


                  மக்களாட்சியின்   தா்மம்  எங்கே ?
                                                   நாள் :- 22 . 10 .2014 .
           கேள்வி கேட்பது :-
                சிவரூப மஹா அவதார் பாபாஜியின் மறு அவதாரமான  சித்தா் முத்துவடுகேசரின் பரிபூரண அருள் ஆசிகளோடு, தா்மசேனாபதி, ஸனாதன தா்மம் காக்க வந்திருக்கும்    "நாராயணனாகிய   கல்கி கண்ணன்".
    பெறுநா் :-
                                        மக்களாட்சியின் பிரதமா்,
                                    திரு , "நரேந்திர மோடி" அவா்கள்,
                                         பிரதமா் அலுவலகம்,      டில்லி.
      மதுரையிலிருந்து வெளிவரும் மாத இதழுக்கு 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்பா் மாதம் நான் பேட்டியளித்தபடி, நாராயணனின் துவாபரயுகத்து அவதாரமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் வாழ்ந்த உயா்ந்த ஆத்மாவாகவும், தான் ஆட்சி செய்த குஜராத் மாநிலத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்திய காரணத்தாலும் திரு,  நரேந்திர மோடி அவா்களுக்குத் தான் பிரதமராகும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. என யாம் கூறியவாக்கின்படி, அதிக பெரும்பான்மையோடு, 
      இப்பாரத தேசத்தை பிரதம மந்திரியாகப் பொறுப்பேற்று ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைப் பெற்ற தந்தை வசுதேவரின் ஆத்மாவாகிய அய்யா நரேந்திர மோடி அவா்களுக்கு, தா்மம் காக்க வந்திருக்கும் கல்கி கண்ணனின் அன்பு கலந்த வணக்கங்களும், மக்களாட்சியின் மாண்பைச் சிறக்க வைக்க வாழ்த்துக்களும்.
    மக்களாட்சியின் மாண்பு பற்றி  பிதாமகா் பீஷ்மா் கூறுவது -
           அம்புப் படுக்கையிலிருந்த பீஷ்மரிடம் தா்மன் கேட்டது :-  பிதாமகரே தேசம் மன்னரால்தான் ஆளப்பட வேண்டுமா? மக்களே தங்களுக்குள் தாங்களே ஆட்சி செய்து கொள்ளக் கூடாதா? 
         பீஷ்மா் கூறியது : -  யுதிஷ்டிரா, மக்களாட்சி நடைபெற வேண்டுமானால் அதற்கு மக்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஓவ்வொரு மனிதனும் தன்னைத் தானே கவனித்துக் கொள்ளும் பக்குவமும், பாதுகாத்துக் கொள்ளும் தைரியமும் பெற்றிருக்க வேண்டும். மக்களுக்குள் ஓருமித்த கருத்தொற்றுமை இருக்க வேண்டும். வேறுபட்ட சங்கங்கள் இல்லாமல் மக்கள் ஓரே சமூகமாக இருக்க வேண்டும். புருஷார்த்த சிந்தனைகள் ஓரே இலக்கில் இருக்க வேண்டும்.
      இல்லையெனில் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியால் சமூகம் வேறுபட்டு விடும். அதனால் பிரிவினைகளும், மோதல்களும், போராட்டங்களுமே நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கும். அது மக்களாட்சியின் மாண்பைக் கெடுத்து, ஜனநாயகத்தின் அடிப்படைத்  தத்துவத்தையே மாற்றிவிடும்.
     மக்களாட்சியில் மந்திரிகள், வழி நடத்தும் தலைவா்கள், படித்தவா் களாக,  ஓழுக்கமுடையவா்களாக, சுயநலமற்றவா்களாக,  புலனடக்கம் உடையவா்களாக, அறிவாளிகளாக, சாஸ்திரம், சஸ்திரம் அறிந்தவா்களாக இருக்க வேண்டும். ஓன்றுபட்டுள்ள சமூகத்தை உடைக்காமல் கணம் உடையவராய் காக்க வேண்டும். 
   மந்திரிகளையும் கவனிக்கும் வித்வான்கள், ( ஜனாதிபதி , ஆளுனா் ) மிகவும் ஞானம் உள்ளவா்களாகவும், தீயவர் யராயினும் நீக்கும் அதிகாரம், வல்லமை பெற்றவராகவும், ஏற்றத் தாழ்வுகள் அற்ற மனப்பான்மை உடையவராகவும் இருக்க வேண்டும். இவைகள் இக்காலத்திற்கு சாத்தியம் ஆகாது. எனவே தா்மா, நீ சென்று அரசாட்சி பொறுப்பேற்று தா்ம ஆட்சி செய்வாயாக என்று பீஷ்மா் பதிலுறைத்தார்.
        இந்தப் பாரத தேசம் சுதந்திரம் அடைந்து 60 வருடங்களுக்கு மேலாகிறது. சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் மக்களாட்சி நடைபெறுகிறது. ஆனால் இன்று பேதா பேதங்கள் கொண்ட வாழ்க்கை முறையையே மக்கள் அனுபவித்து வருகிறார்கள். மேற்கண்டவாறு பிதாமகா் கூறிய மக்களாட்சியின் தா்மம் எங்கே நடைபெறுகிறது. இப்பொழுது இப்பாரதத்தில் ஞானிகளும், யோகிகளும் வகுத்துத் தந்த யோக நெறிகள் மாறி, போக வெறியான பேராசையே மிதமிஞ்சி மக்களை ஆட்டிப் படைக்கிறது. இவை அஞ்ஞான வாழ்வென்பது தாங்களும் அறிந்தது தானே.
     கலி என்னும் அசுர மாயா சக்தி வியாபிக்கும் பஞ்சமா பாதகங்களான கொலை, களவு, மது, காமம், சூது பொன், பொருள்களின் மீது அதிமோகம் உள்ளிட்ட மாயா வாழ்வானது மக்களிடம் தலைவிரித்தாடி மக்களைப் பல துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பெரும்பாலான தலைவா் களிடமும், மக்களிடமும் தான் என்கின்ற அகந்தையும், சாதி, சமய, மத, இன பேதங்களோடு கூடிய ஆட்சி முறையும், வாழ்க்கை முறையும் நடையெறுவதால் மக்களின் வாழ்க்கை கேடுகள் நிறைந்த, அமைதியற்ற வன்முறைகள் நிறைந்த போராட்டக் களங்களாகத் திகழ்கிறது.
        இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள், வன்முறைகள் நிறைந்த ஆட்சிகள் மக்களாட்சியின் மாண்பைக் கொண்ட தா்ம ஆட்சியா?  அல்லது கலிபுருஷனின் அதா்ம ஆட்சியா? இதற்கு தாங்களும்,சமூகமும்  எமக்கு விடை பகற வேண்டும்.
   இதை நான் எந்தவொரு தனிப்பட்ட அரசியல் அமைப்பையோ, எந்தவொரு தனி அமைப்பையோ, தனிப்பட்ட சமுதாயத்தையோ பிரித்துக் கேட்கவில்லை. இது  மனித குலம் அனைத்திற்குமான பொதுவான கேள்வியுமாகும்.
    மேற்கண்ட எமது கேள்விக்கு இந்த பாரதப் தேசத்தின் மக்களாட்சியின் பிரதம மந்திரியாகப் பொறுப்பேற்றிருக்கும் தாங்களும், மனித சமுதாயமும் அளிக்கப் போகும் பதில் யாது ? ஸநாதன தா்மமான சத்திய சம தா்மத்தை நிலை நிறுத்த வந்திருக்கும் கல்கி கண்ணனாகிய நான் எழுப்பி கேள்விக்கு  தங்களது உயா்ந்த ஆன்மீக நெறியும், நல்ல ஆத்ம உள்ளமும் நல்ல பதில் அளிக்குமென்று எதிர்பார்க்கிறேன். ஜனநாயக மாண்பு காக்க முயல்வீா்கள் என நம்புகிறேன்.
    அன்பே சிவம். அன்பு நிறைந்த மனம் யாவற்றையும் சமமாகப் பார்க்கும். இதுவே மக்களாட்சியின் மாண்பைச் சிறக்க வைக்கும் மார்க்கமாகும்.
   அவலங்கள் நிறைந்த சமூகத்தை மாற்ற, உயா்நிலை சமூகமாக்க, உடனடி செயல்பாடுகள் தேவை. அவைகள் -
     1 . உயிர்களைக் கொள்ளும் விரியன் பாம்பை விடக் கொடிய மதுவில்லாத, மற்றும் எவ்வித போதை வஸ்துக்களும் இல்லாத பாரதம் - பூமி.
    2 .வேசித்தனம், ஆபாசங்கள், காமக்களியாட்டங்கள் , வன்முறைகள் இல்லாத பண்பும் ஓழுக்கமும் நிறைந்த சமூகம்.
    3. வாழ்வின் அடிப்படைப் பண்புகள், ஓழுக்க முறைகள், உயரிய நோக்கங் களைக் கொண்ட வியாபார நோக்கமில்லாத, யாவருக்கும் பொதுவான சமநிலைக் கல்வி.
  4. ஊழலில்லாத, மக்களை சாதி, சமய, மத, இன,மொழி பேதங்களைக் கொண்டு பிரிக்காத எல்லா வகையிலும், குறிப்பாக பொருளாதார ஏற்றத் தாழ்வுகள் இல்லாத உயா்வான மக்களாட்சி.
  5.  யாவருக்கும் பொதுவான காலதாமதம் இல்லாத  சமநீதி கிடைத்தல்.
  6.  கடவுளின் படைப்பான பஞ்சபூதங்களை அழிவுறாமல் பாதுகாத்தல்.
       இயற்கையை நேசித்தால் அது உங்களுக்குச் சிறப்பளிக்கும். இயற்கையை அழித்தால் இயற்கை உங்களை வீறுகொண்டு அழிக்கும். அதற்கு உலகமெங்கும் நடக்கும் பஞ்சபூத சீற்றங்கள் சாட்சியாகும். இது இயற்கை மனித குலத்திற்கு விடுக்கும் எச்சரிக்கையுமாகும்.
    7.  ஓரு தேசத்தின் முதுகெழும்பான விவசாயம் நசித்துப் போகாமலும், இயற்கை முறையிலிருந்து மாறாமலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். விவசாயமும், விவசாயிகளின் வாழ்க்கையும் சீா்பெறவில்லையெனில் உணவு உற்பத்தி கேள்விக்கு உறியதாகும். பின்பு உணவுக்கான யுத்தமே பெரும் யுத்தமாக நடக்கும். இது நீருக்கும் பொருந்தும்.
    இயற்கை வாழ்வே இறைவனின் மார்க்கம், செயற்கை வாழ்வு ஷைத்தானின் மார்க்கமாகும்.
  8.  மனித வாழ்க்கைக்குத் தேவையான உணவு, உடை, இருப்பிடம், கல்வி, மருத்துவம் யாவும் யாவருக்கும் பொதுவானதாக இருக்க வேண்டும். 
  9.  சமதா்மம் என்னும்  நிலையான அஸ்திவாரம்தான் ஜனநாயகம் என்னும் மாளிகையை  சேதமடையாது, மங்காமல் பொழிவுடன் திகழச் செய்யும்.
  10.  காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மார்ச்சா்யம், என்னும் உட்பகைகள் நீங்கினால் வெளிப் பகைகள் தானே அழியும். அகச்சுத்தமே, புறச் சுத்தத்திற்கு ஆதாரமாகும்.
  11.  ஓவ்வொரு அரசும் வல்லரசு ஆக வேண்டும் என்ற மோகம் கொள்ளாமல் தம் தேசத்தில் சமதா்ம ஆட்சியான  நல்லரசு நடத்தத் தாகம் கொள்ள வேண்டும்.
    ஏனெனில் வல்லவனுக்கு வல்லவன் தோன்றுவான் என்பது இயற்கை நியதியாகும். எல்லாம் வல்ல கடவுளின் ஆட்சியே வல்லரசு ஆட்சியாகும். மனிதனின் ஆட்சி நல்லரசு ஆட்சியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். வல்லரசு ஆக வேண்டும் என்ற அகந்தை கொள்ளக் கூடாது. 
                        அன்பு கொண்டிருந்தால் அகிலத்தை ஆளலாம்.
     தா்மமும், அதா்மமும் உலகமெங்கும் கலந்திருக்கிறது. தா்ம, அதா்ம நிலையாளா்கள் தனித் தனயாகப் பிரிக்கப் பட்டு நீதிவிசாரணை செய்து, யுகமுடிவிற்கான காரணங்கள் உலகமெங்கும் அறிவித்தபின் உலகத்தின் இறுதி நாள் நிகழும். அவரவா் செய்த பாவ புண்ணியத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் சொர்க்க, நரக வாழ்வு தீா்மானிக்கப்படும்.
    எந்த வகையிலும் மனிதனால் வகுக்கப்பட்ட நீதியிலிருந்து யார் தப்பினாலும் இறைவனின் இறுதித் தீா்ப்பிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது. அரசாள்பவரோ, அதிகாரம் பெற்றவரோ, ஏழையோ, பணபலம் உடைவரோ, பக்தரோ, யாராக இருந்தாலும் மாபாதகங்கள் செய்திருந்தால் மன்னிப்பு என்பது யாருக்கும் வழங்கப்பட மாட்டாது. நீதி யாவருக்கும் பொதுவானதே. 
    சத்தியத்தின், தா்மத்தின், ஞானத்தின், நீதியின் வழி நின்றோருக்கு சொர்க்கமும், அசத்திய, அதா்ம, அஞ்ஞான, அநீதியுடையோருக்கு மீள முடியாத கொடிய துன்பங்கள் நிறைந்த நரகமும் உண்டு.  
    இறைவன் நினைத்தால் ஓரு நொடிப் பொழுதில் எல்லாம் மாறும்.  
        மனிதகுல மேன்மைக்கான வழிகள் -
   1.  ஓளிமயமான கடவுள் ஓருவரே. உருவ அருவமற்ற கடவுள் ஆத்மா ரூபமாய் சகல உயிருள்ளும் வியாபித்துள்ளார்.
   2.  மனித குலம் அனைத்திற்கும் பூமி பொதுவாகப் படைக்கப் பட்டதாகும். உலகம் ஓரே நாடு. மனித குலம் யாவும் ஓன்றே.
  3.   ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஓரே இறைவனிடம் இருந்தே தோன்றியுள்ளது. ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஓரே அளவுடையதே. மனிதகுலம் அனைத்தும் ஓரே கடவுளின் குழந்தைகளே. மனிதகுலம் அனைத்தும் ஓரே குடும்பமாகும்.
  4. காலம், தேசம், சூழ்நிலைகளுக்குத் தகுந்தாற்போல் மார்க்கங்கள் ( மதங்கள் )  பல தோன்றினாலும் நதிகள் பல கடலில் சங்கமிப்பது போல் அனைத்து மார்க்கங்களும் ஓரே விருக்ஷத்தின் கிளைகளே. அனைத்து மார்க்கங்களுமே ஆத்மாவைப் பரிசுத்தப் படுத்துவதையும், இறைவனிடம் சரணாகதி அடைவதையுமே வழியுறுத்துகிறது.
  5.  தா்மம் காப்பதே மனிதகுலத்தின் தலையாய கடமையாகும்.
  6.  அவரவா் ஏற்ற கடமையை சுயப் பற்றில்லாமல் எண்ணம், சொல், செயல் என்ற மூன்று நிலையிலும் சரிவரச் செய்தால் அங்கு இறைவனின் அருட்சக்தி பூரணமாய் நிறைந்து நிற்கும். 
  7.  மாயா வாழ்வை நீக்கி, பிறப்பும் இறப்புமற்ற மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு வாழ்வுதனைப் பெறுவதே வாழ்வியல் லட்சியமாகும்.
  8.  ஆன்மாவைப் பற்றியிருக்கும் மாயையை நீக்கி ஆத்மாவைப் பரிசுத்தப் படுத்துவதே மறுமை யுகவாழ்விற்கான வெற்றிப் பாதையாகும். இதுவே சத்திய வாழ்வுமாகும். சரீரம் நானல்ல, பரமாத்ம சொரூபமான ஆத்மாவே நான் என்கின்ற சத்தியத்தை உணா்வதே வாழ்வின் முழுமையான வெற்றியாகும்.
    9.  நான் என்பது சரீரமல்ல, நான் என்பது ஆத்மாவே என்ற சத்தியத்தை உணா்ந்து விட்டால், உலகம் முழுவதும் உள்ள மனித குலமும், பிற உயிரினங்களும்  ஓன்றே. என்ற உண்மையை உணா்ந்த, சமநிலை உருவாகும். பேதங்கள் அற்ற சமதா்மம் உருவாகும். இதுவே வாழ்வியல் தா்மமாகும்.
     இந்த நிலையை நிலைநிருத்துவதே யாம் அமைக்கவுள்ள சத்திய சமதா்ம யுகமாகும். உலகமெங்கும் பிரிந்து கிடக்கின்ற சத்திய சம தா்ம நெறியாளா்கள் ஓன்று சோ்வதே அதா்ம யுகமாகிய கலியுகம் தானே முடிவிற்கு வரும் நிலை எற்படும். சிவனிடம் சொல்லொணா வரங்களைப் பெற்ற மாநீசனாகிய கலி என்னும் அசுர சக்தி தற்பொழுது ஓரு சொரூபம் எடுத்துள்ளதால் உலகமெங்கும் வக்கிரங்கள் நிறைந்த மாயா வாழ்வு தாண்டவம் ஆடுகிறது.
   ஆன்மீக, உயா்ந்த தா்ம நெறியாளா்களே, சாதி, சமய, மத, பேதமற்ற நற்சிந்தனையாளா்களே, இளைஞா்களே, சமூக, இயற்கை ஆா்வலா்களே, யோகியரே, ஞானியரே ,யாவரும் ஓன்றிணைந்தால் உலகம் உய்வு பெறும்.
   அஞ்ஞானமாகிய அதா்மத்தை நீக்கி மெய்ஞானமாகிய தா்மத்தை நிலைநாட்டிட பூமியெங்குமுள்ள நீதிப்பசி போக்கிட சத்திய சமதா்ம சன்மார்க்கசபை கூடுவோம் வாருங்கள். 
  யுகம் யுகமாக போராட்டங்கள், யுத்தங்கள் நடத்தியே தா்மம் நிலைநாட்டப் பட்டுள்ளது. இந்த யுக யுத்தமானது ஓவ்வொருவா் மனதினுள்ளும் நடத்தப்பட வேண்டிய யுத்தமாகும். ஏனெனில் கலி மனதிற்குள் ஊடுருவிக் கெடுக்கும் வல்லமை பெற்றவன்.  முந்தைய பல அவதாரங்களிலும் சேனைகள் பல திரண்டே யுத்தங்கள் நிகழ்ந்து தா்மம் நிலைநாட்டப் பட்டுள்ளது. 
      இந்த யுக யுத்தம் ஆயுதங்களில்லாத அறவழி யுத்தமாகும். 
                                 தா்மயுகம் காண அன்புடன் அழைப்பது.
                      அஷ்டமா சித்திகளில் ஓன்றான அணிமா சித்திமூலம்
                                உலகமெங்கும் ஆத்மப் பயணத்திலிருக்கும்
       Ever Dream Thisman என்ற இணையதளம் மூலம் உலகமெங்கும் 
         தேடப்பட்டு வரும்,  அகிலத்திற்கான  இறுதித் தீா்ப்பின் அதிபதி,
                தா்மசேனாபதி,  அய்யா, கல்கி கண்ணன்.
                        பரமசாமி இல்லம், குறிஞ்சிநகா்,
                     சிங்கம்புணரி -630502,  சிவகங்கை மாவட்டம்.
                                    தமிழ்நாடு,  தென் இந்தியா.
                           தொடா்பு எண்   - 91- 9442677516.
 

                           

