
ேயாகா
ேநாy எ(rp+ சk(ைய ேமmப2tத



அ"#கm

உட78 இயkக:கll, <வாச 

ப>?@கll ம?Am ேயாக Bkகm 

ஆDயவ?E8 Fலm ேயாகா ப>?@ 

சமHைலைய HைலHAt(, 

உடIkJm மனLkJm சாதகமான 

MைளOகைள ஏ?ப2tLm.

1:00  

மனLkJm உடIkJm ஏ?ப2m மன 

அRtதம ம?Am ஏ?றtதாTO 

ைவரsகWடXYnL நமL ேநாy 

எ(rp+ சk(ைய பல[னpப2tLDறL 
.  

https://youtu.be/xMebklw5Xzs


 
 

 
தயா\p+: - 
 
- ேயாகா பாy ேதைவ>lைல. 
- ஒYவYkெகாYவr இைடேய JைறnதL 
ஒ8A `தl இரa2 bcடr ெதாைலMl 
உcகாrnL   ெகாlld:கll. 
- ெவAm வ>?El ப>?@ ெசye:கll. 
- உ:கdkJ உயr இரtத அRtதm, 
இதயm அlலL fைரgரl hரc@ைனகll 
இYnதாl தMrkகOm. 
- உ:கdkJ உடlHைல ச\>lலாமl 
அlலL மயkகm ஏ?பcடாl, தயOெசyL 
உடனjயாக HAtL:கll. 
- [jேயாMl உllள `8எcச\kைககைள 
பாrkகOm. 
 

4:00  

&வாசpப,-.

fைரgரைல <tதpப2tLவL 
அ(கpபjயான சW, B@ Lகllகll 

ஆDயவ?ைற அக?ற உதODறL ம?Am 
மனைத ெதWவாக ைவt(YkDறL.

https://youtu.be/7FZklaIighY


 
 
தயா\p+: - 
 
- ேயாகா பாy ேதைவ>lைல.   
- ஒY ப2kைக>l அlலL அைம(யான 
உகnத இடt(l ஒ8E7YnL இரa2 
bcடr இைடெவW>l ப2tLk 
ெகாlld:கll. 
- கaகைள Fjkெகாa2 
வk`ைறகைளk ேகd:கll. 

ேயாக 1kகm

ேகாMc -19 இ8 பயtைத ேபாkக ேயாகா 
Htரா ஒY எWய ம?Am பயlllள மன 

அRtத Hவாரண fcபமாJm.

27:00  

https://youtu.be/RMjQjoRLfTs


3-4m 3ைலகll

10:00 

தயா\p+: - 
 
-  ேயாகா பாy ேதைவ>lைல. 
-  ஒ8E7YnL இரa2 bcடr 
இைடெவW>l H?க.   
-  ெவAm வ>?El MYmhயபj பல 
<?Aகைள ப>?@ ெசye:கll. 
- `8ெனcச\kைககdkJ [jேயாைவc 
பாrkகOm.  

nT இYkJm பjpபjயான வk`ைறகll 
[jேயாைவ HைறO ெசyDறL. 
 

உடைலem மனைதem சமHைலpப2tLm 
தotLவமான வ\ைச>8 Fலm ஒY 
Hைல>7YnL அ2tத இடt(?J 

ஆ?றl பாem.

https://youtu.be/nnaIvk7jdnY


hரணm ஆசனm - hராrtதைன Hைல 

ெகாேரானா ைவரs பயm இYnதேபா(Im நா8 ந8றாகOm 
மDTc@யாகOm இYkக ேவa2m.

உடைல சமHைலpப2tL:கll.  
மனைத ைமயpப2tL:கll.  
இதயtைதt (றkகOm.
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[ராhc hராணமாசனm 
- தைலnT hராrtதைன Hைல 

ேதாllபcைட ம?Am மpkகcj8 இAkகtைதk 
JைறkகOm. 
மனைத அைம(யாக ைவt(Ykக. 
உட7l ஆ?றைல அ(க\kகOm கc2pப2tதOm. 
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அqச7 `tரா கa +Yவm ைமயt(?J - கa 
+Yவ ைமயt(l hராrtதைன

ேதாllபcைட பத?றm Jைறkக. 
அைம(kJ. 
ெவWேய?Am `ைறைய <tதm ெசyய.
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உtகsதசனா - நா?கா7 Hைல

`ழ:காl ம?Am வ>?A வ7ையk JைறkகOm. 
வIவான MYpப சk(ைய வளrtLk ெகாlld:கll. 
வ>A ம?Am மasர7l சமHைல.
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உtகடா ேகானாசனா ேநரான காlகll- ேதM Hைல 
ேநரான காlகll 

ேமl `LDl பத?றtைத M2Mkக. 
உணrc@கைள <வாசtLட8 கc2pப2tதOm. 
இதயm ம?Am @AJடைல வIவாக ைவt(Ykக.
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உtதனாசனா - `8ேனாkD வைளO

ேதாllபcைட ம?Am `LDl பத?றtைத M2Mkக. 
பயtைதk JைறkகOm. 
@Atrpைப ம?Am @Atரக:கW8 ெசயlபாcைட 
ேமmப2tதOm.
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ேகாரuாசனா- ப< மnைத Hைல

ெநDTவான காlகll, `ழ:காlகll, கvkகாl 
காlMரlகll ம?Am nT `LJ. 
பயtைத ெவlI:கll. 
@Atரக:கW8 ெசயlபாcைட சமpப2tதOm. 

7



Muாசனா - மரm Hைல

hjp+ tkக. 
தளrவான உடl. 
ெச\மானtைத ேமmப2tLDறL. 
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t\யk தடாசனா 
- சாynத பைன மரm Hைல

உட78 பkக:கWl பத?றtைத tkக. 
ேகாபtைதk Jைறkக. 
ஒc2ெமாtத ெச\மானtைத ேமmப2tLDறL.

9-1



t\யk தடாசனா 
- சாynத பைன மரm Hைல

உட78 பkக:கWl பத?றtைத tkக. 
ேகாபtைதk Jைறkக. 
ஒc2ெமாtத ெச\மானtைத ேமmப2tLDறL.
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நமsகரா- hராrtதைன Hைல

ெகாேரானா ைவரs பயm இYnதேபா(Im நா8 ந8றாகOm 
மDTc@யாகOm இYkக ேவa2m.

உட7l உllள Mைறpைப tkD, ெச\மானtைத 
எWதாkJ:கll. 
ேகாபt(?J சDp+tத8ைம. 
கlwரைல சமpப2tதOm.
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