
யந்த்ரா சராதனரா மூலம் வராழ்வ 
வளமராக்குங்கள் 

பைரவிபை உங்கள் இல்லம் 
க்கொண்டு கெலலுங்கள்



தெய்வீக தெணென்மையின உச்சமைாக விளங்கும் லிங்க்ெரவி - ்சத்குரு 
அவரகளால் பிராணப் பிரதிஷ்டை மூலம் பிரதிஷ்டை த்சய்்யப்ெடடைவள் - ஒரு 
்சாொரண கல் கடைவுள் ென்மை்யாக ்சக்தியூடடைப்ெடும் அபூரவ த்ச்யல்மு்ைய்ய 
பிராணப் பிரதிஷ்டை.  

உக்கிரமும், அளவறை கரு்ணயும் ஒருய்சர அ்மைநெவள் நம் யெவி. 

உடைல்நலம், தொருள் வளம், ஆனமைெலம் என ென ெக்ெரகளுக்கு அ்னத்து 
நன்மைக்ளயும் ொய்்மையுடைன அருள்ெவள் லிங்க்ெரவி யெவி. 

முழு்மை்யான ெக்தியுடைன, அரப்ெணிப்பு உள்ளத்துடைன ்ெரவி யெவி்்ய 
அணுகுவயெ, அவளது ்சக்திக்ள உள்வாங்குவெறகு மிகசசிைநெ வழி. 

்ெரவியின அருள்கடைாட்சம் ெங்கள் இல்லத்தில் நி்ல தெறும்ெடி, ொங்கள் 
வாழும் இடைத்்ெ ்சக்தியூடடை யவணடும் எனறு விரும்புெவரகளுக்கு, ்சத்குரு 
அவரகள் ்சக்திமிக்க ்யநத்ரா ்சாெனா்வ வழங்குகிைார.

‘்சத்குருவுடைன ்யநத்ரா ்வெவம்’ - ்சத்குருவுடைன யநரடி்யாக ெங்யகறகும் நிகழ்சசி 
- இநெ அபூரவமைான வாய்ப்பின யொது, உங்களுக்தகன ெனிப்ெடடை ்யநதிரமும், 
அெனுடைன ்யநதிர ்சாெனாவும் ்சத்குருவிடைம் இருநது தெறறுக்தகாள்ளலாம். 
இரணடு ்சாெனா அம்்சங்கள் ்சத்குருவால் உருவாக்கப்ெடடிருக்கினைன - ்ெரவி 
்யநதிர ்சாெனா மைறறும் அவிக்ன ்யநதிர ்சாெனா.



திருமைணமைான ெம்ெதிகளுக்கு அல்லது ெனி நெரகளுக்கும் ்சத்குரு ்சக்திமிக்க 
்ெரவி ்யநதிர ்சாெனா தீட்்ச்்ய வழங்குகிைார. இென மூலம் அவரகளுக்கும் 
அவரகளின குடும்ெத்ொருக்கும் வாழ்வில் ஆயராக்கி்யம், தவறறி, வளம் 
ஆகி்ய்வ ஓர இ்யல்ொன வி்ளவாக அ்மைநதிடும்.

இது 2500 ்சதுர அடி வ்ர அ்மைநதிருக்கும் இல்லங்களுக்கு உகநெொக இருக்கும்.

நிகழ்சசிக்கான கடடைணம்: ரூொய் 4,93,000 

*இது ெவிர ்யநதிரம் ெனி்யாக வாங்கப்ெடை யவணடும் . 

்ெரவி ்யநதிரத்தின எ்டை: 30 கியலா, அளவு: 19” x 15” x 5”.

என்னப் பற்றிக்்்கராண்டு முடமராக்கி ்வ்ததிருநத 
பதற்்றம், பயம், க்கராபம் எலலராம் ம்்றநது யநதி் 
்வபவ நராள் முதல இனறு வ்் சலனமற்்றவனரா்க, 
அ்மதியரா்கவும், நிதரானமரா்கவும் உருமராறி 
இருக்கிக்றன. ்கடநத ப்தது வருடங்களரா்க, கதவியின 
அருள்தரான என்ன ஏநதிச் ்சலகி்றது. பல 
பி்ச்ச்ன்களிலும், ்கஷடமரான ்கராலங்களிலும் 
நரான துளியும் பராதிப்பிலலராமல ்வளிகய 
வநதிருக்கிக்றன. 

– JD க்கராஷ, Essex UK

பைரவி ைந்திர ெொதனொ



“அவிக்ன” எனைால் “ெ்டைக்ள நீக்குவது” எனறு அரத்ெம். திருமைணமைான 
ெம்ெதிகளுக்கு, ெனிநெரகளுக்கு மைறறும் தொழில் ெங்காளிகளுக்காகவும் 
்சத்குரு ்சக்திமிக்க அவிக்ன ்யநதிர ்சாெனா தீட்்ச்்ய வழங்குகிைார. யெவியின 
அருளால் உ்யவுத் ென்மையுடைன இலகுவாக நீங்கள் த்ச்யல்ெடுவெறகு இநெ 
்சாெனா உெவுகிைது. ெனிப்ெடடை அளவிலும், தொழிலிலும், ஆனமீக நி்லயிலும் 
நீங்கள் உங்களது முழுத்திைனுடைன சிைப்ொக இ்யங்கிடை உெவுகிைது.

இது 2500 ்சதுர அடிக்கு யமைல் அ்மைநதிருக்கும் இல்லங்களுக்கும், 
அலுவலகத்திறகும் உகநெொக இருக்கும். (2500 ்சதுர அடிக்கு கு்ைவாக அ்மைநெ 
இல்லங்களில் இருப்ெவரகளும் கலநதுதகாள்ளலாம்.)

நிகழ்சசிக் கடடைணம்: ரூொய் 7,93,000  
* இது ெவிர ்யநதிரம் ெனி்யாக வாங்கப்ெடை யவணடும் 

அவிக்ன ்யநதிர எ்டை: 150 கியலா, அளவு: 36” x 30” x 8”

்கஷடமரான சூழநி்ல்களில கூட அ்ன்ததும் சராத்கமரா்க 
அழ்கரா்க நி்கழகின்றன. கதவியுடன கூடகவ வி்லமதிப்பற்்ற 
அ்மதியும் சநகதராஷமும் உடன வநதிருக்கி்றது. எங்கள் 
வீட்டிற்கு வரும் மற்்றவர்கள் கூட கதவியின சக்தி்ய 
தவ்றவிடுவதில்ல, அவர்களும் அவ்ள உண் முடிகி்றது.

- கல்பனா மணியார், ஹெட் - பிசினஸ் ஹ�ாலயூஷன்ஸ், 
எடேலஹவெய்ஸ் டகப்பிட்ேல லிமிஹேட், மும்்ப

அவிகன ைந்திர ெொதனொ 



்்பரவி யந்திர �ாதனாவுக்கு யார் ்பதிவு ஹ�ய்துஹகாள்ளலாம?

அடிக்கடி க்கட்கபைடும் க்கள்வி்கள்

்ெரவி ்யநதிர ்சாெனாவுக்கு ெனிநெரகள் அல்லது திருமைணமைான 
ெம்ெதிகள் ெதிவு த்சய்து தகாள்ளலாம். திருமைணமைான ெம்ெதி்யாக 
இருநொல் ்யநதிர ்வெவத்தில் ஒனைாக கலநது தகாள்ளலாம்.

்வெவத்தில் கலநது தகாணடை பிைகு ஒருவர திருமைணம் த்சய்து 
தகாணடைால், அவரது ெம்ெதியும் ்யநதிர ்வெவத்தில் கறறுக் 
தகாடுக்கப்ெடடை உள்ளங்்க ்சடைங்்க தினமும் த்சய்்யலாம். (திருமைணம் 
ஆகி மூனறு மைாெங்களுக்குப் பிைகு த்சய்்யலாம்). இெறகான 
வழிகாடடுெலுக்கு, ்யநதிர ்வெவ குழுவின்ர தொடைரபுதகாள்ள 
யவணடும்.

திருமைணமைான ெம்ெதிகளாக இருநொல், இருவரும் ய்சரநது ்யநதிர 
்வெவத்தில் கலநதுதகாள்வயெ சிைநெது. அது முடி்யாெ ெட்சத்தில், 
ஒருவர கலநது தகாள்ளலாம்.

ெம்ெதிகளில் ஒருவர இைநது யொயிருநொல், அவர (70 வ்யதுக்கு 
யமைல்) ெனனு்டை்ய மைகன அல்லது மைகளுடைன ய்சரநது ்வெவத்தில் 
கலநதுதகாள்ளலாம், (மைகன அல்லது மைகளுக்கு திருமைணம் ஆகாெ 
ெட்சத்தில் மைடடும்). மைகன அல்லது மைகளுக்கு திருமைணமைாகி இருக்கும் 
ெட்சத்தில், அவர மைடடும் ெனி்யாக கலநதுதகாள்வது நல்லது, 
ஏதனனைால் திருமைணத்திறகுப் பின அவரது மை்னவி (அல்லது 
கணவன) தின்சரி ்சடைங்கில் ெங்யகறக முடியும்.

்யநதிர ்வெவத்தில் கலநதுதகாணடை இருவர மைடடுயமை அங்கு கறறுக் 
தகாடுக்கப்ெடடை உள்ளங்்க ்சடைங்்க த்சய்்யவும், ்யநதிரத்்ெத் தொடைவும் 
முடியும். இல்லத்தில் உள்ள மைறைவரகளும், வீடடிறகு வருெவரகளும் 
யெவியின அருளில் அமைரலாம், ்யநதிர ்சாெனா அ்ையில் யெவிக்கு 
அரப்ெணங்கள், அச்சல அரப்ெணம் த்சய்்யலாம், மைறை ெயிறசிக்ளயும் 
த்சய்்யலாம்.



அவிக்ன யந்திர �ாதனாவுக்கு யார் ்பதிவு ஹ�ய்துஹகாள்ளலாம? 

அவிக்ன ்யநதிர ்சாெனாவுக்கு ெனிநெரகள் அல்லது திருமைணமைான 
ெம்ெதிகள், அல்லது ஏயெனும் இரணடு தொழில் ெங்காளிகள் 
ெதிவுத்சய்து தகாள்ளலாம். இருவராக இருநொல் ்யநதிர ்வெவத்தில் 
ஒனைாக கலநது தகாள்ளலாம். பிசினஸ் ொரடனரகளில் ஒருவர 
ஆணாகவும் இனதனாருவர தெணணாகவும் இருநொல், இருவரில் 
ஒருவரொன ்வெவத்தில் ெங்யகறகவும், ்சடைங்்க த்சய்்யவும் முடியும். 
இருப்பினும், பிசினஸ் ொரடனரகள் அ்னவருக்கும் யெவியின 
இருப்பில் அருடெ்யனகள் கி்டைத்திடும். 

பிசினஸ் ொரடனரகள் இருவருயமை ஆணாக அல்லது தெணணாக 
இருநொல், இருவருயமை ்யநதிர ்சாெனாவில் தீட்்ச தெறறுக்தகாள்ள 
முடியும். அநெ இருவருயமை ்யநதிர ்வெவத்தில் கலநதுதகாள்வது 
அவசி்யம்.

பிசினஸ் ொரடனரகள் அ்னவருக்கும் யெவியின அருளால் ெலனகள் 
கி்டைத்திடும், ஆனால் ்யநதிர ்சாெனாவில் தீட்்ச தெறை அநெ இருவர 
மைடடுயமை ்வெவத்தில் கறறுக் தகாடுக்கப்ெடடை உள்ளங்்க ்சடைங்்க 
தினமும் த்சய்்யயவா, ்யநதிரத்்ெ தொடையவா முடியும். 

திருமைணமைான ெம்ெதிகளாக இருநொல், இருவரும் ய்சரநது ்யநதிர 
்வெவத்தில் கலநதுதகாள்வயெ சிைநெது. அது முடி்யாெ ெட்சத்தில், 
ஒருவர கலநது தகாள்ளலாம்

ெம்ெதிகளில் ஒருவர இைநது யொயிருநொல், அவர (70 வ்யதுக்கு யமைல்) 
ெனனு்டை்ய மைகன அல்லது மைகளுடைன ய்சரநது ்வெவத்தில் கலநது 
தகாள்ளலாம், (மைகன அல்லது மைகளுக்கு திருமைணமைாகாெ ெட்சத்தில் 
மைடடும்). மைகன அல்லது மைகளுக்கு திருமைணமைாகி இருக்கும் ெட்சத்தில், 
அவர மைடடும் ெனி்யாக கலநதுதகாள்வது நல்லது, ஏதனனைால் 
திருமைணத்திறகுப் பின அவரது மை்னவி (அல்லது கணவன) தின்சரி 
்சடைங்கில் ெங்யகறக முடியும்.

்யநதிர ்வெவத்தில் கலநதுதகாணடை இருவர மைடடுயமை அங்கு கறறுக் 
தகாடுக்கப்ெடடை உள்ளங்்க ்சடைங்்க த்சய்்யயவா, ்யநதிரத்்ெ தொடையவா 
முடியும். இல்லத்தில் உள்ள மைறைவரகளும், வீடடிறகு வருெவரகளும் 
யெவியின அருளில் அமைரலாம், ்யநதிர ்சாெனா அ்ையில் யெவிக்கு 
அரப்ெணங்கள் த்சய்்யலாம், அச்சல அரப்ெணம் த்சய்்யலாம், மைறை 
ெயிறசிக்ளயும் த்சய்்யலாம்.



ைந்திர ெொதனொ அபைபை எபைடி அபைக்க கேண்டும்?

யெவிக்காக பிரத்ய்யகமைாக அரப்ெணிக்கப்ெடடை ஓர இடைமைாக, ்யநதிர 
்சாெனாவுக்தகன அ்மைக்கப்ெடடை ெனி அ்ை்யாக இருப்ெது மிகவும் சிைநெது.

அவவளவு இடைம் இல்லாெ ெட்சத்தில், யெவிக்கான இடைத்்ெ உங்களது லிவிங் 
ரூமில் அல்லது ெடுக்்க்ய்ையில் அ்மைத்துக்தகாள்ளலாம். ஆனால், 
யெவிக்கான இடைத்திலிருநது 10 அடி தூரத்திறகுள் ்சாப்பிடுவது, அருநதுவது, 
தூங்குவது எனறு எதுவும் இருக்கக்கூடைாது.

இநெ சூழ்ல உருவாக்க முடி்யாெ ெட்சத்தில், ஒரு தெடடி்்யப் யொனை அல்லது 
நானகு ெக்கமும் அ்டைக்கப்ெடடை யெவி ்சனனதி்்ய அ்மைக்கலாம். உங்கள் 
தின்சரி ்சடைங்்க த்சய்யும் யொதும், மைறை யநரங்களிலும் அநெ இடைத்்ெ திைநது 
்வத்திருக்கலாம். ஆனால், இநெ ்சனனதியிலிருநது 10 அடி தூரத்திறகுள் 
்சாப்பிடுவது, அருநதுவது அல்லது தூங்குவது என இருநொல் ்யநதிரா்வ 
மூடி ்வத்திருக்க யவணடும். இநெ தெடடி்்ய மைரம் அல்லது உயலாகத்ொல் 
அ்மைக்கலாம், த்ச்யற்க்யான சிநெடிக் தொருடக்ள ெ்யனெடுத்ெ யவணடைாம்.

ஒரு ெடுப்பு அல்லது தி்ர்்ய ்வத்து அநெ இடைத்்ெ ெனி்யாகவும் பிரிக்கலாம். 
தினமும் சில மைணி யநரங்களுக்கு, குறிப்ொக ்யநதிர ்சாெனா த்சய்யும் யநரத்தில் 
தி்ர்்யத் திைநது ்வத்திருப்ெது சிைநெது. இங்கிருநது 10 அடி தூரத்திறகுள் 
்சாப்பிடும் யொது, அருநதும் யொது அல்லது தூங்கும் யநரத்தில், அ்ெ மூடி 
்வத்திருக்க யவணடும்.

இநெ இடைத்தின சூழ்ல தூய்்மை்யாக ்வத்திருநது அென புனிெத்்ெ 
ெராமைரிப்ெது மிகவும் அவசி்யம்.

நீங்கள் விரும்பினால், இநெ இடைத்தில் லிங்க்ெரவி குடி, தி்யானலிங்க 
்யநதிரம், ்சத்குரு ்சனனதி அல்லது நீங்கள் ்வத்திருக்கக்கூடி்ய மைறை தெய்வ 
உருவங்க்ள ்வத்துக்தகாள்ளலாம்.

்யநதிர ்சாெனா அ்ை்்ய எநெ தி்்சயிலும் அ்மைத்துக் தகாள்ளலாம், சூரி்ய 
ஒளி யநரடி்யாக ்யநத்ராவின யமைல் ஒருயொதும் விழாெெடி ொரத்துக்தகாள்வது 
அவசி்யம்.



தினமும் கெயை கேண்டிை கெைலமுபை்கள்,  
ெடஙகு அல்லது ெொதனொ எனன?

நீங்கள் ்யநதிர ்வெவத்தில் கலநதுதகாள்ளும் யொது, உங்களுக்கு ்சத்குருவிடைம் 
இருநது ஒரு ்சக்திமிக்க ்சாெனாவிறகான தீட்்ச வழங்கப்ெடும். 11 நிமிடைங்களுக்கு 
த்சய்யும் இநெ புனிெமைான த்ச்யல்மு்ை்்ய, தீட்்ச தெறை இருவருயமை தினமும் 
ெனித்ெனி்யாக த்சய்்ய யவணடும். இருவரில் ஒருவர தவளியூர யொய் இருநொல் 
ெவிர, இருவரும் தினமும் இ்ெ த்சய்்ய யவணடும்.

யமைலும், உங்களது யெவி ்சனனதியில் தினமும் கு்ைநெது 20 நிமிடைங்களாவது 
நீங்கள் இருப்ெது அவசி்யம்.

தின்சரி த்ச்யல்மு்ை்்ய நீங்கள் ெகலிலும் இரவிலும் எநெ யநரத்திலும் 
த்சய்்யலாம். இ்ெ த்சய்வெறகு காலி வயிறு நி்ல அவசி்யமில்்ல. 
இருநொலும், இநயநரத்தில் வயிறு யல்சாக இருக்கும்ெடி ்வத்திருப்ெது சிைநெது.



கைௌர்ணமி அனறு கெயயும் அரபை்ணங்கள் எனன?

ஒவதவாரு தெௌரணமி அனறும், உங்களின 11 நிமிடை த்ச்யல்மு்ை்்ய 
த்சய்வெறகு முன அல்லது அ்ெ த்சய்ெபின, ஒரு யெங்காய் அல்லது ெழுத்ெ 
எலுமிச்்ச ெழத்்ெ யெவிக்கு அரப்ெணிக்க யவணடும்.

விரும்பினால் இயெ அரப்ெணத்்ெ அமைாவா்்ச அனறும் நீங்கள் த்சய்்யலாம். 
குறிப்ொக ெ்யம், இழப்பு, துக்கம் யொனை உணரவுகளில் இருப்ெவரகளுக்கு இது 
ெ்யனளிக்கும்.

யமைலும் இநெ அரப்ெணத்்ெ, அல்லது நீங்கள் விரும்பும் எநெ அரப்ெணமைாக 
இருநொலும், மைாெத்தின எநெ நாளிலும் அ்ெ யெவிக்கு அரப்ெணம் த்சய்்யலாம். 
இனிப்புகள், பூக்கள், தநய் தீெம், தவறறி்ல ொக்கு, அரிசி, எள் ஆகி்ய்வ 
ொரம்ெரி்யமைான அரப்ெணங்களில் சில. 



ைொதவி்லககு நொட்களில தினெரி 
ெடஙப்க கெயை்லொைொ?

ைந்திர ெொதனொபே தினமும் கெயை கேண்டுைொ?

ஆம், த்சய்்யலாம். அதுயொனை ெ்டைகள் எதுவும் இல்்ல.

ஆம், நீங்கள் ்சாெனா்வ தினமும் த்சய்்ய யவணடும். இருவரில் ஒருவர வீடடில் 
இல்லாெயொது, மைறதைாருவர தினமும் ்சடைங்்க த்சய்்ய யவணடும்.

்சத்குருவிடைம் ்சாெனாவிறகான தீட்்ச தெறை இருவர மைடடுயமை தின்சரி 
உள்ளங்்க ்சடைங்்க த்சய்்யலாம். நீங்கள் இல்லாெ யநரத்தில் மைறைவரகள் 
தினமும் விளக்கு ஏறறுவது, யெவிக்கு அரப்ெணம் த்சய்வது ஆகி்யவற்ை 
மைடடும் த்சய்்யலாம். தின்சரி த்ச்யல்மு்ை்்ய த்சய்்யக்கூடி்ய அநெ இருவ்ரத் 
ெவிர யவறு ்யாருயமை ்யநதிரத்்ெ தொடைக்கூடைாது, இது மிகவும் முக்கி்யமைானது.

எனனுபடை கைொ்கப ையிற்சி்கபை கதவியின 
ெனனதியில கெயை்லொைொ?
ஆம், த்சய்்யலாம். யெவியின ்சக்திமிக்க சூழலில் ெயிறசிக்ள த்சய்வது 
ெலனமிக்கொக இருக்கும்.



நொன இடம் ைொறும் ைடெத்தில ைந்திர ெொதனொ இடத்பத 
எபைடி அபைபைது?
மிகவும் இனறி்ய்மை்யாெ, அத்தி்யாவசி்யமைான யநரத்தில் மைடடும் உங்களது 
்சாெனா இடைத்்ெ நகரத்ெலாம் அல்லது மைாறறி்ய்மைக்கலாம். உங்களின புது 
வீடடில் அல்லது அலுவலகத்தில் யெவிக்கான இடைத்்ெ அ்மைக்கும் முன, 
அெறகான இடைத்்ெ தீரமைானமைாக நிரணயித்துவிடுங்கள். பிைகு யவறு எநெக் 
காரணத்திறகாகவும் அநெ இடைத்்ெ மைாறை யவணடைாம்.

நொம் இைந்த பிைகு எனன ஆகும்?

்யநதிர ்சாெனா்வ ஒரு ெ்லமு்ையில் இருநது இனதனாரு ெ்லமு்ைக்கு 
வழங்க முடியும். தீட்்ச தெறை ெனிநெர அல்லது ெம்ெதி்யர காலமைான பிைகு 
மைடடுயமை இ்ெ த்சய்்ய முடியும். ்யநதிர ்சாெனா்வ ்யாருக்கு வழங்க யவணடும் 
எனறு, உங்களது குழந்ெகளில் அல்லது உடைனபிைப்புகளில் ஒருவ்ர நீங்கள் 
யெரநதெடுக்க யவணடும், நீங்கள் காலமைான பிைகு, உங்களது உடைனபிைப்பு, 
மைகன அல்லது மைகள் அவரகளில் ஒருவர நமைது ்யநதிர ்வெவக் குழு்வ 
தொடைரபுதகாள்ள யவணடும், அவரகளுக்கு குறிப்புகள் வழங்கப்ெடும். குறிப்புகள் 
வழங்கப்ெடும் வ்ர, அவரகள் இநெ த்ச்யல்மு்ை்்ய த்சய்்யக்கூடைாது, 
்யநதிரத்தின த்சம்புப் ெகுதி்்ய தொடைவும் கூடைாது. யமைலும் அவரகள் 
உங்களுக்காக கால்ெரவ கரமைா த்சய்்யயவணடி்யது அவசி்யம்.

உங்களுக்கு குழந்ெகயளா உடைனபிைப்புகயளா இல்லாெ ெட்சத்தில், அல்லது 
அவரகள் ்யநதிர ்சாெனா்வப் தெை விரும்ொெ ெட்சத்தில், ்யநதிர ்வெவக் 
குழு்வ தொடைரபுதகாள்ளுங்கள்.
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ெக்தியில் அவ்ள நாடிடுங்கள் 
ெரிவின ்சமுத்திரம் அவயள

வீழ்சசியில் அவ்ள நாடிடுங்கள் 
விழுத்து்ண எனறும் அவயள

தீவிர விருப்ெத்தில் நாடிடுங்கள் 
ஈரத்திடும் கரு்ணயும் அவயள

குழப்ெத்தில் அவ்ள நாடிடுங்கள் 
தெளி்வத் ெருெவள் அவயள

தெய் ்ெரவி யெவி

அனபும் அருளும்

 ெத்குரு 


