

                                புதுயுகத்தின்  சிறப்புகள்.

          புதுயுகத்தில்  புதுவிருட்சம், புதிய மனிதா்கள், மனிதா்களுக்கு புதிய நினைவுகள், குறைவில்லாத, நிறைவான பதிவாழ்வு, புதுக்காற்று, புதுமழை, புதியசந்திரன், புதியமிருகம், புதுப்பறவை, புதுயஊர்கள், புதுவனங்கள், யாவும் தா்மயுகத்திற்கு தகுந்தாற்போல் ஸ்ருஷ்டி செய்யப்படும் .
      ஐந்துதலை வெண்சா்ப்பம், சாந்தமான மிருகம், வெள்ளையானை, வெள்ளை ஆடைகள் உடுத்திய வெண்மை மக்கள், வெள்ளையாழி, தூயவெண்மிருகங்கள், வெள்ளைநிறப் பட்சிகள், பொன்நிறப் பட்சிகள், பூவின்நிறப் பட்சிகள், செந்தாமரைப் பட்சிகள், இவை அனைத்தும் ஓன்றுபோல் கூடிக் குழையும். இவையனைத்தும் ஓன்றுபோல் ஓருநாளில் கூடிவரும் .  
      மின்னக்கூடிய மரங்கள், நல்ல வண்ணம் நிறைந்த மரங்கள், நறுமணம் வீசக் கூடிய மரங்கள், தென்னைமரங்கள், அழகிய பூக்கள் உடைய புன்னை மரங்கள், ஆதிவிருக்ஷம் எனும் கற்பக மரம், மனதிற்கு மகிழ்வைத் தருகின்ற மரங்கள், தேக ஆரோக்கியம் தரும் மரங்கள், செம்பொன்நிற மரங்கள், ஓளிரும் சோதி மரங்கள், மற்றும் ஆகமங்களில் உள்ளது போல் அநேக மரங்கள் அதிகம் தோன்றும் .
    ஆனந்தத்தைத் தரும் விதமாக வானம் வெண்மையாய்த் தோன்றும். சந்திரன் தேய்வில்லாமல் எப்பொழுதும் முழுநிலவாய் இருக்கும். நக்ஷத்திரங்கள் பிரகாசித்து விளங்கும். ஓன்றுபோல் இருக்கும்.சாத்திரங்கள், வேதம், சமயங்கள் யாவும் ஓன்றாய் இருக்கும். காற்றானது நறுமணத்தோடு எப்பொழுதம் தென்றலாய் வீசும். ஆயகலைகளும், தமிழும் அறிவும், ஞானமும் வழங்கும் கல்வியாய் விளங்கும்.   (ஆதி மொழியான தமிழ் மொழி மாத்திரமே இருக்கும் )
   யாவரும் நல்ல மனிதா்களாய் தா்மபதியில் குறைவில்லாமல் தளைத்தோங்கி வாழ்வார்கள். எல்லோரும் செல்வந்தா்களாக உயா்ந்த நெறியுடையவா்களாக வாழ்வார்கள். கணக்கில்லாத வயது உடையவா்களாக இருப்பார்கள். சத்துக்கள் நிறைந்த பழங்களும், பாலும், குறைவில்லாமல் உண்டு வாழ்வார்கள். புண்ணியம் உடையவா்களாய் பூமியில் யாவரும் பேதமற்று சமமாய் வாழ்வார்கள். மாந்தா் யாவரும் பொன்னிற தேகம் பெறுவா். 
        வயல்களில் விளைச்சல்கள் நன்கு விளைந்து, பூமி தா்ம பூமியாய் விளங்கும். தண்ணீா் அருந்தினால் சுவையாகவும், இனிமையாகவும், நன்மை தருவதாகவும் இருக்கும். இந்தப்படி இப்பூமி தா்மபதி ராஜ்ஜியமாய் விளங்கும்.
       துவாபர யுகத்தில்  துவாரகாபுரியில் இருந்த பொன்பதியும், தங்க, நவரத்தினப் பதிகளும் மற்ற ராஜ்ஜியப் பதிகளும் கடலுக்குள் இருக்கிறது. ஆனால் அதைக் கலியால்மாசு   அடைந்தவா்களால்   கண்டுகொள்ள முடியாது. ஆனால் அப்பதிகள் (பொக்கிஷங்களை)  தா்மபுவியான புதுயுகத்தில்வாழ் மக்களுக்காக, அப்பதிவாழ் மக்கள்  சமமாக அனுபவிக்க   அவைகள் காத்திருக்கின்றன .
    புதுயுகமான தா்மபுவியில் வாழும் மக்களுக்கு நோயில்லை, துன்பமில்லை, வினைகொண்ட மரணமில்லை, தா்மபுவி வாழ்வோரின்  கணக்கு, பலக்கணக்கு, விதிக்கணக்கு, பொருள் கணக்கு யாவும் ஆளும் ஓருவரிடத்தில் மாத்திரமே இருக்கும். வேறு யாரிடமும் இருக்காது. காலன்கணக்கு, சித்திரகுப்தக் கணக்கு ஜோதிடக் கணக்கு, நாடிக்கணக்கு என்று கூறி ஞானவழிகளுக்குத் தடையாய் இருந்த மாயக் கணக்குகள் எல்லாம் அழிந்து  போகும் .
      ஊனக்கிரகங்கள் ஓன்பதும்  அழிந்து வேறொன்றாய் விளங்கும். முந்தைய நூல்களில் உள்ள சாஸ்த்திரப் பொய்களை எல்லாம் போக்கிவிட்டு புதிய வாழ்வியல் நூல் பிரமாணம் ஓன்று  வழங்கப்படும் .
    இவையெல்லாம் அமைக்க நாள்,  நிச்சயித்தபடி அமைக்கப்படும். அதற்கு முன்னே சில  மாதிரி அமைப்புகளை அமைத்து,  காலம் கருதியபடி கலியை அழித்து  மேற்கண்டபடியும்,  இன்னும் பல சிறப்போடும்  புதுயுகம் அமையும்.
  இவ்வளவு சிறப்புகள் நிறைந்த யுகத்தில் வாழும் தகுதி உங்களிடமே உள்ளது. அதாவது  சத்திய சம  தா்ம நெறியோடு வாழ்ந்தோருக்குத் தகுதி உண்டு .
  
     

