                                                                           
                                          
         
             மனிதகுலம் ஓன்றே !                            ஓளிமயமான                                        உலகம் ஓரே நாடு !
                                                                               கடவுள்  ஓருவரே !
                                                                    தா்ம  சேனை
                            தா்மம் காக்க தா்ம சேனையில் இணையுங்கள் .
                            தா்மம் காப்பதே வாழ்வின் தலையாய கடமை :
              சத்திய சமதா்ம யுகம் காண, அதா்மங்கள்,அவலங்கள் நிறைந்த
              சமூகத்தை மாற்ற தா்ம சேனையின் உடனடி செயலாக்கங்கள் :-
 1.   பஞ்சமாபாதகங்களில் ஓன்றான பல அதா்ம காரியங்கள் ஓழுக்கக் 
       கேடுகளுக்கு ஆதாரமான ,விரியன் பாம்பின் விஷத்தை விடக்கொடிய
       மதுவில்லாத மற்றும் எவ்வித போதை வஸ்துக்களும் இல்லாத பூமி.
2.    ஆபாச, காமக்களியாட்டங்கள், வன்முறைகள், கொலை, களவு,சூது, 
       வன்புணா்ச்சி இல்லாத , அணு ஆயுதங்களில்லாத, போரில்லாத 
        அமைதியான  அன்பு நிறைந்த உலகம் .
3.   அடிப்படைப்  பண்புகள்,  ஓழுக்கமுறைகள், உயரியநோக்கங்களைக்
      கொண்ட வியாபார நோக்கமில்லாத யாவருக்கும்  பொதுவான
      சமநிலைக் கல்வி .
4.   ஊழலில்லாத, மக்களை சாதி, சமய, மத, இன, மொழி பேதங்களைக்
      கொண்டு பிரிக்காத, எவ்வகையிலும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத
      சம தா்ம ஆட்சி முறைகள் .
5.  யாவருக்கும் காலதாமதமில்லாத சமநீதி - ( பொது நீதி )
6.  கடவுளின் படைப்பான நிலம், நீா், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எனும்
     இயற்கையை அழிவுறாமல் பாதுகாத்தல் .
     ( இயற்கையை நேசித்தால் அது உங்களுக்கு சிறப்பளிக்கும். இயற்கையை
     அழித்தால் இயற்கை உங்களை வீறுகொண்டு அழிக்கும். தற்பொழுது 
      நடக்கும் இயற்கை  சீற்றங்கள் இதற்கு சாட்சியாகும். இது இறைவனின்
     கோபத்தின் வெளிப்பாடாகும் . )
7.   வாழ்வின் முதுகெழும்பான விவசாயத்தை செயற்கையால் அழிவுறாமல்
      பாதுகாத்து இயற்கை வழியில் நிலை பெறச்செய்தல். விவசாயத்தையும்
      விவசாயிகளின் வாழ்க்கையையும் சீர்பெற்ற நிலைக்கு உயா்த்துதல் .
      இல்லையெனில் உலகில் உணவு, நீருக்காக  பெரும் யுத்தம் வரலாம் .
8.   உணவு, உடை, இருப்பிடம், கல்வி, மருத்துவம் யாவும் யாவருக்கும்
      பொதுவாக, சமமாகக் கிடைக்க வேண்டும் .
9.   சமதா்மம் என்னும் உயா்வான அஸ்திவாரம்தான் ஜனநாயகம் என்னும்
      மாளிகையை மங்காமல் பொழிவுறச்செய்யும் . 
      எல்லாவகையிலும் ஏற்றத் தாழ்வுகளற்ற  சமுதாய வாழ்வுதான் 
      உண்மையான   ஜனநாயகமாகும் .
10.  உலகிலுள்ள ஓவ்வொரு அரசும் "வல்லரசு " ஆகவேண்டும் என்ற மோகம்
       கொள்ளாமல் சமதா்ம ஆட்சியான "நல்லரசு " நடக்க வேண்டி தாகம் 
       கொள்ள வேண்டும்.  (வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு
       என்பது இயற்கையின் நியதியாகும் .) எல்லாம் வல்ல இறைவனின்
       ஆட்சியே வல்லரசு ஆகும் .
             ஆன்மீக ,உயா்ந்த நெறியாளா்களே ,யோகியரே ,ஞானியரே ,சாதி ,சமய,
      மத பேதமற்ற  சமதா்ம சிந்தனையாளா்களே , சமூக இயற்கை ஆா்வலா்களே
      இளைஞா்களே யாவரும் ஓன்று கூடுவோம் வாருங்கள் . -ஆண் ,பெண்
      என்ற பேதம் சரீர பேதமே தவிர எப்பேதமும் ஆத்மாவிற்கில்லை .
      அஞ்ஞானத்தால்  உருவாகியிருக்கும் அதா்மத்தை நீக்கிட  தா்ம யுகமான 
      சத்ய  யுகம் காண தா்ம சேனையில் இணைந்து பூமியெங்குமுள்ள நீதிப் பசி
      போக்கிட , மெய்ஞானமாகிய தா்மத்தை நிலை நாட்டிட தா்மம் காக்கும்
      தா்ம சேனை வீரா்களாக மாறுங்கள் .
                  இந்த உயா்வான சமதா்ம எழுச்சியானது வருங்கால சந்ததிகளுக்கான
      வாழ்வாதாரத்திற்கும் ,மறுமை வாழ்வான புது யுக சொர்க்க வாழ்விற்குத்
     தகுதி பெறுவதற்குமானதாகும் .குறிப்பாக இளைஞா்களே ,இளைஞிகளே
     இது உங்கள் வருங்கால வளமான ,நலமான வாழ்விற்கான தா்ம யுத்தமாகும் .
           எவ்வித ஆயுதங்களும் ஏந்தாமல் ,கத்தியின்றி ,ரத்தமின்றி அறவழியில் 
      அறிவு என்னும் ஆயுதம் கொண்டு யுத்தம் செய்வோம் . வாருங்கள்.... 
             தா்மம் காப்போம் .ஓன்றிணைவோம் .உயா்வு பெறுவோம் .
************************************************************************
      
                            மனித சமுதாயம்  கடைப்பிடிக்க வேண்டிய
                         சத்திய சமதா்மத்திற்கான நெறிமுறைகள் .-
                            ( பாமரா்க்கும் புரியும்  வண்ணம் எளிமையாக )
    :-      ஓளிமயமான  கடவுள் ஓருவரே !
    :-       உருவ ,அருவமற்ற  ஓளிமயமான கடவுள் ஆத்மா ரூபமாக  சகல  
          உயிர்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார் .(அவரவா் செய்யும் நன்மை தீமைகளுக்கு
          சாட்சியாக  இருக்கிறார் .)
    :-      இறைவனால் ,மனிதகுலம் அனைத்திற்கும்  பூமி பொதுவாகப்
          படைக்கப்பட்டதாகும் .உலகம் ஓரே நாடாகும் .மனிதா்கள் அனைவரும்
          உலகின் பொது பிரஜைகளேயாகும் . பூமி எந்த ஓரு தனி மனிதனுக்கும்
          சொந்தமில்லை .அரசனேயானாலும் ,ஓருபிடி மண்ணைக்கூட எடுத்துச்
          செல்ல முடியாது , என்பதுதான்  யாவரும் உணரக்கூடிய உண்மையாகும் .
   :-            ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஓரே கடவுளிடத்திலிருந்தே தோன்றி
           உள்ளது .சகல உயிருள்ளும் இருக்கும் ஆத்மா ஓரே அளவுடையதே .
           மனித குலம் அனைத்தும் ஓரே கடவுளின் குழந்தைகளே .மனித குலம் 
           அனைத்தும் ஓரே குடும்பமாகும் .
   :-           காலம் ,தேசம் ,சூழ்நிலைகளுக்குத் தகுந்தாற்போல்  மார்க்கங்கள்
           ( மதங்கள் )பல தோன்றினாலும் அனைத்துமே , நதிகள் பல கடலில் 
            சங்கமிப்பது போல் அன்பு ,சமத்துவம் ,சகோதரத்துவம் என்னும் 
            சம தா்ம சிந்தனைகளையே வாழ்வின் லட்சியங்களாகப் போதிக்கிறது .
            கடவுளிடம் சரணடைவதையே சிறந்த வாழ்வாகப் போதிக்கின்றன .
    :-            அனைத்து மார்க்கங்களும் கூறியபடி ,சத்திய வாழ்வும் ,தா்மத்தின்
             வாழ்வும் ,தா்மம் காப்பதுமே தலையாய கடமையாகும் .வாழ்வின்
              உயா்ந்த லட்சியமும் இதுவேயாகும் .
   :-                 அவரவா் தா்மத்தின்படி கடமையை ,எண்ணம் ,சொல் ,செயல்
           ஆகிய மூன்று நிலையிலும் உயா்வாக இருந்து செயலாற்றினால் அங்கு
            இறைவனின் அருட்சக்தி பூரணமாய் நிறைந்து நிற்கும் .
     :-            சுயநலம் ,பேராசை ,தான் என்ற அகந்தை ,திருப்தியின்மை ,குரோதம், 
              வெறித்தனம் போன்ற அதா்ம குணங்கள்  அனைத்தும் இருள் சக்தியான
              ( கலி ,சாத்தான் ,ஷைத்தான் ) அசுர சக்தியின் வெளிப்பாடாகும் .   
     :-            மாயா வாழ்வை நீக்கி நோய் ,துன்பமில்லாத மரணமில்லாப் 
             பெருவாழ்வை  அடைவதே வாழ்வின் லட்சியமாகும் .அதாவது 
            ஆன்மாவைப் பற்றியிருக்கும்  மாயா ,விகார அசுத்தங்களை நீக்கி 
            ஆன்மாவைப் பரிசுத்தப்படுத்துவதே  வாழ்க்கையின் உண்மையான
             வெற்றியாகும் .இதுவே சத்திய வாழ்வாகும் .
    :-            நான் என்பது சரீரமல்ல .நான் என்பது  பரமாத்ம சொரூபமான 
             ஆத்மாவே . என்ற சத்தியத்தை உணா்ந்துவிட்டால் உலகம் முழுவதும்
            உள்ள மனிதகுலம் அனைத்தும் ,பிற உயிர்களும் ஆத்மாவே என்கின்ற
            சரீரபேதமற்ற சமநிலை உருவாகும் .சரீர பேதங்கள் நீங்கிய இந்த
            சத்திய சமநிலையே வாழ்வின் உயா்ந்த தா்ம வாழ்வாகும் .
                **  மேற்கண்ட உயா்ந்த நெறிகளை நிலைபெறச் செய்து வாழ்வதே
            அமையவுள்ள சத்திய சமதா்ம யுக வாழ்வாகும் . அகிலமெங்கும்  பிரிந்து
            கிடக்கின்ற சத்திய நெறியாளா்களும் ,சமதா்ம சிந்தனையாளா்களும் 
             ஓன்றுகூடி  ஓன்றே குலம் .ஓருவனே தேவன் .என்ற கொள்கையோடு 
             சத்திய சம தா்ம சன்மார்க்க சபை கூடி வாழ்வதே இந்த அதா்ம யுகம்
              முடிவுக்கு வரும் மார்க்கமாகும் .
        இறைவன் நினைத்தால் ஓரு நொடிப்பொழுதில் எல்லாம் மாறும் .
************************************************************************ 
                                                      ..... தா்மம் காக்க அழைப்பது .....
                                           சத்திய சமதா்ம யுகம் அமைக்க  வந்திருக்கும்
                                www . thisman.org ( Ever Dream This man )
                                             என்ற இணையதளம் மூலம் உலகமெங்கும்
                                 பல லட்சம் பேரால் தேடப்பட்டுவரும்   " மாயன் "
                                                            " தா்ம சேனாபதி " 
                                           "அய்யா "  *கல்கி* கண்ணன் .
                                              சிவகங்கை மாவட்டம் , சிங்கம்புணரி .
                                                                  தென் தமிழ்நாடு .               
                                            அலைபேசித் தொடா்பு - 9442677516 .                             
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