
                கலி பிறந்தால் ,தென்பகுதிக்கு அடையாளம்.  
                                  (அகிலத்திரட்டு அம்மானை.)
இந்திரன் கேட்டல் :- கிருஷ்ணா, அய்யாவே ,பொய்யான கலியன் பூமிதனில் பிறந்தால் கலி முடிக்க அவதரிப்போம் என்றீரே என்னை வந்து ஆட்கொள்ளும் காலம் எது விபரமாய் அருளுமையா..
ஆதி நாராயணா் :- தெட்சணா பூமிதனில் தேசபரசோதனைக்கு  நிச்சயித்து நான் வருவதற்கான அடையாளங்கள்...
     1 .சுவாமி வேதம் மறந்து சுழல்வேதம் உண்டாகும் .
     2 .சாதிகள் வரம்பு தப்பி நிலை மாறும்.
    3 .வயது கூடியும் திருமணமாகாதவா்கள் அதிகரிப்பா்.
   4 .நீசத்தனமான குலங்கள் தெண்டம் பிடித்து பூமியில் அதிகமாய் பெருகுவா்.
   5 .மின்னல்கள் பூமியில் விழுந்து பாதிப்புகள் ஏற்படும். எரிமலைகள் குமுறும், 
        நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும்.
    6 .இலைகள் கருகும் , வேதம் பொய்யாகும்.
    7 .நடக்கும் வழி குறுகும்,நட்சத்திம் உதிரும்.
   8 .பூமிதனில் பொய்நெறியான குருக்கள் அதிகரிப்பா்.
   9 .இஸ்லாம் நாடுகளில் கலகங்கள் உண்டாகும்.
   10 .சிவ ஆலயங்கள் பின்னப்பட்டு   சுவரிடியும்.
   11 .கிணறுகள் பாழாகும் .கீழ் ஊற்றுகள் பொய்யாகும்.-ஆழ்குழாய் கிணறு.
   12 .பொறாமை குணங்கள் அதிகரித்து வசதிகளுக்கு மக்கள் ஏங்குவா்.
   13 .மக்கள் தங்களுக்குள்ளேயே கலகங்கள் ஏற்படும்.
   14 .உலகில் துரோகச்செயல்கள் அதிகரிக்கும் .
   15 .அதிமோகம் ,ஆசைகள் அதிகரித்து பெரும் சண்டைகள் ஏற்படும்.
   16 .காமத்தால் வெறித்தனங்கள் ஏற்பட்டு தீயசெயல்கள் அதிகரிக்கும்.
   17 .பெற்றதாயைப் பிள்ளை வைப்பு நினைப்பான்.-காமுற நினைத்தல்.
   18 .பெற்றோரை சந்ததிகளும் ,பெரியவா்களை சிறியவா்களும் மதிக்காமல்            
         வேலை வாங்குவார்கள். 
   19 .மாட்டின் வயிற்றில் மனிதா்தோற்றமுள்ள  கன்று பிறக்கும்.
    20 .குற்றச்செயல்கள் பெருகும்,கொலைகள் பெருகும் .
   21 .ஆலயங்களில்  காணிக்கை வேண்டலும் ,வேலைக்கான கூலிக்குப்
         போராட்டங்களும் அதிகரிக்கும்.
   22 .நிலத்தில் பேய்கள் பெருகி கேடுகள் மிகச்செய்யும்.
   23 .வேளாண்மைக்கு  மழையால் மிகக் கேடுகள் ஏற்படும்.
   24 .பேதைகள் குழந்தை பெறும் அதிசயம்போல்  கோதையா்கள் 
          கொங்கை கூடாமலே வாழ்வார்கள்.
   25 .கூடப்பிறந்தவரை கொடும்பகையாக எண்ணுவார்கள்.
   26 .வானம் உறுமும் ,இடி விழும் ,மழை பெய்யாது .
   27 .தான தா்மங்கள் குறையும்,சாத்திரங்கள் பொய்யென வாதிடப்படும்.
   28 .ஈனத்தனங்கள் செய்வோர் அதிக செல்வாக்கோடு வாழ்வார்கள்.
   29 .வீணா்கள் பெருகி குடும்பங்களைக் கெடுப்பார்கள்.
   30 .இறைவேதங்களின்  உண்மையை அறியாமல்   விட்டுவிடுவார்கள்.
   31 .பொய்வேதம் பூமிதனில் பெருகி வரும். -( பொய்சாத்திர புத்தகங்கள்.)
   32 .உண்மையான வேதங்களை விரும்பாமல் இகழ்ச்சி செய்வார்கள்.
   33 .கொள்ளை அதிகரிக்கும், உப்பு மலிவாய்க் கிடைக்கும்.
   34 .ஈக்கள் எறும்புகள் பெருகும் ,கஞ்சா அபின் பெருகும்.
   35 .சிலா் அவமானத்தால் இறப்பார்கள். சிலா் விஷம் அருந்தி இறப்பார்கள்,
         கேணிக்குள்ளே இறப்பார், கீறிக்கொண்டே சாவார், வைரம் முழுங்கி 
          மாள்வார், சிலா் துயரம் பொறுக்காமல் சாவார்கள்.
   36 .சந்நியாசிகள் நிஷ்டை தவறி அலைவார்கள்.
   37 .ஓன்னாமது சாதி பெண்கள் உலைமெழுகுபோல் அலைவார்கள்.--வீணான 
         ஆடல் பாடல்களைத் தேடி அலைதல்..
   38 .கட்டுப்பாடிழந்து பெண்களின் கற்புநிலை தவறும்.
   39 .சட்டங்கள் அழியும் ,சந்தியம்பலம் இடியும் --.நீதி வழங்கும் மன்றம் 
   40 .நாட்டை ஆளும் அரசாங்கங்கள் துண்டு துண்டாகும்.
   41 .நற்கூட்டங்கள் குலையும், குடும்பங்களுக்குள் பகைகள் ஏற்படும்.
   42 .கோட்டைகள் அழியும், மதில்சுவா்கள் உயரம் அகலம் குறைந்து விடும்.
   43 .சீவ வா்க்கங்கள் உணவு கிடைக்காமல் தடுமாறி அலையும்.
   44 .சூறாவளிகள் அதிகமாகும் ,வெப்பம் அதிகரிக்கும்.
   45 .நெருப்பால் தண்ணீரால் அநேக நாடுகள் அழியும்.
   46 .வாந்தி ,தொற்றுநோய்கள் அதிகரிக்கும் .
   47 .தன்னந்தன்னாலே சாதிக்கு சாதி சண்டையிட்டு மாளும்.--பக் -222
        பக் -268 -கலியன் பிறந்துவிட்டால், வரம் பெற்றதனால், பேய்க்குலங்கள் 
        யாவும் பலம் பெற்று நீசக் கொடுமைகள் உலகமெங்கும் பரந்து 
        காணப்படும்.தேசத்தின் சிறப்பு சிதறிக் குலையும்.
            கலிமாளும் காலம் இனத்துக்கு இனம் பகையாகும்.  பக் -364
   48 .சிவஞானமதைத் தேடி தேசத்தில் அலைவார்கள்.
   49 .உண்மையான ஞானத்தை விட்டு தட்டுத்தடுமாறி அலைவார்கள்.
   50 .கொலை, களவு , ஓருவரை ஓருவா் குற்றம் சுமத்துதல் அதிகமாகும்.
   51 .நோ்மைக்குக் காலம் இல்லை என மக்கள் நொந்து பேசுவார்கள்.
   52 .சமாதானத்தை மறந்து சண்டைக்கும் போருக்கும் முனைப்புக் காட்டுவா்.
   53 .பெற்றோர்க்குப் பிள்ளை பெரும் பகையாகும்.
   54 .கள்ளக் காதல் பெருகி,கணவனுக்குத் துரோகம் செய்தலும், கணவன் 
         மனைவிக்குள் கருத்து வேறுபாடுகளும் அதிகரிக்கும்.
   55 .கூடப்பிறந்த சகோதரியைக் காமுற நினைப்பா். அக்குற்றங்களுக்கு
         நாணப்பட்டு இறந்து போவார்கள்.
   56 .கடல் பொங்கும் ,கடல் உள்வாங்கும்.சில இடங்களில் மழை இல்லாது
         போகும் .காற்று விஷமாகி நோய்கள் பெருகும்.
   57 .வாய் வார்த்தைகள் மிஞ்சி வம்பு செய்யும் நோக்கம் அதிகரிக்கும்.
   58 .தீயவா்களுக்கு எல்லாம் கா்வம் மிகுதியாகி நல்லவா்களை வேலை வாங்கி
        வருவார்கள். அன்புள்ளம் கொண்டோரெல்லாம் அடங்கியிருப்பார்கள்.
   59 .கணவருடைய வார்த்தைக்கு மாதா்கள் மதிப்பளிக்காது,சிலா் கற்பிழந்து 
         வாழும் நிலை ஏற்படும்.
   60 .ஆலயங்களில் தெய்வீகம் காணாது போகும்.
   61 .பெண்களின் நெறிமுறைகள் காணாது போகும்.
   62 .ராஜ்ஜியங்களில் அரசின் தா்ம நெறிகள் காணாமல் போகும் .
   63 .பருவம் வருவதற்கு முன்பே பெண்கள் நிலையழிவார்கள்.
   64 .தெய்வீகமான பெண்களும் வாழ்ந்து வருவார்கள்.
                                          ...............................

 
          
   
          

