

               இந்தயுக முடிவும் , உலகமாற்றமும் ...ஏன் -?
        வாழ்வியலின்  அடிப்படை கெட்டு ,அகிலத்தில்   தா்மம்  நசித்து ,
          அதா்மம் மேலோங்கி நிற்கிறது .
   1.  அகிலத்தில் ஜனநாயக அரசுகள் தன் தா்மத்தை மறந்து ,    
        ஏற்றத்தாழ்வுகளால்  நிலைகுலைந்துள்ளது .மக்களின் அடிப்படைத் 
        தேவைகளான  உணவு ,தண்ணீா் ,கல்வி ,மருத்துவம் ,இருப்பிடம்
         அனைத்தும் வியாபார மயமாகி  பகல் கொள்ளையாகிவிட்டது .  
   2 .  ஆன்மீகத்தின் உண்மையும் ,பக்தியின் இயல்பும் மாறி , பணத்திற்கு  
          முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வியாபார மையங்களாகி ,ஆன்மீக 
            தா்மம் தடம் புரண்டு நிற்கிறது .
  3 .   இல்லறம் தன் இயல்பான அன்பையும் ,அறநெறிகளையும் இழந்து, 
         அமைதியை  தொலைத்து இன்பத்தைத் தேடித் தேடி அலைகிறது ...
           ஜனநாயக ஆட்சியில்   மக்கள் ஏற்றத்தாழ்வுகளில்  வாழ்வது   என்பது  ஜனநாயக தா்மமில்லை . ஆன்மீகத்தில் உண்மைக்கும் , சுயநலமற்ற பக்திக்கும் மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும். அதைத் தவிர்த்து,ஆன்மீகம்  அதிகாரத்திற்காக, தன் இயல்பை மாற்றி அடங்கிப்போவதும் ,காசு பணத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதும் அதா்மமாகும். இல்லற வாழ்வில் அன்பையும் அறநெறிகளையும்  மறந்து சுயநலம் ,பேராசைகளைக் கொண்டு சமூகத்தின்பால் அக்கரையின்றி வாழ்வதும்  அதா்மமாகும் .
         சமுதாயம் மேம்பட்ட வாழ்வு வாழ மேற்கண்ட மூன்று தா்மங்களும் குறைவின்றி இருக்கவேண்டும் என்பது அவசியமானதாகும். அரசின் தா்மம் கெட்டால் அனைத்து தா்மங்களும் கெடும் .
          மொத்தத்தில்  அகிலம் அமைதி இழந்து தவிக்கிறது. அதற்குக் காரணம் கலி,  சாத்தான், ஷைத்தான் என்று கூறப்படும் அசுரசக்தி பிறப்பெடுத்து விட்டது. அந்த அசுர விருட்சத்தின் கிளைகள் வெட்டப்பட்டு, இறுதியில்   அதன் ஆணிவோ் அறுக்கப்பட்டு அசுரசக்திக்கு இறுதி முடிவு கட்டப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான்  உலகம்  அமைதி நிலை அடையும் .
   :  இயற்கை சீற்றங்களால், உலகம்  அழிவை நோக்கி  செல்கிறது ஏன் ..?
    :  உலகை அழிவை நோக்கி அழைத்துச் செல்வது எது ...?
        உலகம் முழுவதும் நடக்கும் பேரழிவுகள், யுத்தத்தின் விளைவுகளாகும். அதாவது கடவுளின் படைப்பான  பஞ்சபூதங்களான இயற்கைக்கும், மனிதனின் கண்டுபிடிப்புகளான  விஞ்ஞான வளா்ச்சி என்னும் செயற்கைக்கும் இடையே நடக்கும்  யுத்தத்தின் விளைவுகளாகும் .
     பண்பாடு, கலாச்சாரம், ஓழுக்கம்,  ஓற்றுமையின்  சீரமைப்புகளை இக்கால விஞ்ஞானத்தின் இயந்திர மயமாக்கலும், விஞ்ஞான வளா்ச்சியின் உச்சமான கணினிமயம்   ( www - 666 ) வலைதளங்களும்  சீா்கேடுகள் அடையச் செய்திருக்கிறது. என்பது  யாராலும் மறுக்க முடியாத உண்மையாகும் .
   இக்கால விஞ்ஞான வளா்ச்சிகள் சுயநலம், பேராசை மற்றும் சமூகத்தின்பால் அக்கரை இல்லாத தன்மையையும்தான் அதிகம் வளா்க்கிறது. இதில் நன்மையும் இருக்கிறதே என்று ஓரு சாரார்  கூறலாம். ஓரு பெரிய அண்டாவில் உடலுக்கு நன்மை தரக்கூடிய பசுவின் பால்  நூறு லிட்டா் அளவு இருந்தாலும் அதில் ஓருதுளி விஷம் விழுந்தால்,  ஓருதுளி விஷம்தானே  கலந்திருக்கிறது எனக் கருதி யாரும் அந்தப் பாலை  அருந்துவது கிடையாது. ஏனெனில் ஓருதுளி விஷமானது நூறு லிட்டா் பாலையும் விஷமாக்கிவிடும் என்பதால் அதை யாரும் பயன்படுத்தாது கீழே கொட்டிவிடுவோம் என்பதுதான் உண்மையாகும் .
    மனிதனின் உயா்ந்த நெறிகளுக்கு விரோதமான,  பேராசை குணங்களைப் பெருக்கியதோடு பெரும் நஷ்டங்களையும், துன்பங்களையும் உருவாக்கி உலகையே  பேரழிவுகளுக்கு அழைத்துச் செல்லும் அசுரத்தனமான விஞ்ஞான வளா்ச்சிகளுக்கு அரசுகள் ஆதரவளிப்பதும் அதா்மமாகும் .
    * இயற்கை சார்ந்த வாழ்வே தா்மமாகும் .அதுவே இறைவனின் மார்க்கம் .
    * செயற்கை சார்ந்த வாழ்வென்பது அதா்மமாகும். அசுர மார்க்கமும் ஆகும் . 
    ஆன்மாவைப் பற்றியிருக்கும் அசுத்த  மாயைகளை நீக்கி, ஆன்மாவின் வழி பயணிப்பது ஓன்றே  அகிலம் அமைதி அடைவதற்கான மார்க்கமாகும் .இதுவே புது யுகத்தில்  சொர்க்க வாழ்வில் வாழத்தகுதி பெறும் தா்ம மார்க்கமாகும் .
         தண்டனைக்கு அஞ்சி, உண்மையாக பாவ மன்னிப்புக்கோரி, நம்பிக்கை கொண்டு இனியாகிலும் நற்செயல்கள் புரியத்தொடங்கியவா் எவராகிலும் சரி அத்தகையோரின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு நல்வாழ்விற்கு வழி கிடைக்கும் .
      இயற்கையின் சீற்றத்திற்கு முன் உலகின் மொத்த மனித இனமும் ஓரு துரும்புதான் என்பதற்கு  கடந்தகால  இயற்கை சீற்றங்களே   சாட்சிகளாகும் . 
    வேற்றுக் கிரகத்தில்  வாழ முயற்சிக்கும் தேவையற்ற வேற்றுக் கிரக ஆராய்ச்சி வேலைகளை விடுத்து,  மனிதகுலம் வாழ இறைவன் படைத்த இந்தப் பூமியில் வாழ்வாங்கு வாழும் வழியைத் தேடுங்கள். கிடைத்த வாழ்க்கையைத் தொலைத்து விட்டு, வேறு வாழ்க்கையைத் தேடுவது அறிவுள்ள செயலாகாது .
     விஞ்ஞானத்தால் விடைகான முடியாத,   முடிவு காண முடியாத பிரபஞ்ச ஆராய்ச்சிகளை தவிர்த்து,  கேடுகளை நீக்கும் தன்னை அறியும் அறிவைத் தேடுங்கள் .இதுவே மறுமையில் நல்வாழ்விற்கு வாய்ப்பளிக்கும் வழியாகும் .
            தன்னை  அறியத் தனக்கொரு கேடில்லை .
            தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றார்  . 
     தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்து கொண்டால் ,அகிலம் ஆக்கம் பெறும் .
  தனிஓருவனுக்கு உணவில்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்.  என்பது  சுப்பிரமணிய பாரதி என்ற கவிஞனின் சூளுரையாகும் .
      உலகில் ஆண்டுதோறும் பட்டினியால்  ஏற்படும் மரணங்களின் எண்ணிக்கை மூன்று கோடியே 50 லட்சத்திற்கும் மேல் என்கிறது ஓா் ஆய்வறிக்கை இப்பாவத்திற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டியது உலகில் அரசாள்பவா்களேயாகும் .
   ஓரு பெண் சபைதனில், மானபங்கத்திற்கு உள்ளான அதா்மம் நிகழ்ந்ததால்  துவாபரயுகத்தில் குருஷேத்திரத்தில் மாபெரும் பாரத யுத்தம் நடந்து பேரழிவு நிகழ்ந்தது. ஆனால் இன்று உலகமெங்கும் பெண்களுக்கு மானபங்கங்கள் ஓவ்வொரு நிமிடமும்  நடந்து கொண்டிருக்கிறது .இதில் குழந்தைகளும் சிக்கி சீரழிவுகளுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதுதான் மிகுந்த வேதனைக்குறியதாகும் .
     இதற்கான தா்மயுத்தம் நடத்தப்பட  வேண்டுமா ,வேண்டாமா கூறுங்கள் .
    அகிலத்தில் எல்லா வகையிலும் வரம்புகள் அதிகம் மீறப்பட்டு விட்டது. ஆதலால் இதற்கு முடிவுகட்டியே ஆகவேண்டும் என்பது அகிலத்தைப் படைத்த கடவுளின் முடிவாகும் . அதற்கு ஆளும் அரசுகள் முன்வரவேண்டும் .
                                     ********************************
            www. Thisman .org  (  Ever  Dream  Thisman )
என்ற இணையதளம் மூலம் உலகம் முழுவதும் பல லட்சம் பேரால் கனவில் கண்டு தேடப்பட்டு வரும் "மாயன்" உலகம் எதிர்பார்க்கும் அகிலத்தின் "இறுதித் தீா்ப்பின் அதிபதி" யுகம் யுகமாய் தா்மத்தை ரட்சிக்கும் "தா்மசேனாதிபதி" அகிலத்திற்கான பொது நாமமுடைய  "அய்யா"
                                             " கல்கி "  கண்ணன் .
                        சிவகங்கை மாவட்டம் ,   சிங்கம்புணரி - 630502 .
                                           தொடா்பு எண் -  9442677516 .
                                  Face book : Dharma Senapathi Ayya .
                               
 
                                                                                  
   
                                              

