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TOPIC:

The session has its own pride as the session
uncle passed was
away in Salem
conducted
but he
has arranged for the session as the topic and the timing is very important. We feel very proud about Ms.KavithaArulBalaji for
preparing delicious sacred dishes even in the situation of hurrying up to Salem for funeral.
10 young people from his company attended the session including Mr.KrishnaMoorthy from SunDev Company to study about the
session for Mr.DevAnand.
Mr.Karthic and Mr.RamMohan Rao were so responsible in handling the session.
Dr.Madeswaran adorned Mr.ArulBalaji
with the sacred dothy got from Madurai Meenakshi Temple. ArulBalaji also left to Salem after
initiating the session.
The session started with the decoding of Chitrai First festival. Slowly the topic came into the concept of intellect being
which is
represented as Vishnu tatva. From there the
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Why SriRama selected Hanuman to search Sitha? Why not he himself would have done it?
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Hanuman has confirmed that Sitha is in Lanka, and then what made him to get delayed
in Lanak to search for her?
Who is Hanuman? Who is Sitha? Who is Rama? Who is Sugreeva? Who is Ravana? What are Lanka and Ashokavana?
–All these
questions were decoded with corporate developmental theories.
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17.5.2011 report [10 members were present]
TOPIC: CREDIT
-DEBIT
What is thedifference between help
-service?
Without expecting anythingni return is serviceand it is in the higher level for everyone on this earth. Help is done for people who
belong to us and there may
\ can be some expectations.
We gavethe day to day examples for help and service and the talk was based
on three aspects whic
h forms the complete man. They are inspiration
-knowledge and service and we gave the ideas how these can
be derived into a corporate sector. The concept of pavam
-punyam as credit and debit to perform the life style ahas been explained
from the scientific a
pproach. Pava is the state of life in which we are in lack of energy to perform our actions to fulfill our needs and
every selfless action adds the credit and every selfish action makes the debit.

The fact behindself-development, duty and selfless service
has also been explained.
When everyoneperforms the selfless service from the home level why there is a need for aged homes and spiritual leaders to talk
about service?
இதுவும் சேவய தாச?!
தன் குமந்வதகள் பூங்காவுக்குத் தங்கவ அவமத்துச் சேல்க் சகட்டிருந்தும், தன் ண்ரின்
சதவயக்கு எ ீண்ட சபம் சகானிில் அயருக்கு உதயத் தன் ஒரு ாள் யிடுபவவனபம்
தினாகம் சேய்த அன்ர்.
தங்கள் ஒரு ாள் யருநாம்  ஆனிபக்கணக்கில் இருந்தும் அயற்ின் பன் தம் ண்ர்கின்
கூட்டபம் ட்பும் சரினது என்று சேர்ந்த ேி அன்ர்கள்.
தன் உடல் ம் இல்ாநல் இருந்தும் தன் ண்ர்களுக்காக அயர்கின் இன்சந சரிது என்று
ஓசடாடி யந்த ஒரு அன்ர்.
தன் சதாவக்காட்ேி ிகழ்ச்ேி ிகழ்யவதப் ற்ிக் கயவப் டாநல் தன் ண்ர்களுக்குத்
சதவயனாயற்வச் சேய்து தந்து அயர்கவத் திருப்தி சேய்யதிசசன தன் ாவச் சேயிட்ட
ஒருயர்.
தங்கள் கணயர்கள்கின் ண்ர்கவ நதிக்கும் நவயினர்.
தங்கள் நவயினரின் ள்ி ஸ்சகிதர்கவ நதித்து அயர்களுடன் சுற்றுா அனுப்பும்
கணயர்கள்.
கணயபால் நிக உச்ேக் கட்டத்துக்குக் சகாடுவநப்டுத்தப் ட்டும் தன் பன்று குமந்வதகின்
னுக்கு எ யாழும் கிபாநத்துத் தாய்.
நருந்திலும் உணயிலும் கப்டம் சேய்பம் சதாமில் யல்லுர்கள் அயற்வத் தன் குடும்ம்
ோப்ிடுயவத ஒரு ிநிடம் எண்ணிால் அப்ாயச் சேனவ யிட்டுயிடாம்.
உடால் நதால் அியால் யிமிப்புணர்யால் சேய்னப்டும் சேவயகள் ற்ி யிக்கம்
தபப்ட்ட. சேவயக்கு ணம் தவடனில்வ, நசந பக்கினம். அடுத்த ியினில் ாம்
எண்ணும் யாழ்க்வக அவநன அதிகம் க்சபடிட் சதவய என் சகாட்ாடு யிக்கப் ட்டது.

