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ஓம் ஈஸ்வராய நமஹ: 

அகத் யர் மகரி  அவரக்ள் 9ஆம் வட்ட மலரக் க்  அ ளிய 

தச த அ ைரகைள 
 

அகத் யர்  மகரி களின் அ ைர 1 

 

ஆன்ம தைல ைன எ ர ் ேநாக் க் காத் க் ம் ஆன்மாக்கேள, உங்க க்காக 

யாம் வழங் ம் தல் அ ைரதைன ஏற்கக் கடவ . க் ேகாளினிேல வாழ் ன்ற 

நிைல என்ப  உகந்ததாக ம், ஏற் ைடயதாக ம் அைமந் டாதக் காரணத் னால் 

உங்க ைடய ஆன்மாவான  ண் ம் றப்  ஒன் ைன ஏற் ட  

அ ம யா ரக்ள். அகத் சன் ஆ ய யாம் இைறயாற்றல்களின் ர நி யாேவாம்.  

ஈச ம், ஆ சக் ம் உைரத் ட ைனவதைனேய யாம் ன்னின்  

வழங் ன்ேறாம். ஆன்மா ைன த்  ந்தைன ரிந் ட இத்த ணேம 

உகந்ததா ம். 

 

ஏன் மா டக் லத் ற்  இத்தைகய ழ்நிைல உ வான ? என்ேற ந் ங்கள். 

மா டரக்ள் ஆன்மச ் ந்தைன ைனத் றந் , மாைய ல் ழ் ம் த ணங்ளில் 

எல்லாம், க  எனப்ப ம் ய நஞ்சாற்றலான ,  ஆற்ற ல்  ஓங்  நிைலக் ன்ற . 

க ன் லம் மனித லமான  ன்பங்கைள எ ரக்் ெகாள் ன்ற  எனில், 

அதற்கான லகாரணம் ஒன்ேற என்  உணரக்.    

 

ஆன்மா ைன மைறத்தாள்வ , க்  மற் ம் றவா ெப நிைலக் த்தச ் ந்தைன 

எழா , மாய உல ல் உழல்வ  மற் ம் யவற்ைறேய அகத் னி ம், றத் னி ம் 

உணவாக ஏற் , யச ் ெசயல்கைளேய ைள ப்ப  ஆ ய யா ேம க  

எல்ைல ைனத் ரம்ானிக் ன்றன. 

 

இயற்ைக ன் நிய க் காரணமாக நல் ஆற்றல்கள் ஓங் வ ம், ன்னர ் யைவ  



 
 
  
 No: 27, Jeeva Street, Muthirayarpalayam, Pondicherry 605009, INDIA 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Copyright © 2020 Gnanalayam                     www.enlightenedbeings.org                                    Page 2 of 22 
 

 

ஓங் வ ம் ஓர ் ெதாடரச் ் ெசயலாய் அைம ற . எனி ம், மா டரக்ள் நன் 

நிைலதைன  எத்த ணத் ம் காத்த ள ேவண் ம். யைவ ஓங் ம் த ணத் ம்,  

 

நற்ெசயல்கைளேயப் ரிபவரக்ள் யாவ ம் உயர ் ெதய்வங்களால் ஈரக்்கப்ப ர.் 

நற்காலம் உ க்ைக ம் யவற்ைறேய ெவளிப்ப த் பவரக்ள் யாவ ேம தன  

ஆன்மா ைன அ த்  ெப ம் ன்பத் ற்  உடப் வர.்  

 

ெதய்வங்கேள உத ட ற்பட்டா ம் ஏற் ம் பக் வ நிைல ல் கழ்ந் டாத 

மா டரக் க்  உயர ் ஆன்மா என் ம் நிைல நின்  யாம் ஒன் ைன 

உைரக் ன்ேறாம். ஈசேன அைனத்  ஆன்மாக்க க் ம் தந்ைதயாவார.் அகத் சன் 

ஆ ய யாேம க க எல்ைல ல் வாழ் ன்ற ஆன்மாக்கைள ஈசேனா ப் ைணத் ட 

ற்ப ம் இைடப்பாலமாேவாம். 

 

மா ட பம் தரித்  வாழ் ன்ற எம  மகளாேர வாய் இயங்  எமக் த ்

ைணப் ரி ன்றார.் மாய உல ைன த்  அக உலகம் என் ம் ஆன்ம உல ைன 

ேநாக் ேய உங்கள  எண்ணங்கைளச ் ெச த் ங்கள். இைறவேன எம் ள் 

ஆன்மாவாக வ க் ன்றார ்என் ன்ற அ ப்பைடத் தத் வத் ைன உண ங்கள்.  

 

ெவ  ைர னில் ஆன்ம தைலதைன ஏற்க உள்ள மா டரக்ேள யாம் வழங் ம் 

அ ைர ைன ஏற்கக் கடவ . எங்ேக என  ஆன்மா? என் ன்ற னா ைனத் 

ெதா த்  அதைன அ ந் ட ற்ப ங்கள். எம்ேமா  பயணித் , தைல 

அைடந் , ன் க  கடந் , ஈசக் களிப் ைன ஏற் ட, ஆன்மா ைன அ தல் 

எ ம் நிகழ்  உத ம்.  

 

அ னால் ஆன்மா ைன ஏற் ட, உணர் நிைலப் ெப ம். உங்கள  

ஆன்மா ைன அ யக் கடவ . 
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அகத் யர்  மகரி களின் அ ைர 2 

 

ஆன்ம தைலதைன எ ரே்நாக் க்  காத் க் ம் மா டரக்ேள! யாம் அளித் ம் 

இரண்டாம் அ ைரைய ஏற் ங்கள். அ ந்தவரக்ள் யாவ ம் அ யாதவரக் க்  

எ த் ைரப்பேத அ ைர ஆ ம். அவ்வைக ல் க்காலத் ைன ம் உணரந்் டட்க் 

காரணத் னால் உங்கள  எ ரக்ாலத்ைத உணரந்்ேத யாம் அ ைரதைன 

வழங் ன்ேறாம்.  

 

பல மா டரக்ள் க் ைன எய் டேவ  ேபாரா ன்றனர.் இறப் ற் ப் ற  என்ன 

நிக ம்? என்பதைன ஆன்ம தைல அைடந்தவரக்ளால் மாத் ரேம எ த் ைரக்க 

இய ம். இறப் ைனக் கடந்தால் மாத் ரேம, றப் ைனக் த்த ரக யங்கைள ம் 

உணர ம். 

 

என  வாழ்  ஏன் இவ் தம் அைமந் ள்ள ? என்பதைன ஆராய்ந் ம் மா டரக்ள் 

றப் ம்,  இறப் ேம லக்காரணம் என்பதைன உணர ேவண் ம். எந்த ஒ  

ெபா ம் எரிக்கப்படட்ால் அல்ல  அ க்கப்பட்டால் ண் ம் ேதான்  டா . 

ஆனால் உ ர ் எனப்ப ம் ஆன்மாவான  ண் ம் ண் ம் உ க் ன்ற . அதன் 

லக்காரணம் என்ன? ந்தைனப் ரி ங்கள்.  

 

என் ம் அ யாத ஆன்மாவான  பரமாத்மா ன் உ வாக்கம் ஆ ம். பரமாதம்ா 

நிைனத்தால் மாத் ரேம ஆன்மா ைன அ க்க இய ம். ேவ  எவரா ம் 

ஆன்மா ைன அ த் ட  இயலா . எனில் பரமாத்மாேவ ஆன்மாக்கைள அ த் ட 

ற்ப வாரா? ந் ங்கள். "க  உலக எல்ைல ல் ஆன்மாக்கள் அ ைன ஏற்க 

ேநரி ம் என் ம் ைரந்  க்  நிைல ைன ஏற்  ஆன்மா ைன 

த் ங்கள்" என் ம் ஏன் உைரக்கப்ப ன்ற ? ஏன் யாம் ஆன்ம 

தைலக்ேக க் யத் வம் அளிக் ன்ேறாம்? காரணங்கைள அ ந் ங்கள்.  
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ஆன்மாக்கைளப் பைடத் ட்டப்  பரமாத்மா என்பவர ் உ வமற்ற அ வமான 

ஒளிெபா ந் ய ஆற்றல் ஆவார.் ஆன்மாக்க ம் அவ்வைக ல் ஒளி  

ெபா ந் ய அ வ ஆற்றேல ஆ ம். ரியேன ஒளி ன் உசச்மா ம் எனில் 

பரமாத்மாேவ ரியனின் ைமயம் ஆவார.் 

 

மா ட ஆன்மாக்கேள! அ ன் ைணக் ெகாண்  ஞானத் ைனப்  ெப க்  

ெமய்ஞானசத் ைன ெகாண் ப் பரமாத்மாவா ய ஒளி ைன, ஆன்ம ஒளி ன் லம் 

பற் டல் ேவண் ம். தன  ஆன்மாப் ெப ன்ற ஒளி ஆற்றைல வ த்தடமாக  

உ மாற் ப்  பரமாத்மா ைன அைடவேத மா ட வாழ் ன் க்ேகாளாய் 

அைமந் ட ேவண் ம். 

 

க க எல்ைல ல் வாழ் ன்ற   மா டரக்ேளா, தம  ஆன்மா ைனத்  ைர ட்  

மைறத் ள்ளனர.் ன் ேயக் காணப்ப ம் ஆன்ம ஒளி ைனக் ெகாண் ப் ற 

உல னில் மாையைய ேநாக் ேய வ த்தடம் அைமக் ன்றனர.் எனில் 

பரமாத்மாேவா க் ெகாண்ட ஒளித ்  ெதாடர்  என்ப  ண் க்கப்ப ன்ற . 

வ த்தடம் மா யக் காரணத் னால் பரமாத்மா ைன அைடய இயலா ,  

ஆன்மாக்கள் த ப் ன்றனர.் 

 

அதன் ெபா ட்ேட ெதாடர்  இழந் , னில் உ ரந்் , அ ந் ட ம்  

ற்ப ன்ற . ஆன்மா ன் அ  என்ப  பரமாத்மாேவா க் ெகாண் ள்ள  

ஒளி ைலத் ெதாடர்  ண் க்கப்ப ம் த ணத் ேல நிகழ்ந்ேத ம்.  

 

ஆன்ம தைலதைன யாம் வழங் ட ற்ப ன்ேறாம் எனில், அதன் லக்  

காரணம் ெதாடர் தைன இழந் டட் ஆன்மாக்க க்  ஒளி ைன நல்  

பரமாத்மாேவா  இைணத் ம் ெபா ட்ேட என் ணரக். ஞானாலய  ேஜா ன் 

அ த்தளம் தனிேல வநாரால் காக்கப்ப ம் ஒளி பாலத் ன் வக்கமான  ஈச ைமய 

உலகம் வைர ெசன்  அைடந் டேவ நாங்கள் வ வைகப் ரிந் ட்ேடாம். 
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ஒளிப் பாலேம இழந்தத் ெதாடர் ைன ட்டளிக் ம் என்பதைன அ னால்  ஏற்  

உணர் னால் உயரந்்  ஆன்ம தைலதைன ஏற்கக் கடவ . உங்கள  

ஆன்மா னால் ைமயாக அைமக்கப்பட இயலாத ஒளிப்  பாலம் என்ப  

ஞானாலயா ஒளிப்  பாலத் ேனா  ஒன் ைணய ேவண் ம் என்பேத இைறவனின் 

த்தமா ம்.  

 

ஏற் டட் உயர ் பாக் ய நிைல ன் தத் வச ் த்தாந்தங்கைள உணரந்் , ஈசனாம் 

பரமாத்மா ைன அைடந் ,  ஆன்மாக்கைளக் கலப் றச ்ெசய்  ண் ம் னிேல 

நிைலத்  உடலான  உ ரத்் க் ம் கால எல்ைலவைர ஈசத் ெதாண்  ஆற் ங்கள். 

அ ைரகைள அக உைரகளாக ஏற் ,  உணர் நிைலையப்  ெப க் , ஆன்ம 

தைலக்ேக காத் ங்கள். 
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அகத் யர்  மகரி களின் அ ைர 3 

 

ஆன்ம தைலக் க் காத் க் ம் மா டரக்ேள! யாம் அளித் ம் ன்றாம் 

அ ைர ைன ம்  ஏற் ங்கள்.  

 

காலம் என்ப  ைர ன்ற . க் ேகாளின் ழற் ேயா ரியம் அைட ன்ற . 

ண் ல ேல ேகாள்களின் இயக்கங்க ம் மா ப ன்றன. இதன்  லக் காரணம் 

என்ப  க மாற்றேம. க  என்ப   நஞ்சாற்றல் நிைறந்த . பல்ேவ  பங்கைளத் 

தரித்  ஆன்மாக்கைள அ த் ட ற்ப ன்ற . அ யல் ரவ்மாக 

ஆராய்ந் ங்கள். உல ேல ேதான் ம் ணிக ம்,  இயற்ைகச ் ற்றங்க ம் மா ட 

உ ரக்ைள ம் மற்ற அைனத்  உ ரினங்கைள ம் அ த் ட ற்ப ன்ற . 

அதன் காரணம் என்ன?  க  ஷன் என்  அைழக்கபப்ட் பவன் யார?்  

ராணங்களி ம்,  இ காசங்களி ம் த்தரிக்கப்ப ன்ற க ஷன் யார?்   

 

அ னால் ந் த்தால் த்தாந்தங்க ம், உணர் னால் ந் த்தால் 

ேவதாந்தங்க ம் லப்ப ம். அ க்ெகாண்  உணரந்் டேவ யாம் உைரக் ன்ேறாம். 

க   என் ம் க ஷன் என் ம்  அைழக்கப்ப வ  உங்க ைடய ஆன்மாைவச ்

ழ்ந் ள்ள நச் க் க கேள. அ க்களால் உ வாக்கப்ப ம் அ லக் க கேள க  

என்  உணரக்.  ேகாளிைன ம்   நச் க் க கேள அ க அள னில்  

ழ்ந் ள்ளன. அதன்ெபா ட்ேட க கம் என் ம்  க காலம் என் ம் 

அைழக்கப்ப ற .  

 

மா ட ஆன்மாக்க ம்,  அ ல க களால் அ க அள னிேல  பா ப்  

அைட ன்றனர.் ைரகள் யா ம் நீக்கப்படட்ால் மாத் ரேம ஆன்ம ஒளியான  

உட ல் பர ப் ணிகைள நீக் ட இய ம். க ேய ணி எனில்,  ஆன்மாைவச ்

ழ் ன்ற  நச் க்க ேள  க ஷ ம் ஆவான்.  
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ஆன்ம தைலதைன உணர் ப் ரவ்மாக ஏற் ங்கள். ைரகளால் ழப்பட் ள்ள 

ஆன்மாேவ தைல அைடய ேவண் ம். ைரகள் ல ட ஏற் டட் டச்ை்ச ைன 

ைமயாக ப ன்  க ஷைன மாய்த் ங்கள்.  

 

உங்கள  ஆன்மாவான  ஒளிப் பாலம் தனிேலப்  பயணித்  ன் க க் கடந்  

ஈசைன  அைடயேவண் ம் என்  உ ப்  ராரத்்தைனப் ரிந் ங்கள். 

உ ய நிைல ல் பணி டன் ெசயல் ரிந்தால், ஆன்மா எளி னில் தைல ம் . 

உணர்  நிைல ம்  நிைறந்  இ க் ம். மந் ர ஒ  ஓைச ைணக் ெகாண் த ்

ைரகைள நீக்  உன்னதப் பயணத் ற் க் காத் ங்கள். அ ைரகைள ஏற் ப்  

பக் வ ற்றால் உயர ்நிைலகள் த் க் ம். 
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அகத் யர்  மகரி களின் அ ைர 4 

 

ஆன்ம தைலதைன ஏற் டக்  காத் க் ம் மா டரக்ேள! அகத் சன் ஆ ய யாம் 

அ ளி ம்  நான்காம் அ ைரதைன ம் ெச ம த் ப் பயனைட ங்கள். 

 

ஒவ்ெவா வ ைடய ஆன்மா ம் பல்ேவ ப் ற கைள  ேமற்ெகாண்டா ம் இ ல் 

றவாத  நிைல ைன ஏற் டல் ேவண் ம். ஆன்மா ன் பயணமான  வங் யப் 

ப ைனச ் ெசன்றைடய ேவண் ம். ஆ ம், அந்த ம் அற்ற ஈசனின் கள்கேள 

ஆன்மாக்கள் என் ம் காரணத் னால்,  ஈச நிைலயான பரமாத்மா ன் தத் வ 

நிைல ைன உணரந்் டல் ேவண் ம்.  

 

ஆன்ம தைல என்ப  ய யற் க்  ெகாண்  உணரத் ன் லம் எய் ன்ற 

இைற நிைலயா ம். உணர்  நிைல என்ப  அ ைனேயப் ரணமாகச ்

சாரந்் க் ம். அ னால் இயங் ம் காரணத்தால், யாம் அ ளி ம் ஆதம் 

தைலைய ம் ஏற்  ட மனமான  தைட க் ன்ற . அ யாைமத்  ைரகள் 

எனப்ப ம் ஏ த்  ைரகைள ம் நீக் னால் மாத் ரேம நிகழ் களின் சத் ய 

நிைலகள் யா ம் லப்ப ம்.  

 

ஆன்ம தைல என்ப  யா  என்பதைனத் ெதளி றேவ ஏற் ங்கள். அ  

என் ம் ைண அ க்களால்  ஆத்மக் க க்கள் யா ம் மைறக்கப்பட் ள்ளன. 

அ ைனத்  றந்தால் மாத் ரேம ஞானமா ய ஆன்மா ம்  லப்ப ம். அ  

என்பேதா  தரக்்கம் ரியக் ய . எ  சரி?  எ  தவ ? என்  ஆராய்ந்  அ ந் டேவ 

அ வான  உத ம்.  

 

அ  என்ப  ெதாடரச் ்ெசயலாய் தரக்்கம் ரி ன்ற  எனில், அ யாைமத் ைரகள் 

என் ம் அ லக் க கள் ழப்பட் ள்ள  என்ேறப் ெபா ள்ப ம். எத்த ணத் ல் 

அ வான  ய்ைம அைட ன்றேதா,   அத்த ணம் தல் ஞானமா ய ஆன்மா ஒளி  
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டத் வங் ம். ஞானம் உ க்கத் வங் னாள், அ வான  தரக்்கம் ரிவதைன 

நி த் ம்.  

 

ஆன்ம தைல என்ப  ஒவ்ெவா வ க் ம் சாத் யமானச ் ெசயேல என் ம்,  உயர ்

ஆன்மாக்களின் அ ளாற்றல் எ ம் ன்காந்த ஆற்ற ன் அ த அ த்தத் ன் லம் 

அ யாைமத் ைரகள் நீக்கப்ப ம் என் ம்,  அதன் ன்னர ் அ வான  தரக்்கம் 

ரிவ ைன த் ,  ஞான மாரக்்கத் ேலேயப் பயணிக்கத்  வங் ம் என் ம் 

ரணமாய் ஏற்கக் கடவ . 

 

க ன் எல்ைல ல் இைறவனால் அ ளப்ப ம் இ  வாய்ப்  என்பதைன 

உணரந்் க் ெகாண்டாள் நன் . அைனத் த தரக்்கங்க க் ம்  அப்பாற்பட்ட  

ஞானம். வாதங்க ம்,  ேபதங்க ம் அ ைனச ் சாரந்்த . அ ற்  எடட்ாத 

ஆற்றல்கள் யா ம் ஞானத் ைன சாரந்்த . உணர்   ஒன்ைற ஞானமா ம், உணர்  

ஒன்ேற இைறநிைல ம் ஆ ம்.  

 

இைறவைன உணரந்் , அ ைனத் றந்   ேபரானந்தம் எய்  வாழ்ந் ட 

ஞானமாரக்்கம்தைனப்  ன்பற்  ஆன்ம தைலதைன ம் எய் ங்கள். 

வ ம்,  ஈச அ ம் அ யாத் தன்ைம ெகாண்ட .  உணரந்்  ெசயல் ரிந்தால் 

உத்தம நிைல ைன எய் டலாம். 
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அகத் யர்  மகரி களின் அ ைர 5 

 

அகத் சனா ய யாம் இ யாய் அ ளி ம் அ ைரதைன ம் ஏற்கக்  கடவ . 

காலத் ன் ழல் என்ப  எத்த ண ம் மாற்றமைடயக் ய . மா டரக்ளின் 

அ ம், அ ைனச ்  சாரந்்த வாழ்  ைறக ம் ெதாடரச் ்  ெசயலாய் 

மாற்றமைட ம். றச ் ெசயல்கள் மாத் ரேம கத் ற்  ஏற்ப மாற்றமைட ம். அகச ்

ெசயல் என்ப   எத்த ண ம் மாற்றம் அைடயாத  ஆ ம். அ  ஒன்ேற வளரவ் ம்,  

ேதய்வ மாகச ்ெசயல் ரி ம்.  

 

ஞானம் என்ப  நிரம்லம் ஆன . வளரவ் ம்  இல்ைல, ேதய்வ ம் இல்ைல. ஞானேம 

உயரிய சத் யம் ஆ ம். ஆன்மாேவ அற் த ஞானமா ம். அ  என்ப  யமாக ம் 

வளரச்் யைட ம், றரின் ைணக்ெகாண் ம் வளரச்் யைட ம். நல்ல 

ஆ ரியரக்ளின் லம் அ ைனப் ெப க் வ   இயற்ைகயானச ் ெசயல் ஆ ம். 

ஞானம் எனப்ப ம் ஆற்ற ம் யமாக ம் ெவளித்ேதான் ம், நல்ல ன் 

ைணக்ெகாண் ம் வளரச்் யைட ம். ன் ெசயல் என்ப  ஞானத் ைன 

உ வாக் வேதா அன்  ெப க் வதாகேவா அைமந் டா . 

 

ஒவ்ெவா வரின் ர னி ம் ஒளிரந்்  ெகாண் க் ம் ஆன்மத் கள்கைள  

உணரத்் வேத ன் ெசயலா ம். அ யாைமத் ைரகைள நீக் னாள் ஞானம் 

எனப்ப ம் ஒளி ன்ற ஆன்மத் களான  ெவளிப்ப ம். எனில், வானவர ்

அகத் னிேல ஒளி ம் ஆன்மா ைன உணரத்் வதன் லம் ஞானமான  

யமாய்ப் ெப டேவ உத வார.்  

 

க ன் எல்ைல ல் எம  ெசய ம் அ யாைமைய நீக் வதாகேவ அைமந் ள்ள . 

ைன பமாக ம், அகத் யர ் ஆ ய எம  தன்ைம ைன அ வமாக ம் ஏற் ,  

அ வ ம், உ வ ம் அற்ற ஈச ஆற்றலான உங்க ைடய ஆன்மா ன் ஆற்றல்கைள 

உணரந்் ங்கள். 
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ஆன்ம தைலதைன ஏற் ச ் சத் ய க த்தாக உ மா னால், ஆன்ம ஞானம் 

ெப ம். இன்பத், ன்ப நிைலகைளக் கடந்  நிரம்லமான உல னிேல 

வாழ்ந் ட ம் இய ம். ற உலகம் என்ப  ேவ , அக உலகம் என்ப  ேவ . நில ம்,  

நீ ம்,  வா ம் தன்ைம ேல மாற்றத் ைன ஏற் ம். 

 

ஆனால் ெவப்ப ம், ஆகாய ம் நிரம்லத் தன்ைமக் ெகாண்ட . மாற்றம் அைடயாத 

தன்ைம ைனக் ெகாண்  சத் யத் ைன ெவளிப்ப த் ம். அதைனப் ேபான்ேற 

ஆன்மா ம்,  ஞான ம் நித் யமான சத் யங்கள் ஆ ம். 

 

மா டரக்ள் ஞானத் ன் ஆற்றகளா ய  ெவப்பத் ைன ம்,  நிரம்லமான 

ஆகாயத் ைன ம் உணரேவண் ம் எனில் ஆன்மா ைன த்  அ ள 

ேவண் ம்.  

 

எம்ேமா  பயணிக் ம் ஆன்மாக்கள் பரமாத்மா ைன அைடந் ,  ண் ம் 

உட ள்ேள வ த் டட்ால், உயரந்ிைலகைள ஏற் ம். ம ற ைனப் ேபான்   

பல்ேவ  மாற்  நிைலகைள ம் உணரத்் ம். ேபாராடட்ம் நிைறந்த வாழ்  நந்தவன 

வாழ்வாக உ மா ம். அ ைரகைள ஏற்  உயரந்ிைலத்தைன உணரக் கடவ . 
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அகத் யர்  மகரி களின் ஆ ைர 1 

 

ஆன்ம தைலதைன அகத் னிேல ஏற் டக் காத் ள்ள மலரக் க்   அகத் சன் 

வழங் ம் தன்ைமயான ஆ ைன ஏற் ங்கள். ஆ ன் லம் ப ரப்ப ம் 

ஆன்ம ஆற்றல்கைள ம் உணரந்் ங்கள். அ ளா  என் ம் ெசால் ற்க்கான 

ளக்கந்தைன நல் ன்ேறாம். 

 

ஒ  மா டன் தன  வாழ்நாளிேல ஒன்ப  ஆ கைளப் ெபற ேவண் ம் என்ப  நிய  

ஆ ம். தன்ைமயாய் ெதய்வங்கைளப் பணிந் , ேபாற்  உ  வணங் வதன் லம் 

அவரக்ள  ஆ ைன ஏற் டல் ேவண் ம். மா டரக்ளாய் வாழ்ந்  ெதய்வங்களாய்  

உயரந்்த ஆன்மாக்கேள தன்ைம ஆ ைன நல் ம் த ைனப்  ெபற் ப்பர.் 

ரி  னிவரக் ம்,  த்த க்தரக் ம் ெதய்வங்கேள என்  உண ங்கள். 

 

ெதாடரந்் , வம்சத் ல் உ த் டட்  ன்ேனாரக்ைள ம்,  ெபற்ேறாரக்ைள ம், உயரிய 

ைன ம், கைலகைள ம் கல் கைள ம் கற் த் ம்  ஆ ரியரக்ைள ம், 

உற னில் த்தவரக்ைள ம், நண்பரக்ளாய்  ளங்  நல்வ  காட் ம் 

ஆன்மாக்கைள ம், அ ன ம் எண்ணத் ல் இ த் ப், பணிந்  ேபாற் , 

நன் கைள உைரத்  ஆ கைளப் ெபற ேவண் ம். 

 

இவ்வைக ல் ஏ  ஆ கைளத் ெதா ப் ெபற் டட்ால், இ ல் ய 

ஆற்ற ைன ம் ஆ களாகப் ெபற்  ட இய ம். ஒவ்ெவா வரின் ர ன் 

ைமயத் ம் அைமந் ள்ள ஒற்ைற அ வா ய ஆ பராசக் ம்,  ஆன்மாவா ய 

ஈச ம் யமாய் ஆ கைள வழங் வர.் 

 

உங்களின் ஆன்மாேவ உங்கைள வாழ்த் ம் எனில், நீங்கள் ஆன்ம 

தைல ைனப்  ெபற ேவண் ம். எத்த ணத் ல் ஆன்மா டம் இ ந்   ஆ   

என் ம் அ ளிைனப்  ெபற ன்ற , அத்த ணேம க்  நிைல ைன எய் ட 

இய ம். ஏ   ரி  ஆ கைளப் ரத் னிேல ெதா  ெபற் டட்ால் மாத் ரேம, அக  



 
 
  
 No: 27, Jeeva Street, Muthirayarpalayam, Pondicherry 605009, INDIA 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Copyright © 2020 Gnanalayam                     www.enlightenedbeings.org                                    Page 13 of 22 
 

 

ஆற்றல்களா ய ஒற்ைற அ  மற் ம் ஆன்மா ன் ஆற்றல்கைளப் ெபற் ட 

இய ம். 

 

ஆன்ம தைலதைன ஏற்க உள்ள மலரக் ம், பல ற களாய் ெதா , ற 

ஆற்றல்களின் லம் அக ஆற்றல்கைளப் ெப க் , இத்த ணத் ல் ஆன்மா ன் 

ஆ ைன ம் ெபறக்  காத் ள்ளரீக்ள். தன்ைம நிைல ம் இ  நிைல ம் 

ஒன் ைணந்தால், ஒ  ழற் யான  நிைறவைட ம் என்ப  நிய யா ம். 

அவ்வைக ல் அ ளா ன் ழற் ைன ரத்்  உர ெசய் டட் மலரக் க்  யாம் 

ஆ கைள வழங் ன்ேறாம். அ ளா  என்பேத  ஆன்மா ற்கான ன் காந்த 

எரிெபா ள் ஆ ம். ஆன்மாக்களின் ஆற்றல்கள் யா ேம ன்காந்த இைலகளால் 

ைணக்கப்  பட் ப்ேபாம்.  

 

யா ம் உங்கேளா  ரணமாய்ப்  ைணப் க்ெகாண்  அ ளா  வழங் ன்ேறாம். 

பற் ேய ெதா டட்ால் பத்தாவ  ஆ யா ய   பரமாத்மா ன் ஆ ைன ம் ெபற்  

டலாம். பரமாத்மா ைனப் பணிந் ங்கள். வாழ்த் ன்ேறன். 
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அகத் யர்  மகரி களின் ஆ ைர 2 

 

மலர ள்ள மலரக்ேள! அகத் சனின்  அ ைர ைன ஏற் ங்கள். மலரந்்த 

மலரக்ைளேய ஈச க் ப்  பைடத் ட இய ம். ஏெனனில் மலரந்்தால் மாத் ரேம 

மலரக்ளின் மனம் ெவளிப்ப ம். தச த ஆ கைளப் ெப பவேன றவா வரம் ெபற்   

ண் னாய் ஒளிரந்் ட இய ம். அ ளா  என் ன்ற ன்காந்த இைலகள் மாத் ரேம, 

 எங் ம் பர டல் ேவண் ம். மாறாகச ் ெசயற்ைக ன் காந்த  இைலகள் 

ைனச ் ழ்ந் ள்ள காரணத் னால், க ன் ரம் அ கரித் ள்ள .  

 

பாதரசத் கள்களால் நிைறந்த ஆன்மாவான , ன்காந்த ஆற்றைலகைள ஈரத்் ப் 

ெபற் ம் ற ம், ற ஆன்மாக்க க் ப்  ப ரந்் ம் ற ம் ெபற்ற . 

எத்த ணத் ல் ஆன்மாவான  ஈச  ஆற்றைல ம் ெபற் , ஆன்ம தைல ைன  

ஏற் ன்றேதா, அத்த ணம் தல் தன்னிைற ப்  ெபற்ற ஆன்மாவாக ஒளிரந்் க் ம். 

க ன் எல்ைல ல் வா ன்ற மா டரக் க் , இைற ஆற்ற ைனப்   ப ரந்் ட 

ேவண் ெமனில், தைல அைடந்த ஆன்மா னால் மாத் ரேம இய ம். 

 

ஆன்ம தைலதைன ஏற் டக்  காத் ள்ள ஆன்மாக்கேள, நீங்கள் அைனவ ம் 

பரமாத்மா ன் பரி ரண ஆ கைள ஏற்  டேவ, யாம் நல் மாரக்்கம் ஒன் ைன 

உைரக் ன்றான்.  

 

எம்ேமா  இைணந் ப் பயணித் , பரமாத்மா ைன அைடந் , பக் ன் உசச்மாம் 

க் ைனப்  ெப ன்ற  த ணத் ல், நிரம்லமாய் ற் ங்கள். எந்த ஒ  றத் 

ேதைவக க்காக ம், ராரத்்தைனகைள இயற்றா ரக்ள். ய ராரத்்தைனகள் 

யா ம் யநலம் க்கதா ம். பரமாத்மாேவா  உங்கள  ஆன்மாவான  

கலப் ன்ற  த ணத் ல், நிரம்லமாய் ற் ந்தால்  அ தமான ஆற்றைல 

ெபற் டலாம். 
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ெவற் டேம அ கக் ெகாள்ளள  ெகாண்டதா ம். ற வாழ் ற்கான 

ராரத்்தைனகைள இயற் னால், ஈசனின் ஆ  தளேவ ட் ம். உலகம் 

உய் ற ம்,  

 

அைனத்  உ ரினங்க ம் ம ழ் ற்  வாழ ம், ராரத்்தைனகைள 

இயற் பவரக்ேளா  அ த ஆற்றல்கைள ெபற் வர.் எனி ம் எந்த ஒ  

ராரத்்தைன ம் இன் , நிரம்லமாய் ற்  இைறவன் அளித் ம் அ ேள உயரந்்த  

என்   எண்ணிச ்ெசயல் ரிந்தால் அளப்பரிய ஆற்றல்கைளப் ெபற் டலாம்.  

 

எம  ஆ ைன ம் ன் ஆ ைன ம் ரணமாக ஏற் , நிரம்லமாய் நிைலத்  

ஈசைன அைடந் , ேபர ளிைனப் ெபற் , ேபரானந்த நிைல ைன எய் ப் 

ெப வாழ்  வாழ்ந் ட ேவண் ம்ெமன்ேற யாம்  வாழ்த் ன்ேறாம். 
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அகத் யர்  மகரி களின் ஆ ைர 3 

 

ஆன்ம தைல அைடயக் காத் ள்ள  மலரக் க்  யாம் வழங் ம் ன்றாவ   

ஆ ைரையக்  ரை்மயாகச ் ெச ம க்கக் கடவ . காலசச்க்கரத் ன் ழற் ன் 

ேவகத்ைதக் ரந்்  ேநாக் ங்கள். க்ேகாளா ய த்தாேயக்  காலத் ன் 

அ ப யாவார.் ன் தற் ழற்  என்ப  ைரந் க் ெகாண்ேடச ் ெசல்வதைன 

உணர ேவண் ம். ன் ழற்  ஒன்ேற கால ேநரத் ைன ரம்ானிக் ன்ற . 

ழரச்் ன் ரியம் அ கரிப்பதனால், ஈரப்்  ைச ம் அ கரிக் ன்ற . 

 

னில் வாழ் ன்ற காலம் வைர, மா ட ஆன்மாக்களால் தைல அைடய 

இயலா . ன் அ தமான ஈரப்்  ைச ஒன்ேற, ஆன்மாக்கைளச ்  ைறக் 

ெகாண் ள்ள . பல்ேவ  கரம்ங்களின் ைனப் பயனாக, ரப்்  ைச ேயா  

ஒவ்ெவா  ஆன்மா ம் ைணந் ள்ள . எம்ேமா  இைணந்  ஒளிப் பாலத் ல் 

பயணித் , பரமாதம்ா ைன அைடய ேவண் ெமனில், நீங்கள் அைனவ ம் 

ைடய ரமான ஈரப்்  ைச ைனத் றந் ட ேவண் ம். 

 

ன் ைமயத் ந்  ஈசனின்  ைமயம் வைர அைமக்கப்பட் ள்ள ஒளிப்  

பாலத் ல் பயணிக்க உள்ள ஆன்மாக்கள் அைனவ ம் , ன் ஈரப்்  ைசைய 

றந்தால் மாத் ரேம, ன் க  தைனக் கடந் , ன்ேனரிட இய ம். ன் ஈரப்்  

ைச ைன எவ் தம் றப்ப ? எவ் தம் த ரப்்ப ? தத்ா ைனப்  பணிவதன் 

லேம என்  உணரக். 

 

நீங்கள் அைனவ ம் பல காலமாய்,  பல ற கைள ஏற் , வாழ்ந் ட்ட இல்லம் ஆ யப் 

க் ேகாளிைனப், பணிந் ப் ேபாற் , நன்  உைரத் ங்கள். "என   ஆன்மா 

தைல அைட ம் ெபா ,  உங்கள  ஈரப்் ைச ைனச ் ெச த்தா  

ெசயல் ரி ங்கள் தாேய!" என்ேற உணரந்்  ராரத்்தைன ரி ங்கள். க் ேகாளின்  

ஆ ைனப் ெபற ேவண் ய  க ம் அவ யமா ம். உங்க ைடய ஆன்மாவான  

ஈசக்  களப் ற்காக ண் லகத் ைன ேநாக் ப் பயணித் ம் த ணத் ல்,  
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ன் ஈரப்்  ைச லம் ஈரக்்கப்படட்ால், எண்ணங்கள் யா ம் த ம். 

ன் மாய ஆற்றலான க  ஆற்றல் என்ப  உணர்  நிைலகைள ஏற் டாத 

வண்ணம், ைன ேநாக் ேய ஈரத்் ம். அதன் லம் ஆன்மாக்களின் ரிதமான 

பயணம் என்ப  தைட ம். எனி ம் சப்தரி களின் ஆற்ற னால் அைனத்  

ஆன்மாக்க ம் ஈசைன ேநாக் ேய ஈரக்்கப்ப வர.்  

 

ஆன்ம தைல என் ம் நிகழ் ைனப்  ரணமாக உணரந்்  உயர் ைன 

அைடந் டேவண் ம் எனில் அைலபாய் ன்றன எண்ணங்கைளக்  த் டல் 

ேவண் ம்.  வாழ்வான ற வாழ் ன் எண்ணங்கள்  ஆன்மா ன் பயணதை்தத் 

தைடச ் ெசய் ம். எனில்  வாழ் ன் ந்தைனகைளக்  கைலந் , ெதளிந்த 

நீேராைட ைனப்  ேபான்ற மன ைனக் ெகாண்  இயங் ட ேவண் ம். ன் ஈரப்்  

ைச ஒன்ேற எண்ணங்களா ய மன ைனத் ெதாடரச் ் ெசயலாய் இயக் ன்ற . 

எனேவ  தா ைனப் பணிந் , வணங் , ஈரப்் ைச இன் , க்  அளித் ட 

ேவண் ம் என்ேற  ராரத்்தைனப் ரி ங்கள். 

 

எண்ணங்கைள உ வாக் வேத ன் ஈரப்்  ைச என் ம் காரணத் னால்,  

தா ைனப்  பணிந்  உ  வணங் ட, எண்ணங்கள் அற்ற ஆழ்ந்த அைம  ட் ம். 

ஆன்மாக்கைள ஈரத்் ச ்  ெசன் ம் எங்கள  பணி ம் எளிைம ம். 

அகத் சனா ய யாம் வழங் ம் உயரிய அ ைர ைன  ஏற்  த்தாய் இடம் 

ஆ கைள ேவண் ேய  ெபற் ங்கள். 

 

ஒளி இைல பாலத் ல் பயணித் ம் த ணம், ன் ஈரப்்  ைசயான  உங்கைள 

ஈரத்் டா  நிைலத்  ட்டால் உணர் நிைல ெப ம். ஆன்மா ன் 

பயணத் ைன ம் பரமாத்மா ன் சத் ய நிைலைம ைனப் ரணமாக உணரந்்  

டலாம். ய்ைமயான எண்ணங்களற்ற நிரம்லமான நிைலைய அைடந்  ட்டாள், 

ஆன்ம தைலப் ரணத் வம் ெபற்  ம். த்தா ன் அ ளிைன அைனவ ம் 

ெபறேவண் ம் என்ேற யாம் ஆ   வழங் ன்ேறாம்.  
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அகத் யர்  மகரி களின் ஆ ைர 4 

 

ஆன்ம தைல என் ம் க்  நிைலக் க் காத் ள்ள மா ட ஆன்மாக்கேள! 

அகத் சன் வழங் ம் ஆ ைன ஏற் , பக் வ நிைலதைன எய் ங்கள். றவா 

வரம் என்ப  றப்ப க் ம் ஈச ஆற்றலா ம். ரியக் ேகாளின் ஆற்றல் ெகாண்ேட 

ரப்்  ைச ைனத்  றந் ட இய ம். த் தா ைனப்  பணிந்  உ டப் 

ரப்்  ைச னின்  படலாம். எனி ம் ைன ஆ ன்ற ரியக்  

ேகாளின் ஈரப்்  ைச ைன ஏற் ப்  பணிந்  ட்டால் தன் ஆற்றல் ெகாண்ேட 

பரமாத்மா ஈரத்் வார.் 

 

ஆன்மா ன் பயணம் என்ப  க் ேகாளிற் ம், ரியக் ேகாளிற் ம்   இைடேய 

நிகழ் ன்ற மாெப ம் நிகழ்வா ம். இசெ்சயலான  ெதளி ற ரத்் ர 

ேவண் ெமனில், இ  ேகாள்களின் ஆ ம் அவ யமா ம். க் ேகாளிடம் ஈரப்்  

ைச ைனத்   றந் டப்  ராரத்்தைனப் ரி ன்றத்   த ணத் ேலேயச ் ரியக் 

ேகாளிடம் அ க ஈரப்்  ைச ைன நல் ட ேவண் ேய ராரத்்தைனப் ரிதல் 

ேவண் ம். 

 

ஈச உலகமா ய ரியக் ேகாள் என்ப  அ தமானக் காந்த அைலகைள நல் ,  

ஒவ்ெவா  ஆன்மா ைன ம் ஈரத்் , அ ளா  நல் ட ேவண் ம் என் ேம  பணிந்  

உ ப் ராரத்்தைனப்  ரிந் ங்கள். ரியத் தரிசனம் ெபற்  மனம் உ  

ராரத்்தைனப்  ரிந்தால், ரிய ைமயத் ைன அைடந்  பரமாத்மாேவா க் 

களிப் ற் ப்  ேபரானந்த நிைல ைனைய எய் வ  எளிதா ம். 

 

னிேல உடல் ெகாண்  வாழ் ன்றத் த ணத் ேலேய, இைறயாற்றலாம் ஈச 

ஆற்ற ைன இைறஞ் ேயப் ெபற் டட்ாள், ஈசத்  தரிசன ம் எளிதா ம், ேபரானந்த 

நிைல ம் உணரவ்ா ம். எம  அ ைர ைன ஏற் ப்  க்ேகாளிைன ம், ரியக் 

ேகாளிைன ம் ெதா ட்டால் நல்லா கள் ெப ம். 
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உங்கள் ஒவ்ெவா வ ைடய ஆன்மா ம் தைல அைட ன்றத் த ணத் ல் 

இ ேவ  ஈரப்்  ைசகைள ம் நன்  உணரந்் ட இய ம். ன் க  வைர 

ரப்்  ைச ம், க  கடந்தப்  ற  ரியனின் ஈரப்்  ைச ம் 

ஆன்மாக்கைள ஆடெ்காண்  அ ளி ம். ரப்்  ைச எத்தைகய ?  என் ம்,  

ரியக் ேகாளானப் பரமாத்மா ன் ஈரப்் ைச எத்தைகய ? என் ம் உணர் ன்றத் 

த ணத் ல் தா ன் க ைணைய ம், தந்ைத ன் ரியத் ைன ம் ெதளி ற 

உணரந்் டலாம்.  

 

ஒவ்ெவா  ஆன்மா ன் ஆ ம், மற்ற ஆன்மாக்க க்  ஆறல் வழங் டவல்ல . 

ஆ சக் ம், ஈச ம் வழங் ம் ஆற்றல்கேளா ஆன்மா ைனக் கைரச ் ேசரத்் ம்.  

ற ன் ேநாக்கத் ைன அ ந் ப்   றவா வரம் ெபற்  உயரந்் , ஓங்  வாழ்ந் ட 

ேவண் ம் எனில் பரமாத்மாவா யச ் ரியக் ேகாளின் ஆ கைளப் பணிந்  

ஏற் ங்கள். உங்க ைடய ஆன்மாக்கள் ரணத் வம் ெபற்  உயரிய உணர்  

நிைல ல் ஈசைன அைடய ேவண் ம் என்ேற யாம் வாழ்த் ன்ேறாம். 
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அகத் யர்  மகரி களின் ஆ ைர 5 

 

ைரந்  ஆன்ம தைல ைன ஏற்   க கத் னிேலப் றவா நிைல ம்,  சத் ய 

கத் னிேல ஓர ் உயரியப்  ற ைன ம் ேமற்ெகாள்ளக்  காத் க் ம் 

ஆன்மாக்க க் ப்  பரி ரண ஆ கைள நல் ன்ேறாம். 

 

ஒளி என்ப  உ வாக்கப்ப வ  அ க்களினால் என் ன்ற அ ைன ஏற்  

ங்கள். அ க்கள் இல்ைலெயன்றால் இயக்கம் இல்ைல. அண்ட ம், ண்ட ம் 

அ னால் இயங் ன்ற . அைனத்  அ க்க ம் ஈசத் கள்கள் அன் . 

இ ப் ம் ஈசப் பைடப் க்கள் என்ேற உணர ேவண் ம். ஆன்ம தைல என்ப  

அ க்களின் தைல ஆ ம்.  

 

அண்டத் ல் உ வா ன்ற தன்ைம அ க்கேள ஆன்மாவா ம். பரமாத்மா ம், 

ஆத்மாக்க ம் ஒத்தைவயா ம். பரந்த ண் ல னிேல பரமாத்மா எனப்ப ம் 

அ க்களின் ெதா ப் னால் உ வாக்கப்ப ம் பல்ேவ  அ க்கள்யா ம் 

ஒன் ைணந்  ேகாள்கைளப்  பைடக் ன்றன. அ க்களின் ஆதார ஆற்றல் என்ப  

ஒளி ம் ஒ ேம  ஆ ம். 

 

ஒளி எனப்ப ம் ஆற்றலான , ஈரப்்  சக்  நிைறந்த காந்த ஆற்ற ைன  உைடய . 

ஒ  எனப்ப ம் ஓைசயான , ய ெவப்ப ஆற்ற ைன உைடய . அ க்கள் 

யா ேம ஒன்ேறா  ஒன்  உராய்ந் ம் த ணத் ல், ஒளிர் ைன ம் நல் ம். 

ெப த்த ஓைச ைன ம் நல் ம். அ க்கள் யா ம் ஒன்ேறா  ஒன்  

உராய்ந் ட்டால் மாத் ரேம, ஒளி  எனப்ப ம் ெவளிசச்மான  பர ம். 

 

ரியக் ேகாள் என்ப  அ க்களின் உராய்த ன் அ ப்பைட ல் 

உ வாக்கப்ப ன்ற . எனில் அதனின்  உ வா ம் ற ேகாள்க ம் உராய்த ன் 

லேம உ வாக்கப்ப ன்ற . ஒளிச் தறல் என்ப  மற்ற அ க்கைள உ வாக் ம் 

றன் ெகாண்டதா ம். 



 
 
  
 No: 27, Jeeva Street, Muthirayarpalayam, Pondicherry 605009, INDIA 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Copyright © 2020 Gnanalayam                     www.enlightenedbeings.org                                    Page 21 of 22 
 

 

 

ஒவ்ெவா  ஆன்மா ம் ரியக் ேகாளின் ள னால் உ வாக்கப்படட்தா ம். 

அ க்களின் ள னால் உ வான ஆன்மாக்கள் யா ம் ண் ம் ஒன் ைணய 

ேவண் ம் என்பேத இயற்ைக ன் நிய யா ம். ள  ெகாண் ம் அ க்கள், ஒளி 

என் ன்ற ெவளிசச்த் ைன நல் , காந்தச ் சக்  என் ம் ஈரப்்  நிைல ைன ம் 

ெவளிப்ப த் ன்ற . 

 

மா ட ஆன்மாக்கள் ண் ம் பரமாத்மா ைன அைடந் ட ஓைச என் ன்ற 

ெவப்பச ் சக் ேய இயங் ம் தன்ைம ைன ெவளிப்ப த் , இயக்கத் ைனத் 

ரிதமாக் ம். அ க்கைளக் த்  ரணமாய் அ ந் டல்  

 

ேவண் ம் எனில் அண்டத் ேல வ த் டல் ேவண் ம். ஆன்மாவான  

தைல ற்றால் மாத் ரேம அண்டத் னிேல நிைலத் ட இய ம். இக்க கத் ன் 

எல்ைல ல் வ த் ம் மா டரக்ளால் அண்டத் ன் நிகழ் கைளப் ரணமாய் 

உணரந்்  ட இயலா . ஆன்ம தைல என் ம் இவ் யரிய நிகழ்வான  

பரமாத்மா ந்  ள பட்ட  அ க்கள் ஆ ய ஆன்மாக்கைள ண் ம் 

இைணத் ம் அ ரவ்மான ெசயலா ம். 

 

பரமாத்மா என் ம் அ க்களின்  ெதா ப் ந்  ள  ெகாண் ப் ைன 

அைடந் டட் உங்க ைடய ஆன்மாக்கள் ண் ம் ஒன் ைணந்  பரமாத்மா ைன  

அைடந் ட உத வேத உயர ் ஆன்மாக்களின் பணியா ம். அ க்கைள அ க்கள் 

ெகாண்ேடப்  ள றச ்ெசய்வ ம், அ க்கைளக் ெகாண்ேட இைணப்ப ம் இயற்ைக 

தத் வங்களா ம். 

 

இயற்ைக ைனப் ரணமாக ஏற்  ஒளி  மற் ம் ஓைச என் ன்ற இ  ேவ  

நிைலகைள உணரந்்  ஆன்மா ன் தைல ைன ஏற் ங்கள். மந் ர ஒ  ஓைச 

ஒன்ேற ஆன்ம அ க்கைள ஒளிப் பலத்ேதா  இைணத் ம் ஆற்றல் ெகாண்ட . 

ஏற் டட் மந் ர உபேதசத் ன் லம் ஓைச ன் ைண ெகாண்  உங்க ைடய  
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ஆன்ம அ க்கைள ஒளி பாலம் எனப்ப ம் ஒளி நிைறந்த மாரக்்கத் ல் ெச த்  

ஈசைன அைடந் ட நிைற ைன எய் டல்  ேவண் ம். 

 

பரமாத்மா ந்  ள  ெகாண் ப்  ைன அைடந் ட்ட உங்களின் 

ஆன்மாக்கைள ஏற் செ்சன்  பரமாத்மா டேம ண் ம் ஒப்பைடத்  டேவ 

வானவரால் ஒ  ஒளி பாலம் நி வப்பட் ள்ள . ஒளி ைன ேநாக் ய உன்னதப் 

பயணத்ைத  அ ளி ம் ஒளி பாலத் ைன அ ன ம் ேபாற் ங்கள். 

 

அ க்களின் ஒளி ைன ெகாண்ேட ெகாண்ேட நி வப்பட் ள்ள ஒளி பாலத் ைன 

ேபாற் ,  பணிந் , நல்லா கைளப் ெபற்  ங்கள். உங்க ைடய தனித்த ஒளி 

வ ப்  பாலமான  நிைற றாத நிைல ல், ஈச ைமய உலகம் வைர உங்கைள மந்  

ெசன் ம் ஒளிப் பாலத் ைன உ ப்  பணிந்  ஒன்ெறனக் கலப் ற  ேவண் ம். ஈசக் 

கலப் ற்  ஒளி பாலேம  ெப ந் ைண ஆற் ம். எம  இ யான 

இவ்வா ைரைய ஏற்   ஆன்மாக்கைளப்  னித மாரக்த் ல் ெச த்  உயரிய ஆன்ம 

தைல ம் ெபற் ,  காலம் உள்ளவைர நிைலத்  ஆற்றல்கைளப் ெப க் ப் 

ப ரந்்   இன் ற்  வாழ்ந் ட ேவண் ெமன்  வாழ்த் ன்ேறன். 

 

 

****** 


