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URGENT MESSAGE FROM ALL INDIA PRESIDENT 

 

സായികുടുുംബത്തിലെ എന്ലെ എെലാ 
സഹ ാദരീസഹ ാദരന്മാർക്ുും, 
 

സായിരാും. 
 

 ലകാഹൊണവൈെസ് പകർച്ചൈയാധിയുലട കടന്നാക്കമണഹത്താലട 
നാലമെലാൈരുും അത്യന്തും അനിശ്ചിത്മായ ഒരു ൈിഷമഘട്ടത്തിൽ 
ക്പഹൈശിച്ചിരിക്ുകയാണ്. 
 

ഈ സാ ചരയത്തിൽ, '' ഞാനിൈിലടയുള്ളഹപാൾ ഭയും എന്തിന് '' 
എന്ന് സദാ നഹമാട് പെഞ്ഞ, നമുലട പരമഗുരുൈായ ഭഗൈാനാണ് 
ഉെപ് ത്ന്നിട്ടുള്ളത്. അൈിടുഹത്തക്് മാക്ത്ും സാധിക്ുന്ന രീത്ിയിൽ, 

ഈ ക്പത്ിസന്ധി ത്രണുംലചയ്യുന്നത്ിനുും നലമലയെലാൈലരയുും 
സുരക്ഷിത്രാക്ുന്നത്ിനുും,  ഭഗൈാഹനാട് ത്ീക്ൈമായി 
ക്പാർത്ഥിക്ുന്നത്ിനുള്ള നമുലട ത്ീരുമാന ത്തിൽ നാലമെലാൈരുും 
ഒഹര ത്ാളിൊലണന്ന് എനിക്ുെപുണ്ട്. 
  

നിരന്തരമായ ൈയക്തി, കുടുുംബസാധന ഇത് അനിൈാരയമാക്ുന്നു. 
നിങ്ങൾ പെരുും ഇത് ഇഹപാൾത്തലന്ന പെ രൂപത്തിെുും 
ലചയ്യുന്നുണ്ടാൈാും, അത് അങ്ങലനത്ലന്ന ത്ുടരണും. ഭഗൈാൻ 
നമുക്് സമാനിച്ച ഈ മഹനാജ്ഞസുംഘടനയുലട ഒരു 
ഭാഗമായത്ിന്ലെ കാരണും അത്ുത്ലന്നയാണ്. 
 

ഏകകാെത്തുത്ലന്ന, നാും എെലാൈർഷൈുും 
ലചയ്യുന്നത്ുഹപാലെത്തലന്ന  24 മാർച്ച് മുത്ൽ 24 ഏക്പിൽ ൈലര 
നീളുന്ന  ഒരു മാസക്ാെലത്ത ഒരു സാധനാക്കമത്തിന് 
ഉദയുക്തരാൈുകയാണ്. ഇലക്ാെലലത്ത ആരാധനാദിൈസത്തിൽ 
പരിസമാപിക്ുന്ന ഈ ഒരു മാസലത്ത സാധന , ഭഗൈാൻ നമുലട 



 ൃദയത്തിൽ ൈസിക്ുന്നു, ഓഹരാ മനുഷയജീൈിയുലടയുും  
 ൃദയത്തിെുമുണ്ട്, എന്ന നമുലട ൈിശവാസലത്ത കൂടുത്ൽ 
ശക്തമായി ബെലപടുത്തുകയുും നാും ഇത് ൈളലര ഹൈഗും 
അനുഭൈിക്ാൻ ഇടയാക്ുകയുും ലചയ്യുും. 
 

ഒന്നാമത്ായി,  
നമുലട ചിരന്തനരക്ഷകൻ എന്ന നിെയ്ക്ക്്  ഭഗൈാനിെുള്ള 
നമുലട ൈിശവാസും ഉെപിച്ച്, ആത്മസമർപണും ലചയ്യാും.  
 

രണ്ടാമത്ായി , 
സവാമി സദാ നമുലക്ാപമുലണ്ടന്ന ഉെപ്, അത് മുമ്പ് എക്ത്ഹയാ ൈട്ടും 
ലചയ്ക്ത്ത്ുഹപാലെ, നമുക്് ത്രുന്നത്ിന് ൈിഭൂത്ി ക്് , 
നമുലടലയാലക് ജീൈിത്ത്തിൽ ൈെിയ ഒരു പങ്ക് 
ൈ ിക്ാനാൈുലമന്ന് ഓർക്ുക. നമുക്് ൈിഭൂത്ി 
ഉപഹയാഗിക്ാും, നമുലട സുംരക്ഷണകൈചലമന്ന നിെയിൽ 
എെലാൈരുമായുും പങ്കിടാും. 
 

 മൂന്നാമത്ായി , 
ഇഹപാഴലത്ത ആൈശയും ഉത്കടമായ വൈയക്തിക, 

കുടുുംബസാധനയാണ്, കാരണും അൈിടുലത്ത 
ത്ൃഹച്ചൈടികളിഹെക്ുള്ള ഒറ്റക്ൽപടവ്,  100 ചുൈടുകൾ 
നമുലടയടുഹത്തക്് ഭഗൈാന് ത്ിരിലക ൈയ്ക്ക്ത്തക്ൈിധും, 
അത്ാണ്. 
 

 നാൊമത്ായി , 
സമസ്ത്മാനൈരാശിയുലടയുും ഹമൽ അൈിടുലത്ത കാരുണയും 
ൈർഷിക്ുന്നത്ിന് ഏറ്റൈുും ശക്തമായ ആയുധും സമൂ ക്പാർത്ഥന 
യലക്ത്. 
 ഈ ഞായൊഴ്ച മുത്ൽക്് എെലാ ദിൈസൈുും രാക്ത്ി 9.00-9.15pm 

ൈലരയുള്ള 15 മിനിട്ട് സമയും  
രാജയലത്ത ഓഹരാ സായീഭക്തരുും   അൈരൈരുലട 
കുടുുംബൈുലമാത്ത്  
 ക്ശീ സത്യസായിഗായക്ത്ി ജപിക്ണലമന്ന്  ഞാൻ 
നിർഹേശിക്ുകയാണ്. ഇത് ആരാധനാദിൈസുംൈലര (ഏക്പിൽ 24) 

ലചയ്യാൈുന്നത്ാണ്. ഈ കൂട്ടജപും, നലമ നമുലട ആന്തരിക 
ദിൈയശക്തി യുമായി ബന്ധിപിക്ുന്നത്ിഹനാലടാപും,   
അന്തരീക്ഷലത്തയുും ഒരു ൈെിയ അളൈിൽ സവാധീനിക്ുും. 



ജപത്തിനു മുഹന്നാടിയായി 3 ഓങ്കാര ൈുും ജപത്തിനുഹശഷും 
ഹൊകശാന്തിക്പാർത്ഥന യുും(സമസ്ത്ഹൊകാ സുഖിഹനാ ഭൈന്തു) 
ആൈാും. ഈ ജപും നമുലട ൈയക്തിപരമായ ഹമാക്ഷത്തിനായി 
മാക്ത്ും അെല, മനുഷയരാശിയുലട നന്മ യ്ക്ക്ായുള്ള മ ത്തായ ഹസൈ 
യാണ്. 
 

നിങ്ങൾലക്െലാും അയച്ചുത്രുന്നത്ിനായി ഹേറ്റ്ക്പസിഡന്െിനുും 
വൈസ്ക്പസിഡണ്ടിനുും അയച്ചുത്ന്നിട്ടുള്ള, ക്പഹത്യകമായി 
ത്യ്യാൊക്ിയ പുസ്ത്കരൂപത്തിെുള്ള  സവയുംപരിൈർത്തന 
സാധനാമാസ ഹത്തക്ുള്ള അനുഷ്ഠാന സാധനാപദ്ധത്ി യിഹെക്് 
ഞാൻ നിങ്ങളുലട ക്ശദ്ധ ക്ഷണിക്ുകയാണ്. 
 

നമുക്് ഭഗൈാനിെുള്ള ത്ീക്ൈമായ ൈിശവാസും കാരണും നാും, 
നാട്ടിലെ നിയമും അനുസരിക്ാനുും കൂട്ടായ സാമൂ ിക അച്ചടക്ും 
പുെർത്താനുമുള്ള അൈിടുലത്ത നിർഹേശങ്ങൾ 
സ്മരിഹക്ണ്ടത്ാണ്. 
 

 ക്ശീ സത്യസായി സുംഘടന യിൽ ആളുകൾ സുംഘും 
ഹചഹരണ്ടത്ായിൈരുന്ന എെലാത്തരും ക്പൈർത്തനങ്ങളുും, മെിലച്ചാരു 
നിർഹേശും ഉണ്ടാകുന്നത്ുൈലര  നിർത്തിൈയ്ക്ക്ുന്നത്ിനായി നമൾ 
ഹനരലത്തത്ലന്ന നിർഹേശും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വക കഴുകുന്നത്ുും, 
നിങ്ങൾക്് ലചെുത്ാലയങ്കിെുും ത്ുമഹൊ ചുമഹയാ ഉലണ്ടങ്കിൽ 
മാസ്് ഉപഹയാഗിക്ുന്നത്ുും, സാമൂ ിക അകെും 
പാെിക്ുന്നത്ുും, അത്യാൈശയകാരയങ്ങൾലക്ാഴിലക ഒന്നിനുും 
പുെത്തുഹപാകാലത് ൈീട്ടിൽത്തലന്ന ആത്മനിയക്ന്തണത്തിൽ 
കഴിയുന്നത്ുും, വകലക്ാഹള്ളണ്ട കരുത്ൽനടപടികലളക്ുെിച്ച്  
നമുലട അടുപമുള്ളൈഹരാട് നിരന്തരും പെഞ്ഞുലകാടുക്ുന്നത്ുും 
ഉൾപലടയുള്ള ശുചിത്വാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്് പാെിക്ാും. 
''ഉചിത്സമയലത്ത ഒലരാറ്റ ത്ുന്നൊൽ ഒൻപത്ുഹപലര രക്ഷിക്ാും'' 
എന്നത് ഓർക്ുക. 
 

ഇത് ഹകൈെും ഹദശീയപരമായ കടമ എന്ന നിെയ്ക്ക്ു മാക്ത്മെല, 
ഉത്തരൈാദലപട്ട പൗരന്മാർ എന്ന നിെയിെുും അനുസരിക്ാൻ 
നമുക്് ബാധയത്യുണ്ട്. ഭാരത്സർക്ാരിന്ലെ ആ വാനും എന്ന 
നിെയ്ക്ക്ുും ഇത് എെലാ ആളുകളുും  ആത്മാർത്ഥമായി 
അനുസരിഹക്ണ്ടത്ുണ്ട്. 
 



ആദരണീയനായ ക്പധാനമക്ന്തി എെലാ പൗരന്മാർക്ുമായി  
ത്ന്നിട്ടുള്ള ൈിെലപട്ട നിർഹേശങ്ങൾ നാും 
സമസ്ത്മാനൈരാശിയുലടയുും ക്പഹയാജനത്തിനായി 
അനുസരിക്ണും. 
 

ക്പിയലപട്ട സഹ ാദരീസഹ ാദരന്മാഹര, നാും നമുലട മുഹന്നാട്ടുള്ള 
മികച്ച കാൽൈയ്ക്് നടത്താും;  
ആദ്ധയാത്മികത്െത്തിെുും സാമൂ യത്െത്തിെുും ഉള്ള നമുലട കടമ 
നിെഹൈറ്റാും. 
 

നമുക്് നമുലട ക്ശദ്ധയുും ആത്മൈിശവാസൈുും ഊനുംത്ട്ടാലത് 
സൂക്ഷിക്ാും, കാരണും നമുലട മാേെിെുള്ള ൈിശവാസും 
ക്പകടമാഹക്ണ്ട സമയമാണിത്. 
 

സുരക്ഷിത്രായി സഹന്താഷത്തിൽ കഴിയൂ. 
 

ഹക്പമപൂർൈും  
 

നിഹമഷ്പാണ്ഡ്യ 
അഖിഹെന്തയാ ക്പസിഡണ്ട് 
 
 
 
Loving Regards 
 

Yours in His Service 
 

Nimish Pandya,  

All India President  

Sri Sathya Sai Seva Organisations India 

"Transforming Self to Transform the World" 

www.ssssoindia.org 

http://www.ssssoindia.org/

