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அமைதிக்கான உல்ப் 
ப�காதுவகான ஆன்மீ்ம்

(திரு. சத்ய நாரா்யண க�ா்யங�ா)

இருள் இருக்கும் ப�ோது வெளிச்சம் 
ப ேவெ .  இன்று ,  ென்முவை 
ப� ோ ேல்கள் ,  ப � ோ ர்  � ற்றும் 

இரதேக்்களரி ஆகியெற்ைோல ஏற்�டும் 
துயரங்கள் மிகுதியோ்க ்கோணப�டுெத்கோல, 
உலகிற்கு அவ�தியும் நலலிணக்்கமும் 
துரிே�ோ்கத பேவெப�டுகின்ைன.  இது �ே 
�ற்றும் ஆன்மீ்க ேவலெர்்களுக்கு வ�ரும் 
்செோலோ்க உள்ளது. இநே ்செோவல ஏற்றுக் 
வ்கோள்பெோம்.

ஒவவெோரு �ேததிற்கும் ஒரு வெளிபபுை 
ெடிெமும் ஒரு உள் ்சோரம் அலலது வ�யமும் 
உள்ளது. வெளிபபுை ெடிெம் ்சடஙகு்கள், 
்சம்பிரேோயோங்கள், விழோக்்கள், நம்பிக்வ்க்கள், 
புரோணங்கள் �ற்றும் ப்கோட�ோடு்கவளக் 
வ்கோண்டுள்ளது. இவெ �ேததிற்கு �ேம் 
�ோறு�டும். ஆனோல எலலோ �ேங்களுக்கும் 
வ�ோதுெோன ஒரு உள் அடிப�வட உள்ளது. 
அது, ஒழுக்்கம் �ற்றும் வேோண்டு ஆகியெற்றின் 
உல்கப வ�ோதுெோன ப�ோேவனயும், 

அன்பு, இரக்்கம், நலவலண்ணம் �ற்றும் 
்சகிபபுதேன்வ� நிவைநே ஒழுக்்க�ோன 
�ற்றும் தூயவ�யோன �னது�ோகும். 
�ேத ேவலெர்்கள் ெலியுறுதே பெண்டிய 
இநே வ�ோதுெோன அம்்சதவே, �ேதவே 
பின்�ற்று�ெர்்கள் ்கவடபபிடிக்்க பெண்டும். 
அவனதது �ேங்களின் ்சோரோம்்சததிற்கும் 
்சரியோன முக்கியததுெம் வ்கோடுக்்கப�டடு, 
அெற்றின் ப�பலோடட�ோன அம்்சங்களுக்கு 
அதி்க ்சகிபபுதேன்வ� ்கோடடப�டடோல, 
ப�ோேவல குவைக்்க முடியும்.

அவனதது ந�ர்்களும் ேங்கள் நம்பிக்வ்கவய 
வெளிப�டுதேவும் பின்�ற்ைவும் சுேநதிர�ோ்க 
இருக்்க பெண்டும். இருபபினும், அவெோறு 
வ்சயயும்ப�ோது,  அெர்்கள் ேங்கள் �ேததின் 
்சோரதவே புைக்்கணிக்்கோ�ல, ேங்கள் வ்சோநே 
�ே �ழக்்கெழக்்கங்களோல �ற்ைெர்்கவளத 
வேோநேரவு வ்சயயோ�ல, �ற்ை �ேங்கவளக் 
்கண்டிக்்க பெ ோ  அலலது  குவைதது 
�திபபிடபெோ கூடோது.

2000 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை ஐக்கிய 
நவாடுகளின் ச�வாதுச் ெம� ைண்்ட�த்தில் மிதேனியம் உேக அமைதி உச்சி 
ைவாநவாட்டில் �ஙதகற்ற்ரகளுக்கு திரு. தகவாயஙகவா அ்ரகள் ஆறறிய 

உமையின் முழு உமை பின்்ருைவாறு.
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நம்பிக்வ்க்களின் �ன்மு்கதேன்வ�வயக் 
்கருததில வ்கோண்டு, பெறு�ோடு்கவளக் 
்கடநது ்ச�ோேோனததிற்்கோன உறுதியோன 
திடடதவே எவெோறு அவடெது? புதேர், 
ஞோனவெோளி வ�ற்ைெர், வ�ரும்�ோலும் 
வெவபெறு ்கருததுக்்கள் வ்கோண்டெர்்களோல 
அணு்கப�டட ோ ர் .  அெ ர் ்களிடம் , 
"நம்மிவடபய உள்ள ்கருதது பெறு�ோடு்கவள 
ஒதுக்கி வெபப�ோம். எதில ஒததுபப�ோ்க 
முடியும் என்�தில ்கெனம் வ்சலுததுபெோம், 
அவே நவடமுவைப�டுததுபெோம். ஏன் 
்சண்வடயிட பெண்டும்?" என்று அெர் 
கூறுெோர். அநே புததி்சோலிதேன�ோன 
அறிவுவர இன்றும் அேன் �திபவ� 
ே க் ்க  வ ெ த து க்  வ ்க ோ ண் டு ள் ள து . 
ஆயிரக்்கணக்்கோன ஆண்டு்களோ்க ேததுெம் 
�ற்றும் ஆன்மீ்கததின் �லபெறு �ள்ளி்களுக்கு 
ெழிெகுதே ஒரு �ண்வடய நிலததிலிருநது 
நோன் ெநதுள்பளன். ேனிவ�ப�டுதேப�டட 
ென்முவைச ்சம்�ெங்கள் இருநேப�ோதிலும், 
எனது நோடு அவ�தியோன ்ச்கெோழ்வுக்கு 
முன்�ோதிரியோ்க இருநது ெருகிைது. சு�ோர் 
2300 ஆண்டு்களுக்கு முன்பு இது அப்சோ்கர் 
ப�ரர்சரோல ஆளப�டடது. அேன் ப�ரரசு 
இன்வைய ஆப்கோனிஸேோனில இருநது 
ெங்கோளபே்சம் ெவர �ரவியது. இநே 
இரக்்கமுள்ள ஆடசியோளர், அெரது ஆடசி 
முழுெதும், அவனதது நம்பிக்வ்க்களும் 
� தி க் ்க ப � ட  ப ெ ண் டு ம்  எ ன் று 
பிர்கடனப�டுததும் ்கடடவள்கவள ்கலலில 
வ�ோறிக்்கசவ்சயேோர்; இேன் விவளெோ்க, 
அவனதது ஆன்மீ்க  �ரபு்கவளயும் 
பி ன் � ற் று � ெ ர் ்க ள்  அ ெ ரு வ ட ய 
்கடடுப�ோடடின் கீழ் �ோது்கோப�ோ்க 
உணர்நேனர். அெர் �க்்கவள ஒழுக்்க�ோன 
ெோழ்க்வ்க ெோழவும், வ�ற்பைோர் �ற்றும் 
வ�ரியெர்்கவள �திக்்கவும், வ்கோவல்கவள 
ேவிர்க்்கவும் ப்கடடுக் வ்கோண்டோர். அெர் 
ேனது குடி�க்்களுக்கு அறிவுறுததிய 
ெோர்தவே்கள் இன்றும் வ�ோருதே�ோனவெ:

“ஒருெர் ேன் �ேதவே �டடும் �திதது 
�ற்ை �ேங்கவளக் ்கண்டிக்்கக் கூடோது. 
�ோைோ்க, �லபெறு ்கோரணங்களுக்்கோ்க �ற்ை 
�ேங்கவள �திக்்க பெண்டும். அவெோறு 
வ்சயெேன் மூலம் ஒருெர் ேனது வ்சோநே 
�ேம்ெளர உேவுெபேோடு, �ற்ைெர்்களின் 
�ேங்களுக்கும் ப்சவெ வ்சயகிைோர். �ோைோ்க 

வ்சயல�டடோல ஒருென் ேன்�ேததின் 
புவேகுழிவய பேோண்டி �ற்ை �ேததினருக்கும் 
தீஙகு வ்சயகிைோன். ேன் �ேதவே �திதது, 
பிை �ேங்கவளக் ்கண்டிக்கும் ஒருென், 'என் 
�ேதவேப ப�ோற்றுபென்' என்று எண்ணி, 
ேன் �ேததின் மீதுள்ள �க்தியின் ்கோரண�ோ்க 
அவெோறு வ்சயயலோம்; ஆனோல அெனுவடய 
வ்சயல்கள் அெனுவடய வ்சோநே �ேதவே 
மி்கக் ்கடுவ�யோ்க ்கோயப�டுததுகின்ைன. 
உடன்�ோபட நலலது .  �ற்ைெர்்கள் 
கூறும் ப்கோட�ோடு்கவள அவனெரும் 
வ்சவி�டுக்்கவும், வ்சவி்சோயக்்கவும் ேயோரோ்க 
இருக்்கடடும்.” (்கலவெடடு ஆவண12)

ப�ரர்சர் அப்சோ்கர் ்சகிபபுதேன்வ�யுடன் 
கூடிய ்ச்கெோழ்வு �ற்றும் அவ�தியோன 
ஒருஙகிவணபபு ஆகியெற்றின் பு்கழ்வ�ற்ை 
�ோரம்�ரியததின் பிரதிநிதியோ்க தி்கழ்கிைோர். 
அநே �ோரம்�ரியம் இன்று அரசு்கள் 
�ற்றும் ஆடசியோளர்்கள் �ததியில உள்ளது.  
ஓ�ோனின் உன்னே �ன்னர் ஒரு உேோரணம், 
அெர் ேனது வ்சோநே �ேதவே அவனதது 
�க்தியுடனும் விடோமுயற்சியுடனும் 
்கவடபபிடிக்கும் ப�ோது பேெோலயங்கள் 
�ற்றும் பிை �ேங்களின் ப்கோவில்களுக்கு 
நிலதவே நன்வ்கோவடயோ்க அளிததுள்ளோர். 
இதுப�ோன்ை இரக்்கமுள்ள ஆடசியோளர்்களும் 
அர்சோங்கங்களும் எதிர்்கோலததில உல்கம் 
முழுெதும் �ல நோடு்களில உருெோகும் என்று 
நோன் உறுதியோ்க நம்புகிபைன். "்ச�ோேோனம் 
வ ்ச ய �ெ ர் ்கள்  � ோ க் கி யெ ோன் ்கள் , 
ஏவனன்ைோல அெர்்கள் ்கடவுளின் �்கன்்கள் 
என்று அவழக்்கப�டுெோர்்கள்" என்று 
கூைப�டுகிைது.

ென்முவையின் ெோக்்களிப�ோளர்்கள் 
மு ே ன் வ� ய ோ ்க  ே ங ்க ள்  வ ்ச ோ ந ே 
குடும்�தவேயும் உைவினர்்கவளயும் 
்க ோ ய ப � டு த து கி ை ோ ர் ்க ள்  எ ன் � து 
மி்கவும் வேளிெோ்க உள்ளது. அெர்்கள் 
பநரடியோ்கபெோ, ேங்கள் ்சகிபபின்வ�யின் 
மூல�ோ்கபெோ அலலது �வைமு்க�ோ்கபெோ, 
அெர்்களின் வ்சயல்களுக்கு ென்முவையோன 
�திவலத தூண்டுெேன் மூலம் அவெோறு 
வ்சயயலோம். �றுபுைம், "இரக்்கமுள்ளெர்்கள் 
�ோக்கியெோன்்கள், ஏவனன்ைோல அெர்்கள் 
்கருவணவயப வ�றுெோர்்கள்" என்று 
கூைப�டுகிைது. இது இயற்வ்கயின் விதி. இது 
்ச��ோ்க ்கடவுளின் ஆவண அலலது ெழி 
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என்றும் அவழக்்கப�டலோம். "குபரோேதவே 
�வ்கவ�யினோல ஒழிக்்கமுடியோது , 
�ோைோ்க அன்பினோல �டடுப� அவே 
ஒழிக்்க முடியும் .  இதுபெ ்சனோேன 
ேர்��ோகும் [ஆன்மீ்க ்சடடம்]." என்று 
புதேர் கூறினோர். இநதியோவில ேர்�ம் 
என்று அவழக்்கப�டுெேற்கு இநது �ேம், 
வ�ௌதேம், வைனம், கிறிஸேெம், இஸலோம், 
யூேம், சீக்கியம் அலலது பெறு எநே �ேப 
பிரிவிற்கும் எநேவெோரு ்சம்�நேமும் இலவல. 
இது எளிய உண்வ�: நீங்கள் �ற்ைெர்்களுக்கு 
தீஙகு விவளவிக்கும் முன், நீங்கள் முேலில 
�ன எதிர்�வைவய உருெோக்குெேன் மூலம் 
உங்கவள நீங்கபள ்கோயப�டுததுகிறீர்்கள்; 
�ற்றும் எதிர்�வைவய அ்கற்றுெேன் மூலம், 
நீங்கள் அவ�திவயக் ்கோணலோம் �ற்றும் 
உலகில அவ�திவய �லப�டுதேலோம்.

உல்க அவ�திக்கு �ன அவ�தி வ�யருக்கு 
ேகுதியோன ஒவவெோரு �ேமும் ேன்வனப 
பின்�ற்று�ெர்்கவள ஒழுக்்க �ற்றும் 
வநறிமுவையோன ெோழ்க்வ்க முவைவய 
ெோழவும், �னதில பேர்சசி வ�ைவும், �னதின் 
தூயவ�வய ெளர்க்்கவும் அவழக்கிைது. ஒரு 
�ோரம்�ரியம் ந�க்கு வ்சோலகிைது, "உன் 
அண்வட வீடடோவர பநசி"; �ற்வைோருெர் 
கூறுகிைோர், ்சலோம் ெோபலகும்- "உங்களுக்கு 
அவ�தி உண்டோ்கடடும்"; இன்வனோருெர் 
கூறுகிைோர், �ெது ்சப� �ங்கலம் அலலது 
்சர்பெ �ெநது சுகினஹ - "எலலோ உயிர்்களும் 
�கிழ்சசியோ்க இருக்்கடடும்." வ�பிளோ்க 
இருநேோலும் ்சரி, குரோனோ்க இருநேோலும் 
்சரி, கீவேயோ்க இருநேோலும் ்சரி, இவெ 
அவனததும் அவ�திவயயும் நலலுைவெயும் 
ப்கோருகிைது. �்கோவீரர் முேல இபயசு 
ெவர, �ேங்கவள நிறுவிய அவனதது 
வ�ரியெர்்களும் ்சகிபபுதேன்வ� �ற்றும் 
அவ�தியின் இலடசிய புருஷர்்களோ்க 
தி்கழ்நேனர். ஆயினும்கூட, நம் உல்கம் 
வ�ரும்�ோலும் �ே �ற்றும் உடபிரிவு  
ப�ோேல்களோல அலலது ப�ோரினோல 
இயக்்கப�டுகிைது - ஏவனன்ைோல நோம் 
�ேததின் வெளிபபுை ெடிெததிற்கு �டடுப� 
முக்கியததுெம் வ்கோடுதது அேன் ்சோரதவே 
புைக்்கணிக்கிபைோம். இேன் விவளவு �னதில 
அன்பும் ்கருவணயும் இலலோேது ேோன். 

ே னி � னி ே ர் ்க ளு க் கு ள்  அ வ � தி 
இலலோேெவர உலகில அவ�திவய 

அவடய முடியோது. கிளர்சசியும் அவ�தியும் 
இவணநது இருக்்க முடியோது .  உள் 
அவ�திவய அவடெேற்்கோன ஒரு ெழி 
வி�ஸ்ஸனோ அலலது வேள்ளறிவுதியோனம் - 
இது ஒரு பிரிவு அலலோே, அறிவியல ்சோர்நே, 
உடனுக்குடன் �லன்்கவளத ேரக்கூடிய, 
ேன்வன ்கெனிதேல மூல�ோ்க உண்வ�வய 
உணரும் �யிற்சி முவையோகும்.  இநே முவையின் 
�யிற்சியோனது �னமும் உடலும் எவெோறு 
வேோடர்பு வ்கோள்கிைது என்�வேப �ற்றிய 
அனு�ெப புரிேவலக் வ்கோண்டுெருகிைது. 
வெறுபபு ப�ோன்ை எதிர்�வை உணர்வு்கள் 
�னதில எழும்ப�ோவேலலோம் அது 
உடலுக்குள் விரும்�தே்கோே உணர்சசி்கவள 
உருெோக்குகிைது. ஒவவெோரு முவையும் 
�னம் ேன்னல�ற்ை அன்பு, ்கருவண 
�ற்றும் நலவலண்ணதவே உருெோக்கும் 
ப�ோவேலலோம், முழு உடலும் சு்க�ோன 
உணர்சசி்களோல நிரம்பி ெழிகிைது. ஒவவெோரு 
உடல�ற்றும் வ்சோல வ்சயற்�ோடு்களுக்கு 
முன் �ன வ்சயல�ோபட பிரேோன�ோ்க 
அவ�கிைது என்�வே வி�ஸ்ஸனோவின் 
�யிற்சி வெளிப�டுததுகிைது. அதுபெ 
எநேவெோரு வ்சயலும் ஆபரோக்கிய�ோனேோ 
அலலது ஆபரோக்கிய�ற்ைேோ என்�வே 
தீ ர் � ோ னி க் கி ை து .  � ன ம்  மி ்க வு ம் 
முக்கிய�ோனேோகும். அேனோலேோன் �னவே 
அவ�தியோனேோ்கவும் தூயவ�யோனேோ்கவும் 
�ோற்றுெேற்்கோன நவடமுவை முவை்கவளக் 
்கண்டறிய பெண்டும். இதேவ்கய முவை்கள் 
இநே உல்க அவ�தி உசசி �ோநோடடிலிருநது 
வெளிெரும் கூடடுப பிர்கடனததின் 
வ்சயலதிைவனப வ�ருக்கும். �ண்வடய 
இநதியோ இரண்டு �யிற்சி முவை்கவள 
உலகிற்கு ெழஙகியது. ஒன்று, உடவல 
ஆபரோக்கிய�ோ்க வெததிருக்்க பயோ்கோ்சன 
நிவல்கள்(ஆ்சனங்கள்) �ற்றும் மூசசுக் 
்கடடுப�ோடோகும் (பிரோணோயோ�ம் ) . 
�ற்வைோன்று �னவே ஆபரோக்கிய�ோ்க 
வெததிருக்்க வி�ஸ்ஸனோவின் �னப �யிற்சி. 
எநே நம்பிக்வ்க உள்ளெர்்களும் இநே 
இரண்டு முவை்கவளயும் பின்�ற்ைலோம் 
�ற்றும் வ்சயயலோம். அபே ்ச�யம், அெர்்கள் 
ேங்கள் வ்சோநே �ேங்கவளஅவ�தியோ்கவும் 
நலலிணக்்கததுடனும் பின்�ற்ைலோம்; �ேற்ைம் 
�ற்றும் ப�ோேலின் வ�ோதுெோன ஆேோர�ோ்க 
இருக்கின்ை �ே �ோற்ைம் அெசியம் இலவல.
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்ச மூ ்க ம்  அ வ � தி ய ோ ்க  இ ரு க் ்க 
ப ெ ண் டு � ோ ன ோ ல ,  ்ச மூ ்க த தி ன் 
அதி்க�ோன உறுபபினர்்கள் அவ�தியோ்க 
இருக்்கபெண்டும் .  ேவலெர்்களோ்க , 
உதபெ்க�ோ்க இருக்்க, முன்�ோதிரியோ்க 
இருக்்க பெண்டிய வ�ோறுபபு ந�க்கு 
உள்ளது. ஒரு முனிெர் ஒருமுவை கூறினோர், 
"�ற்ைெர்்களின் ்ச�நிவலயற்ை �னவே 
்ச�நிவலப�டுதே ஒரு ்ச�நிவலயோன �னம் 
அெசியம்." இன்னும் �ரநே அளவில, ஒரு 
அவ�தியோன ்சமூ்கம் அேன் இயற்வ்கயோன 
அவ�பப�ோடு நிம்�தியோ்க ெோழ்ெேற்்கோன 
ெழிவயக் ்கண்டுபிடிக்கும்.  சுற்றுசசூழவல 
�ோசு�டுததுெவே நிறுததுெேன் அெசியதவே 
நோம் அவனெரும் புரிநதுவ்கோள்கிபைோம்.  
அறியோவ�, வ்கோடுவ� அலலது ப�ரோவ்ச 
ப�ோன்ை �ன �ோசு�ோடு்களின் �ஙகுேோன் 
இநேப புரிேலில வ்சயல�டவிடோ�ல 
நம்வ�த ேடுக்கிைது. இதேவ்கய �ோசு்கவள 
அ்கற்றுெது �னிேர்்களிவடபய அவ�திவய 
ப�ம்�டுததுெபேோடு, �னிே ்சமூ்கததிற்கும் 
அேன் இயற்வ்க சூழலுக்கும் இவடபய 
்ச�நிவலயோன, ஆபரோக்கிய�ோன உைவெ 
ப�ம்�டுததும்.  இப�டிதேோன் �ேம் 
சுற்றுசசூழல �ோது்கோபவ� ெளர்க்்க முடியும்.

அகிம்வ்ச: �ேததின் ெவரயவைக்்கோன 
திைவுப்கோல

�ேங்களுக்கு இவடபய பெறு�ோடு்கள் 
நிச்சயம் இருக்்கக்கூடும். எவெோைோயினும், 
இநே உல்க அவ�தி உசசி�ோநோடடில 
ஒன்று கூடுெேன் மூலம், அவனதது முக்கிய 
�ேங்களின் ேவலெர்்களும் அவ�திக்்கோ்க 
உவழக்்க விரும்புெவேக் ்கோடடியுள்ளனர். 
அவ�தியோனது "உல்கப வ�ோதுெோன 
� ே த தின் "  மு ேல  வ ்க ோள்வ்க ய ோ ்க 
இருக்்கடடும். வ்கோவலவய ேவிர்பப�ோம், 
ென்முவைவய ்கண்டிபப�ோம் என்று ஒன்ைோ்க 
அறிவிபப�ோம். அரசியல ேவலெர்்கள் 
்ச�ோேோனதவேபயோ அலலது ப�ோவரபயோ 
வ்கோண்டு ெருெதில முக்கிய �ஙவ்க 
ெகிக்கும் நிவலயில, இநே பிர்கடனததில 
இவணயு�ோறு ப்கடடுக்வ்கோள்கிபைன். 
அெர்்கள் எங்களுடன் இவணநேோலும் 
இலலோவிடடோலும், குவைநே�ட்சம் நோம் 
அவனெரும் இஙப்கயும் இபப�ோதும் 
உறுதிவ�ோழி எடுபப�ோம்: ென்முவை �ற்றும் 
வ்கோவல்கவள �ன்னிப�ேற்கு �திலோ்க, 

இதுப�ோன்ை வ்சயல்கவள, குறிப�ோ்க �ேததின் 
வ�யரோல நடதேப�டும் ென்முவை்கவள 
நி�நேவனயின்றி ்கண்டிக்கிபைோம் என்று 
அறிவிபப�ோம்.

சில ஆன்மீ்கத ேவலெர்்கள் ேங்கள் 
வ்சோநே நம்பிக்வ்கயின் வ�யரில நடக்கும் 
ென்முவை்கவளக் ்கண்டிக்கும் ்சோதுர்யமும் 
வேரியமும் வ�ற்றிருக்கிைோர்்கள். �ன்னிபபு 
பேடுெது அலலது ்கடநே்கோல ென்முவை 
�ற்றும்வ்கோவலக்்கோ்க ெருநதுெது ப�ோன்ை 
�லபெறு ேததுெ �ற்றும் இவையியல 
�ோர்வெ்கள் இருக்்கலோம்; ஆனோல ்கடநே 
்கோலததில நி்கழ்தேப�டட ென்முவைவய 
ஒபபுக்வ்கோள்ெது அது ேெறு என்�வேயும் 
எதிர்்கோலததில அது �ன்னிக்்கப�டோது 
என்�வேயும் குறிக்கிைது.

ஐக்கிய ந ோடு்கள் ்சவ�யின் கீழ் , 
அகிம்வ்சவய முன்னிவலப�டுததும் �ேம் 
�ற்றும் ஆன்மீ்கததின் ெவரயவைவய 
உருெோக்்க முயற்சிபப�ோம், ப�லும் ென்முவை 
அலலது வ்கோவல்கவள எதிர்வ்கோள்ள 
�றுபப�ோம் .  � ேதவே  அவ�திக்கு 
ஒதேேோ்க ெவரயறுக்்கத ேெறுெவே விட 
�னிேகுலததிற்கு வ�ரிய துரதிர்்ஷடம் 
எதுவும் இருக்்கோது. இநே உசசி �ோநோடு 
"உல்கப வ�ோதுெோன �ேம்" அலலது "�ேச 
்சோர்�ற்ை ஆன்மீ்கம்" என்ை ்கருதவே ஐ.நோ 
்சவ�க்கு முன்வ�ோழியலோம். 

�ேததின் உண்வ�யோன பநோக்்கததின் 
மீது உலகின் ்கெனதவே ஒருமு்கப�டுதே 
இநே உசசி�ோநோடு உேவும் என்று நோன் 
உறுதியோ்க நம்புகிபைன்: �ேம் நம்வ� 
பெறு�டுததுெதிலவல; இது �னதின் 
அவ�திவயயும் தூயவ�வயயும் ்கற்பிக்கிைது.

இநே ெரலோற்றுச சிைபபுமிக்்க உசசி 
�ோநோடடின் ஏற்�ோடடோளர்்களின் 
வேோவலபநோக்குப �ோர்வெ �ற்றும் 
முயற்சி்களுக்்கோ்க நோன் அெர்்கவள 
ெோழ்ததுகிபைன். �ேமும் ஆன்மீ்கமும் 
அவ�தியோன எதிர்்கோலததிற்கு ெழிெகுக்கும் 
என்ை நம்பிக்வ்கவய �னிே குலததிற்கு 
அளிதது, நலலிணக்்கததிற்்கோ்க �ோடு�டும் 
�க்குெம் வ�ற்ை �ே �ற்றும் ஆன்மீ்கத 
ேவலெர்்கவள நோன் ெோழ்ததுகிபைன்.

எலலோ உயிர்்களும் வெறுபபிலிருநது 
விடு�டடு �கிழ்சசியோ்க இருக்்கடடும். 
அவ�தியும் நலலிணக்்கமும் நிலெடடும். 


