
   

 

Xk; fphpah ghgh[p ek Xsk; 

ghgh[papd; fphpah Nahf mikg;gpdhy; toq;fg;gLk;  
jkpo; nkhop%ykhd ntspaPLfSk;> ngq;f@h; 

Mrpukj;jpd; jw;Nghija Gjpa tpUe;jpdh; ,y;yKk;. 

 “jkpo; Nahf rpj;jh; Xiyr;Rtbg; nghf;fp~k;;” ; 
Rs. 300.00 

 
 

“jkpo; Nahf rpj;jh; Xiyr;Rtbg; nghf;fp~k;;” ; vd;Dk; 
,e;j E}y; ,ilr;rq;f fhyj;jpy; jkpo; Nahf rpj;jh;fs; 
,aw;wpa E}w;Wf;fzf;fhd ghly;fSf;F xU 
topfhl;bahFk;. Xiyr;Rtbfspy; fhzg;gl;l 
,g;ghly;fis ty;Ydh;fSk; mwpQh;fSk; nfhz;l xU 
FO Nrfhpj;J> gbAU vLj;Jj; jw;fhyj; jkpopy; vOj;Jg; 
ngah;j;J mjidj; jpUj;jpAs;sdh;. ,e;j topfhl;b rpj;jh; 
ghly;fspy; tpUg;gKs;sth;fSf;Fk; xU mhpa 
nghf;fp~khFk;. 

1>677 gf;fq;fspy; 13>276 ghly;fisf; nfhz;l FWe;jfL 
,e;E}ypd; gpd; ml;ilapy; ,izf;fg;gl;Ls;sJ. 

rpj;jh; ghly;fs; njhFg;igg; gbg;gth;fs; xt;nthU 
ghlypd; nghUisAk; vspjhf mwptjw;F Nguhrphpah; 
Kidth; T.N.gpuzjhh;j;jp`ud; mth;fs; xt;nthU 
ghlypd; rhuj;ijAk; xU RUf;fkhd Kd;DiuiaAk; 
mspj;Js;shh;. mth; jw;NghJ jkpo;ehl;by; 
kQ;rq;FbapYs;s Rthkp jahde;jh mwptpay; kw;Wk; 

fiyf;fy;Y}hpapd; Kjy;tuhf cs;shh;. ,jw;F Kd; mth; kJiu mnkhpf;fd; fy;Y}hpapd; 
jkpo; Muhr;rp ikaj;jpd; jiytuhfTk; tphpTiuahsuhfTk; gzpahw;wpAs;shh;. fle;j 37 
tUlq;fshf mth; %d;W khjq;fSf;F xU Kiw ntsptUk; ukzxsp vd;w 
gj;jpupf;ifapd; gjpg;ghsuhfg; gzpahw;wp tUfpwhh;. 38 E}y;fis Mq;fpyj;jpypUe;J 
jkpOf;Fk;> jkpopypUe;J Mq;fpyj;jpw;Fk; kw;Wk; rk];fpUjj;jpypUe;J Mq;fpyj;jpw;Fk; 
nkhopngah;j;j mDgtKk; vk;.V (jkpo;)> vk;.V (Mq;fpyk;)> vk;.V kw;Wk; Kidth; 
(jj;Jtk;) Mfpa gl;lq;fisAk; ngw;w Nguhrphpah; Kidth; T.N. gpuzjhh;j;jp`ud; 
mth;fs; ,e;jg; ghly;fSf;F tpsf;fTiu vOJtjw;Fj; jFjptha;e;jth; vd;gjpy; 
vs;ssTk; re;Njfkpy;iy.  

jkpo; Nahf rpj;jh;fspd; Nahfk; rhh;e;j (kUj;Jtky;yhj) ghly;fisj; 
njd;dpe;jpahtpYs;s gy E}yfq;fspypUe;Jk; jdpegh;fsplkpUe;Jk; ngw;W mtw;iw 
fzpdpapy; gbg;gjw;F Vw;w tpjj;jpy; khw;wp mtw;iw mopahky; ghJfhf;Fk; ,e;j 
Kaw;rpf;Fj; jiyik jhq;fpa Nahf rpj;jh; Muha;r;rp ikaj;jpd; ,af;Fdh; Nguhrphpah; 
Kidth; T.N. fzgjp mth;fs; ,e;j E}iyj; njhFj;jJld; ,jw;F tphpthd 
KfTiuiaAk; vOjpAs;shh;. Xiyr;Rtbapy; cs;s tp~aq;fis tpsf;f> gy 
,lq;fspy; $Ljyhfr; rpy Fwpg;Gf;fSk; nfhLf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j Muha;r;rpf;Fg; 
nghUSjtp nra;j> jpU khh;~y; Nfhtpe;jd; rr;rpjhde;jh mth;fshy; Jtf;fp 
itf;fg;gl;l ghgh[papd; fphpah Nahf Mr;rhhpah;fs; mwf;fl;lis mikg;G kw;Wk; ,e;j 
Ma;T Kaw;rpapy; <Lgl;l ty;Ydh;fspd; vl;lhtJ ntspaPL ,J. 

 

Gjpa tuT 



 

 

 
பாபாஜியின் தெய்வகீக் குரல்: கிரியா யயாகத்தெப் பற்றிய மூன்று 

யபருதரகள் 
ிபே. ி.டி. ீனகண்டன், ஸ்...இாமா, சத்குபே கிரிா தாதாஜி ாகாஜ் 

Rs. 750.00 

“தாதாஜிின் தய்கீக் குல், தய்கீ கசிங்கபின் 

தபிப்தாடு ற்றும் ல்னாத் தால்மனகமபபம் ீக்கும் 

சிநப்புத் ிநவுககால் ன்ந இம்றுதிப்பு, ம்ிமடக ாழும் 

மனசிநந் ஆன்ீகக் குபேக்கபில் ஒபேது ிக ஆழ்ந் 

பக்கிப் கதபேமகபாகும். இன் ஆசிரிர் சத்குபே கிரிா 

தாதாஜி ாகாஜ் அர்கள் இந்தல்கள் ிகுந் ஊக்கத்ம 

அபிப்தணாகவும் கிரிா காகத்ின் இனக்காண: 

கற்றுமில் ஒற்றும, உனக அமி ற்றும் இமநமண 

அநில் ஆகிற்நிற்குப் ததரிதும் உவுணாகவும் இபேக்கும் 

ன்று பன்ணக கூநிபள்பார். ாழ்க்மகில் உ 

ிபேம்புதர்களுக்கு இந் த்ிணங்கள் ததபேம் ஊக்கத்ம 

அபிக்கும்.  

 

கி.தி.1952 ற்றும் கி.தி. 1953 ஆண்டுகபில் தாதாஜி, 
தத்ிரிக்மகாபபேம் தய்பர்ாபபோண ணது 

“அன்புக்குந்ம” ிபே. ி.டி. ீனகண்டன் அர்களுக்கு பன், இவுகபில் கான்நிணார். ிபே 

ீனகண்டன் ற்றும் அது றுதாிாண காகி ஸ்...இாமா அர்கபிடபம் தாதாஜி, 
ணது உதகசங்கமபப் திவு தசய்கண்டும் ன்று ஒபே கண்டுககாள் ிடுத்ார். அது 

திற்கானத்ில் கிரிா காகாின் னர்ச்சிக்கு ித்ிடும் ன்றும் இவ்வுதகசங்கள் 

புத்கடிில் உனதகங்கும் கிரிா காகத்மப் தப்பும் ன்றும் அர் கூநிணார். தாதாஜி, 
இந்தல்கமப ஒபே ார்த்மிடால் இற்மந ழுத்து டிில் தகாண்டுந் ிபே. 

ீனகண்டன் அர்களுக்கு அர்ப்தித்துள்பார். 
 

இப்புத்கங்கள் கானத்ால் அிா உண்மகமப தசல்பமநப்தடுத்வும் தாதாஜிின் 

அநிில் பூர்ாண இமநன்- உண்ம ஆகிற்நின் ஒபேமப்தாட்மடக் காட்டும் கிரிா 

காகத்ம அநிந்துதகாள்ற்கும் தூண்டுககானாய் அமபம். (456 தக்கங்கள் ) 

 

பாபாஜிமம் 18 சித்ெர்களின் கிரியாயயாக சம்பிரொயமும் 
எம். யகாவிந்ென் Rs. 350.00 

 

தஹம்ச காகாணந்ரின் ஒபே காகிின் சுசரிம ன்ந 

அிாப்புகழ் ததற்ந தனின் பனம் உனகுக்கு பன்பனில் 

அநிபகப்தடுத்ப்தட்ட தாதாஜிின் ாழ்க்மக னாறு. தன 

தற்றுக்கக்காண பேடங்களுக்கு பன் பக்ிிமனமபம் தய்கீ 

ாற்நத்மபம் அமடந் தாதாஜி, இன்றும் தத்ரிாத் அபேகில் திணாறு 

து இமபஞாக ாழ்கிநார். ிகத்ில் புகழ்ததற்ந திதணட்டு 

சித்ர்கள் தம்தமமச் சார்ந் அகத்ிபேம் கதாகாபேம் அபேக்கு 

கிரிா காக ீட்மச அபித்ணர். ீண்ட கானாக அது சிஷ்ாக  

 



 
 
 
 

இபேக்கும் ஒபேர் இந் அரி தனின் பனம் இதும தபிா சின புி கல்கமபபம் 

னாற்று ிகழ்வுகமபபம் தங்கான தக்கக்கங்கள் ற்றும் ற்கான இனக்குகமபபம், 

கிரிா காகா வ்ாறு உனக ாழ்க்மகமபம் ஆன்ீகத் கடமனபம் ஒன்று கசர்க்கிநது 

ன்தமபம் ம்படன் தகிர்ந்துதகாள்கிநார். கிரிா காகத்ின் ணம் ற்றும் உடல்சார்ந் 

ிமபவுகமப ிரிாக ிபக்கும் இந்தல், காகசாமணகளுக்கு ஒபே ிகாட்டிாக உள்பது. 

இில் சித்ர் தாடல்களும் அற்நின் ிபக்கங்களும் ப்தட்டுள்பண. இப்புத்கம் உங்களுக்கு 

ஊக்கத்ம அபிக்கும். ற்கதாது ிழ், ஆங்கினம் ற்றும் ஹிந்ிில் கிமடக்கும் இந்தல் 

ிமில் ாத்ி, கன்ணடம், மனாபம் ஆகி தாிகபிலும் தபிிடப்தடவுள்பது. (288 

தக்கங்கள்) 

 

“பெஞ்சலியில் கிரியா யயாக சூத்ெிரங்கள்” 

எம். யகாவிந்ென் Rs. 350.00 

 

தஞ்சனிின் காக சூத்ிம் ன்னும் தல் 

காகசாமணின் பக்கி தல்கபில் ஒன்நாகக் 

கபேப்தடுகிநது. தஞ்சனி து காக பமநம “கிரிா 

காகம்: ிிப்புர்வுடன்கூடி கர் காகம்” ன்று 

அமக்கிநார். இதும இந்தலுக்கு ிபக்கபித்துள்கபார் 
இம ஒபே த்துதனாகக கபேிபள்பணர். காக 

சாமணகபில் இன் ாக்கத்மக் கணத்ில் 

தகாள்பில்மன. அர்கள், இந் தல் தன 

மநததாபேட்கமபக் தகாண்டிபேப்தமபம் ீட்மச ததற்ந 

பன்ணனுதம் உமடர்ககப இன் ஆழ்ததாபேமப 

அநிந்துதகாள்ப படிபம் ன்தமபம் கணத்ில் 

தகாள்பில்மன. இப்ததாழுது உங்கள் பன் உள்ப இந் புி 

தாிப்ததர்ப்பும் ிபக்கவுமபம் ன்மண அநிற்கும் 

தய்பர்வு ததறுற்கும் உங்களுக்கு ிகாட்டிாக 

உவும். தஞ்சனிின் ஆழ்ந் த்து உதகசங்கமப 

வ்ாறு ாழ்க்மகில் தல்கறு சூழ்ிமனகபில் 

கமடப்திடிப்தது ன்தம ிபக்கும் இந்தல், ஒவ்தாபே சூத்ித்ம அடுத்து ஒபே திற்சிப் 

தகுிமபம் தகாண்டுள்பது. கிரிா காகத்மப் திலுது ஒபே சக்ி ிகுந் ாகணத்ம 

ஓட்டுமப் கதான்நது. சரிாண மதடில்னாிட்டால் தன ார்கள் கதாக்குத்ின் 

தரிசனிகனா பட்டுச்சந்ிகனா ாட்டிக்தகாள்ப கண்டிதுான். இப்ததாழுது 

பன்பமநாக ஒபே தபிாண மதடம், இனக்குகள் குநிக்கப்தட்டு, ார்களுக்கு 

அபிக்கப்தடுகிநது. 

 

“ம். ககாிந்ன் அர்கள் ழுிபள்ப தஞ்சனிின் கிரிா காக சூத்ிம் ன்ந இந் தல், 

காகத்மப் தற்நிப் ததாதுாக அநிந்துதகாள்ற்கும் காகசூத்ிங்கமபப் தற்நித் 

தபிற்கும் ிகச் சிநந் தனாகும். ான் இம ணப்பூர்ாகப் தரிந்தும தசய்கிகநன். 

உனகம் பழுதுபள்ப காக ாாக்கர்கள் இமணப் தடித்துப் ததரிதும் தன் ததறுர், இர் 

கூநிபள்ப ிகள் றுக்கபடிாம ன்தம உபேர்.” ிபே. ஜார்ஜ் திபெர்ச்டீன், தி.ச்.டி. 

ஆசிரிர், தஞ்சனிின் காக சூத்ிங்கள் ற்றும் காக கமனக்கபஞ்சிம் (encyclopedia). (272 

தக்கங்கள்)  
 



 

பாபாஜியின்  கிரியா ஹடயயாகம் 

எம். யகாவிந்ென்  Rs. 100.00 

 

ஆிக்கக்காண காகாசணங்கபினிபேந்து 

தாதாஜிால் இந் 18 ஆசணங்கள், உடலுக்குப் 

புத்துர்ச்சிபெட்டி அது கிரிா காகத்ின் 

தண்ி ிமனகளுக்கு ஒபேமத் 

ார்ப்தடுத்தும் ிபமநாகத் கர்ந் 
தடுக்கப்தட்டுள்பண. சாகாம் ததற்று 

இத்ில் ாழும் குபேக இற்நின் தசல் 
ிநனுக்குச் சான்று. ஒவ்தாபே ஆசணபம் தன 

ிமனகபாக, தாடக்க ிமனிலுள்ப 

ார்களுக்கும் கர்ச்சி ததற்ந ார் 
களுக்கும் ததாபேந்தும் மகில் அபிக்கப் 

தட்டுள்பது. இந் ஆசணங்கள் கஜாடிகபாக, அாது, ஒபே ஆசணம் அன் ிர்ிமன ஆசணம் 

இற்றுக்கிமடக ஒபே ஒய்வு கம் ஆகிற்மநக் தகாண்டாக, ிபக்கப்தட்டுள்பண. 

இந்தல் ஒபே மககடு டித்ில் ஒபே ஆசணத்ின் ஒவ்தாபே ிமனபம் ஒபே 

மதடத்துடனும் பி ிபக்கத்துடனும் தகாடுக்கப்தட்டுள்பது. ஒவ்தாபே ஆசணத்ின் 

தன்களும் அணால் ீபேம் காய்களும் குநிப்திடப்தட்டுள்பண. இந் ஆசணங்கமப 

கற்தகாள்ளும்கதாது கமடப்திடிக்க கண்டி ிிபமநகமப இந்தனின் பன்னும 

ிபக்குகிநது (32 தக்கங்கள்) 

 
 

பாபாஜியின் கிரியா யயாக அருட்பாடத் ெிரட்டு  அஞ்சல்வழிக் 

கல்வி 
(ஆண்டுக் கட்டம் பை 1,008/-) (18-24 தக்கங்கள் 12-ாாந் தபிடீுகள்) இந்ிாிற்குள்- 

அஞ்சல் கட்டம் இில் அடங்கிபள்பது. 

 

கிரிா காகத்ில் ீட்மச ததற்ந ாாக்கர்களுக்கும் 

ற்நர்களுக்கும் காகக் தகாள்மககள் ற்றும் அன் திற்சி 
பமநகள் தற்நி ஆாக அநிந்து தகாள்ப ஒபே ாாந் அஞ்சல் 

ிக் கல்ிம தாதாஜிின் கிரிா காகா மம் 

ங்குகின்நது. காகப் திற்சிகமபப் தற்நி து 

கண்காட்டத்ம ஸ்தூன ிமன, கணாிமன, சக்ிிமன 

ற்றும் ஆன்ிமன கதான்ந அமணத்து ிமனகபிலும் 

ிரிமடச் தசய்பம் மகில் இப்தாடங்கள் 

டிமக்கப்தட்டுள்பண. சரிாண சங்கல்த சக்ிிணால் உங்கள் 

ாழ்க்மகப் தாமம ாற்நிமக்கும் பமநம இது 

அநிபகப்தடுத்துகின்நது. தாதாஜிின் கிரிா காகப் 

திற்சிகபிணால் ாம் ட்டுன்நி து குடும்தங்களும் 

ண்தர்களும், ன், உனகக வ்ாறு ன்ம ததறுகின்நது 

ன்தமப் புரிந்துதகாள்ப இப்திற்சி உவுகின்நது. து 

ஹடகாகப் திற்சிகள், திாாாம், ிாணம், ந்ி ஜதம் 

பனிம ம்ம து ஆத்ாம காக்கி அமத்துச் தசல்கின்நண. அன்மதபம், 

இமநபேமபபம் தகிர்ந்துதகாள்பத் துங்க, இப்திற்சி ஒபே கபேிாகச் தசல்தடுகின்நது. 

 



 
 
 
ஒபே பேடத்ிற்கு ீங்கள் ாந்காபேம் 18-24 தக்கங்களுள்ப ஒபே கபேப்ததாபேமபப் தற்நி 

தாடத்ம அஞ்சனில் ததறுரீ்கள். ஒவ்தாபே தாடபம் அடுத்ற்காண பன்கணாடிாய் 

அமபம். தாடங்கபின் ிங்கள் தின்போறு: 

 

1. இமநபேள் 

2. உநவுகள்: ஆன்ீக ாத்ிமில் அமணபேடனும் ற்தம் 

3. ணத்ின் சக்ி 
4. உர்ச்சிகமபக் மகாள்து 

5. திாணின் சூட்சுங்கள் 

6. ிாணப் திற்சி 
7. ிிப்புர்வு: உண்மில் ம்ிடம் இபேப்தது இது ஒன்று ட்டுக 

8. ிடாண பமநகள், ிட்தாண படிவுகள் 

9. இங்கள்: காகத்ின் ஒழுக்கக் கமடப்திடிப்புக்கள் 

10. தகுத்நிிணால் தப்தடுத்ப்தட்டமக் கடப்தது 

11. ம்: து திற்சிகபில் ஒபே ீித்மக் தகாண்டுபேது 

12. கிரிா காகா: ஒபே குபே-காக தம்தம 
 

குறிப்பு: இரண்டாம் வருட பாடங்கள் இன்னும் ெமிழில் தமாழி தபயர்க்கப்படவில்தல. 
. 
ாங்கள் உங்கமப இந் சு கடல், கண்டுதிடிப்பு ன்ந சாகசப் தத்ிற்கு கற்கின்கநாம். 

இப்திற்சிம ீங்கள் ப்ததாழுது கண்டுாணாலும் தாடங்கனாம். இப்திற்சிின் ஒபே 

தகுிாக உங்கபது ககள்ிகள், கபேத்துக்கள் ற்றும் உள்ளுர்வுகள் ஆகிற்மந 

kriyanandamayi@babajiskriyayoga.net   ன்ந பகரிக்கு அனுப்த ஊக்குிக்கின்கநாம். 
 

fpupah Nahfk;: ghijapy; Gyg;gl;lit 
 khu;~y; Nfhtpe;jd;> N[d; Ju;fh m`;Yz;l; Rs. 325.00 

 

vjw;fhf fpupah Nahfg; gapw;rpfis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;> 
mtw;wpy; cs;s f~;lq;fs; vit> mtw;iw vt;thW 
flg;gJ vd;gJ Nghd;w tp\aq;fis ,e;j Nahfg;ghijapy; 
gazpg;gtu;fSf;Fk; mtw;wpy; <Lgl;L cs;stu;fSf;Fk; 
tpsf;Fk; xU Gj;jfk; Njit vd;W gytUlq;fshf vdJ 
kidtp N[d; Ju;fh m ;̀Yd;l;Lk; ehDk; czu;e;jpUe;Njhk;. 
fpupah Nahfj;jpy; cs;s rthy;fisAk; tha;g;Gf;fisAk; 
re;jpf;f ,g;Gj;jfk; xt;NthUtUf;Fk; cjTk; vd;W 
ek;GfpNwhk;. ekJ ,aw;ifj;jd;ik Njhw;Wtpf;Fk; 
jilfis> ekJ cz;ikahd milahsk; vd;d vd;gij 
mwpahikia> ekJ fu;kh> ekJ gof;fq;fs; nrhw;fs; 
nray;fs; Mfpait Njhw;Wtpf;Fk; elj;ijfis ehk; 
xt;NthUtUk; re;jpf;fpNwhk;. ,iwtidf; Fwpj;j 
tpUg;gj;ij Vw;gLj;jpf;nfhs;tJ> mfq;fhuj;ijAk; mjd; 
khWghLfisAk; xopg;gJ> ekJ cau; ,Ug;gplk; 
ruziltJ> J}a rhl;rpepiyapy; ,Ug;gJ Mfpatw;iw 
tsu;j;Jf;nfhs;tjd; %yk; ekJ ghijapy; cs;s 

vz;zw;w jilfisAk; ekJ fu;kj;ijAk; nty;yyhk;. Mdhy; mt;thW nra;tjw;F 
ekf;F topapy; xU jhq;fp> cs;Nehf;F Njitg;gLfpwJ. (184 gf;fq;fs;) 

mailto:kriyanandamayi@babajiskriyayoga.net


 

jpUke;jpuk; 2k; gjpg;G 
Rs. 5000.00 

 
jpUke;jpuk; Gjpa Mq;fpy nkhopg; gjpg;ghdJ xt;nthU 
nra;ASf;Fkhd kpfj; Jy;ypakhd nkhop 
ngah;g;gpidAk; 3770 gf;fq;fSld; 5 njhFjpfshf 
fbdkhd ml;il nghUj;jpa E}y;fshf 
ntspaplg;gl;Ls;sJ. Nguhrphpah; Kidth; T.N. fzgjp 
jiyikapyhd 6 rpwe;j jkpo; mwpQh;fspdhy; 
xt;nthU nra;ASk; mjd; mry; nkhopahd jkpo; 
nkhop gbtj;jpidAk;> Nuhkd; vOj;J xyp 
ngaHg;;gpidAk; Mq;fpy nkhopngah;g;G kw;Wk; xt;nthU 
nra;As;fisAk; njspthf;Ftjw;F fUj;Js;s 
th;zidAld; ,g; gjpg;G ntspaPL nra;ag;gl;Ls;sJ. 
,e;jf; filrpg; gjpg;gpNy irtrpj;jhe;jj; jj;Jtj;jpd; 
,U njhFjpfspy; ,Ue;J mwpnthsp nrhw;nghopTfs; 
mlq;fpa mUQ;nrhw;nghUs;> tpguj;njhFg;G kw;Wk; 
FwpaPLfs; mlq;fpa xU mj;jpahaKk; Nrh;f;fg; 
gl;Ls;sJ. 

Md;kPf Qhdk; kw;Wk; jj;Jttpay; Mfpatw;wpy; 
mofhd nra;As; tbtpNy mspj;j rpj;jh; jpU%yhpd; 
jpUke;jpukhdJ xU Gdpjkhd epidTr;rpd;dkhf 
jpfo;fpd;wJ. ,e;jg; gue;j fiyf; fsQ;rpakhdJ Rkhh; 

2000 Mz;Lf;F Kd;G vOjg;gl;lJ. ,J kpfTk; tpaj;jF 
ghh;itiaf; nfhz;l xU rh];jpukhfTk; ,e;jpahtpd; kpfg; 
nghpa E}y;fspy; xd;whfTk; Xh; Md;kPf nghf;fp~g; 
GijayhfTk; jpfo;fpd;wJ. Nahfk;> je;jpuk;> kw;Wk; 

irtrpj;jhe;jk; Mfpa gy;NtW mk;rq;fis jkpo; nkhopapNy Kjd; 
Kjyhf Ma;Tf;fl;Liuahf je;j jpUke;jpukhdJ Xh; tPuupd; rhfrkhf 

mikfpd;wJ. je;jpuq;fs; vdg;gLk; 9 mj;jpahaq;fs; nfhz;l 3000f;Fk; mjpfkhd 
nra;As;fis jdpj;jdpahf nkhop ngah;g;G nra;tjw;Fk; mjw;Fhpa tphpthd 
tpsf;fTiufs; vOJtjw;Fk; mwpQh;fs; FOtpw;F fpl;lj;jl;l 5 Mz;Lfs; vLj;jd. 
,e;j cd;djkhd ciuahdJ 5 njhFjpfs; nfhz;lJ. xt;nthU njhFjpAk; ,uz;L 
je;jpuq;fisAk; kw;Wk; xt;nthU nra;ASk; mjd; mry; nkhopahd jkpo; nkhop 
gbtj;jpidAk;> Nuhkd; vOj;J xypngah;gpidAk; Mq;fpy nkhopngah;g;G kw;Wk; 
xt;nthU nra;As;fisAk; njspthf;Ftjw;F fUj;Js;s th;zidfisAk; 
cs;slf;fpAs;sJ. ,J nkhj;jkhf 3770 gf;fq;fis nfhz;Ls;sJ. 

cs;shh;e;j mDgtq;fis ntspg;gLj;Jk; nrhw;fs; epiwe;jjhf jpU%yhpd; ghly;fs; 
mike;Js;sJ. rpj;jh;fspd; FwpaPl;L kiw nkhopahdJ Jy;ypak;> nrwpT> ,ufrpak;> 
kh;kk;> Mr;rhpak; vd;w Kf;fpakhd mk;rq;fisAk; FwpaPLfisAk; rpj;jh;fs; ifapy; 
ntspg;gLj;jKbahj xU fiy ntspg;ghl;L tbtkhf tpsq;Ffpd;wJ. ,e;jf; FwpaPl;L 
nkhopahdJ ntWkNd mwpahikapdhy; ,jd; Gdpjj;Jtj;ij mopg;gjpypUe;J 
ghJfhg;gNjhL kl;Lky;yhJ cah;epiy Md;kPf mDgtj;ij ntspg;gLj;Jtjw;F xU 
nrwpe;j nkhopahfTk; gad;gLfpwJ. cz;ikapy; ,e;j nkhopahdJ xU cile;j 
tpsf;ifg; Nghd;wJ. #gp nrhy;ypaypd;gb vkJ Md;kPf mDgtj;jpd; cs; mh;j;jj;ij 
njhptpg;gjw;F gad;gLj;jg;gLk;  tof;fkhd nkhopahdJ xU md;gpw;FhpatUf;F 
Kj;jj;ij J}jh; %ykhf mDg;GtJ Nghd;wJ. RUf;fkhf $wpd; ,e;j rpj;jh;fspd; kiw 
nkhopahdJ ,aw;ifapy; Mo;e;j Md;kPf> nja;tPf xspAila ,Uj;jypaypd; 
ntspg;ghl;bd; rhuj;ijNa mth;fSila nra;jpia Ghpe;J nfhs;Sk; xUth; 
mDgtpf;fpwhh;. “tpopg;Gzh;Tld; jpUkiw rhh;e;J kw;Wk; nkhj;j rka kw;Wk; jj;Jt 
mikg;Gf;fis mjDs; cl;GFj;jp thrpj;J Mo;e;j jpahd epiyapDs; nrd;W ,e;j  



 

 

 

nra;As;fis jpahdpg;gjd; %ykhf mjDila cahpa mh;j;jj;jpid Ghpe;J 
nfhs;SjNy ,e;j kiw nkhopia Ghpe;J nfhs;tjw;F vjph;nfhs;sg;gLk; kpfg;nghpa 
rthy;fspd; jpwTNfhyhf mikfpd;wd.” (Nguhrphpah; Kidth; T.N. fzgjp mth;fspd; 
The Yoga Of  Boganathar> njhFjp-1> 12k; gf;fj;jpy; ,Ue;J ). Nkw;$wpa tplaq;fis 
thrfh;fis nraw;gLj;jj; J}z;LtNj ,e;jg; Gjpa nkhopngah;G kw;Wk; th;zidapd; 
Fwpf;NfhshFk;.  

`thia Nrh;e;j kiwe;j Rthkp Rg;ukzpak; kw;Wk; jpU.T.N. mUzhr;ryk; MfpNahhpd;> 
irtrpj;jhe;jj;jpy; jpU%yhpd; nghUz;ikthj ,iwapay; kw;Wk; nka;fz;lhhpd; 
gd;Kfthj kuGj;jpupgpd;ik Mfpa ,U gf;f tpthjklq;fpa mwpntsp nrhw;nghopTfs; 
,jDila filrp njhFjpapNy cs;slf;fg;gl;Ls;sd. ,jd; nkhopngah;g;G kw;Wk; 
th;zidahdJ gf;fr;rhh;gpid jtph;j;J mth;fsJ gpd;dzpia nghUl;gLj;jhky; 
midtUk; gad;ngWk; tifapy; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. 

Xlh; nra;tjw;F ,e;j ~hg;gpq; tz;b Kiwia cgNahfpj;jy; 
rpwe;j top MFk;. 

Xlh; njhlh;ghd jfty;fs; 

njhiyNgrp miog;G %yk; Xlh; nra;tjw;F (080) 23560252>  

kpd;dQ;ry; %yk; Xlh; nra;tjw;F :  info@babajiskriyayoga.in 

mQ;ry; %yk; Xlh; nra;tjw;F> ghgh[papd; fphpah Nahfh mikg;G> j.ng 5608> 
ky;Ny];tuk; Nkw;F> ngq;f@h; 560 055 w;F cq;fs; ngah;> tpyhrk;> njhiyNgrp 
,yf;fj;Jld; ePq;fs; nfhs;tdT nra;a tpUk;Gk; cUg;gbiaAk; (E}y;) vOjp 
mDg;gTk;. 

ePq;fs; njhpT nra;j cUg;gbapd; nkhj;jg; ngWkjpAld; fg;gy; fl;lzq;fs; 
cs;slq;fyhf njhiyNgrp> kpd;dQ;ry; my;yJ mQ;ry; %ykhf cq;fSf;F 
jfty; fpilf;fg;ngWk;. 

vg;gb fl;lzk; nrYj;JtJ: ngq;f@hpy; nrYj;jf;$ba tifapy;> Nfs;tp tiuT 

(demand draft) tq;fpf; fhNrhiy my;yJ jghy; gz mQ;ry; (postal money order) 
%ykhf ghgh[papd; fphpah Nahf mikg;G vd;w ngahpw;F tiue;J NkNy 
Fwpg;gpl;lLs;s tpyhrj;jpw;F cq;fSila fl;lzq;fis mDg;gTk;. 
tq;fpg;ghpkhw;wk; %yKk; ePq;fs; fl;lzk; nrYj;jyhk;. 

 

tq;fpf;fzf;fpd; ngah;   : ghgh[papd; fphpah Nahf l;u];l; (Babajis Kriya Yoga trust) 
tq;fpapd; ngah;        : gQ;rhg; Njrpa tq;fp (Punjab National Bank) 
tq;fpf; fpisapd; ngah;  : nrd;. gPl;lh]; nghd;bgpf;ry; nrkpdwp ky;Ny];tuk;   

   Nkw;F. (St. Peters  Pontifical Seminary Malleshwaram West) 
 

fzf;F tif         : Nrkpg;Gf; fzf;F 
fzf;F ,yf;fk;       : 126 10 10 1000 544 76 
RTGS / NEFT IFSC FwpaPL  : PUNB 046 2500 
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“Gjpa tpUe;jpdh; ,y;yk;” 

ngq;f@h; Mr;rpukj;jpd; Gjpa tpUe;jpdh; ,y;yj;jpy; jq;Fkpl trjp toq;Ftij 
ehk; kpfTk; kfpo;r;rpAld; mwpaj;jUfpNwhk;. ,e;j ,lkhdJ ,U miwfisAk; 
rikayiw kw;Wk; foptiw> fhw;whb trjp> Rj;jpfhpf;fg;gl;l jz;zPh; toq;fp 
kw;Wk; ePh; #lhf;fp kw;Wk; tprhykhd Kw;wj;ijAk; nfhz;like;Js;sJ. ,J 
ngq;f@h; ky;Ny];tuj;jpy; mikjpahd FbapUg;G gFjpapYk;> ~hg;gpq; gFjpfs;> 
Nfhapy;fspy; ,Ue;J 15 epkpl eil J}uj;jpy; cs;s rk;gpfp tPjpapy; 
mike;Js;sJ. 

Nahfk; kw;Wk; jpahdg;gapw;rpfs; nra;tjw;F Vw;w tpjj;jpy; rpwe;j Rw;Wr; #oiyf; 
nfhz;like;jjhfTk; Mrpuk trjpfis ,yFthf mZff; $ba tifapYk; 
,e;j ,lk; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ. Xh; ,uT jq;Ftjw;F &.2000 (US$30)  my;yJ 

xU thuj;jpw;F      &.10>500 (US$157)  ed;nfhilahf toq;FkhW 
Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;. ,jpy; fhiy czTk; cs;slq;Fk;. FWq;fhy my;yJ 
ePz;lfhy tpUe;jpdh;fSf;Fk; ,e;j ,lk; toq;fg;gLk;. Kw;gjpT nra;J 
nfhs;tjw;F Mrpuk Kfhikahsh; jpU. tpNdhj; mth;fis njhlh;G nfhs;sTk;. 

njhiyNgrp: (91)- 98 456 61 221  vinod@babajiskriyayoga.net 

 

 

ngq;f@h; Mrpukj;jpd; jw;Nghija Gjpa tpUe;jpdh; ,y;yj;jpd; 
Kfg;Gj;Njhw;wk; 

mailto:vinod@babajiskriyayoga.net

