
  

அன்புடையீர,்  

அனைத்து ஆை்மிக மற்றும் சேனை அனமப்புகளுக்கு, ஹிந்து ஆை்மிக மற்றும் சேனை அறக்கட்டனையிை் பணிைாை 

ைணக்கங்கை். 

ஹிந்து ஆை்மிக மற்றும் சேனை அறக்கட்டனை, இந்தியா மற்றும் உலகளாவிய அளவில் வந்தனம் எனப்படும் வழிபாை்டு 

நிகழ்விடன நைத்தி வருவடத தாங்கள் அறிவீரக்ள். நமது கலாசாரத்டத உலக அரங்கிற்கு படற சாற்றும் வண்ணம் இந்த 

நிகழ்சிகள் அடமந்திருக்கின்றன.   

எமது இந்த அணுகுமுடறயானது, அறிவியல் ரதீியாகவும், பாரம்பரிய முடறயிலும் கை்ைடமக்கப்பைை்தாகும். இதன் மூலம் 

சமுதாயத்தில் பல்வவறு தரப்பு மக்களிைமும்  

1) ைைம் மற்றும் ைை விலங்குகனைப் பாதுகாத்தல் 

2) ஜீைராசிகனைப் சபணுதல்  

3) சுற்றுேச்ூழனலப் பராமரித்தல்  

4) பபற்சறார், பபரிச ார ்மற்றும் ஆசிரி ரக்னை ைணங்குதல்  

5) பபண்னமன ப் சபாற்றுதல்  

6) நாட்டுப்பற்னற உணரத்்தல் 

ஆகிய வமற்கண்ை ஆறு கருத்துக்கடள ககாண்டு கசல்கின்வறாம். 

பாரத வதசத்தின் உயிர ் புள்ளியாக விளங்கும் கலாசச்ாரத்டதயும், பாரம்பரியத்டதயும் மிகப் பரவலாக ககாண்டு கசல்வதற்கு 

வமற்கண்ை ஆறு கருத்துக்களும் வழி வகுக்கிறது. 

வமற்கண்ை உயர ்பண்புகடள பாதுகாத்து வருவதும், அடுத்த தடலமுடறக்கு அதடன ஒப்படைப்பதும், குடும்பம் என்னும் உயரவ்ான 

அடமப்பாகும். இதன் வழியாகத்தான் சகிப்புத்தன்டம, இரக்கம், பகிரந்்து உண்ணுதல் வபான்ற உயரக்ுணங்கள் வாடழயடி 

வாடழயாக நம் நாை்டில் வளரந்்து வருகிறது. 

இந்த மிக உயரந்்த பண்பாைட்ை எந்த கல்விக்கூைங்களும் கை்ைடமப்பதில்டல. ஆனால், நமது நாை்டில் குடும்பங்களும், ஆன்மிக 

நம்பிக்டக ககாண்ை சமுதாய கை்ைடமப்புகளும் இதடன காப்பாற்றி,  வளரத்்து வருகிறது. 

வமற்கூறிய ஆறு கருத்துகள் சாரந்்த பண்புகளில் பங்வகற்று உயரிய இலக்கிடன நாம் அடைவவாம். இத்துைன் எவ்வாறு 

நிகழ்சச்ியிடன நைத்த இருக்கிவறாம் என்பதடன இத்துைன் விளக்கியுள்வளாம். வமலும் தகவல்கள் அவ்வப்வபாது அடமப்பின் வழி 

உங்கடள வந்தடைய ஆவன கசய்வவாம். 

வமலும் தகவல்களுக்கு :  

7823939086 / 9345954670 / 74 மற்றும், 044 - 2462 2310/11/12/13 ஆகிய எண்களிலும், hssfpromo1@gmail.com என்னும் மின்னஞ்சல் வழியும், 

கதாைரப்ு ககாள்ளலாம்.  

ைாருங்கை் ைைமாை உலனக இனணந்து உருைாக்குசைாம். 

நன்றி மற்றும் நமஸ்காரங்கள். 

இப்படிக்கு, 

 

திரு. சேஷாத்திரி  

பிரதாை ஒருங்கினணப்பாைர ்(ஆை்மிக அனமப்புகை்) 

ஹிந்து ஆை்மிக மற்றும் சேனை அனமப்பு - தமிழ்நாடு பிராந்தி ம். 

mailto:hssfpromo1@gmail.com


 

  

மாைை ைந்தைா  

*மனுஷ்ச ா பத ்ை ரூசபண* என்பது ஆன்வறார ்வாக்கு.  

அந்த வடகயில் இடறவன் நமக்கு மனிதரக்ளின் வடிவில் பல நன்டமகடள கசய்து வருகிறான். 

நாம் நமது அன்றாை வவடலகளில் பல சமயம் இவற்டற புறம் தள்ளி விடுகிவறாம். அது மாத்திரம் இல்டல 

அதடன புறக்கணிக்கவும் கசய்கிவறாம். உண்டமயில் ஒரு கநாடி இது வபான்ற கசயல் வீரரக்ளின் 

கசயல்கடள நாம் சற்வற வநாக்கினால் நாம் வாழ்வதின் அரத்த்ம் என்ன என்பது கதளிவாகத் கதரியும். 

நாம் இன்று நிம்மதியாக உறங்கிக்ககாண்டும் ஆைல் பாைல் வபான்ற வகளிக்டககளிலும் நம்டம மறந்து 

ஈடுபை்டிருக்டகயில், எங்வகா ஒரு உடர பனி மடலயின் ஒவ்கவாரு ஓரத்திலும் ஒரு வீரன் நம்டம பாதுகாத்துக் 

ககாண்டிருக்கிறான்.  

நாம் வாழும் பகுதிகளில் ஒவ்கவாரு இைத்திலும், காவல் துடற, அரசாங்க வசடவயில் உள்ள 

தீயடணப்புத்துடற, மருத்துவம், சுகாதாரம் என அடனதத்ு துடறகளும் நம்டம அரண் வபால காத்துககாண்டு 

இருக்கின்றன.  

இவரக்ளுக்கு வாழ்வின் ஒரு நாவளனும் நாம் வந்தனம் கசய்யவில்டல எனில் நாம் வாழ்வதன் அரத்்தம் என்ன 

என்று நம்டம நாவம வகள்வி வகை்கும் நிடலக்கு தள்ளப்படுகிவறாம். 

இதடன உணரந்்வத ஹிந்து ஆன்மிக மற்றும் வசடவ அறக்கை்ைடள, தனது கண்காை்சிகளில், 6 முக்கிய 

அம்சங்களில் நாை்டுப்பற்டற உணரத்த்ுதல் என்படத  ஒரு முக்கிய அம்சமாக வபாற்றுகிறது.  

இதடன ஒவ்கவாரு ஆன்மிக, வசடவ மற்றும் சமுதாய அடமப்பும் பின்பற்றி அவரக்ளும் இத்தடகய 

வந்தனங்களில் ஈடுபை்டு தங்களது நன்றிடயயும் வணக்கத்டதயும் கதரிவிக்க வவண்டியது வாழ்நாள் கைடம 

என்று கருதுகிறது. 

எனவவ வரும் 26ம் வததி, ஜனவரி மாதம், மாைை ைந்தைா என்னும் மானுைத்டத வபாற்றும் நிகழ்டவ ஒவ்கவாரு 

அடமப்பும் நாை்டுப்பற்டற வளரப்்பதற்கு அடனவரும் ஊக்கம் ககாடுக்க தாழ்டமயுைன் 

வகை்டுக்ககாள்கிவறாம். 

மற்ற வதசங்கடளப்வபால பாரதம் கவறும் ஒரு பிடி மண் அல்ல. இந்த வதசதத்ின் உயிர ்மூசச்ு, ஹிருதய துடிப்பு 

சிந்தடன என அடனதத்ும் மனிதலுள் இடணந்து உருவான வதசம். 

நம் வதசமும் அதன் கதய்வங்களும் நம் தரம்மும் இடணந்தது தான் இந்த பாரதத ்திருநாடு. இந்த மூன்டறயும் 

பிரித்து பாரக்்க இயலாது.  

அதனால் ஹிந்து ஆன்மிக மற்றும் வசடவ அறக்கை்ைடள நைதத்ும் இந்த நிகழ்விற்கு அடனவரும் ஒதத்ுடழப்பு 

தருவீரக்ள் என நம்புகிவறாம்.  

அதிவல உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ராணுவ வீரடர அடழத்து அவருக்கு கபான்னாடை வபாற்றி 

நாை்டுப்பற்டற பற்றிய உடர நிகழ்த்தசக்சால்லி கபருடம ககாள்வவாம். 

இதுபற்றிய வமலும் விவரங்கடள www.hssf.in என்னும் இடணயதளத்தின் வாயிலாகவவா, அல்லது கீழ்காணும் 

கதாடலவபசி எண்கள் வாயிலாகவவா கதாைரப்ு ககாண்டு கதரிந்து ககாள்ள வவண்டுகிவறாம். 

7823939086 / 9345954670 / 74 மற்றும், 044 - 2462 2310/11/12/13 ஆகி  எண்கைிலும், hssfpromo1@gmail.com எை்னும் 

மிை்ைஞ்ேல் ைழியும், பதாடர்பு பகாை்ைலாம்.  
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எதிர் ைரும் 26-01-2021 அை்று நனடபபற இருக்கும் “மாைை ைந்தைா-2” 

எை்னும் நிகழ்ேச்ிக்காை ைழிகாடட்ுதல்கை். 

 

சததி: 26-01-2021     சநரம்: கானல 10.00 - 11.00 மணி ைனர 

 

நாடட்ுப்பற்னற ைைர்த்தல் 

  

 ார்  ாபரல்லாம் பங்கு பகாை்ைலாம்? 

 

ஆன்மிக மற்றும் சமூக அடமப்புகள், மைாலயங்கள்,  தன்னாரவ் கதாண்டு நிறுவனங்கள், 

காரப்்பவரைட்ுகள், வணிக, கதாழில் வல்லுநரக்ள், குடும்பங்கள் மற்றும் அடனத்து தரப்பு 

மக்களும் எல்லா சங்கத்தின் ஒவ்கவாரு அங்கத்தினரக்டளயும் பங்குகபறுமாறு தாழ்டமயுைன் 

வகைட்ுக்ககாள்கிவறாம்.  

 

முக்கி  குறிப்பு : அரசிை் அனைத்து பகாசராைா ைழிகாடட்ுதல்களும்  அைசி ம் 

பிை்பற்றப்பட சைண்டும் 

 

மாைை ைந்தைா-2 பாரத மாதா ைந்தைம் மற்றும் பரம்வீர் ைந்தைம்  

கசய்ய வதடவயான கபாருை்கள் 

 

1. மஞ்சள் தூள்    5 கிராம் 

2. குங்குமம்     5 கிராம் 

3. சந்தனம்    2 கிராம் 

4. தண்ணீர ்    1 லிை்ைர ்

5. விளக்கு     1 அல்லது அதற்கு வமற்பை்ைடவ    விரும்பியபடி 

6. மலரக்ள்     உதிரி துளசி, துளசி மாடல வபாதுமான அளவு  

7. ஊதுவத்தி     2 எண்கள் 

8. கற்பூரம்     5 எண்கள் 

9. சிறிய வபக் தீ கபை்டி  1 எண் 

10. சிடலகள் அல்லது   வபாை்வைா பைங்கள், பாரத மாதா, ராணுவ வீரரக்ள் 

 

பின்னணியில் தங்களின் அடமப்பு மற்றும், இயன்றால் HSSF (ஹிந்து ஆன்மிக வசடவ 

கண்காை்சி அடமப்பின் வலாவகாவுைனான ஒரு வபனர)் - வஜகபக் , பி.டி.எஃப் இத்துைன் 

இடணக்கப்பைட்ுள்ளது. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிகழ்ேச்ி நிரல் 

1. கானல 10.00 முதல் 10.09 மணி ைனர  

விளக்கு ஏற்றுதல், டமத்ரம்ீ பஜவத மற்றும் கருப்கபாருள் பாைல். (லிங்கில் ககாடுக்கப்பைட்ுள்ளது) 

1. https://youtu.be/Z-LpxijA1mY  -  அசவதாமா சத்கமய 

2. https://youtu.be/iyBA1BRs2y8  -   டமத்ரீம் பஜவத 

3. https://youtu.be/4ga04q7_TTk   -  ஈஸா வாஸ்யம் எனத் கதாைங்கும் பாைல் 

2. கானல 10.10 முதல் -10.13 மணி ைனர  

ஒருங்கிடணப்பாளரால் பங்வகற்பாளரக்ளுக்கு வழிகாைட்ுதல்கள். 

3. கானல 10.14 முதல் -10.15 மணி ைனர  

HSSF அடமப்பு மற்றும் சம்ஸ்காரம், சின்னம் மற்றும் குறியீடு, கருத்துகடளப் பற்றிய சுருக்கமான 

விளக்கம். 

4. கானல 10.16 முதல் 10.30 மணி ைனர  

வந்தனம் (லிங்கில் ககாடுக்கப்பைட்ுள்ள பாைல்கள் இடசக்கப்பைலாம் அல்லது ஸ்வலாகங்கள் 

இருக்கலாம். மந்திரம் அல்லது வபாற்றி கசால்டகயில் பூக்கடள வழங்கவும்) 

1. https://youtu.be/p8JcVvSZMLw -  பாரத தாவய    

2. https://youtu.be/sEMi39vexAw - வ ா அஸ்ஸி ஃகபௌஜி 

3. https://youtu.be/p5TlBMzR9Kk  - கதம் 

4. https://youtu.be/GXgo4yrRrD8   -  கஜவயாஸ்துவத 

5. https://youtu.be/L6pHa2U5V3Y  - வஜாகதா சிரி கபளகினால்  

6. https://youtu.be/Pz5eegFSC0Q - நவமா நவமா 

5. கானல 10.31 முதல் 10.40 மணி ைனர  

வாழ்த்து மற்றும் ஆசி உடர அல்லது நிகழ்சச்ி குறித்து உடர 

6. கானல 10.41 முதல் கானல 10.56 ைனர  

திை்ைத்டதப் பற்றிய கருத்து அல்லது அனுபவத்டதப் பகிரத்ல் 

7. கானல 10.57 முதல் கானல -11.00 ைனர  

வந்வத மாதரம். 

1. https://youtu.be/c3UP5dmsAk8 -  வந்வத மாதரம் 

https://youtu.be/Z-LpxijA1mY
https://youtu.be/iyBA1BRs2y8
https://youtu.be/4ga04q7_TTk
https://youtu.be/p8JcVvSZMLw
https://youtu.be/sEMi39vexAw
https://youtu.be/p5TlBMzR9Kk
https://youtu.be/GXgo4yrRrD8
https://youtu.be/L6pHa2U5V3Y
https://youtu.be/Pz5eegFSC0Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பபாது அறிவிப்பு சபைர் டினேை் – Genaral Design 

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

தங்கைிை்  அனமப்பு / தைி நபர்கை், கணிைி ைழி பதிவு பே ்து பகாை்ை ைழிகாட்டி  : 

படி 1.  

www.hssf.in என்ற இடணய தளம் கசன்று அங்வக ககாடுக்கப்பைட்ுள்ள 

கரஜிஸ்ை்வரஷனுக்கான கபாத்தாடன கிளிக் கசய்து உங்கள் விவரங்கடள பதிவு 

கசய்க. 

குறிப்பு:   

தங்களுைன் வசரந்்து வந்தனம் கசய்தவரக்ளுக்கு டிஜிை்ைல் சான்றிதழ் வதடவ எனில் 

அவரக்டளவய தனிப்பதிவு கசய்வதற்கு பரிந்துடற கசய்யவும். 

 

http://www.hssf.in/

