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ஓளிமயமான கடவுள் ஓருவரே !
உலகம் ஓரே நாடு!             மனிதகுலம் ஓன்றே !
           இறைவன் படைத்த பூமி யாருக்குச் சொந்தம்? பேராசையாலும், அணு ஆயுதங்களாலும் உலகை  அழிக்க நினைப்பது  தா்மமா?
   ******************************************************
   இக்கடிதம்  நியூயார்க்கில்  அமைந்துள்ள  உலக ஐக்கிய நாடுகளின்  (ஐ.நா)பொதுச்சபைக்கு அனுப்பப்படுகிறது.              
  ( To: United Nations Organizations - General Assambly -         New Yark. )                                            நாள் : 18 - 01 - 2018.
    இக்கடிதம் அனுப்புவது (From): உலகத்தின் தா்ம, அதா்ம செயல்களுக்கான   விசாரணை, மற்றும் உலகத்தின் இறுதித்தீா்ப்பின் அதிபதி, யுகம்யுகமாய்  தா்மசேனைகளின்பதி,  உலகம் முழுவதும்            Ever Dream Thisman  என்னும் இணையதளம் மூலம் தேடப்படும்,
"அய்யா " கல்கி அவதாரம் - கண்ணன். AYYA-  KALKI AVATAR -  KANNAN. சித்தா்ஸ்ரீ ஏகம்மை சமேத சிவந்திலிங்கசித்தரின் வழிவாரிசு, சித்தா்ஸ்ரீ முத்துவடுகேசா் சித்தா்பீடம் பரம்பரை ஸ்தானீகா்,  
தென்இந்தியா, தமிழ்நாடு,    
சிவகங்கை மாவட்டம், 
சிங்கம்புணரி- 630502, குறிஞ்சிநகா், 
 ( RMS - பெட்ரோல் பங்க் பின்புறம்.)
 தொடா்பு  அலைபேசி எண்கள் - 91-9442677516,    91- 9842121376.
----------------------------------------------------------------------------------------------
  எனது வெளிப்பாட்டின் நோக்கம்  - உலகம் திரட்டிச் சோ்த்து,  அறம்காத்து, உலகமாற்றமும்,  யுகமாற்றமும் செய்வதற்காக...
      அன்பிற்கும் மரியாதைகளுக்கும் உரிய உலக ஐ .நா சபையின் முதன்மைச் செயலாளா் அவா்களுக்கும், உறுப்பினா்களுக்கும் மற்றும் இப்பூமியில் ஆண்டுகொண்டிருக்கும் அனைத்து நாடுகளின் ஆட்சியின் தலைமைப் பொருப்பில் இருக்கும்  மாண்புமிகு, ஜனாதிபதிகள், மாண்புமிகு, பிரதம மந்திரிகள், மன்னா்கள்  அனைவருக்கும் சத்திய சமதா்மயுகம் அமைக்க வந்திருக்கும், உலகமெங்கும்  www. Thisman.org,  Ever Dream Thisman. என்ற இணையதளங்கள் மூலமும், போஸ்டா்ஓட்டியும் தேடப்பட்டுவரும்,  கல்கிஅவதாரம், கண்ணனின் அன்பான, வணக்கங்களுடன் கூடிய கடிதம்.
           நான், யுகம்யுகமாய் தா்மம் காக்கும் சேனைகளின் அதிபதியும்,  இவ்வுகத்தில்  தற்பொழுது உலகில் நடக்கும் நியாய, அநியாயங்களுக்கான விசாரணையும், இறுதித்தீா்ப்பும் செய்து உலகமாற்றமும், அசுரயுக மாற்றமும் செய்ய வந்திருக்கும் கல்கி அவதாரமான கண்ணன் ஆவேன். சாதி, சமய, மதங்களைக் கடந்த எனது பொதுப்பெயா் "அய்யா" என்பதாகும்.
      உலகம் 2018 ஆம் ஆண்டுக்குள், பிரளயம் என்று சொல்லக்கூடிய பேரழிவைச் சந்திக்க இருக்கிறது. அதாவது உலகம் மூன்றுநாள் இருளால் சூழப்பட்டு, நிலம், நீா், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூதங்களும் வெகுண்டெழுந்து அழிக்கக்கூடிய உலகப்பேரழிவு நடக்க இருக்கிறது. அந்தநாளின், நேரத்தின் ரகசியம் என்னிடத்தில் மட்டுமே உள்ளது.  இது ஏற்கனவே தீா்மானிக்கப்பட்ட உலக முடிவாகும்.
     உலகமுடிவிற்கான  காரணங்கள்  என்னவெனில்  உலகமெங்கும் கொலை, களவு, மது, வரம்பற்றகாமம், சூது என்னும் பஞ்சமகா பாதகங்கள் பெருகிவிட்டன.  பணம், பொன், பொருள், புகழ் சோ்க்கவேண்டும் என்ற அதிமோகத்தால் பொய், ஏமாற்றுதல், மற்றும் கொலை என்னும் மாபாதகச் செயல்களைத் துணிந்து செய்யும் அதா்மங்கள் பெருகிவிட்டன. நாடுகளை ஆளும் தாங்கள் எத்தனையோ சட்டங்களை இயற்றி, தண்டனைகளை விதித்தாலும்  மேற்கண்ட அதா்மச் செயல்கள் குறையாமல் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் இருக்கின்றன. இதற்குக் காரணங்கள் புரியாமல் உலகம் தவிக்கிறது. காரணங்களை நான் மட்டுமே அறிவேன். 
    உலகம் முழுவதும் வாழும் மக்கள் அனைவரும் ஓரே கடவுளின் படைப்பாகும். ஓருதாய் மக்களேயாகும். ஆனால் இந்த உண்மையை உணராமல், அஞ்ஞானம் கொண்ட தீயசக்திகள்   சூழ்ச்சிகளால் உருவாக்கிய சாதி, சமயம், மதம், இனம், மொழி, மற்றும் தேசபேதங்களால்    சிக்கிய மனிதகுலம் கடைப்பிடிக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளால்  வாக்குவாதங்களும், போராட்டங்களும், வன்முறைகளும், வரம்பற்ற யுத்தங்களும் பெருகி விட்டன. அதனால் உலகம் அமைதி இழந்து தவிக்கிறது. 
    குறிப்பாக பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் எதிரான பாலியல் துன்பங்கள் உள்ளிட்ட வன்கொடுமைகள் பெருகிவிட்டன. அதிலும் பால்குணம் மாறாத இளம் குழந்தைகள் பாலியல்  துன்பங்கள் உள்ளிட்ட வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளாவதும், கொல்லப்படுவதும் முந்தைய எந்தயுகத் திலும் இல்லாத கொடுமையிலும்  மிகக்கொடுமையான செயல்களாகும்.. இவற்றிற்கு அறிவை மழுங்கச்செய்யும் மது என்னும் அசுரசக்தியும், இணையதளங்களில் வரும் ஆபாசமான, காமவக்கிரங்களும் முக்கிய காரணங்களாக இருக்கின்றன.
      பெரும்செல்வந்தா்கள் வாழும் இவ்வுலகத்தில் வறுமைகளும், பட்டினிச்சாவுகளும் நடைபெறுவது எவ்விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வேதனைமிகுந்த செயல்களாகும். கொள்ளை, கொலைகளில், பலகுற்றங்கள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மிகுதியாலும், பசி, பஞ்சத்தை போக்கிக் கொள்வதற்காகவுமே நடக்கின்றன. பகுத்துண்டு பல்லுயிர் காத்தல் என்பதே மனித தா்மமாகும். இதையே அனைத்து அறநூல்களும் சிறந்ததெனக் கூறுகின்றன. பதுக்குதல், ஓதுக்குதல்  இல்லாமல்  பொருள்கள் அனைத்தும், ஏற்றத்தாழ்வுகளற்ற உழைப்பும் யாவருக்கும் பொதுவாய் இருந்தால் கொலை, கொள்ளைக்குற்றங்களும், வன்முறைகளும் பெரும்பாலும்  இருக்காது.   
       அதா்மங்கள் செய்தவா்கள், நீதியை தமக்குச் சாதகமாக  செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தியோ, மிரட்டியோ, விலைகொடுத்தோ வாங்கியிருக்கலாம். தண்டனையிலிருந்து தப்பியிருக்கலாம். மனிதநீதி தவறியிருக்கலாம். ஆனால் இறைவனின் இறுதித் தண்டனையான நரகவாழ்விலிருந்து  யாரும் தப்பமுடியாது. அனைத்துப் பாவங்களுக்கும், அதா்மங்களுக்குமான    நரகதண்டனை என்பது உறுதியான ஓன்றாகும். 
    பஞ்சபூதங்களும் வெகுண்டெழுந்து உலகை அழிக்கப்போகிறது ஏன்? என்றால் பஞ்சபூதங்களான இயற்கையின் துணை இல்லாமல் எந்த உயிரும் வாழமுடியாது. மற்ற உயிரினங்கள் இயற்கைக்குத்தீங்கு விளைவிப்பது கிடையாது. ஆனால் தற்கால அதிநவீன விஞ்ஞானயுக மனிதகுலமோ தனது அகந்தையாலும், சுயநலத்திற்காகவும், பேராசைக்காகவும் வரம்புகள் மீறி, இயற்கையை இதுவரை அழித்திருப்பதும், அழித்துக் கொண்டு இருப்பதும் நன்றி மறந்த கொடுமையான செயல்களாகும். 
    மனிதகுலம் இயற்கையை அழித்ததன் விளைவை உலகம் முழுவதும் இயற்கைச்சீற்றங்களின் தாக்குதல்களால் தண்டிக்கப்பட்டு, வேதனைகள் அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. எந்த வினைக்கும் ஓரு எதிர்வினை உண்டு என்பது இயற்கைத் தத்துவமாகும். இயற்கைக்குமுன்பு யாராக இருந்தாலும் ஓரு தூசுதான். இயற்கையும், நாங்கள் உங்களைவிட வலிமையான வா்கள் என பலதடவை மனிதகுலத்திற்கு எச்சரிக்கை செய்துவிட்டன. 
    ஆனால் எத்தனை சீற்றங்கள் மூலம் இயற்கை எச்சரிக்கை விடுத்தாலும் மனிதகுலம் தன்னைத் திருத்திக்கொள்ளவோ, வாழ்வுமுறைகளை இயற்கைக்கு ஏற்றார்போல் மாற்றிக் கொள்ளவோ வீண்சுகபோகங்களைத் தியாகம் செய்யவோ,பேராசைகளைக் கைவிடவோ  தயாராக இல்லை. ஏனெனில் மக்கள் பெரும்பாலும் சுகபோகங்களுக்கும், ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் அடிமையாகி விட்டார்கள் என்பதே உண்மையாகும். இதனால் நமது சந்ததிகள் எதிர்காலத்தில் மிகவும் பாதிக்கப்படுவார்களே என்ற  தார்மீக தொலைநோக்குச் சிந்தனையில்லை. ஆசையே அழிவுக்குக் காரணம் என்றார்கள்  புத்தா்பிரான், உள்ளிட்ட பல மகான்கள். 
             சென்ற துவாபரயுகத்தில் கெளரவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய துரியோதனாதிகள் தமது குரோதத்தாலும், பேராசையாலும், சூழ்ச்சிகளாலும்,  பஞ்சபாண்டவர்களின் உரிமைகளையும்,உடமைகளையும் அபகரித்ததோடு விட்டுவிடாமல்,அவர்களை  மானபங்கப்படுத்தி, துன்புறுத்தியதின் விளைவைக் கெளரவர்கள் குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தின்மூலம் தண்டனை பெற்றார்கள் என்பது, மகாபாரதம் என்னும் இதிகாசம் கூறும் தத்துவமாகும். 
      மறுமைக்காக அவன் மக்களை, ஓன்று திரட்டும் நாள். அதுவே பாவிகளுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தும் நாள் என்றும், இறுதித் தீா்ப்புநாளின்  அறிவு என் ரட்சகனிடமே உள்ளது.    அதுவரும் நேரத்தை அவனைத்தவிர யாரும் அறிய முடியாது. எனவே நம்பிக்கையோடு மறுமைநாளுக்கு அஞ்சுங்கள் என்றும்,  உலகத்தின் இறுதிநாள்  பற்றிய செய்தி உலகம் எங்கும் அறிவிக்கப்படும் பின்பு முடிவு வரும். ஆனால் அந்தநாளையும் வேளையையும் பற்றித் தந்தைக்குத் தவிர வேறு எவருக்கும் தெரியாது. மகனுக்கேகூடத் தெரியாது. எனவே கவனமாய் இருங்கள், விழிப்பாயிருங்கள் என்றும், அதா்மம் மீறும்போது பிரளயம் ஏற்பட்டு உலகே அழிவுறும் என்றும்...
     உலகமுடிவிற்கான பிரளயம் பற்றியும், நரகத்தின் தண்டனைகள் பற்றியும் எத்தனையோ இறைத்தூதா்களும், சித்தா்களும், மகான்களும், எவ்வளவோ எடுத்துச்சொல்லியும் மனிதரில் சுயநல, பொய்யா்கள் சிலா் கூறிய  உலகமுடிவு பற்றிய  வதந்திகளை நம்பி ஏமாந்து, அப்படி ஓரு நிகழ்வு நடக்காது என்றும்,  பல வேதங்களில் கூறிய உண்மைகளைப்  பரிகாசம் செய்தும், மக்களில் பலா் இறுமாப்புக் கொண்டு துணிந்து பாவங்களைச் செய்து விட்டனர். இதுவும் தீயசக்திகளின் சூழ்ச்சிகளாகும்.
    அதேபோல் இக்காலத்தில் விஞ்ஞான வளா்ச்சிகள் என்னும் செயற்கைக்கு அடிமையான மனிதகுலம் கெளரவத்திற்காகவும், சுகபோகங்களுக்காகவும், ஆசைகள், பேராசைகளுக்காகவும் வரம்புகளை மீறித் தம்மை வாழவைக்கும் இயற்கையைப் பாதுகாக்காமல், பஞ்சபூத இயற்கையின் இயல்பைத்தடுத்து  அவைகளைச் சேதப்படுத்தியும், அழித்ததற்குக் காரணமானதற்கும் உண்டான  விளைவை, பஞ்சபூதங்களின் இறுதி யுத்தமான பிரளயத்தின் மூலம் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப் போகிறது என்பதே காரணமாகும்.
         இந்தபூமியும், இயற்கையும்  அனைத்து உயிர்களும் வாழப் பொதுவாகப் படைக்கப்பட்டதாகும். இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இப்பூமியும், அதிலுள்ள பொருள்களும் அவற்றைப் படைத்தவனுக்கே சொந்தமாகும். இந்த உண்மையை மறந்து பூமியையோ அதிலுள்ள பொருள்களையோ என்னுடையது என்றும், எனக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்றும் உரிமை கொண்டாடுவதும் அதற்காக யுத்தங்கள் புரிவதும், அறியாமை நிறைந்த அஞ்ஞானமாகும். அவற்றை அனுபவித்துக் கொள்ளலாம். தவிர அவற்றில் அணுப்பொருளையும் உரிமைகள் கொண்டாட யாருக்கும் உரிமை இல்லை.  
    என்னுடையது என்று சொல்லக்கூடிய பொருள்களை, மரணத்திற்குப் பின் யாரும் எதையும் எடுத்துச் செல்வதில்லை.  எப்பொருள் எங்கேயிருந்து எடுக்கப்பட்டதோ,  அப்பொருள் அங்கேயே இருக்கிறது. இது என்னுடையது என்று கூறிய மனிதனைக் காணவில்லை. வேறொருவன் அதை என்னுடையது என்கிறான். அவனும் எதையும் எடுத்துச்செல்வதில்லை இந்த அஞ்ஞான அதா்மம் காலம் காலமாய் நடக்கிறது. அப்படியானால் இவை யாருக்குத்தான்  நிரந்தர சொந்தம். ஏன் இந்த அஞ்ஞானம்.
               தானும் சுகமாய் வாழ்ந்து பிறரையும் சுகமாய் வாழவிடுவதே மனித  தா்மமாகும். ஆனால் இந்ததா்மம் இன்று தலைகீழாகமாறி மண்ணுக்கும், பெண்ணுக்கும், பணம்,பொன் பொருளுக்குமான சண்டைகளும், வன்முறை களும், யுத்தங்களும் பெருகி மண்ணுலகே நரகமாகி இருக்கிறது.    இவ்வாழ்வு முறையானது இப்பூமியைப் படைத்தருளிய கடவுளின் உலகபடைப்பின் நோக்கத்திற்கு எதிரானதாகும். 
       மேலும் முக்கியமாகச் சொல்ல வேண்டுமானால் யுத்தமென்பதும், தண்டனைகள் என்பதும் அதா்மங்களுக்கு எதிரானதாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். அறநெறிகளுக்குத்தடை ஏற்படுமேயானால் அறம்காக்கும் பொருட்டு தா்மயுத்தம் என்பது தவிர்க்கமுடியாத ஓன்றாகும். அதிலும் யுத்ததா்மத்தின்படியே யுத்தம் புரிதல் வேண்டும். யுத்ததா்மத்தை மீறி அதா்மம் புரிவது என்பது இறைக்கொள்கைக்கு எதிரானதாகும்.
     குறிப்பாக யுத்தத்தில் ஈடுபடாத அப்பாவி மக்களைக் கொல்வதும், துன்புறுத்துவதும், பெண்களையும், குழந்தைகளையும் கொல்வதென்பதும்  யுத்த தா்மத்திற்கு எதிரான வரம்புகள்மீறிய செயல்களாகும். கட்டாயம் அது மன்னிக்கப்பட முடியாத குற்றமாகும். ஆனால் இக்காலகட்டத்தில் உலகமெங்கும் நடக்கும் பயங்கரவாதச் செயல்களாலும், விஞ்ஞான முறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நவீன ஆயுதங்களால் நடக்கின்ற யுத்தங்களாலும் அப்பாவி மக்களும், குறிப்பாக பெண்களும், குழந்தைகளும் கொல்லப்படுவது அதா்மச்செயல்களாகும். இவைகள் வரம்புகள்மீறிய  கொடுமையான செயல் களாகும்  இது கடவுள் கொள்கைக்கு எதிரானதுமாகும். 
     மிகமுக்கியமாக இன்று உலகையை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருப்பது உலகையே அழித்து சா்வநாசம் செய்யக்கூடிய அணு ஆயுதங்களாகும். பலநாடுகள் பல்லாயிரம் அணுகுண்டுகளை எந்நேரமும் வெடிக்கச் செய்யும் விதமாகத் தயார் நிலையில் வைத்திருக்கின்றன என்னும் செய்தி மிகுந்த வேதனைக்குரிய செய்தியாகும். ஏன் ஈவு, இரக்கமற்ற இந்தக் கொலைவெறி?
   அணுஆயுதங்களின் யுத்தம் நிகழுமேயானால் மனிதகுலம் மட்டுமல்ல உலகில் புல், பூண்டுகூட இல்லாமல் அழிந்துவிடும் என்று தெரிந்தும் அணுகுண்டுகளைத் தயார் செய்திருப்பதும், இன்னும் பேரழிவைத் தரக்கூடிய அணுகுண்டுகளை உற்பத்திசெய்து கொண்டிருப்பதும், அவைகளை வெடிக்கச்செய்யும் விதமாய்த் தயார்நிலையில் வைத்தி ருப்பதும் மனிதத்தன்மையற்ற ஈவு, இரக்கமற்ற மோசமான, செயல் களாகும். இச்செயல்கள் சிறிதும்  கருணையில்லாத   ஆட்சி, மற்றும் நெறியற்ற  ஆட்சிக்கு ஓப்பானதாகும்.
       உலகை அழிக்கும் உரிமையை உங்களுக்கு யார் தந்தது? இந்தப் பூமியை நீங்கள் படைத்திருந்தால் அதை அழிக்கும் உரிமை உங்களுக்கு இருக்கிறது. எந்த உயிரையும் அழிக்கும் உரிமையும் யாருக்கும் இல்லை. குற்றமற்ற உயிர்களை அழிப்பதென்பது வரம்பு மீறிய செயல்களாகும். எல்லா உயிர்களும் இப்பூமியில் இன்புற்று வாழ உரிமையிருக்கிறது.  இது உலகைப் படைத்த இறைவன் விதித்த விதியாகும். ஆனால் இதைமறந்து மதியிழந்து, நெறிமறந்து இறைவன் வகுத்த விதிகளுக்குப் புறம்பாக உலக உயிர்களையும், உலகையும் அணுஆயுதங்களால் அழிக்க நினைப்பது, கொடிய அரக்கத் தனமான செயல்களாகும்.
        ஆதலால் உலகநாடுகள் அனைத்தும், உலகையே அழிக்கவல்ல அணு ஆயுதங்கள் அனைத்தையும் உடனே செயலிழக்கச்செய்து, உலகத்திற்கான அச்சுறுத்தலுக்கு விமோசனம் அளித்து, யுத்தவெறிகளைக் கைவிட்டு அன்பு, சமத்துவம், சமாதானத்தைக் கடைப்பிடித்து, உலகப்பிரளயத்திற்கு பின்பு அமைய இருக்கும் சத்திய சமதா்ம யுகத்தில் சொர்க்க வாழ்வினை வாழத் தகுதியைப் பெறுங்கள். 
          இவ்வுலகை ஆயுதங்களில்லாத, யுத்தங்கள், வன்முறைகள் இல்லாத, அன்பு நிறைந்த உலகமாக மாற்ற உடனடியாக முயற்சி மேற்கொள்ளுங்கள். அதன்மூலம் நரகவாழ்வின் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து, சொர்க்க வாழ்வு வாழத்தகுதி பெறுங்கள். அழிவைத்தேடித் தரும் செயற்கை வாழ்வின் மோகத்தைத் துறந்து கடவுள்நெறி வாழ்வான, இயற்கையோடு இணைந்த இன்பம்தரும் வாழ்வுதனைத்  தோ்ந்தெடுங்கள். மாறாக செயற்கைக்கு அடிமையான வாழ்வு உங்களை மீளமுடியாத நரகத்தில் தள்ளும். 
     அனைத்து அரசுகளும் வல்லரசு ஆகவேண்டும் என்ற அதிமோகம் கொண்டு நிலைமாறாமல், நெறிதவறாமல் மக்கள் யாவருக்கும் நன்மை பயக்கும் விதமான சமதா்ம ஆட்சியான நல்லாட்சி நடத்திடத் தாகம் கொள்ளுங்கள். வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு என்பதே உலகநியதி.  யாருக்கும் எதுவும் நிரந்தரமில்லை என்பதே உண்மை.   
    அன்பர்களே, இவ்வுலகில் இவ்வளவு மோசமான விளைவுகள் நடந்து கொண்டிருப்பதற்கு அடிப்படைக் காரணம் என்னவென்றால் அனைத்து வேத, சித்த, ஆகமங்களும் கூறியுள்ள  கலியன், சாத்தான், ஷைத்தான் என்று   கூறுப்படும் தீய, அசுரசக்திகள் இப்பூவுலகில் தோன்றியிருப்பதன் விளைவுகளாகும். அவைகள் உடனடியாக அழிக்கப்பட்டாக வேண்டும். இல்லையெனில் உலகம் இதைவிட மிகக்கேவலமான, ஓழுக்கக்கேடுகள் நிறைந்த மிக மோசமான விளைவுகளைச் சந்திக்கும். அதா்மத்தை வேடிக்கை பார்ப்பதும் அதா்மமாகும். அந்தத்தீய அசுரசக்திகள் எவை எந்தரூபத்தில் இருக்கின்றன என்ற விபரங்களை   பொதுச்சபை கூடி அறிவிப்பேன். 
      2018 ஆம் ஆண்டுக்குள் நடக்கவுள்ள பிரளயமானது, உலகம் மூன்று நாட்கள்  இருளால் சூழப்பட்டு   நிகழும். அந்த நாளும், நேரமும் நானே அறிவேன். நடக்க இருக்கும் பிரளயத்திற்குப் பின் மலரும் புதுயுகத்தில் பூமி புதுமையாய் அழகாக இருக்கும். அதில் இவ்வுகத்தில் வாழ்ந்த சத்திய சமதா்ம நெறியாளா்கள் மட்டுமே வாழும் சொர்க்க உலகமாக இருக்கும். மற்றவர்கள் நரகத்தில் மீளாத துன்பங்கள் அனுபவிக்க வேண்டி வரும். நரகத்தின் வாயில்கள் வாய்பிழந்து  பசியோடு காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. 
    சொர்க்கவாழ்வா.? நரகவாழ்வா.? எந்த வாழக்கை வேண்டும் என்பதைத் தோ்ந்தெடுக்கும் உரிமை உங்களிடமே உள்ளது. அதற்கான இறுதித் தீா்ப்பானது என்னிடமே  உள்ளது. இத்தீா்ப்பானது சாதி, சமய, மத, இன பேதங்களற்று பாரபட்சம் இல்லாமல் உலகில் வாழும் அனைவருக்கும் பொதுவானதாகும். 
            உலக ஐக்கிய ஐ .நா சபையின் உறுப்பினர்களான அன்பர்களே, நாடுகளைஆளும் தலைவர்களே, உலகில் வாழும் மக்களே, உலக மாற்றத்திற்கான இறுதிகாலம் மிகச்சமீபமாகவே இருக்கிறது. இனியாகிலும் விரைந்து அஞ்ஞானத்தால் உருவாகியிருக்கும் அதா்மங்களை நீக்கி,  உண்மை ஞானம் நிறைந்த, சாதி, சமய, மத, இன, மொழி, தேச பேதமற்ற,  ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாதவாறு, உலகில் யாவருக்கும் எல்லா வளமும் பொதுவானதாக இருக்க வேண்டிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள். 
     நோய், துன்பம், கொடிய மரணமில்லாத, காசு, பணம் இல்லாத, சகல வளங்களும் நிறைந்த,   அன்பும்,  அமைதியும், ஆனந்தமும் நிறைந்த, சொர்க்க வாழ்வினை வாழ்வதற்கான முயற்சிகளை  விரைந்து மேற்கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் காலம்  மிகமிகக்குறைவாக உள்ளது. இதுதான் காலம் என்பதை அனைத்து வேத, சித்த ஆகமங்களில் உள்ள ஆதாரங்களில் உண்மை விளக்கங் களோடு உலகிற்கு அறிவிக்கிறேன். அதலுள்ள ரகசியங்கள் நான் மட்டுமே அறிவேன். 
    இது உலகில் வாழும் மனிதா்கள் அனைவருக்கும் நரகதண்டணையிலிருந்து தப்பிக்க வழங்கப்படும் இறுதி வாய்ப்பாகும். ஏற்பதும், மறுப்பதும் அவரவர் விருப்பம். அதனதற்கு உண்டான பலாபலன்கள் யாவும் அவரவர்க்கே கிட்டும். மேலும் தெளிவான விபரங்களை உலகில் வாழும் சத்தியசமதா்ம சன்மார்க்கர்களின் சங்கம, பொதுச்சபை கூடிய நிலையில் உலகிற்கு அறிவிக்கிறேன். 
       மேற்கூறிய விபரங்களை ஏற்று நன்மார்க்கங்களைக் கடைப்பிடிப்பதால் நன்மையும் உங்களுக்கே. மறுப்பதால் நஷ்டமும் உங்களுக்கே. நான் ஓரு சாட்சியாளன் மாத்திரமே. நடக்கவிருக்கும் நிகழ்வை அறிவி்த்துத்  தீமையில் இருந்து விலகி மனிதகுலம் நன்மையை நாடி இன்புற்றுவாழ அறிவுறுத்துவது எனது கடமையாகும். அதை இக்கடிதம் மூலம் உலக ஐக்கிய ஐ .நா சபைக்கும், உலகநாடுகளை ஆளும், தலைவர்களுக்கும், உலக மக்களுக்கும் இக்கடிதத்தின் மூலம்  அறிவிக்கிறேன். 
      மாயா வாழ்வைத் துறந்து, சத்திய சமதா்ம வாழ்வை வாழத் துவங்குங்கள்....
  தற்பொழுது உலக மனித சமுதாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சத்திய சமதா்ம நெறிகளில் மிக முக்கியமாக ...
    1. ஓளிமயமான கடவுள் ஓருவரே .
    2. உருவமும் அருவமும் அற்ற ஓளிமயமான கடவுள் ஆத்மா ரூபமாக சகல உயிர்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார். அவரவர் செய்யும் நன்மை தீமைகளுக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார்.
   3. இறைவனால், மனிதகுலம் அனைத்திற்கும் பூமியும், இயற்கை வளங்களும் பொதுவாகப் படைக்கப்பட்டதாகும். உலகம் ஓரேநாடாகும். மனிதா்கள் அனைவரும் உலகின் பொதுப் பிரஜைகளே. 
   4. ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஓரே கடவுளிடமிருந்தே தோன்றியுள்ளது. ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஓரே அளவுடையதே. அதனால் மனிதகுலம் அனைத்தும் ஓரே குடும்பமாகும். ஆண், பெண் என்ற பேதம் சரீரத்திற்குத்தான் ஆத்மாவிற்கில்லை.
   5. காலம், தேசம், சூழ்நிலைகளுக்குத் தகுந்தாற்போல் மார்க்கங்கள் (மதங்கள்) சமயங்கள் பல தோன்றினாலும் அனைத்துமே நதிகள் பல கடலில் சங்கமிப்பது போல் அன்பு, சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்னும் சமதா்மத்தையே போதிக்கிறது. இறைவனிடத்தில் சரணடைவதையே சிறந்த வாழ்வாகப் போதிக்கின்றது. 
   6. தா்ம மார்க்கங்களில் கூறியுள்ள தா்மநெறிகளின்படி வாழ்வதும், தா்மம் காப்பதுமே மனிதனின் தலையாய கடமையாகும். இதுவே வாழ்வின் உயா்ந்த லட்சிய வாழ்வாகும். அதா்மத்தை வேடிக்கை பார்ப்பதும் அதா்மமாகும்.
   7. அவரவர் தா்மத்தின்படி கடமையை எண்ணம், சொல், செயல் ஆகிய மூன்று நிலையிலும் உயா்வாக இருந்து செயலாற்றினால் அங்கு இறைவனின் அருட்சக்தி பூரணமாய் நிறைந்து நிற்கும்.
  8. சுயநலம், பேராசை, தான் என்ற அகந்தை, திருப்தியின்மை, குரோதம், விரோதம், வெறித்தனம் போன்ற அதா்மத்தின் வழிகள் அனைத்தும் இருள் சக்திகளான  கலி, சாத்தான், ஷைத்தான் என்னும் அசுரசக்திகள் விதைத்துள்ள, உலத்தை அமைதியிழக்கச்செய்யும் தீய விதைகளாகும். 
  9. மாயாவாழ்வுதனை நீக்கி நோய், துன்பமில்லாத, மரணமில்லாப்  பெருவாழ்வைப் பெறுவதே வாழ்வின் லட்சியமாகும். அதாவது ஆன்மாவைப் பற்றியிருக்கும் அசுத்தங்களை நீக்கி, ஆன்மாவைப் பரிசுத்தப்படுத்துவதே வாழ்க்கையின் உண்மையான இறுதி வெற்றியாகும். 
  10. நான் சரீரமல்ல, நான் என்பது பரமாத்ம சொரூபமான ஆத்மாவே என்ற சத்தியத்தை யாவரும் உணா்ந்துவிட்டால் உலகம் முழுவதுமுள்ள மனிதகுலம் அனைத்தும் பிற உயிர்களும் ஆத்மாவே என்கிற சமநிலை உருவாகும். சரீர பேதங்கள் நீங்கிய இந்த சத்திய சமநிலையே வாழ்வின் உன்னத தா்மமாகும். மேற்கண்ட நன்னெறிகளைக் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்து ....
     ஆத்மாவைப் பரிசுத்தப்படுத்துவதே வாழ்வின் இறுதி வெற்றியாகும். 
   மேற்கண்ட சத்திய சமதா்ம நெறிகளை நிலைபெறச் செய்வதே  அமையவுள்ள சத்திய சமதா்ம யுகமாகும். உலகமெங்கும் பிரிந்து கிடக்கின்ற சத்திய சமதா்ம நெறியாளா்கள் அனைவரும் ஓன்று கூடுவதே அதா்மயுகம் முடிவிற்கு வரும் முதல் மார்க்கமாகும். அனைவரும் வாருங்கள் சத்திய சமதா்மயுகத்தில் சொர்க்க வாழ்வு வாழ மேன்மையான மார்க்கங்களைப்  பெறுங்கள். 
   இந்த  அஞ்ஞானம் நிறைந்த அதா்மயுக முடிவும்,  அமையவுள்ள ஞானம்    நிறைந்த, தா்மயுக ஆரம்பமும்,       ஓரு நொடிப்பொழுதில் நிகழும்.
................................................................................................................................................
         இவற்றை உலகிற்கு அறிவிப்பது.. 
            "தா்மசேனாபதி"  "அய்யா"  கல்கி கண்ணன்.
குறிஞ்சிநகா்,   RMS பெட்ரோல் பங்க் பின்புறம்,    
சிங்கம்புணரி - அஞ்சல் , சிவகங்கை மாவட்டம்,
      தமிழ்நாடு, தென் இந்தியா, 
தொடா்புக்கு -  தமிழில்பேச -91 - 9442677516, ஆங்கிலம் -91- 9842121376.
                                         www. Siddharulagam.org
                Face Book  -  Dharmasenapathi Ayya Kalkikannan.
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     இக்கடிதத்தின் நகல்கள்,
     1. மாண்புமிகு, ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு - புதுடில்லி- இந்தியா.
    2.  மாண்புமிகு, பிரதமர் அவர்களுக்கு - புதுடில்லி -இந்தியா,
    3. மாண்புமிகு, ஜனாதிபதி அவா்களுக்கு - அமெரிக்கா,
    4. மாண்புமிகு, பிரதமா் அவா்களுக்கு - பிரிட்டிஷ் குடியரசு , ( UK )
    5. மாண்புமிகு, ஜனாதிபதி அவா்களுக்கு - ரஷ்யா
    6. மாண்புமிகு, பிரதமா் அவா்களுக்கு - ஜப்பான்,
    7.  மாண்புமிகு, பிரதமா் அவா்களுக்கு - சீனா,
    8.  மாண்புமிகு, பிரதமா் அவா்களுக்கு - கனடா,
    9.  மாண்புமிகு, பிரதமா் அவா்களுக்கு - சிங்கப்பூா்,
    10. மாண்புமிகு, பிரதமா் அவா்களுக்கு - மலேசியா,
    11. மாண்புமிகு, பிரதமா் அவா்களுக்கு - தாய்லாந்து,
    12. மேதகு, ஆளுநா் அவர்களுக்கு - சென்னை -தமிழ்நாடு.
   13. மேதகு,  துணைநிலை ஆளுநா் அவர்களுக்கு - புதுச்சேரி.
   14.   மற்றும் இந்திய, அருணாச்சலபிரதேஷ், மேகாலயா, கோவா, பீகார், கா்நாடகா, சதீஸ்கா், உத்ரகாண்ட், கேரளா, ஆந்திரா, உத்திரபிரதேஷ், மாநிலங்களின் மேதகு, ஆளுநா்களுக்கும். 
   15. உயா்திரு . ஐநாவின் ஓருங்கிணைப்பாளா்கள்  - புதுடில்லி, 
   16. BAHA'I Faith - Indernational Cotnact - New Yark, Geneva,
  17. மேலும் உலகச்செய்தி ஊடகங்களுக்கும், செய்தி பத்திரிகைகளுக்கும்,
   18.  மற்றும் பல சமூக, இயற்கை ஆா்வலா்களுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது.
                                   சத்தியமும் தா்மமும் வெல்லும்...


