గారికి పంపిన ఒక లేఖ దావోరా ఈ ప్రకటనన చేస్రు. శ్రీ స్థీ గారు పత్రిక వభాగం 
యొక్క సంపాదకీయం మరియు పరిపాలనా కార్యక్రమాలతో పాటు పత్రిక వతరణ 
వ్యవసథిన క్రమబదీ్దకరణ చేసూ్త వవధ బాషలలో ప్రచురింపబడుతుననీ సంత్ నిరంకారీ 
పత్రికల రచయితలతో సమాలోచన చేసే బాధ్యతన క్డా వ్రికి ఇవవోబడింది.

శ్్ర  సులేఖ్ 'స్థీ' గారు మేనేజింగ్ ఎడిటర్ గా నియామకం 
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ధుని
తేరీ ఓట్ సహారా తేరా తన్ మన్ గోల్ గుమావ్ాఁ 

కహే అవతార్ తేరేహీ దాతా దిన్ రాతీ గుణ్ గావ్ాఁ

ఇక్ తూహీ నిరంకార్, ఇక్ తూహీ నిరంకార్

మైహా సదా భ్లలేణ హార్ - 2

తూహై దాతా బక్షణ హార్ - 2

మేరే అవగుణ్ న చతార్  - 2

ఇక్ తూహీ నిరంకార్, ఇక్ తూహీ నిరంకార్

తేరా రూప్ హై యే సంస్ర్  - 2

సబ్ దా భలా కర్ కరా్తర్  - 2

మేరీ మంగ్ హై యే దాతార్ - 2

ఇక్ తూహీ నిరంకార్, ఇక్ తూహీ నిరంకార్

మేరా డోలే న ఇత్ బార్ - 2

బక్షో శ్రదా్ద భకి్త పా్యర్ - 2

కరాాఁ మై సంతాాఁ దా సతా్కర్  - 2

ఇక్ తూహీ నిరంకార్, ఇక్ తూహీ నిరంకార్

మంగళా చరణం
హే  సమరథ్ పరమాతా్, హే నిరుగుణ్ నిరంకార్ 

తూ కరా్తహై జగత్ కా, తూ సబ్ కా ఆధార్ 

కణ్కణ్మే  హై బస్ రహా, తేరా రూప్ అపార్ 

తీన్ కాల్ హై సత్యతూ, మిధా్యహై సంస్ర్ 

ఘట్ ఘట్ వ్స హే ప్రభూ, అవనాశి కరా్తర్ 

దయాసె తేరీ హో సభీ, భవ్ స్గర్ సే పార్ 

నిరాకార్ స్కార్ తూ, జగ్ క్ పాలన్ హార్ 

హై బే అంత్ మహమా తేరీ, దాతా అపరంపార్

పరం పితా పరమాతా్, సబ్ తేరీ సంతాన్ 

భలా కర్ సబ్ కా ప్రభూ, సబ్ కా హో కళ్్యణ్

ప్రతి ఒక్క జిజ్ఞాసు బ్రహ్జ్ఞానం పందే సమయంలో ఈ పంచ ప్రమాణాలు చేయవలస ఉంది. 

1. తనవు - మనసు - ధనము నిరంకారుడు యొక్క ప్రస్దములు, వీటిని నిరంకారుడు యొక్క ప్రస్దాలుగా 
భావంచ జీవతంలో ఉపయోగంచుక్వ్లి మరియు వీటి యందు అహంకారము  ప్రదరి్శంచరాదు. 

2. జ్తి - పాతి, వర్ణ ఆశ్రమము మొదలగు వ్టి యందు అహంకారము ఉండరాదు. 

3. ఒకరి ఆహార-పాన్య మరియు జీవన వధానముల పటలే వ్యతిరేకత లేదా దేవోషం క్డదు. 

4. గమృహస్తములో ఉండాలి, వేషధారి, స్ధు-సంత్-ఫకీరు అయి్య సమాజముపై భారము కారాదు. 

5. సదుగురువు దావోరా ఇవవోబడిన బ్రహ్జ్ఞానమున సదుగురు ఆజఞా లేనిదే వలలేడి చేయరాదు. 

సంత్ నిరంకారీ మిషన్ - పంచ ప్ర మాణకాలు   

- పి.వి. రావు

న్ వచనం మీద న్ ఆధారంతో తనవు-మనసుతో ప్రదక్షణ చేయుదున 

అవతారుడననచునానీన రాత్రి పగలు న్  గుణగానమునే చేయుదున 

ఒక న్వే నిరంకార్ - ఒక న్వే నిరంకార్ 

నేన సదా తపుపులు చేయువ్డన

న్వు క్షమించే దాతవు 

నా అవగుణాలు మనినీంచు 

ఒక న్వే నిరంకార్ - ఒక న్వే నిరంకార్ 

న్ రూపమే ఈ సంస్రము 

అందరికీ మేలు చేయి కరా్తరుడా 

నా క్రిక ఇది దాతారుడా 

ఒక న్వే నిరంకార్ - ఒక న్వే నిరంకార్ 

నా వశావోస్నినీ సడలనివవోకు 

శ్రదా్ధ భకి్త ప్రేమలన నాకు ప్రస్దించు 

సంతులన సత్కరించుదు నేన 

ఒక న్వే నిరంకార్ - ఒక న్వే నిరంకార్ 

సరవోశకి్తమంతుడైన హే పరమాతా్! నిరుగుణ నిరాకారుడా

జగతికి కర్తవు న్వే, న్వే అందరికీ ఆధారం

అణువణువున వ్్యపించ ఉననీ న్ రూపం అపారం

మూడు కాలాలలో సతు్యడు న్వే, సంస్రం క్వలం మిధ్య

ఘటఘటంలో నివశించే వ్డివ న్వే, అవనాశి మరియు కర్తవు న్వే

అపార కమృపతో అందరిన్ భవస్గరం దాటించేవ్డివ న్వే

నిరాకార స్కరుడవు న్వే, జగతికి పోషకుడవు న్వే

న్ మహమ అనంతం, న్ దయ అపారం

పరమపితా పరమాతా్ ! అందరూ న్ సంతానమే

అందరికీ హతానినీ చేక్రిచా, అందరికీ కళ్్యణమొనరుచా
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సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ మహారాజ్ వ్రి ఆశీరావోదంతో 
సంత్ నిరంకారీ మిషన్ కర్నా వైరస్ కారణంగా వశవోవ్్యప్తంగా 
ఏరపుడిన సంక్షోభ పరిసథితులలో నిస్వోరథి సేవ్ భావంతో 
బాధతులకు అనేక సేవలన అందించంది.

కర్నా కారణంగా మారిచా 24వ తేదీన ప్రధానమంత్రి 
గారు మన దేశంలో లాక్ డౌన్ ప్రకటన చేస్రు. వనవంటనే, 
సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ మహారాజ్ సంత్ నిరంకారీ మిషన్ 
వ్లంటీరులే సేవ్ కార్యక్రమాలలో పాల్గునాలని పిలుపునిచాచారు. 
కష్టంలో ఉననీ తోటి మానవులకు సహాయపడటం మన నైతిక 
బాధ్యత అనేది సదుగురు శిక్షణ.

"మానవ సేవయే మాధవ పూజ" అనేది మిషన్ 
నినాదం. సంత్ నిరంకారీ మిషన్ ప్రపంచవ్్యప్తంగా సహాయ 
కార్యక్రమాలలో పాల్గుంటుంది. వవధ నగరాలలో మిషన్ తన 
సతసూంగ భవనాలన కావోరంటైన్ సెంటరులేగా ఇవవోటం జరిగంది. 
ఢిల్లేలో ప్రతి ర్జు 40,000 మందికి ఆహారం అందిసు్తనానీరు. 
పి.ఎం. క్ర్ ఫండ్కు 5 క్టలే వరాళం ఇచాచారు మరియు 10,000 
పి.పి.ఇ. కిటులే అందించారు. ఢిల్లే, పంజ్బ్, ఉత్తరాఖండ్, 
మహారాష్ట్ర రాషా్రాలలో స.ఎం. క్ర్ ఫండ్కు 50 లక్షలు వరాళం 
అందించారు. 

పేద ప్రజలు, వలస క్ల్లు ఆహారం లేక ఎనోనీ కషా్టలన 
ఎదురొ్కనానీరు. వ్రికి ప్రేమతో, నిస్వోరథి సేవ్భావంతో 
సహాయం అందించేందుకు నిరంకారీ మిషన్ యొక్క 95 

జోనలేలోని 3000 లకు పైగా ఉననీ బ్ంచీల దావోరా వ్లంటీరులే 
నిత్యం ఆహార పటాలేలు, నితా్యవసర సరుకులు, ఫేస్ మాస్్క లు, 
గౌలేస్ లు  అందించారు. 

భారతదేశంలోని ఢిల్లే, ముంబై, జైపూర్, ల్థియానా, 
అమమృతసూర్, బరానీల, 
చండీఘర్, జలంధర్, 
జము్, పానిపట్, 
సమాలే, నాసక్, పూణే, 
రాంచ, భూపాల్, గోవ్, 
వ్రణాస, అయోధ్య, 
హైదరాబాద్, ఆగ్రా, 
రాయపూర్, గోవ్, 
వ శా ఖ ప ట ్ట ణ ం , 

సూచన - సమాచారెం

సంత్ నిరంకారీ మిషన్ భాగస్వామ్యం

విశవావా్యపతా ంగా కర్నా సంక్షోభంలో
సహాయ కార్యక్ర మాలలో
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రాజమండ్రి  వంటి పలు శాఖల దావోరా సమయానక్లంగా, 
అవసరాలకు అనగుణంగా సేవ్దళ్ సభ్్యలు మరియు 
వ్లంటీర్సూ అభినందన్యమైన సేవలన అందించారు.

తెలెంగాణ: 

పేద ప్రజలు, వలస క్ల్లు ఆహారం లేక ఎనోనీ కషా్టలన 
ఎదురొ్కనానీరు. వ్రికి ప్రేమతో, నిస్వోర్ధ సేవ్భావంతో 
సహాయం అందించేందుకు సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ 
మహారాజ్ వ్రి ఆశీరావోదంతో,  నిరంకారీ మిషన్  జోన్ 
43  జోనల్ ఇంచార్్జ పరమ పూజ్య మోహని అహూజ్  గారి 
నిరే్దశానస్రం, సేవ్దళ్ క్షేత్రీయ సంచాలక్ శ్రీ రాక్శ్ పాల్ 
గారి పర్యవేక్షణలో, క్కట్పలిలే బ్ంచ్ ముఖి మరియు జ్ఞాన 
ప్రచారకులు శ్రీ ప్రభాకర్ రడిడు గారు, మరియు క్కట్పలిలే 
సేవ్దళ్ అధకారి జంగయ్య గారి నేతమృతవోంలో, స్ధు 
మహాతు్ల అందరి సహకారంతో హైదరాబాద్ నగరంలోని 
క్కట్పలిలే ప్రాంతంలో ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నండి ఆకలితో 
బాధపడుతుననీ వ్రికి ప్రతి నిత్యం ఆహార పటాలేలన 
మరియు మహాతు్లు సవోయంగా తయారు చేసన మాస్్క 
లన అందించ లాక్ డౌన్ తలగంచే వరక్ ఈ ప్రాంతంలో 
వలసక్ల్లు ఆకలితో అలమటించకుండా సదుగురు కమృపతో 
వశిష్టమైన సేవలు అందించారు. ఈ వధంగా మహాతు్లు 
సదుగురువు ఆదేశానస్రం నిషా్కమంగా, మానవతవోంతో, 
ఎంతో ఉతాసూహంగా ఈ సేవలలో పాల్గుని గురు కమృపకు 
పాత్రులయా్యరు.

హైదరాబాద్, మేడచాల్, సకింద్రాబాద్, నిజ్మాబాద్ ఇలా 
పలు ప్రాంతాలలో  నిరంతరం ఈ సేవ్ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. 

ఆెంధ్రప్రదేశ్: 

తనువు మనస ధన సేవల కెంటే న్షాకుమ సేవయే బహు శ్రేష్ఠెం

ఉతతిమమైన ఇటి్ట సేవయే శ్రీగురునకు ఇద్ బహు ఇష్టెం

సంత్ నిరంకారి చారిటబుల్ ఫండేషన్ యొక్క సభ్్యడు 
మరియు సంత్ నిరంకారి మిషన్ జోన్ 43 సేవ్దళ్ క్షేత్రీయ 
సంచాలకులుగా సేవలు చేసూ్త, తన ఉదో్యగ ధరా్నినీ, కుటుంబ 
బాధ్యతలన సక్రమంగా నిరవోరి్తసూ్త ఇపుపుడు ఈ  సమయంలో 
కర్నా ర్గులకు సేవలు అందిసు్తననీ మన వశాఖపట్టణం 
వ్స్తవు్యలు డి. ఎ. ఆర్. రాజు (రవ) గారి యొక్క అమూల్యమైన 
సేవలు గురించ మనం తెలుసుకుందాం.

రవ గారు తాన సవోచ్ఛందంగా కర్నా ర్గులకు సేవ 
చేసూ్త, భర్స్నిసూ్త, స్వోంతనన చేక్రుసూ్త ర్గుల సవోచ్ఛంద 
సేవ్ బమృందానినీ తయారు చేసు్తనానీరు. మామూలుగా క్వడ్ 
ర్గులకు సేవ చేదా్దం అని పిలిసే్త ఎవరైనా కాస్త ఆలోచస్్తరు. 
'మాకు క్డా పాజిటివ్ వసే్త' అని ఎవరూ ముందుకు రారు. 
అపుపుడు రవగారికి వచచాన ఒక ఆలోచన 'క్వడ్ ర్గులకు 
క్వడ్ ర్గులే సేవ చేసుకునేలా ప్రేరణ కలిగంచటం'.

కర్నా వైరస్ బారిన పడి రండు మూడు ర్జులోలేనే 
క్లుకుని వైద్యం నిమిత్తం ఇంకా పది ర్జులు హాసపుటల్లోనే 
ఉండవలసన వ్రిని ఎంచుకొని ఒక బమృందంగా తయారుచేస 
మిగతా ర్గులకు వీరి దావోరా పండులే, న్రు, ఆహారపదారాథిలు 
అందించే వధంగా ప్రోతసూహసు్తనానీరు. క్వడ్ ర్గులతో  
మాటాలేడి వ్ళళీలోలే ధైర్యం నింపి వ్ళళీన మానసకంగా, 
శారీరకంగా క్లుకొనేలా సేవలు చేసు్తనానీరు.

సంత్ నిరంకారీ మిషన్ భాగస్వామ్యం
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 కొందరు గ్రామాలనండి వచచానవ్రు ఒంటరిగా 
ఎంతో కుమిలిపోతునానీరు. వ్రికి దగగురుండి ధైర్యం చపిపు 
మీకు మేమునానీం అని భర్స్నిసూ్త వ్రిలో ఆత్సె్థిర్యం 
నింపుతునానీరు. మంచ న్టి కొరకు ఒక ఆర్. వో.  (RO) వ్టర్ 
పాలేంట్ పటి్టంచారు. 

అక్కడి మరుగుదడులే యొక్క శుభ్రత చాలా అధావోననీంగా 
ఉండేది. బమృందాలుగా ఏరపుడిన క్వడ్ ర్గులు వ్టిని 
పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు ర్గులకు సూచనలు ఇసూ్త వ్టిని 
ఎపపుటికపుపుడు శుభ్రపరుసూ్త, ఎవరూ మరుగుదడలేన పాడు 
చేయకుండా అప్రమత్తం చేసు్తనానీరు.

 రవ గారు మాటాలేడుతూ నేన నెల ర్జులుగా ర్గులతో  
కలిస పనిచేసు్తనానీ ఏ ర్జూ క్వడ్ లక్షణాలు నాకు రాలేదు. 
వైరస్ మీద అవగాహన ఉండి, జ్గ్త్తలు తీసుకుంటే ఏమీ 
కాదని నాకు తెలిసంది.  వమ్సూ లో  వందల మంది వ్లంటీరులే 
అవసరం అని తెలుసో్తంది. ఇపుపుడు వ్లంటీరలేన తయారు 
చేసే ప్రయతానీలు జరుగుతునానీయని తెలిపారు.

విదేశలలో కరోనా బాధతలకు సెంత్ న్రెంకారి మిష� 
అెంద్ెంచిన విశిష్టమైన సేవలు:

లాస్ ఏంజిల్సూ (కాలిఫోరినీయా), నూ్యయార్్క, జ్రి్జయా 
అటాలేంటా, హూ్యస్టన్ (టెకాసూస్), సయాటెల్, వ్ష్ంగ్టన్ (డి.స.), 
డెనవోర్ (కొలరాడో), రైలే (నార్్త కర్లినా), ష్కాగో, బోస్టన్, ట్రేస్ 
(కాలిఫోరినీయా) వంటి పలు ప్రాంతాలలో వరుచావల్ ఫుడ్ డ్రైవ్ 
చేపటా్టరు. పి.పి.ఇ. కిటలేన, మందులన మరియు మాస్్క లన 
పంపిణీ చేస్రు. 

సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ మహారాజ్ వ్రు ఈ సేవలో 
పాల్గునే వ్రందరికీ శకి్తని, ధైరా్యనినీ, పరిపూర్ణమైన ఆర్గా్యనినీ 
ప్రస్దించాలని ప్రారిథిసు్తనానీము. అతి తవోరలో స్ధారణ 
పరిసథితులు నెలకొనాలని సదుగురు చరణాలలో ప్రారి్ధంచటం 
జరుగుతుంది.
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నేడు ప్రపంచ వ్్యప్తంగా మానవ్ళి ఎదురొ్కంటుననీ పద్ద 
సమస్య క్వడ్ 19 అనగా కర్నా వైరస్.

కర్నా కారణంగా అనినీ ఆసుపత్రులలో  రక్తం యొక్క 
కొరత ఏరపుడింది. ఈ కిలేష్ట సమయంలో భారత వైద్య శాఖ 
వజఞాపి్త మేరకు సంత్ నిరంకారీ మిషన్ భకు్తలు దేశవ్్యప్తంగా 
పలు నగరాలలో సదుగురువు ఆదేశానస్రం రక్తదానం 
చేశారు.

చండీగర్, రాయపూర్ రాణి (హరా్యణా), చందన్ నగర్ 
(పూణే, మహారాష్ట్ర), గురుగ్రామ్ (హరా్యణా), జము్, జైపూర్, 
డెహ్రాడూన్, అమన్ వహార్(ఢిల్లే), ఉత్తమ్ నగర్(ఢిల్లే) వంటి 
పలు నగరాలలో నిరవోహంచన రక్తదాన శిబిరాలలో సంత్ 
నిరంకారి భకు్తలు పద్ద సంఖ్యలో పాల్గుని రక్తదానం చేశారు.

ఏటా ఒక్క భారత దేశ అవసరాలే చూసే్త 5 క్టలే 
యూనిటలే రక్తం అవసరం అవుతోంది. కాన్ మన దగగుర 80 
లక్షల యూనిటలే సేకరణ మాత్రమే జరుగుతోంది. ప్రతి రండు 
సెకనలేకు ఒకరికి రక్తం అవసరం అవుతోంది. సకిల్ సెల్ 
వ్్యధ ఉననీవ్రు జీవతాంతం రక్తమారిపుడి చేయించుకుంటూ 
ఉండాలి. రక్తం అందుబాటులో లేక ప్రాణాలు క్లోపుతుననీ 
వ్రు క్డా ఉనానీరు. నెగెటివ్ రక్త గ్రూపు ఉననీ వ్రి జనాభా 
చాలా తకు్కవ. అనినీ నెగెటివ్ గ్రూపుల వ్రి సంఖ్య మొత్తం 
జనాభాలో పది శాతం లోపే ఉంటుంది. కనక రక్తదానం 
చేయడం దావోరా  అవసరంలో ఉననీవ్రి ప్రాణాలన 
నిలబెట్టగలము.

బాబా హరదేవ్ సంగ్ జీ మహారాజ్ "రక్తం కాలువలలో 
కాక నాడులలో ప్రవహంచాలి" అనే నినాదం నండి సూఫూరి్తని 
పందుతూ రక్తదానం చేసేందుకు మనం సదా ఉతాసూహం 
చూపాలి. 

ప్రాణాపాయ పరిసథితులోలే ఉననీ వ్రికి రక్తం ఆవశ్యకత 
ఎంతో ఉంటుంది. ర్డుడు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి, 
రక్త స్రావమై కొన ప్రాణంతో కొటు్టమిటా్టడుతుననీ వ్రిని 

కర్నా బాధితులకు 

రకతా దానం

బతికించాలంటే.. రక్తం ఎకి్కంచాలిసూందే. దాతలు ముందుకు 
రాకుంటే వ్రి పరిసథితి ఏంటి..? 

గుండె శస్త్ర చకితసూ లేదా మరేదైనా పద్ద శస్త్రచకితసూలో, 
అవయవ మారిపుడికి, అగనీ ప్రమాదంలో కాలిన గాయాలైన 
బాధతులకు రక్తం  అవసరం ఉంటుoది. 

రక్తం ఇవవోడానికి చాలా మంది సంక్చసు్తంటారు. దీని 
వనక రక్తం ఇసే్త బలహీన పడిపోతామని, న్రసం వసు్తందని, 
ఓపిక ఉండదని, సూది అంటే భయం... ఇలా ఎనోనీ కారణాలు 
ఉంటాయి. ఈ పరిసథితులోలే రక్తదానానికి సంబంధంచ 
ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుక్వ్లిసూన వ్స్తవ వషయాలన  
తెలుసుకుందాం. 

� రక్తదానం చేయడం వలలే బలహీనత రాదు   కనక 
రక్తదానం నిససూంక్చంగా చేయవచుచా. ఆర్గ్యవంతులై 
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కన్సం 16 సంవతసూరాల వయసులో ఉననీవ్రు, 
55 కిలోల బరువుకు తకు్కవ కాకుండా ఉననీవ్రు 
రక్తదానానికి అరు్హలు. అలాగ్, ఆర్గ్యంగా ఉంటే 60 
ఏళలే వయసు వరక్ క్డా రక్త దానానికి ముందుకు 
రావచుచా. పురుష్లు అయితే మూడు నెలలకు ఒకస్రి, 
స్త్రీలు నాలుగు నెలలకు ఒకస్రి నిరభ్యంతరంగా 
రక్తదానం చేయవచుచా.

� శరీర బరువులో ఏడు శాతం రకా్తనిదే. రక్తం నంచ 
నాలుగు రకాల పదారాథిలన సేకరించవచుచా. ఎర్రరక్త 
కణాలు, పాలేస్్, పేలేట్ ల్ట్సూ, క్రయోప్రెసపే్టట్. వీటిలో 
పాలేస్్ 54.3 శాతం, ఎర్ర రక్తకణాలు 45 శాతం, తెలలే 
రక్తకణాలు, పేలేట్ ల్టులే 0.7 శాతం ఉంటాయి. దాతలు 
రకా్తనినీ లేదా రక్తంలోని ఈ పదారాథిలోలే దేనె్నీనా దానం 
చేయవచుచా. 12 నిమిషాలోలే రక్తదానం పూర్తవుతుంది.

� రక్తం సేకరణ ముందు తగన వైద్య పరీక్షలు 
నిరవోహసు్తంటారు. దాత బీపీ, ఉష్్ణగ్త, నాడి, రక్తంలో 
హమోగోలేబిన్ శాతానినీ చూస్్తరు. సేకరించన తరావోత 

హెచ్ ఐవీ, హెపటైటిస్ స్, సఫిలిస్, ఇతర వ్్యధులు 
ఉనానీయా లేదా అననీ వషయానినీ పరీక్షల దావోరా 
నిరా్ధరిస్్తరు. సురక్తం అని నిరా్ధరించుకుననీ తరావోతే 
ఆ రకా్తనినీ ర్గకి ఎకి్కస్్తరు. 

� 350 మిల్లే ల్టరలే నంచ 450 మిల్లే ల్టరలే వరకు 
రకా్తనినీదాత నంచ సేకరిసు్తంటారు. ఇది మొత్తం 
రక్తంలో పది శాతం వరక్ ఉంటుంది. ఈ మొత్తం 
క్డా తిరిగ 24 గంటల సమయంలో అంటే 
ఒక్కర్జులోనే తిరిగ మన శరీరంలో తయారవుతుంది. 
అయితే, అందులో ఎర్ర రక్త కణాలు (శరీరంలోని 
అనినీ భాగాలకు ఆకిసూజన్ న సరఫరా చేసు్తంటాయి) 
ఏరపుడటానికి మాత్రం ఆరు వ్రాల సమయం 
తీసుకుంటుంది. అందుక్ రక్తం ఇచచాన తరావోత ఎటి్ట 
పరిసథితులోలేనూ రండు నెలల లోపుగా రక్తదానం 
చేయవద్దని వైదు్యల సూచన. 

� సంత్ నిరంకారీ మిషన్ ప్రపంచంలో అత్యధక రక్త 
దానం చేసే సంసథిగా గురి్తంపు పందింది. ఇలా  గత 
కొనినీ సంవతసూరాలుగా ప్రధమ స్థినంలో ఉంటూ 

రికారుడు నెలకొలిపుంది. 
సదుగురు బాబా హరదేవ్ 
సంగ్ జీ తెలిపినటులేగా, 
‘ మా న వ్ ళి కి 
ని స్ వో ర ్ధ ం గా 
సే వ చే యా ల నే 
పర్పకార భావనతో 
మాత్రమే మనం రక్త 
దానం చేసు్తనానీం’.
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శావోసల ఖజ్నా అంతా ల్టీ అగునొకర్జు ఓ మానవుడా 
శావోసలన వమృధా పరిచదవో పశాచాతా్తప పడుదువో మానవుడా
వందల క్టలే ధనమిచచాన గాన్ పందజ్లవొక శావోస క్డా 
శావోసల్ంత అమూల్యమో  ధా్యస లేదు న్కు కించతు్త క్డా 
ఈ శావోసల రాకపోకలే తెలుసుక్ న్వు ఇదియే  జీవతమని
ఈ శావోసలు గనక ఆగతే తెలుసుక్ న్ జీవతం సమాప్తమని 
పోయిన శావోసలకు ఏమిటి బర్స్ మరలా వస్్తయని  అవ
ఏ శావోస వమృధా కాకుండా చేయుము న్వు సదా ప్రయతనీము
శావోసల పరావోనినీ స్రణ పరవోంగా మారుచాక్ ఓ నా మనస్ 
హరదేవుని మాటిది ఈ శావోసల లబి్దని పందుము నా మనస్   

- సంపూర్ణ హరదేవ వ్ణి  24

అనంతము సదుగురు మహమ వ్రి ఉపకారము క్డా అనంతము 
సదుగురుక్ నే శిరసుసూ వంచ నననీ నేన అరిపుంచదన ప్రతి దినము 
పరమ సత్యమున బోధన చేస వడిపించన భ్రమభ్ంతుల నండి
నేన నాదన  భావనన తలగంచే సదుగురువు  నా మనసు నండి 
వైరభావన పరాయి భావనన అంతమొందించన నాపై కమృప జూపి 
నా జీవతమున సదుగురువే సజీవము చేసెన ప్రేమ దయన జూపి
ధన్యడనైతిని  నేన దరికినందున సత్య స్మ్రాట్ నా సదుగురువు 
దరికెన భకి్త వరదానము నిరంకారుని ధా్యనమిచచాన సదుగురువు 
బ్రహ్జ్ఞానంతో నా మనసున ఉజవోలం చేసన వ్డే ఈ సదుగురువు 
హరదేవుని మాటిది క్షమాశీలుడు వశవోసంరక్షకుడు సదుగురువు

- సంపూర్ణ హరదేవ వ్ణి  29

బాబా హరదేవ్ స్ెంగ్ జీ మరియు సద్గురు మాత్ సదీక్షా జీ గారి ప్రవచనాలను వినెండి.

EPIC మరియు  Colors TV లో 

సంపూర్ణ  హరదేవ వాణి

Colors TV లో ప్రతి శనివ్రం 

ఉదయం 6:00 నండి 6:30 గంటల 

వరకు

EPIC TV లో మంగళవ్రం మరియు 
గురువ్రం 

ఉదయం 7.00 నండి 7.30 గంటల 
వరకు  
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 మొక్కలు నాటడం మరియు చటలేన 
రక్ంచే కార్యక్రమానినీ సంత్ నిరంకారి 
చారిటబుల్ ఫండేషన్ (S.N.C.F) 
ప్రారంభించంది.  ఈ కార్యక్రమం జూలై  
4, 2020 వ తేదీ నండి ఢిల్లేలో  జరిగంది. 
దేశవ్్యప్తంగా పలు నగరాలలోనూ  
ఈ కార్యక్రమానినీ నిరంకారీ సేవ్దళ్ 
సభ్్యలు మరియు భకు్తలు ఉతాసూహంగా 
పాల్గుని  నిరవోహంచారు. వ్రి 
చుటు్టపక్కల ప్రాంతాలు, ఉదా్యనవనాలు 
(పారు్కలు), భవనాలు మరియు ఇంటి 
పరిసరాలలో మొక్కలు నాటారు. కర్నా 
వైరస్ సంక్షోభం కారణంగా భౌతిక 
దూరం పాటించాలనే ప్రభ్తవోం మరియు 
సదుగురు మాతా సుదీక్ష జీ మహారాజ్ వ్రి 
ఆదేశానస్రం ఈ సేవ్ కార్యక్రమంలో 
పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే వ్లంటీరులే 
పాల్గునాలని సంత్ నిరంకారి చారిటబుల్ 
ఫండేషన్ (S.N.C.F)  వజఞాపి్త చేసంది. 
భౌతిక దూరానినీ తపపుక పాటిసూ్త 
బహరంగ ప్రదేశంలో ఈ కార్యక్రమానినీ 
నిరవోహంచన ప్రాంతాలలో 25 నండి 30 
మంది వ్లంటీరులే మాత్రమే పాల్గునటం 
జరిగంది. స్థినిక పరిసథితులకు 
అనగుణంగా ప్రాంతాల వ్రీగా ఈ 
సేవలన క్టాయించడం జరిగంది.

ఈ కార్యక్రమం వనమహోతసూవ వ్రం జూలై  4 నండి మొదలై జూలై 28, 2020 
World Nature Conservation Day (ప్రపంచ పరా్యవరణ పరిరక్షణ దినోతసూవం) వరకు 
జరపబడింది. దీనిలో భాగంగా వమృక్షర్పణ, వమృక్ష సంరక్షణతో పాటు, వదు్యత్, న్రు, 
భూమి, జీవజంతువుల సంరక్షణపై ప్రేరణాదాయక లఘు చత్రాలన (short videos) 
రూపందించారు.  యువత క్డా ఈ కార్యక్రమంలో ఉతాసూహంగా భాగస్వోములై వీటిని 
S.N.C.F  Facebook Event పేజ్లో షేర్ చేయటం జరిగంది. 

ఈ వమృక్షర్పణ కార్యక్రమంలో స్థినిక పరిపాలన అధకారులు క్డా పాల్గునానీరు. 
పరా్యవరణ పరిరక్షణకై మరియు కాలుషా్యనినీ నియంత్రించేందుకు సంత్ నిరంకారీ 
మిషన్ సేవ్భావంతో చేసు్తననీ ఈ కార్యక్రమాలన అభినందిసూ్త సదుగురు మాతా సుదీక్ష 
జీ మహారాజ్ వ్రికి తమ కమృతఙఞాతలు తెలుపుతూ ఆశీరావోదానినీ క్రారు. 

చెటలె లేకపోత్ ప్రాణవ్యువుకు ఏరపుడుతెంద్ లోట 
చెటలె ఎకుకువ నరకడెం వలన వ్త్వరణాన్కి  ఏరపుడుతెంద్ చేట 
ప్రకృతి సమతలయాతను కాపాడటెంలో చెటలె పాత్ర మేటి 
అన్ తెలుసకున్ చెటలె ప్రాధానయాత చెపుపుద్ెం చాటి 
కాపాడుకుెంద్ెం పర్యావరణాన్నా ప్రతి ఒకకురెం చెటలెను నాటి.

సంత్ నిరంకారీ ఛారిటబుల్ ఫండేషన్ (S.N.C.F)

దేశ వా్యపతా ంగా వృక్షార్పణ కార్యక్ర మాలు
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దేశవ్యాపతిెంగా వృక్షారోపణ 
కారయాక్మెంలో భాగెంగా దేశెంలోన్ 

పలు ప్రాెంత్లలో మొకకులు 
నాటతననా సెంత్ న్రెంకారీ 

ఛారిటబుల్ ఫెండేష� వ్లెంటీరులె. 
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కలిగిెంచే సేవలలో పాలగుెంటననా సెంత్ 
న్రెంకారీ మిష� భకుతిలు 

Date of Publication: 14th & 15th
Posted at Hyderabad
Prescribed Dates 19th & 20th 

Registered with the Registrar of Newspaper
For India Under RNI Number APTEL/1999/459

సెప్ట ంబర్ - అక్్ట బర్  2020
HD/951/2018-20


