
*அனைத்திந்தியத் தனைவரிடமிருந்து செய்தி* 

(மார்ச் 20, 2020) 

 

ச ார ாைா னவ ஸ் தாக்குதலின்  ா ணமா  நாம் எல்ரைாருரம ஒரு  டிைமாை, உறுதியற்ற  ாை ட்டத்தில் 

நுனைந்திருக்கிரறாம். 

 

இந்த நினையில் நமக்கு ஆறுதல் தருவது நமது பி பு ப வான் ஸ்ரீ ெத்திய ொயிபாபா எப்ரபாதும் கூறியதாை 

“நானிருக்  பயம் ஏன்?” என்கிற சொற் ள்தாம். இந்த சநருக் டியாை  ாை ட்டத்தில் சுவாமி, தமக்ர  உரிய 
வழியில் நம்னமப் பாது ாப்பா  னவக் க் ர ாரி நாம் அனைவரும் ஒன்றுகூடிப் பி ார்த்திக்  உறுதி 

பூண்டிருப்பது நிச்ெயம். 

 

சதாடர்ந்த தனிநபர் மற்றும் குடும்ப ஆன்ம ொதனைனயச் செய்வது இப்ரபாது அவசியமாகிறது. நீங் ள் 

இவற்னறப் பைரவறு வழி ளில் முன்ைரமரய செய்துவருகிறீர் ள்; இனதத் சதாடர்ந்து செய்ய ரவண்டும். 
ப வாைால் நமக்கு வைங் ப்பட்டுள்ள இந்த அைகிய ொயி நிறுவைத்தின் ஓர் அங் மா  நாம் இருப்பதற்ர  

இதுதான்  ா ணம். 

 

ஒவ்ரவா ாண்டும் செய்வதுரபாை, நாம் மார்ச் 24ம் ரததியில் இருந்து ஏப் ல் 24வன  ஒருமாத  ாைம் ஆன்ம 

ொதனைனயத் சதாடங்  இருக்கிரறாம். ஆ ாதனை திைத்தன்று நினறவுறும் இந்த ஒருமாத  ாைச் ொதனை, 
ப வான் நமது இதயத்தில் மட்டுமன்றி மானுடர் அனைவரின் இதயங் ளிலும் வசிப்பவர் என்கிற 

நம்பிக்ன னய இவ்வாண்டு வலுப்படுத்த ரவண்டும்; அதனை நாம் வின வில் அனுபவிக்  முயை 

ரவண்டும். 

 

முதைாவதா , ப வான்தான் நம்னம நி ந்த மா க்  ாப்பவர் என்பதில் மீண்டும் உறுதிபூண்டு அவன ச் 

ெ ணனடரவாம். 

 

இ ண்டாவதா , சுவாமி நம்ரமாடு எப்ரபாதும் இருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்ன னய நமக்குத் தருவதன் மூைம் 

விபூதி நம் வாழ்வில் ஒரு ம த்தாை அங் ம் வகிப்பனத நினைவில் ச ாள்ரவாம், அதனை நாம் 

பயன்படுத்துவரதாடு, மற்றவர் ரளாடும் அனதப் பாது ாப்புக்  வெமா ப்  பகிர்ந்துச ாள்ரவாம். 

 

மூன்றாவதா , தீவி  தனிநபர் மற்றும் குடும்ப ொதனை  ாைத்தின்  ட்டாயம்; அது *அவர்* நம்னம ரநாக்கி 

நூறடி எடுத்து னவக் ச் செய்வதற்கு, நாம் *அவன * ரநாக்கி எடுத்து னவக்கும் ஓர் அடியா  இருக்கிறது. 

 

இறுதியா , கூட்டுப் பி ார்த்தனை மனிதகுைம் முழுனமக்கும் *அவ து*  ருனணனயப் சபற்றுத்தரும் 

ெக்திவாய்ந்த  ருவியா  இருக்கிறது. வரும் ஞாயிற்றுக்கிைனம சதாடங்கி ஆ ாதனை நாள் வன யிலும், 
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நிமிடங் ளுக்குத் தமது குடும்பத்ரதாடு ஸ்ரீ ெத்திய ொயி  ாயத்ரினய ஜபிக்  ரவண்டுசமைக் 

ர ட்டுக்ச ாள்கிரறன்.* (இதுசவாரு சதாடக் ம்தான்). இந்தக் கூட்டுப் பி ார்த்தனை, உள்ளார்ந்த சதய்வீ  

பைத்துடன் நமக்குத் சதாடர்பு ஏற்படுத்துவரதாடு, சுற்றுச்சூைல் மீதும் சபரிய தாக் த்னத ஏற்படுத்தும். 

மூன்றுமுனற ஓம் ா த்துடன் இனதத் சதாடங்கி, ‘ெமஸ்த ரைா ா: ஸுகிரைா பவந்து’ என்ற உை  அனமதிப் 

பி ார்த்தனைரயாடு முடிக் ைாம். இது நமது முக்திக் ாை ஜபம் மட்டுமல்ை, மனிதகுைத்துக்குச் செய்யும் 

சபரிய ரெனவயும் ஆகும். 

 

இந்த உயர்மாற்றத்துக் ாை மாதத்தில் (month of self transformation) நீங் ள் அன்றாடம் செய்யரவண்டிய 

ொதனை னள ரநாக்கி உங் ள்  வைத்னத ஈர்க்  விரும்புகிரறன். இதுகுறித்த விரெட நூல் ஒன்னற உங் ள் 

மாநிைத் தனைவர் மற்றும் துனணத்தனைவருக்கு நான் முன்ைர  அனுப்பி னவத்திருக்கிரறன். அவற்னற 

அவர் ள் உங் ள் அனைவருடனும் பகிர்ந்துச ாள்வார் ள். 

 

ரதெத்தின் ெட்டத்னதயும், ெமுதாயக்  ட்டுப்பாட்னடயும் பின்பற்றச் சுவாமி கூறியுள்ளவற்னற, அவர்மீது 

ஆழ்ந்த நம்பிக்ன ரயாடு  னடப்பிடிப்ரபாம். 

 

மக் ள் ஒன்றுகூடுவதற்கு அவசியமுள்ள எல்ைாச் செயல்பாடு னளயும் மறு அறிவிப்புவன  நிறுத்திவிட ஸ்ரீ 

ெத்திய ொயி நிறுவைத்திற்கு நாம் கூறியுள்ரளாம். ன   ழுவுதல், இருமரைா தும்மரைா சிறிது ஏற்பட்டாலும் 

மு மூடி அணிதல், சபாதுசவளியில் விைகி நிற்றல், ரதனவ இருந்தாசைாழிய வீட்டிலிருந்து 

சவளிச்செல்ைாத சுய ட்டுப்பாடு, முன்சைச்ெரிக்ன  குறித்து நம்னமச் சுற்றியுள்ரளாருக்குத் சதாடர்ந்து 

அறிவுறுத்தல் என்பது ரபான்ற தூய்னமப் பைக் ங் னள நாசமல்ரைாரும்  னடப்பிடிப்ரபாம். ‘வருமுன் 

 ாப்பரத நல்ைது’ என்பனத நினைவில் ச ாள்ளுரவாம். 

 

ரதசியக்  டனம என்று மட்டுமல்ைாமல், சபாறுப்புள்ள குடிமக் ளா வும் நாம் இவற்னறக் ன க்ச ாள்ள 

ரவண்டும். இதுரவ இந்திய அ சின் ரவண்டுர ாளும், இவற்றுக்கு அனைவரும் கீழ்ப்படிவது அவசியம். 

 

சபருமதிப்புக்குரிய பி தமர் அவர் ள் பை அரிய அறிவுன  னள வைங்கியுள்ளார் ள், அவற்னற 

மனிதகுைத்தின் நன்னமக் ா  நாம் பின்பற்றியா  ரவண்டும். 

 

அன்பார்ந்த ெர ாத , ெர ாதரி ரள, வாருங் ள், ஆன்மீ ம் ெமூ ம் என்னும் இ ண்டு மட்டத்திலும் நாம் நமது 

 டனமனயச் செய்ரவாம்.        

நமது பி புவின் மீதாை நம்பிக்ன னயக்  ாண்பிக்  இதுரவ ெமயம், நமது விசுவாெமும் தன்ைம்பிக்ன யும் 

தள ாது இருக் ட்டும். 

 

பாது ாப்புடனும் மகிழ்ச்சிரயாடும் இருங் ள். 

 



மிக்  அன்ரபாடு 

*நிமிஷ் பாண்ட்யா* 

அனைத்திந்தியத் தனைவர் 


