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அணிந்தூரை 

கோவையில் 2010 ஆம் ஆண்டு சூன் திங்கள் 23 முதல் 27ஆம் தேதி வரை 
நடைபெற்ற உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடு இனிதே நடைபெற்றதையொட்டி தமிழக 

கலை, வரலாறு. பண்பாடு, தொழில் நுட்பம் மற்றும் இலக்கியப் பெருமைகளை 
உலகிற்குப் பறைசாற்றும் நோக்கில் பன்னிரெண்டு நூற்களை முதற் பதிப்பாகவும், ஏழு 

நூற்களை மறுபதிப்பாகவும் தொல்லியல் துறையின் மூலம் வெளியிட தமிழக அரசு 

அனுமதி அளித்தது. மறுபதிப்பாக வெளியிட அனுமதி அளிக்கப்பட்ட ஏழு நூல்களுள் 
ஒன்று அண்டகோள விலாசம். 

ஐம்பத்தாறு வருடங்களுக்கு முன்பு வேம்பத்தூர் முத்து வேங்கட சுப்பையன் 

அவர்களை பதிப்பாசிரியராகக் கொண்டு அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் 

மற்றும் ஆய்வு மையத்தால் வெளியிடப்பட்ட நூல் இது. பாகவத பராணம். கந்தபுராணம், 

ஆக்கினேய புரானாம், விட்டுணு புராணம் முதலியவற்றில் இருந்த அண்ட்கோள 

பிரமாணங்கள் பலவற்றைத் தொகுத்து தமிழில் கூறுகின்றது. செய்யுள் நடையாலானது. 
ஒவ்வொரு செய்யுளுக்கும் பொழிப்புரை உள்ளது. 

அரிய இந்நூலை மறுபதிப்பாக வெளியிட அனுமதியையும் நிதியுதவியையும் 

வழங்கிய தமிழக அரசுக்கும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு 

பள்ளிக் கல்வித்துறை அனைச்சர் அவர்களுக்கும், சுற்றுலா மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை 

செயலர் அவர்களுக்கும் தொல்லியல் துறையின் தலைவர் என்ற முறையில் எனது 
நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

இந்நூலை மிகச்சிறப்பாக வெளிக் கொண்டு வர பன்முகமாக பணிபுரிந்த 
அரசினர் கீழ்த்திசை ஒலைச்சுவடி நூலகம் மற்றும் ஆய்வு மைய நூலகர் மற்றும் 
காப்பாட்சியர் (பொ) இரா. சந்திரமோசுன் அவர்களுக்கும் தமிழ்ப்புலவர் 
திரு. ௪. தியாகராசன் அவர்களுக்கும் தொல்லியல்துறையின் உதவி இயக்குநர் (பெர) 

திரு. இலா, எபிரியான்ஸ், கண்காணிப்பாளர் திருமதி. ஞா. லீலாதேவகுமாரி 
அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

அரிய இந்நூலை தமிழக மக்கள் அனைவரும் ஏற்று பயனடைய வேண்டும் என 
அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். 

இடம் : சென்னன 2 வ 

நாள் : 0103.2011 முதன்மைச் செயலர் (ரீ ஆணைய



முன்னுரை. 

₹₹ அண்டகோள விலாசம்” என்னும் இந்நூல், .வடமொழிமிலுள்ள 
பாகவத புராணம், கந்தபுராணம், கூர்ம 'புராணம், ஆக்கினேய புராணம், 

விஷ்ணு புராணம் முதலியவற்றில்: கூறப்பட்ட அண்டகோளப் பிரமாணங்கள் 

பலவற்றைத் தொகுத்துத் தமிழில் கூறுன்றது. செய்யுள் நடையாலாயத 
ஒவ்வொரு செய்யுளுக்கும் பொழிப்புரையுமுள்ளது. 

- இவற்றை, நூலின் அவையடக்கமென்ற் பகுதியில் கூறப்பெற்றுள்ள, 

பின்வருஞ் செய்யுட்களால் நன்கு உணரலாம். 

இருடிகள் பகரும் பதினென் புராணத் 
தியல்பண்ட கோளத்தின் மான 

மொருமுனி சொற்போ லிலையெனப் பெரியோ : 
ருரைத்திட வறிந்த.தன் 'சுகரால் 

அருளிய பாக் வதமுடன் காந்த 
மர்க்னேயங் கூருமம் பலநூல் 

சுருதிய் முணர்ந்த பராசர முனிவன் 

*.திக்குமைத் ரேயர்க்குச் சொல்லும் ; (5) 

பூரையறு விண்டு புராணத்தின் படியே . 
புகன்றிடம் வடமொழி யதனைக் 

குருவர னருளால் ஒருதொகைப் படுத்திக் . 

கூறுமென் சிற்றறி வதனால் 

கருதிய நான்கத் இயாயமாய்த் தமிழாந் 

கழிறிடப் பாவினம் பலவாய் 

உரைசெய் மென்புன் சொற்பிழை திருத்தி 

வுலூனிற் கொள்ளுவர் பெரியோர். (6) 

மூனிவர்கள் அருளிய பதினெண் புராணங்களிலும் கூறப்படுன்ற அண்ட 
கோளப் பிரமாணங்கள் தரு நூலில் கூறுவது போன்று இன்னொன்றில் 
இல்லை என்று பெரியோர்கள் சொல்லுவதை உணர்ந்து, பாகவதம் முதலிய 

பலதூல்களைக்கற்ற் பராசரபூனிவர் மைத்திரேயர்க்கு உரைத் த விஷ்ணு 
புராணத்துள் கூறப்பட்ட அண்டகோளப் பிரமாணங்களை, குருநாதன் அரு 

ளால் தமிழ்ப்படுத்தச் செய்யுள் வடிவில். இவ்வரிய” நூலாக ஆரியர் இயற்றி 

னார் என்பது இப் பாடல்களால் புலனானன்றது. இது நானகு: அத்இியாயங்க 
"ராகப் பகுக்கப்பட்டி ருக்ன்றது. 

* கருதிய நான்கத்தியாயமாய்.”” -(அவையடகீகம் : 6) என்பதளுல் 

இதனை யறியலாம். அவை : .. 1. பாதாள வருணனை யுரைத்த வத்தியாயம், 
8. நவகண்ட முரைத்த ,வத்தியாயம், 5. எழுகட லறுதீ.வுரைத்த வத்தி 

யாயம். 4. மேலுலக முரைத்த வத்தியாயம் என்பன.



iv 

முதல் அத்தியாயத்தில் சுவர்ன பூமி, பாதாளம், நரகம் என்ற மூன்றின் 

இயல்புகள், அவற்றிலுள்ள விசேடங்கள், அவற்றின் அளவுகள், நரகத்தின் 

பல்வேறு பகுதிகள், இன்ன இன்ன குற்றஞ் செய்தவர்கள் அடைசன்ற 
இடங்கள் இவையிவை என்பன போன்ற பல செய்திகள் கூறப்பட்டீள்ளன. 

இரண்டாவதனுள், பூவுலகத்தில் இருக்ற மேரு முதலான மலைக 
ளின் அளவுகள், அஷ்ட இக்குப் பாலகர் இருப்பிடங்கள், பர.தகண்டம், எம்புருட 
கண்டம் முதலான நவகண்டங்களின் அளவுப் பிரமாணங்கள், மனுவமிச 
விவரங்கள், நவகண்டங்களிலும் வசிப்பவர்களின் உறுவ அமைப்பு, நிறம், 

வயது முதலிய விவரங்கள், யவை சொல்லப்பட்டிருக்க்றன. 

தவிரவும், பரதகண்டமே மிகச் சிறந்தது என்றும், பல புண்ணியத் தலங் 
களும் நதிகளும் இங்குள்ளன எனவும், இங்குப் பிறந்து வளர்ந்து ஞான 
மூணர்ந்து நதிகளில் நீராடி, தலயாத்திரை செய்து, இறைவனைத் 
தியானித்து மோட்சமடைய விரும்புவர் பெரியோர் என்றும் இறுதியில் 
விளக்கப்பட்டிருக்கன்றது. 

மூன்றாவது எழுகட லறுத வுரைத்த அத்தியாயத்தில் ஏழு கடல்கள், 
அவற்றின் இடையில் இருக்கின்ற தீவுகள், அத் தீவுகளில் உள்ள ராசாக்கள், 

மலைகள், நதிகள் மற்றுமுள்ள பொருள்கள் ஆய விவரங்கள் கூறப் 

பெறுகின்றன். 

நான்காம் அத்தியாயத்தில், சொர்க்கலோக முதலான ஏழு உலகங்கள், 
அவற்றுள் இருப்பவர்கள், நவமேகங்கள்; நவக்க&ீரகங்கள், சப்தரிஷி 

மண்டலம், சிம்சுமார லட்சணம் முதலான பலவும் விரிவாகக் றை 
இன்றன. 

அவையடக்கமுட்பட. இந்தாலுள் 202 பாடல்கள் உள்ளன. செய்யுட்கள் 

சொற்சுவையும் பொருட் சுவையும் பொருந்தியன. சந்தப் பாடல்களும் 

இடையிடையே உள்ளன. உரையும், பாடல்களுக்கு நல்லதொரு விளக்க 

மாக அமைந்திருக்கின்றது. 

இந்நூலை இயற்றிய ஆசிரியர் பெயர் * முத்து - வேங்கடசுப்பையன் ” 
என்பது. அவர் வேம்பத்தூர் என்ற ரொமத்தைச் சேர்ந்தவர். அந்தண 

மரபினர். வேம்பத்தூர் என்பது 'இராமநாதபுரம் ஜில்லாவைச் சேர்ந்த 

பரமக்குடிக்கு அருலுளது, பல தமிழ் நூல்களை இயற்றிய கவி ராஜ் 
பண்டிதர் என்பாரின் வமிசத்தினர். seo பாடல் இவற்றைத் தெரி: 
விச்ின்றது. ் 

“ அத்தன் வெண்கம லத்தன் மாலுறு 

மண்ட கோள விலாசமேோ 

கத்து வெண்டிரை யமுதெ ளக்கவி 
. ராச பண்டித னாணுவயன் 

மெத்த வெண்டயி ருண்ட சுந்தர. 
ராசன் வேம்பத்தூர் வேதியன் 

முத்து வேங்கட சுப்பை யன்சொலு 
் - முத்த மிழ்களும் வாழியே. (21g 3 4. Oe. 84.)



v 

இவ்வாசிரியர் * பால்வண்ண ராம சாஸ்திரியார் ” என்ற பேரறிஞரிடம் 
பயின்றவர் என்பதும், அவர்மீது மிகுந்த பக்தியுடையவர் என்பதும், 

** வேத வியாச ரனையவே தாங்கமு 

மோது வேதாந்த சாஸ்திர முணர்ந்திடுங் 
கோதில் பால்வண்ண ராம குருபதப் 

. போது சென்னியிற் சூட்டிப் புகலுவாம். 

(அவையட : 4.) 

என்றது, வேதவியாசருக்குச் சமானமான, சடங்கத்துடனே கூடிய வேதமும் 

வேதாந்த சாஸ் திரங்களையு முணர்ந்த குருவா௫ிய பால்வண்ண ராம சாஸ்திரி 

களுடைய பாதாரலிந்தத்தைச் சிரசின் மேற்கொண்டு அ௮ண்டகோளப் 

பிராமணத்தைச் சொல்லுவோம் என்றவாறு ” என்பவற்றால் விளங்கும். 

- உரையாசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை. நூலாசிரியரே உரையும் இயற்றி 
யிருக்கலாம் என ஊூக்க இடமுண்டு. ் 

இந் நூலினை, பில -வங்க ஆண்டு வைகாசித் திங்கள் ஒன்பதாந் தேதி 

இவ்வாசிரியர் இயற்றினார் என்பது பின் காணும் . பாடலையும் அதன் உரை 
யினையும் நோக்குமிடத்து விளங்குன்றது. _ 

“, ..... , பகலோன் றன்ஜனூர்க் 

ன்றன dutta னூரெரித்த 

வன்வருட மானே நறிங்கன் 

வாகான மணித்தேதி மாலண்ட 

கோள மதை வகுத்தல் செய்தாம், 
் [அத்.பு.செ 81 

eo சூரியனைத் தன்னூரிற் போகவொட்டாமல் விலக்னெ ராவண 

-னுடைய இலங்காபுரியை எரித்தவன் (அ.நுமன்) பேரையுடைய வருஷம் 

(பிலவங்க்), பரமேச்வரன் வாகனமாஇய மாசம் (விருஷபம் : வைகாசி), நவ 

மணியான (ஒன்பது) தேதியில் பெருமை பொருந்திய அண்டகோளத்தை 
'உரைத்தோம். ” 

இது, இந்.நூல் நீலைய மூவருடக் காட்லாக் R. 495 (a) என்ற எண்ணின் 
"ஓழ் வருணிக்கப்பட்டுள்ள கா௫தக் கையெழுத்துப் பிரதியை ஆதாரமாகக் 

கொண்டு வெளியிடப்படன்றது. அந்தப் பிரதி, ' வேம்பத்தூர் ஸ்ரீ. &. 

ராமசுப்பையர் என்பாரிடமிருந்த பிரதியைப் பார்த்து 1921-23-ஆம். 

ஆண்டில் பிரதி செய்யப்பட்டதாகும். 

இறுதியாக, இதனை மூலப் பிரதியிலிருந்து பெயர்த்து எழுதி, அச்சிடும் 

வகையில் அமைத்துக் கொடுத்த இந்.நூல் நிலையத் தமிழ்ப் பண்டி தர்கட்கு 

என் நன்றியைச் செலுத்துசன்றேன். 

1954-ஆம் செப்டெம்பர்மி” 16௨. \ தி. சந்திரசேகரன்.
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பொருளடக்கம்: 

இரக பொருள், , பக்கக் 

i. முகவுரை (சூல்ம்) .. wee oe ஸு அ ! 

2. மூசவுரை (தமிழ்) தி a8 ai aw oe Hi 

5. செய்யுள் முதற்குறிப் பசராதி .. ws ie o Vil 

.. அவையடக்கம் ve = கத te ee L 

5. பாதாள வருணனை யுரைத்த வத்இயாயும். ae = 5 

6. நவகண்ட முசைத்த வதத்தியாயம் க்க ae வ் 2s 

7. எமுகடலறுதி வுரைத்த வ தீதியாயம். i க டக் 
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(உரையுடன்) 

- அவையடக்கம் 

1, ஆரண வடிவா யொற்றை யணிமருப் பிருகால் முக்கட் 
காரண நால்வா யைந்து கையனை வேம்பத் தூரின் 

ஏரணி யிருச கத்ரத் தெண்கண பதியைப் போற்றிச் 
ரணி யண்ட கோளத் இயல்பினைச் செப்ப லுற்றாம். 

[இதன் பொருள்] :--என்றது, வேதசொரூபமா யொருகொம்பு 

மிரண்டு பாதமும் மூன்று கண்ணுந் தொங்காநின்ற வாயும் ஐந்து கை 

யையு முடைத்தாய் அழகு பொருந்திய வேம்பத்தூரில் மேவும் இரண்டாயி. 
ரத்தெட்டு விநாயகனைத் தோத்திரஞ் செய்து, பெருமை கொருந்திய அண்ட 
கோளப் பிரமாணங்களைச் சொல்லுவோ மென்றவாறு. 

2. 'சரவணத் துதித்துப் பாரிற் சண்முகக் குழவி யாப் 
பர்மனைச் சிறையில் வைத்துப் பிஞ்ஞகர்க் குபதே சித்துச் 

சுரபதி யுலக டைந்த சூரனை வெல்வே லோனைப் 

பரவியே வண்ட கோளப் பான்மையை யுரைக்க வுற்றாம். 

என்றது, சரவணத்தில் பிறந்து, பூமியின் கண்ணே ஆறுமுகத்தை 
யுடைய குழந்தையாகப் பிரமதேவனைச் ' சிறையில் வைத்து, ஈசனுக்கு 

உபதேசஞ் செய்து, தேவலோகத்துக்கு இடுக்கஞ் செய்த ஞான முதலாய 
அசுரரைச் சங்கரித்த வேலையுடைய சுப்பிரமணியக் கடவுளை வணக்களு 

செய்து, ௮ண்ட கோளப் பிரமாணத்தைச் சொல்லுவோ மென்றவாறு, 

3.  மாலியர கரணி தந்த வாதுதார்க் ஐயனே பிராதா 

சோவின்மீ மாஞ்சன் சண்டன் சுருதியர் மைந்த னொன்னுங் 
காவிய மலங்கா ரங்கள் கற்றவன் காந்த னாக 

மேவுநா மகளைப் போற்றி விளம்புவா மண்ட மானம். 

என்றது, பெருமையை யுடைய வியாகரண சாஸ்திரங் கற்றவன் பிதாவாக 

வும், தர்க்க சாஸ்இிரங் கற்றவர் தமையனாகவும், *8மாம்சை யென்னும் 
வேதாந்தங் கற்றவர் யேடியாகவும், வேதாத்தியாபசர் புத் இரனாகவும் 

காவியமலங்காரங் கற்றவர் கணவனாகவும் நினைத்து, வாசம் பண்ணாநின்று 
சரசுவதியைத்” தோத்திரஞ் செய்து, அண்டீகேர்ளப் பிரமாணத்தைச் 

சொல்றுவோ மென்றவாறு,
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நூலாிரியர் குரு வணக்கம் 

(வேறு.) 
4, வேத வியாச ரனையவே தாங்கமு. 

மோது வேதாந்த சாத்ர முணர்ந்தடுங் 
கோதில் பால்வண்ண ராம குருபதப் . 

போது சென்னியிற் | சூட்டிப் புகலுவாம். 

என்றது, வேதலியாசருக்குச் சமானமான் 'சடங்கத்துட்னே. கூடிய வேதமும் 
வேதாந்த சாஸ்திரங்களையும் உணர்ந் த குறாவாகிய பால்வண்ணராம 

-சாஸ்இரியாருடைய பாதார விந்தத்தைச் சிரமேற்கொண்டு 'அண்ட கோளப் 
பிரமாணத்தைச் சொல்லுவோ மென்றவாறு. 

நூல் வந்த வழி 
(வேறு.) 

5. இருடிகள் பகரும் படினெண் புராணத் 
| தியல்பண்ட கோளத்தின் மானம் 

ஒருமுனி சொற்போ விலையெனப் பெரியோ 

ருரைத்திட வறிந்ததின் சுகரால் 
அருளிய பாக வதமுடன் காந்த 

மாக்னேயங் கூருமம்-பலநூல் 
சுருதியு முணர்ந்த பராசர முனிவன் 

அுதிக்குமைத் ரேயர்க்குச் சொல்லும். 
் என்றது, மூனீசுவரர்களாற்' ' சொல்லப்பட்ட பதினெண் புசாணத்திலுஞு 

சொல்லிய அண்ட “கோளப் பிரமாணம், ஒரு முனிவர் சொன்ன பிரகாரம் 
86 முனிவர் - சொல்லவில்லையென்று, பெரியோர்கள் சொல்லவறிந்து, 
சுகப்பிரம்ம முனிவரால் அருளப்பட்ட பாகவதமும், பின்னுங் காந்தமும், 

'கூர்மமும், ஆக்கனேயமும் இவை' முதலாய மற்றதூல்களிலுஞ்: 'சொல்லி 
யதைப் பார்த்து, வேதங்களை யுணர்ந்த பராசர முனிவரை வாழ்த்தாநின்ற 

மைத்திரேயாீக்குச் சொல்லுவோ மென்றவாறு. 

6. புரையுறு விண்டூ புராணத்தின் படியே 

புகன்றிடும் வடமொழி யதனைக். 

குருபர னருளா லொருதொகைப் படுத்திக் 

. .கூறுமெொன் சிற்றறி வதனால். 
கருதிய நான்கத் யாயமாய்த் தமிழாற் 

.கழறிடப் பாவினம் பலவாய் 

உரைசெய்ு.மென்புன். சொற்பிழை. இருத்தி. 

யுலூனிற்: கொள்ளுவர் பெரியோர். : 

என்றது, குற்றமில்லாத விஷ்ணு புமாணத்தின்படியே செர்ல்லப்பட்ட வட 
'மொழியயை' எனது குருவாகிய பால்வண்ணராம சால் 'இரிகள் சகல அளவையு 

மொன்றாய்த் இரட்டித் தமிழால் உரைக்கச் செர்ல்லப்பட்ட : உலகத்திலே!
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என்னுனட்ய.” சிறிய அறிவினால் நினைத்து, நீன்னு. அத்தியாயங்களாகத் 

தமிழில், ப்ல பாவினங்களிற் சொல்லிய குற்றம் யாவையுந் இருத்து அங்€ 

கரித்துக் கொள்ளுவர் பெரியோர் என்றவாறு. 

(வேறு.) 
1, தல வையர்'வடமொறி யாற்செப்புங் 

கோலமா லண்ட கோளத் தியல்பினைப் 

போல யானு] தமிழிற் புகன்றது 
! மாலினனைச்சுமப் பான்முன்வ் லூறெக்கும். 

என்றது, மகரிஷிகளாற் சொல்லப்பட்ட அழகு பொருந்திய ௮ண்ட கோளப் 

பிரமாணங்களை, யான் தமிழினாற் சொல்வது எப்படியென்னில், மகாவிஷ்ணு 

வைத். தரங்கப்படாநின்ற கருடன் முன்பாகக் கொ(து) [க] கு பரந்தது 

போலா மென்றவாறு. ட 

(வேறு:) 
8. பாரவண்டத். தோடுகனங் கோடியுமேற் 

பொன்பதியுங் கோடி. யாமுட் 

சேருமங்க யுருத் தரன்மேற் கனற்சுவாலை 

ப்தின்கோாடி செப்புந் தூம 
"மேருருமைந்து கோடியின்மே னிரைய முப்பான் 

கோடியுட.னிரண்டி லக்க 

மாருமதன் மேல்வெளிழூ வய 'தமுமேற் 

கூர்மாண்டத் தளவு சொல்றதும். 

என்றது, பெரிதாயிருக்கன்ற அண்டததினுடைய கனம்.கோடி; அதன்மேற் 

சுவர்ன பூமி யுன்னதம் கோடி. :.. அதிதுஸி யுதிராநின்ற காலாக்னி ருத்திச 

னென்று எகத்திலிருந்து எழும்பிய ௮த்கனி ஜுவாலை பத்துகோடி,.. அதன் 

மேற்' புகை ஐந்து கோடி. 'அதன்மேல் இராசநிரைய முள்பட - முப்பது 

- கோடியே இரண்டிலக்கம், அதன் மேல்வெளி 'முப்ப (இனாயிரம். அதன்மே 
லான கூர்மாண்டத்தளவு சொல்லுவோ மென்றவாறு. 

9. கேரடிக்கோர் குறையிலக்க மேல்வெளியொன் 

் பானிலக்கங் கூறு மேலே 

FTL BOD. sree ,யென்ப OSES 

தெழுவ 'தாஞ்ச கத் இர 

மாடகனார் புரமுமொன் பானிலக்க 
மரிதாங்கு மவணி கோடி, 

யோடுமைம்பான் கோடியுமேல் புவர்லோகஞ் 
சுவர்லோக மொன்றாங் கோடி. 

என்றது, முன்சொன்ன கூர்மாண்டத் .தினுடைய அளவு a தாண்ணூற் 

றொன்பது 'இலக்கம். அதன் மேல்வெளி ஒன்பதிலகீகம். அதன்மேல்: 

  

1 சீருடன்
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ஆதிசேடனால் தாங்கப்பட்ட பூமி கோடி. கனமான “அண்டத் இனுடைய Rs 
தோ? முதல் பூமி: வரைக்கும் ஐம்பது கோடி, அதன்மேல் புவர்ஜோசம் 

சுவர்லோகங் கோடியாம் என்றவாறு. 

10. எண்னுமகர லோகமிரு கோடிமின்மேற் 
சனலோக மிருநாற் கோடி. 

பண்ணுதவ 'லோகம்பன் னிருகோடி, 
யயனுலகு ப De றாகுங் 

எண்ணனுறை லோகமிரு நாற்கோடி 

சந்தபுரங் கவுரி பாக 

வண்ணல்புர மறுகோடி கோடியண்ட 
மூகடுவரைச் சதமாங் கோடி. 

ன்றது, அளவை யுடைத்தாய மகர லோகம் இரண்டுகோடி, அ;தன்மேற் 
சனலோகம் எட்டுக்கோடி. அதன்மேற் தபோலோகம் பன்னிருகோடி, அதன் 
மேற் சத்திய லோகம் ப 'தனாறு கோடி, ௮ தன்மேல் "விஷ்ணு லோகம் 
நான்கு கோடி. அதன்மேற் கந்தபுரம் இரண்டு கோடி. . அதன்மேற் கவுரி 
புர மீரண்டு கோடி, அதன்மேல் மகா சிவலோகம் இரண்டு கோடி. அதன் 
மேல் அண்ட மூகடு கனங்கோடியாகப் புவர்லோக முதல் அண்டமுகடு 
வரையில் ஐம்பது கோடி, . ஆக அண்டம் நா றுகோடி. யுன்னதமாம் என்ற 
வாறு. 

(வேறு.) 
11. கொந்துறு மாலண்ட கோளத்த மிழ்தனைத் 

தந்துவிற் கோவைசெய் தரளம் போலவே 
bape சுருக்க மாய்மொழிந் sor sei 
'உய்ந்திடும் வகைதொகை உரைசெய் வாமரோ. 

என்றது, மூன்சொன்ன அண்ட கோளப் பிரமாணம்களைப் பட்டு நூலில் முத் 
துக் கோத்ததுபோலச் ௪ருகீகமாய்ச் சொன்னோம். இனிமேல் விஸ் தார 
மாசச் சொல்லுவோ மென்றவாறு. 

அவையடக்க முற்றும் 

yes



நூல். 

மு தல IT வ் து. 

பாதாள வருணனை யுரைத்த வத்தியாயம் 

1, பூரண மா யெங்கும் பொருந்துமால் வடிவ மான 
காரண வாரி தன்னிற் கலந்தபல் லண்ட நாப்பண் 
aren யண்ட கோளத் தியல்வட மொழியின் மானத் 

தாரணி யோர்கட் செல்லாந் தமிழினாற் சாற்று வோமே. 

என்றது, எங்கும் நிறைந்து வியாபித்திருக்ன்ற மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூப 
மான காரண ஸமுத்திரத்தில் மிதவா நின்ற பல்லாயிரங் கோடி அண்ட 

மத்தியிலிருக்கன்ற அழகு பொருந்திய இந்த அண்டத்தினியைந்த வட 
மெரழியின் . பிரமாணங்களைச் சகலமான சனங்களுக்குந் தெரியும்படிக்குத் 
தமிழினாற் சொல்லுவோம் என்றவாறு, 

2. 1 குக்குடக் குடம்பை போலக் கூறுவாங் கழம்மே லாக 

நிற்குமே நாறு கோடி நிகழ்த்திடும் 8ீழ்மேற் றீர்க்கந் 
தக்கது நூறு கோடி சாற்றுதென் வடல்வி சால 

மிக்கது நூறு கோடி விளம்பும்யோ.சனையைச் சொல்வாம். 

என்றது, கோறிமுட்டை ' வடிவமாயிருக்கின்ற அண்டத்தினுடைய ' உன் 
னதம் நூறுகோடி. இழ்மேலுன்னதம் நூறு கோடியாகச் 'செரல்லும், 
தென்வடல் விசாலம் நூறுகோடியாய்ச் சொல்லும் யோசனைப் பிரமாணமாம் 
என்றவாறு, (2) 

(வேறு;) , ் 
3. பானு வின்கதிர் தூள்பர மாணுவா 

மான தூளிரண் டோரணு வவ்வணுத் 

தானே மும்மடி சாற்றுந் திரேணவா 

மான மிரண்டுகொண் டாலோர் மயிர் அனி: 

என்றது, ஒரு சாளரத்தில் ரணம்போமளவில் எழுந் தூள் பரமாணுவாம், 

அந்தப் பரமரணு இரண்டு கொண்டது அணு, அவ்வணு மூன்று கொண்டது 
் இிரேணு. : திரேணு விரண்டு கொண்டது மயிர் நுனியாம் என்றவாறு. (9) 

'&. சேரும் ரோம நுனியெட்டுச் சேர்ந்தது 

பார மான விலாகை பகர்ந்திடுஞ் 

சேரு மாமவ் விலாகையெண் சார்ந்தது 
ஊரும் பேனந்தப் பேனெட்டோர் நெல்லதாம். 

என்றது, முன்சொன்ன மயிர் நுனி யெட்டுக்கொண்டது பெரிதான' வில்கை, 
விலாகை . எட்ட்க்கொண்டது ஊரரநின்ற பேன். அந்தப் பேன் எட்டுக் 
கொண்டது நெல்லாம் என்றவாறு. (4) 

5, பார நெல்லெண் பரப்புமோ சங்குலம் 

ஆறு மங்கு மாறுநான் கோர்முழம் 

. ஒரு மம்முழ நான்கொரு வில்லதசய் 

நேரு மவ்வி லிரண்டோர் நெடுந்தண்டே. 

் கோழிமுட்டை 
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என்றது, பெரிதான நெல்லெட்டுக் கொண்டது ஒரு அங்குலம். அங்குலம் 

இருபத்துநான்கு கொண்டது ' ஒரு முழம். முழம் நான்கு கொண்டது | 
விற்டை: . விற்டை மிரண்டு கொண்டது ஒர தண்டாம் என்றவாறு; (5) 

6. சேர்ருந், தண்டிரு வாயிரங்' கொண்டசே 
சாரு மேவொரு குரோசமக் குரோசமே 
சேரு நான்மடங் குற்றதைச் செப்பிடிற் 
பாரின் மேலொரு யோசனைப் பண்பிதே; 

என்றது, எடாநின்ற தண்டு இரண்டாயிரங் கொண்டது குரோசம்.. குரோசம்' 
நானூறு கொண்டது பூமியில் தரு யோசனையாம் என்றவாறு, (6) 

(வேறு.) 
7. அண்ட வுன்னத நூறு கோடியாம் 

் -அதனடிக்கனங் கோடி யாகுமேற். 

கொண்ட, பொற்பதி கோடி யுன்னதம். 

கூறு மத்திமின் வேதி கைக்கனம். 

_ விண்ட வுன்னத நூறு பத்தென 
விசால் மோவிரண் டாமிர மாமே 

தொண்டெ னப்பர வுருத்திர பூதருஞ் 
சூழ நிற்ப வரியணை மின்மேல் ; 

என்றது, அண்டத் ,தினுடைய உன்னதம் நூறு கோடி, அதனுனடய அடித்: 
தொட்டுக் கனம் கோடி. அதன்மேற் பொற்பதி உயரம்: கோடி, அதன் 
மத்தியிலிருக்கன்ற வேதிகை யுயரம் ஆயிரம் யோசனை: அதனுடைய அகலம் 
இரண்டாயிரம் யோசனை. . அந்த வேதிகையி விராநின்ற பூத குணங்க 
ளோடும் கூடி சிம்மாசனத்தில் இருக்ன்றவர் என்றவாறு. a 

(வேறு.) 
8: கண்டிலங்குகா லாஃனி.ருத்திரன் . 

காய மோபதி னாயிரம் 

கொண்ட மூர்த்தமேற் கனல்ச வாலையோ. 
கோடி பத்தெனக் கூறுமேல் 

மண்டு தூமமைங் கோட், மேனிரைய 
் “மாகு மேயெழு நான்ட€ன்பேர் 

அண்டு மாயையுந் இர்க்கை யட்டபுமை . ' 

. உரைசெய் சத்தபுமை யெண்ணுமேல்,, 

என்றது, முன்சொன்ன , சிம்மாசனத் திலிருக்ன்ற' “காலாக்ளெரி G 580° 

னுடைய தேகத்திலிருந்து எழும்புன்ற அகடனிச் ran பத்துக்கோடி 
உயரம்; அதன் மேலிருந்து. எழும்பாநின்ற . .புகை. ஐந்துகோடி; 
உயரம் ; அதன்மேல் திரையம் இருபத்தெட்டுக் கோடி ;.. அத்னுடைய நாம 

தேயம் _ஒரு கோடி நரகத்திக்கு- ஒன்றாக மாயை--1,. “இர்க்கை-9, அட்ட 
பூமை--9, சத்தபுமை--4 ஆமென்றவரறு, . (ay
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(வேறு.) 
9. பரிவர்தீ-துளைசுதிர்க் கையின்மேற் . 

பஞ்ச கோணை திரிகோணை 

உருவச் சிரையும் விகராளம் 
- உடன்க ராளம் லீடணையும் 

அறுகும் வீமம் பதுமபதி 
யாகும் பதுமை பிரசண்டந் 

தருகுஞ் சண்டகோ லாகலையுந் 
தமகா சண்டஞ் சண்டதரம். 

என்றது, பரிவர்த்துளை--6, 'சுதீர்க்கை--6, பஞ்சகோணை--.3, திரிகோணை--6, 

உயர்ந்த :.வச்சிரை--9, லிகராளம்--10, தராளம்--11, " வீடணை--12, 

லீமம்--13 ,ப்துமை--14, பதுமபதி--15, பிரசண்டம்--16, சண்ட கோலா 

கலை--17, இருளாயிருகீன்ற மகாசண்டம்--18, சண்டதரம்--19 ; என்ற 

வாறு. (9) 

10. வெருப யேசற்க டங்கான 
Mors திரிம யானகமுந் 

தரள தாரங் கோரரூபை 
,தழலார் கோரை: யதிகோரை 

குருசு கோரை கோரையெல்லைக் 
"கோடி யிருபத் தெட்டடுக்காய் 

இருக்கு மண்டச்.சுவரளவாய் . 
எய்துங் குழியா மமுமிலக்கம். 

. என்றது, மிகவுங் குரூரமாயிருகன்ற பயோற்கடம்--20 ; கறுப்பாயை. விட 
ராத்திரி21, 'மயானகம்--22 ; தாளதாரம்--23 ; , கோரரூபை--24 ;' 

நெருப்புமயமான கோரை--25 ; , அதி கோரை--20 ; பெரிதான கோரை... 
27; கோரை--98 ;. இப்படி: ஒன்றுக்கு. ஒவ்வொரு கோடி வீதம் இருபத்: 

,தெட்டுச் கோடி. "நிரையமும் அடுக்கடுக்காய் அண்டச் ச்வரளவாய், நான்கு! 

- தக்லு முட்டியிருக்கும்.. அந்த நரகத்தினுடைய குழியாழம் "இலக்கம் 
என்றவாறு.. (10) 

, 11... மதி னிறக்கும் பாலியர்க்கு - 

ட் வதியோ யெண்பதீ தாறென்னப் 

பகருஞ் சகஸ் 0 இர யோசனையின் 

பாச கானூற் றுங்குழிவாய் 

சகஸ்ரப் பரப்பாய் விருத்தமதாய்ச் 

சாரு நிரையத் இடையிடையே 

உம் ராச நிரையங்களோ 
எழுபா னிரட்டி யெழுதான்னை ; 

என்றது, பூமியிலிறக்கன்ற மானிடருக்கு எமலோகம் எண்பத் தாருயிரம் 

யோசனை பிரமாணழென்று சொல்லாதின்ற் எமபுரத்திலிருந்து நாகத்திக்குப்.
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பேசகாறின்ற .மார்க்கத்தினுடைய துவுவ நாதாரம்? .ஐயிரம் யோசனை 
-விஸ்தாரமாமிருக்கும். முன்சொன்ன நாகத்இனுடைய * இடையிடையே 
யிருக்கும் ராச நிரையங்கள் நூற்றுநாற்பதையும், இருபத்தெட்டில் தரு 
சாச நிரையமொன்றுக்கு ஜந்துவீதம் பிரித்து அடுக்காங் இருக்கும் என்ற 

வாது. (11) 

முன்சொன்ன நரகத்தின்கண்ணே பூமியிற்செய்த பாபிகளுடைய அனுபவம் ' 
மேற்கவிகவில் தனித்தனியாயுங் குளகமாயுங் கூறப்படுகன்றது. 

(வேறு.) 
$4.... தாயர் தந்தை குருமொறி தப்பினோர் 

மரயை மின்னா கெய்துவர் கோடிமேல் 
ஆய ராச நிரையமா லாகும்: 
தீய வேக பதந்திரி பாதமே. 

என்றது, மாதா, பிதா, குருலினுடைய வார்த்தைகளைத் தப்பி BULBS 
வர்கள், Cary யுன்னதமாயிருக்ேற மாயை என்ன்ற நரகமடைவார்கள். 
அதன்மே லிருக்கின்ற ராச நிரையம், ஆலகாலம், கொடிதான ஏக பாதம், 
இரிபத்ம் என்றவாறு. (12) 

33, தாமு மோர்சும லஞ்சம லமைந்தும் 
ஏழு லக்கத் திருபத்தோ ராமிரம் 
நீழல் மேலுறு இர்க்கை நிரயத்தின் 
வாமு வாரொரு கோடி. வகுக்குமால், 

STDS, தணிவாஜய சுமலம் சமலம் ஐந்தும் அ(தனுடைய) [வற்றினுடைய] 
உன்னதம் ஏழுலட்சத் திருபத்தோராமிரம் $ அதன்மேலாமிருக்ன்ற Birdos யென்கன்ற நிரயத்தில் . பாபிகளிருப்பார்கள். அ தனுன்னதம் 
கோடி, யோசனையாம் என்றவாறு. (13) 

34; ஆரும் ராச நிரையம இபங்கறங் 
....' தாரயக் கட்டி பகறுயர் காக்கையும் 

(FG Carre பையைந் திலச்கமேழ் 
சாருமே வேமு மூன்று சகத்இரம். 

என்றது, “முன்சொன்ன நிரையத்தின். மேலாயிருக்கின்ற ராச நீரையம், அதிபங்கம், கருமையாமிருக்கின்ற இருப்புச் கட்டி, மிகுந்த துன்பம், வாயசங் கொல்லாறின்ற கோர ரூமை இந்த ஐந்தும் எழிலக்கத் இருபத்தோராயிர 
"மாம் என்றவாறு. 

(14) 
35, சத்திர மாடகந் தக்கரன் சார்ந் இரு 

சத்த பூமி நிரையந்தன் கோடிமேல் 

உத்த ராச நிரைய முயர்வண்டில் 
உத்த சம்மோக னங்கலப் பையுறும், 

என்றது, அதன்மேல் அஸ்இரம் ஆயுதங்களையும் சுவர்னக்களையும் தன 
வர்கள் இருக்கின்ற சத்திூமி நிரையம் உன்னதம் கோடி; க் : 31 அதன் மேலான -ரசச நிரையம்.உயர்நீத சகடம் சம்மோசனம், சப்பையடன் என்றவாறு.(16)
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16. கொடிய இவீர மோடு குறளைந்தும் , 

இடையெழு லக்கத் தேழ்முச் சகத்ரமேல் 

அடையும் பாதகர் சேரட்ட பெளமையோ 
படியு மானமோர் கோடி பகருமேல், 

என்றது, அதன்மேற் கொடிதான இவிரம் குறளைந்தும் எழுலட்சத் 
திருவத்தோ ராமிர முன்னதம். அதன்மேல் பாபிகள் சேராநின்ற அட்ட 
பெளமை யென்கின்ற நிரைய உன்னதம் கோடியாய்ப் புகலும் என்ற 
வாறு; (16) 

17. உற்த,ராச நிரையமு லக்கையும் 
அந்த காரமு ரல்அம்மி யாரழல் 

சிநீதுமைந் துஞ்செறி யிலக்க மேமுடன் 
வந்தமூ வேழ்ச கத்ரம் வகுக்குமேல். 

என்றது, முன் சொன்ன . நிரயத்தின் மேலாயிருக்கன்ற ராசநிரையம் ; 
மூசலம், இருள், உரல், அம்மி, பொறிசிந்தாநின்ற அழல் இந்த ஐந்தும் 
தெருங்கயிருக்கன்ற ண்டு ஏழுலட்சத்திருபத்தோ. ராயிரமாம் என்ற 
வாறு... 200) 

18, எரியை யிட்டு எழுங்குடி செற்றவன் 

பரிவ ருத்துளை பூமிபண் கோடிமேல் 
உரிய மன்னிரை யத்துயிர்த் தூண்டின்ா த் 

How லஞ்சிறு கல்லெரி சேரைந்தும். 

என்றது, நகரத்தில் இயைக் கொளுத்திக் குடிகளைக் கெடுத் தவன் சேரா,நின்ற 
பரிவருத்துளை நிரயம் கோடி உன்னத்ம். மேலுற்ற இராச நிரையம் ; உயிர்த் 

தூண்டில், மலசலம், சிறுகல், நெருப்பு இந்த ஐந்தும் என்றவாறு, (18) 

“19, நியுத மேழுநேர் மூவேழ் சக.த்ரமோ 

தயவு மீதல் தடுத்தவர் சார்ந்திடும் ' 
விய௯ தீர்க்கை நிரயம்விள் கோடிமேல் 
இயபி ராச நிரய. மிருப்பழல். 

என்றது, முன்சொன்ன ராசநிரயம் ' ஈழிலக்கத் தருபத்தோராயிரம், 

அதன்மேல் தயவற்றவன், ஈதல் மறுத்தவன் சேராறின்ற «Stans 
: நிரயம் கோடி உன்னதம், அதன்மேல் ராச 'ஜிரயம் இருப்பழல் 
என்றவாறு. ் (19) 

20, வஞ்சிசுல்லி சிறுசில்லி மர்த்தனம் 
அஞ்சு மேழ்லக்கத் தேழ்மூ சகத்ரமேல் 
மிஞ்சு மாபஞ்ச பாதகர் மேவிடும் . 

பஞ்ச கோணை நிரையம்பண் கோடிமேல் , 

என்றது, முன்சொன்ன ராசறிரையத்திற் சேராறின்ற வஞ்சிக்கொடி, 
அடுப்பு, ; சித்தடுப்பூ, மர்த்தனம் ஐந்தும் உன்னதம் ஏழுலக்கத் இருபத் 

தோராயிரம். அதன்மேல் மிகுதியான பஞ்சமாபாதகர் 'சேராநின்ற பஞ்ச 
கோணை 'நிரையம் கொடரனனாவும் என்றவாறு. (20) -
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31. சேரும் ராச நிரையந்இ லச்செக்குக் 
கோர முங்கரும் பாலை சொசருடன். 
சோரு மெந்திர லைந்துமேழ் எச்கமுஞ் 
சாரு நூலேழ் சகத்.இஈஞ் சாற்றுமேல், 

என்றது, , முன்சொன்னது மேந்சேராநின்ற 2ரகநிரையைந்தில் செக்கு; 
கோரம், கரும்பாலை, - கொசுகு, எந்திரம் ஐந்தும் ஏழிலக்கத் திருபத்தோரா' 
யீரமாம். என்றவாறு, டி 

(வேறு) 

22. கன்ளாருந்து வோர்சென்மக் காணி BR 
கோச்நர கங்கோ டிமேல்.... 

வள்ளநிரை யங்கேரடி மஇவிரம் 
விக்ோகந் தாலவனம் விருபடி' 

அள்ளல்லை தரிணியைந்து மேழலக்கத் 
் திருபத்தோர் சகத்தர மேலே ' 

உள்ளமுதி னச்சிடுவோர்க் கூரியவ்ச 
சிரைநிரைய மோர்கோடி மேல். 

என்றது, : மதபானஞ் செய்கை பபேரகளுச்குச் சண்மக்காணியரமே Bn கோணை நிரையம் உன்னதம் -சோடி 9 "அதன்மேல் ong நினாயம், கொடிய இவிரம், விக்ரகம், தாலவனம், லிரூபம், அக$னிமயமாபிய னவ்த்ரணிநதி 
ஐந்தும் எழுலட்ச் திருபத்தோராமிரததக்கு மேல், : பிறர்பொருளுக்' திச்சிதீதுத் தன்னுடைய லசமானு.ளன்ற அன்னத்இத ஞ்ச சலந்திடம்' பரவியர்க்குறித்தான வச்ரை பென்ற : நிரையங் கோடியுனனதமாம்- கின்றவாறு: {29) 

23, . மன்னினரயங் கோழையக்க வீமம்விக 
LIAS லமூகின் மைற்தின் 

&ன்னிலக்க மேழுடனே மிருபத்தோ 
"ராமிரமா வரைக்கு மேலே 

கன்னிவிகா £த்தமுற்துங் காளையாசேோ 
லிகராள நரகம் கோடி 

உன்னதமேன் மன்னிரையுந் களனைத்தான் 
். இன்றலுடன் சேறி நனை) 

என்றது, அதன்மேல் நாரநிரையய Carey, தெருப், லீமம்,- விகடம் பூதமென்னும் ஐந்தனுடைய உன்னதம் எமூகசைசத் திருபத்தோ ராமிரசூ சொல்லும்... அதன்மேல், பெண்கவீடகஇல் : மிகவும் , மோசியாதின்ற ஆடவர்கள் சேர்ரநின்ற விகராள நரகங் கோடியுளன்தம்,.. [வெளி] அதன் மேல்: சாசறிரையந் தன்னைத்தான் தின்றலுஞ் சோரி gate’ என்ற ்
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24. சங்கடந்தா ர௬ுணமைந்தடமேழிலக்கத் 
் இருபத்தோர் சகத்திர மேலே .. 

மங்கையர்க்கோ லஞ்சமைவோர்க் குரியகரா 
ளப்பூதி மானங் கோடி 

அங்கதன்மேல் மன்னிரசையம் பிரதிகாரம் 
புழு.த்.தசைய மேத்.தியம் வாய்நீர் : 

பொக்குமைந்து மேழிலக்க த் இருபத்தோ' 

ராயிரமாய்ப் பூகலு மேலே. 
என்றது, ் மூன்சொன்ன ராச நிரைய த் தில் சேர்ந் த சங்கடம், தருணம் 

ஐந்தும் ஏழிலக்கத் இருபத்தோ ராயிரம்; அதன்மேல்; பெண்வேஷம் போடு 
, கின்றவனுக் குரித்தான கராள 'நிரையத்தின்' உன்னதம் கோடி ; அதன் 

மேல் ராச நிரையம், பிரதிகாரம், புழு, ,தசை, அமேத்தியம், ' வாய்நீர்: 
ஐந்தனுடைய உன்னதம் ஏழிலக்கத் திருபத்தோ சாயிரமாம் : என்ற 
வாறு, ் (24) 

(வேறு) 
25. நீடும் வஞ்சகர் கூடும் வீடணை ' 

,நிரையங் கோடிமே லரச்ன் சோரிசீ 
யோடு மண்டசை. தூம மைந்துமோ 

ரேழு லக்கமூ வேம்ச கத்திரம். 
நாடு மன்பிலார் சேரும் வீமமா 

நரகங் கோடிமேல். மன்னட் டைபுலி 
ஈடி னண்டுகு. ரங்கு முள்ளையைந் — 

தேழு லக்கமோ டெழுழூ வாயிரம். 

, என்றது, நெடுங்காலம் கெடதல் செய்தவர்கள்: :கூடியிருக்கன்ற வீடணை' 
திரையங் கோடி உன்னதமாம். அதன்மேல் ராச நிரையம் இரத்தம், ழ், 

மண், மாமிசம், . இத்திரியம் இந்த ஐந்தனுடைய உன்னதம் எழுலக்கத் 

திருபத்தோராயிரம் : யோசனை. அதன்மேல் நாட்டமும் ஆதரவு மில்லாத 
பேர் சேரு$ன்ற: வீமமாகிய நரகங் கோடி யோசனை உன்னதம். அதன்மேல், 

ராச திரையம் அட்டை, புலி, இணையில்லா நண்டு, குரங்கு, முள் இந்த ஐந்தி 
னுடைய உன்னதம் எழுலட்சத் இருபத் தோராயிரமாம் என்றவாறு.  - (25) 

26.. வஞ்ச ரார்பதுமை பதியி னிரையுமோ . 
மானங் கோடிமேல் ராச னாமையுப் 

கஞ்சு கேருகு கூகை காக்கையைந் 

.. தாகுமேழிலக்க.மெழுமூ வாயிரம் — 
மிஞ்ச பதுமையி னிரைய்ங் கோடிமேல் 

மின்மிரு கானனன் மு.தவை யுங்கிடாத் 

துஞ்சு மதிரக மாடைந் தாகும்பின் 
எழி லக்கமூ வேழ்ச eHow. 

என்றது, வஞ்சகமாய்க் கெடுதல் செய்தவர்கள் சேராநின்ற பதுமைப 8 

நிரைரயம் உன்னதம் கோடியின் மேல் ராஉறிரையம், ஆமை, கஞ்சு€, 
ப்சம்பு, கழுகு, கூகை, காக்கை ஐந்தும் உன்னதம் ஏமுலட்சத் ' ‘Bou த
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தோராயிரம். அதன்மேல் மிகுந்த் பதுமை நிரையற் கோடி யுன்னதம். 
மேல் ' ராச நிரையம் ; மிருகானனமா$ய ங்கம், கரா, மடடம், ௮ இரகம், 
அசம், இந்த ஐந்தும் ஏழுலட்சத் இருபத்தோ ராயிரமாம் என்றவாறு. (26) 

(வேறு) 
27: பண்டுநா யகனைத் தள்ளும் பாவையர் : 

கொண்ட பாரியைத் தள்ளியோர் கேர தயைச் 
கண்டு மோசக் கடலி லமிழ்ந்தவச் 
சண்ட கோலா கலைதருங் கோடிமேல், 

என்றது, தன்னுடைய சொந்தமான நாயகனைத் தள்ளிப் பரபுருஷனைச் 
.சேருளன்றவளும், தன்னுடைய சொந்த ஸ்இரீயைத் தள்ளிப் பரஸ் இரீயின் 
“பேரில் மோடத்துச் சேருபவனும் சண்ட கோலாகலை நரகஞ் சேறாவர் ? அது 
கோடியுன்ன தம் என்றவாறு. (27) 

28. ' மன்னும் பூதிமுட் பன்றிபுல் வாயுடன் 
 துன்னுஞ் சிங்க மிடபஞ்சார்த் தூலமாம் 
என்னு மைந்துமே ழிலக்கமு மூவெழு 
சொன்ன வாயிரஞ் சொல்மேற் பிரசண்டமே, 

என்றது, அதன்மேல் ராச நிரையம், முட்பன்றி, புல்வாய், சங்கம், காளை, 
புலி இந்த ஐந்தும் ஏழிலக்கத் இருபத்தோ ராயிரத்துக்குமேல் பிரசண்ட - 
'நிரையமாம் என்றவாறு. . (28) 

89, கோடி மேல்மன் னிரையநாய் கோலமோ 
டாடு ௪.று எருமையைந் தாகுமேல் 
நாட மேயெழு லக்கம் நவிலும்பின் 
சா மூவேழ் சகத் இரஞ் sam mCi. 

என்றது,.மூன்செரன்ன பிரசண்ட நிரைய மூனனத 
ராச நிரையம், நாய், பன்றி, ஆட, இடபம், 
திருபத்தோ ராயிரம் என்றவாறு, . 

ம் கோடி, அதன்லேல் 

எருமை ஐந்து[ம்] ஏழு லட்சத் 
(29). 

50.' குற்ற மன்றிக் கொலைசெயும் பாதகா 
வைத்தி டம்பொருள் மாற்றிக் கறுத்தவர் 
bso வார்மக சண்ட நரகத்தே டர 

உற்ற சகோடிமேல் மனனுறும் பூதியே, 

என்றது, ஒருவன் (தன்) பேரில் யாதொரு குற்றமுமில்லா இருகீன்ற 
வனைக் கொலைசெய்யும் பாதகருக்கும் அடைக்கலமாக வை தத பொருளை 
எடுத்துக் கொண்டவன் பொருளில்லாமல் மற்றொரு பொருளை ஏ பக்த, 

இதே உன் பொருளென்று கோபிக்ன்றவன் சேருன்ற மகாசண்ட நரக 
முன்னதங் கோடி. அதன்மேல் ராச நிரையமாம் என்றவாறு, (80) 

ஆடி. 3புலி,



பாதாள வருணனை யுரைத்த வத் இயாயம் 13 

(வேறு,) 

91, சுப்பிர பாகம் யானை சொலித்திடு மழற்கா லும்வே- 
சுப்பிர பாக முங்கு குதமைந்துங் கழறேழ் லக்கத் ' 
தப்பிர மிருபத் தொன்றா மாயிர மேலே கூறும் 

விப்பிரர் வஞ்சர் மூர்க்கர் வெஞ்சினத் துரோ? .யர்க்கும் ; 

என்றது, முன்சொன்ன ராச நிரையம், சய்பிரபாகம், யானை, சொலியா 

தின்ற நெருப்பு, வேகப்பிரவாகம், குகுதம் இந்த ஐந்தும் ஏறிலச்ச 
மிருபத்தோராயிச முன்னதத்துக்குமேல், பிராமணத் துரோ௫யர், மூர்க்கர், 

வெகுசனத் துரோக$யர்க்கும் என்றவாறு. (81) 

92, மனைசண்ட தரமோர் கோடி, மேல்மன் னிரைய மோர்கூர 
முனைமுள் ளிலவ ரிட்ட முற்றிய சுழல்வா யங் 

அனையதோர் நிருச்சு வாச மாஞ்சுடர்த இப மைந்தும் 
புனையுமே நிலக்கத் தோடு புகலுநூ வேழா யிரமேல், 

என்றது, முன்சொன்னவர்கள் மனையாசிய சண்டதரம் கோடி உன்னதம். 
மேல் ராச நிரையம், கூர்மையான முள்ளிலவு, அரிட்டம், .சுழல் காற் 

றோடுங் கூடிய நெருப்டி, சுடர்த் இபம், நிருச்சுவாசம் இந்த ஐந்தும் ஏழு 
லட்சத் திருபத்தோராயிரம் என்ஐவாறு. (32) 

98, அடுத்தவர்க் இடைஞ்சல் செய்வோர்க் கான்கன்றுக் கூண்மு 

் ட, ர [ளைப்பால் 
விடுத்திடா தெடுக்கும் பாவி மேவுப யோற்க டந்தான் 

கொடுத்திட மூயரங் கோடி, மேலுங்கோ தப்த சங்கம் 

தடத்துநீர் துண்ட சங்கு இருதகம் நிர்ம தம்மின். 

என்றது, நம்பினவனுக்கு இடர் செய்வோனும், கன்றுக்குப் பாலைவிடாமற் 

கறந்தவனும், சேராநின்ற பயோற்கட நரகம் கோடி உன்னதம். அதன் 
மேல் ராச நிரையம் தப்த சங்கம், [சபத்துநீர்] வேர்வை, துண்ட சங்கு, 
இருதகம், நிர்மதம் பின்சொல்லும் என்றவாறு. (33) 

(வேறு.) 
34. ஐந்துமோ ரேழிலக்கத் இருபத்தோ 

ராயிரமா யறைய மேலே ' 

ஐந்துமுக னைப்பணியா ர௬ுறுகாள 

விடராதீதிரி யலகு கோடி 

'யுந்துமன் னழற்செங்கல் திரிபுதசை 

புமுக்குழியு முட்சு வாச 
முந்துறுகை யேழிலக்கத் திருபத்தேச 

ராயிரமா யுரைக்கு மேலே.. 

என்றது, முன்சொன்ன ராச நிரைய மைந்தும் ஏழுலட்சத் இருபத்தோரா 
மிரததக்குமேல், ௪சுவரனை வணங்காதவர் சேராநின்ற காளவிட ரா.த்.தரி
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கரகம் உன்னதம் கோடி. அதன்மேல் ராச நிரையம், நெருப்பு, செங்கல், 
இரிபு, தசை, ' புழுக்குழி,- உட்சுவாசம், இந்த ஐந்தும் எழு லட்சத் இருபத் 
தோராயிரம் என்றவாறு. (84) 

35. பஞ்சமா பாதகர் வாழ்மனையா 
- மயானகமோ பகருங் கோடி. 

'வஞ்சரா சன்னிரைய மங்கார 
கஞ்சமா வர்த்தஞ் சோரி 

மிஞ்சுகுழி யிருப்புத்தாண் சக்குழியு 
. மேழிலக்கத் திருமூன்'றேயா 

குஞ்சகஸ்இர நன்றிம்றந் தவனுமிடைஞ் 
... £ 'சீல்செய்யுங் குருத்து ரோசி; 

என்றது, பஞ்சமகா பாதகர் சேராநின்ற மயான நரகத் கோடி; அதன்மேல் 

ராச நிரையம்,நெருப்பு, சுழல் காற்று, ரத்தக்குழி, இருப்புத் தூண், சக்குறி 
இந்த ஐநீதும் ஏழு லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்துக்கு மேல் செய்த நன்றி 
மறந்தவனுக்குங் குருவுக்கு இடைஞ்சல் செய்தவனுக்கும் என்றவாறு. ' (36) 

- 36. தானையன்றிப் புனலாடு வோன்பிற்விக் 

: காணியெனுந் தாள தாரம் 

வானுயரங் கோடியின்மேல் மண்னிரைய 
மஇிபாக மறுகு. லீமம் 

- பானசங் ரகமதிதா ருணங்கும்பி 

பாகமுடன் பகரு மைந்து 

.மானதொகை யேழிலக்கத் திருபத்தோ 

ராயிரமாய்ச் சாற்று மேலே. 

என்றது, ஆடையில்லாமல் ஸ்நானஞ் செய்ன்றவனுக்கும் சென்மக் காணி 
யாய தாளதார நரகங் கோடியின்மேல் . அதிபானம், பானசங்ரேகம், : 
Sind, அதிதாருணம், கும்பீபாகம் இந்த ஐந்தும் 5௫. லட்சத் திநபத்தோ 
ராயிரம் என்றவாறு. . + (36) 

"87.  அரசன்சோ றுண்டமரின் விட்டோடும்' 
படர்க்காகுங் கோர ரூபை ' 

'நிரையமொரு கோடியின்மேல் மன்னிரையஞ் 

சூசிமுக நிகழ்சு நேமி -' 
இருமிபாசம் பிறர் தர்ச னனங்கா 

தகமைந்துங் ளெரேழ் லக்கம் 
தருமத னோடிரு ப்த்தோ ராயிரமாய்ச் 

சாற்றும்பெரி யோர்கள் மேலே.. 

என்றது, . ராசாக்கீளைச் சேவித்து, அன்னம். வரங்செ . சாப்பிட்டவர்கள் 

உயுத்த களத்திலே அந்த ரசசர்வை . விட்டு 6 ஓடிப் போனவர்கள் : சேருின் 
கோரருபை 'நரகற் கோடி யுன்னதம். அதன்மேல் இராசநிரையம், on? 
மூகம், சகரம், ' ் பூழூநிரையம், பிரதர்சனனம், காதக்ம் இந்த wih: te 

ay லட்சத்இருப்த்தோராயிரம், என்றவாது. ஸ்
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38, தறாமொரறாவன் சோறுண்ட பின்னவனுச், 
டர்செய்தார் தழலார் கோரை 

மருவுமொரு கோடியின்மேல் மன்னிரையம் 
-விகராளம் வரைபிர கம்பம் 

அரிகரார ளம்வீறு மூக்மகா.' 

பதுமமைந்து மேழி.லக்கம் 

- உரைபின்னு மறுபத்தோ ராயிரமாய் 
வகருத்ததென வோது மேலே. . 

என்றது, ஒருவனிடஞ் சேர்ந்து அன்னமுணடு அவனு!க்குத்  துரோகஷ் 
செய்தவர்கள் சேராநின்ற நிரையம் நெருப்பு மயமாயிருகன்ற கோரை 
நிரைய உன்னதங் கோடி. அதன்மேல் ராச நிரையம்;; விகராஎம்; பிர 

_ கம்பம்; அரிகராளம், விகருதி : முகம், மகாபதுமை இந்த ஐந்தும்: ஏழு: 
லட்சத் இருபத்தோராயிரம் என்றவாறு. (38) 

"89, . கூடசாட் சிகள்புகலும் பாதகத்தோர் 
-மேவுமதி கோரை கோடி 

.மூடமென மன்னிரையந் தீவிரம்வே 
க.த்துடனே முதிய லீமம் : 

நீசேட மாயையுஞ்சங்- கடமுடன்வி 
... லோமமைந்தும் 'நிகழ்த்தேழ் லக்கத் 
தோடுமூ வேழ்சகத்ா.மாகுமேல் 

அசத்தியனே வுறுச கோரை, 

என்றது. கட்டச் சாட்சிகள் சொல்லுகின்ற பாவிகள் சோதின்ற 21D 
கோரை: நிரைய முன்னதம்' கோடி. ' அதன்மேல் ராச நிரையம் ; ,இலிரம்,' 

் -வீமம், மாயை, சங்கடம், விலோமம் இந்த ஐந்தும் . ஏழுலட்சத்திரு 
பத்தோ ' ராயிரத்துக்கு மேல் அசத்திய்ஞ் சொல்லுன்றவன் 'சேராநின்ற, 

சீகோரை நரகம் என்றவாறு. (39) 

40. மானமோர் கோடியின்மேன் ம்ன்னிரைய 
, மதிகோரை வன்பு லாலும். 

ஈனமுறு விருளக்னி கணமுஞ்சஞ் 
சீவமைந்தா மியம்பேழ் லச்கம் 

தானிருபத் தோர்சகத்திர மேற்சவுசா 
இகள்கருமந் தருமஞ் செய்யார்க். 

கூனமுறு கோமையொரு கோடியின்மேன் 
மன்னிரசைய முரைக்குஞ் சீதம். 

என்றது; முன்சொன்ன கோரை திரையம் கோடி; அதன்மேல் one நிரை 

யம் அதிகோரை, புலால், இருட்டு, நெருப்பு, .ஸஞ்சவம் இந்தீ த ஐந்தும் 

ஏழிலக்கத் திருபத்தோ | ராயிரத்துக்குமேல், சவுசாதி தித் Bus கருமஞ் 

செய்யாதவர்கள் : சேராநின்ற கோரை நிரையம் கோடி, ௮, தன்மேல் 

ராச இரையம் ; சொல்லும் சீதம் ; என்றவாறு. (40)



16 அண்டகோள விலாசம் 

41, வெம்பமசா சவுரவமு மதிதமமும் — 
ரவு2வமும் விளம்பு மைந்தும் 

செம்டிமே ழி௫்ச்கமுடன் முப்பத்து 

apse dogs nse comets 
தம்பிவிரண் டாங்கோடி ரெண்டிலக்க 

மன்னிரைய நிரையம் ரெண்டும் 

ஒப்புறுமுப் பான்காடி யுடனிரண் 

டிலக்கமுள்ளார்ந் துறுவோர் செய்கை, 

என்றது, உஷ்ணம், மகாரவுரவம், அதிதம்ம். ரவுரவம் இந்த ஐந்தும் 

எழுலட்சத்து முப்பத்து மூவாமிரம் ; ஆக ராச நிரையம் இரண்டு கோடியே 

இரண்டு லட்சம்; ஆக, நிரையவகை ரெண்டுக்கும்: முப்பது கோடியே 

இசண்டு லட்சத்தில் சேர்ந் இருக்ற பேர்கள் செய்கை என்றவாறு, (41) 

(வேறு.) 
42. குருவைப் பசுவைக் கருப்பத்தைக் 

கோது வோர்கட் குச்சுவாசம் 
வரும்பொய் கூட சாட்டெக்க . : 

வாத முரைப்போர் ரவுரவழு£ஞ் 
சுருதி யோரை பரிந்தவர்க்குஞ் 

சுவர்ன ஸ்தேயன் குருதல்பன் 

அரசன் வியன் றனைச்சிதைத்தோர்க் 
காகும் பன்றி நிரையமன்றோ. 

என்றது, குருபுருஷர்களையும், பசுக்களையும் கர்ப்பத்தையுங் கொனீறவர்கள் 
உச்சுவாச நிரையஞ் - சேருவர், பொய்ச் - சாட்9 சொன்னவர்கள் பட்சபாத 
மூரைப்பவர்கள் ரவுரவ நாகஞ் சேருவார்கள். சுருதி 'மறையோரைக் 

கொன்றவர்களுக்கும் தங்கத்தைத் இருடினவர்களுக்கும் குருஸ்திரீயிடம் 
அபகாரஞ் செய்தவர்களுக்கும், 'வைசியனைக் கொன்றவனுக்கும் பன்றி. 
திரையம் என்றவாறு. (42) 

(வேறு.) 
43, அந்திய சாதியை அசேந்த வர்க்கணே 

வரமு ருக்கய வுலோக நிரையமாய் 
பெந்து தங்கைகனி கற்பு மாதரைப் 

“ பெண்டெனகச் கொள்வர் துண்ட சங்கமே 
சந்தி பருவகா லந்தி வாவிலே. 

தமூவு வோர்தமக் குழியின் மேவுவார் 
முந்து வயதுளோர் தம்மைச் சேர்ந்தவர் 

மோது தாலவன மீதி லாருவார். . 

"என்று; நீசஸ்இரீ ஸங்கமம் : பண்ணுன்றவனுக்கு இரும்பை உருக்யே 
உலோக நிரையமாம். பநீதுக்களுடைய ஸ்இரீகளையும், தங்கை, 
தமக்கை, 'ருதுவாகாத "பெண்களையும். கற்புமாதரையும் 'அணைந்தவர்
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களுக்குத் தண்ட சங்க நீரையம். அந்தி சந்தியிலும் பருவகாலத.இலும் 

திவாவிலும் அணைந்தவர்கள் அந்தகார நீரையஞ் சேருவார்கள். தனக்கு 

மூப்புடைய பெண்களைச் சேர்ந்தால் தூலவன மென்கன்ற . பனக்கருக்கு 

,நீரையஞ் சேருவார்கள் என்றவாறு. (48) 

41. வேத விக்ர விரத்தன சாஷகன். 
சோரன் மோகநீள் 

கோது ரைப்பவன் தந்ைத தாயரைக். 

. குருவை யந்தணர் தேவர் கோயிலைத் 
. தீதுரைத்திடும் பாவி யர்க்கெழுச் 

செக்கு யிர்க்கழுப் புக்கு வார்மிச 
-வாதிர தாயோ யே யுண்பவர்க் 

காம்பு முத்தமா மிசக ரத்தமே. 

என்றது, வேதத்தைப் பரீட்சை கொடுத்துத் “Sound வாக்குறேவனும், 

நவரத்தின் தூஷகனும், வேததூஷகனும் , திருடனும் மோகனும், 
ஒருத்தன்பேரில் " சதாகாலமுங் குற்று சொல்லுறெவனும், தாயர் 
தந்தையர் குரு அந்தணர் மூதலானவரையும் தேவதைகள் ஆலயங்களையும் 

பழித்த மகாபாபிகளும் இலச்செக்கும் உயிர்க்கமு நரகமு மடைவார்கள் 

என்றவாறு. (44) 

45. நம்பி னோர்பசுத் தன்பி தாவையும் 
ஞாலத் தோரையு மேலுற் றோரையும் 

வெம்பி வாடச்சோ றுண்ப வர்க்குமூன் ' 
வெண்பு முக்குழிக் கும்பி பாகமே 

அம்பொன் கோழியெள் பன்றி யுப்பெணை 
யாடு வேதியன் தேடி நிற்பவன் ' 

gen. ராக்குழி பின்பொ ருந்துவார் 
ரோம விக்ரெயக்,காம்வை தரணியே. 

என்றது, அடுத்தவர்களையும் பசுக்களையும் பிதாவையும் அஇதியையும் பெரிய 

வர்களையும் உபவாசமாக வைத்துத் தாம் மாத்திரம் போசனம் ப்ண்ணுறை 

வர்கள் புழுத்த கும்பிபாக நரகஞ் சேருவார்கள். தஇிரவியத்தையும் கோழி 

யையும் எள்ளையும் பன்றியையும் உப்பையும் நல்லெண்ணெயையும் 

ஆட்டையும் வாங்? ' விக்ரெயஞ் செய்கின்ற பிராமணன் சர்ப்பச் , குறியில் 

வீழ்வான். யாகம் பண்ணுகறபோது ௪ந்இக்கொடியை விலைக்கு விற்றவன் 

வைதரணி நதி சேருவான் என்றவாறு. (45) 

46. மித்தி ரக்னென் மத்திய பானியும் 

மேவு வானுதிரக் கூப மீ இலே. 

மத்தன் வஞ்சகன் சத்திய வீனனும் 
மாத ராட்டுவா னூரை வீட்டுவான் 

பெற்றி டூமசி பத்திர வன்முதற் 

. பேசும் பிரனருக் கேச மைத்தவர்க் 

குற்ற நிரையமோ பெற்ற செண்டின்மேல் 

் கூறும் லோகத்தின் மானஞ் 'சொல்லுவாம்.
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என்றது, மித்திர பேதஞ் செய்ன்றவனும், மது பானஞ் செய்ன்றவனும் 

இரத்தக் குழி நரகம் சேருவார்; உன்மத்தன், 9 ஞ்ச்கன்,. புரட்டன், நட்டு 
வன், இயைக் கொளுத்துன்றவன் ஆ௫யோர்க்கு ௮9பெத்இரை நரகமாம். 

இதன் மேல் இருக்ன்ற லோகத்தின் மானஞ் சொல்லுவோம் என்ற 

வாறு. (46) 

(வேறு.) 
கூர்மாண்டம் 

47. அதன்மேல் வெளியு மூவயுதம் 

அதன்மேற் கூர்மாண் டங்கேர்டி ' 

அதனோ நிலக்கங் குறைய 'தன்மூன் 

றாகுங் கண்ட மதனடலின் : 

அதிலே பயங்கொள் முல்போல 

'ஆகங் கறுப்பாய்த் தோணான்காய் 

அதிலே மழுமான் வில்லம்பு 

அபைய வரதஞ் சேர்ந்திலங்க; 

என்றது, அதன்மேல் வெளி முப்பதினாமிரம். யோசனை உயரத்துக்குமேல் 
'கூர்மாண்டம் தொண்ணுற்றொரு லட்சம்;,௮து மூன்று கண்டமாயிருக்கும். 
அதன் மத்தியில் பயங்கொள் முசில்போலத் தேகங் கறுப்பாய் நான்கு 

புயத்துடனே மழுவும் மானும் வில்லும் அபயவரதமும் சேர்ந்திலங்க 
என்றவாறு. (41) 

48. மதிபோல் முகமும் பிறையெயிறு 

மாறா வருள்கூர் முக்கணுடன் 

முதியா நிரையத் ததிபதியாய் 
முயலுங் கூர்ம நாயகனார் 

UBB. 'வெளியொன்.பானிலக்கம் 

... புகருமட்டகயந்தாங்கும் 

அதல மீறா வுலகேழும் 

அமரு மிலக்க மறைகுவமால். . 

,_ என்றது, சந்திரலிம்பம் போல முகமும், பிறைபோன்ற எயிறும் : பக்தர் “களுக்கு மாறாமற் கொடுக்கின்ற இருமையும், மூன்று -கண்ணுடனே நெடு 
நாட்களாய் நரகத்துக் கதிபதியாயிருக்ன்ற கூர்மாண்ட நாயகனார் ௮ இப தியா 
யிருப்பார். - அகன் மேல்வெளி ஒன்பது லட்சம், அதனுள் அட்டகயந் 
தாங்கா நின்ற பாதல முதலாக அதல மீறாக , எழுலோகத்ீதினுடைய 
பிரமாணங்களையும் சொல்லுவோம் என்றவாறு, (48)
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சத்த லோகம் 
1, பாதாளம் 

(வேறு) 
49. எனியு டைந்தொழுகு. நறவு பொங்குசனை 

கற்பகத் தமர ர௬லூனும் : 
இனிது பங்கன தெக்கக னிருளை 

ஈரும் நவமணிகள் பூருவந் 

தனில மர்ந்தமா பலிபிர இ௫யின் 
- தங்கு' பிங்கலன் றசவில்க்கமாம் 

பகை ஸனுந்துமா தாள மேல்வெளீ 

பத்தி. லக்கமுட னயுதமே. 

என்றது, கனிகளுடைந்து சரம்பெருகா நின்ற, கொப்புக்களையுடைத தாய 
கற்பகத் தருவையுடைய தேவலோக த்துக்குச் சமானமாகய | பாதாள: 

லோகம் பத்து லட்சம் உன்னதம், அது மூன்று கண்டமாக இருக்கும், நடுக் 

கண்டத்தில் தட்சகனும், இழ்க்கண்டத்தில் மகாபலியும் மேற்சண்டத்இல் 
பிங்கலனும் இருப்பார்கள், அதன் மேல்வெளி பத்து லட்சத்துப் பதினா 
யிரம் யோசனை உன்னதம் என்றவாறு. (49) 

2. ரசாதலம் 
60. சித்த வித்தியா. தரரி யக்கருஞ் 

சேருமா லளகை யூரென்ப 
பத்து லக்கருன் னதம்ர சாதலம் 

பங்கு மூன்றினடு சதலிடத் ' 
துத்த சன்குண இசைவி கற்பனுஞ் 

சொல்கு டக்னி குகாதனும் 

நித்தி லத்தினொளி விளக்குமத் தலமும் 
நீடுமே லயு,தம் வெளியனோ. 

என்றது, சித்தர்கள் வித்தியாதரர்கள், யட்சர்கள் சேர்ந் ,திருக்கப் படாறின்ற 
குபேர பட்டணத்துக்குத் துல்லியமான per scorns உன்னதம் பத்து 
லட்சம்; அது மூன்று கண்டமாயிருக்கும். மத்தியில் FOL SHS 
தசனென்ற பாம்பும், குணக்காகய £ழ்த் திசையில் விகற்பனும், மேற்குத் 

திசையில் குகாதனும் இருப்பார்கள். அத்த லோகம் தரள ஒளியினாலே பிர 
காசிக்கும். அதன் மேல் வெளி பதினாயிரம் யோசனை என்றவாறு, (50) 

3. மகாதலம் 

51, 'நறைக மழ்ந்தொழு கறால்பொ ருந்துசனை 
ந்கநு.று மிமைய வரைமகள் 

கறைமி டற்றனகர் நிகர்ந டப்பதியிற் 
. காள ரங்கன்மேல் வீமனும் - 

அறைவர் €ட்டிசை விராக ஜூறயுதம் 

். இகுமேவுயசம் வெள்ளியாற் 
றறைலி எக்கமுக் கண்ட மென்மகா: 

தலமனோவயு தம்வெளி யுமேல்,
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என்றது, தேன்பெருகாநின்ற தேனன்டகள் பொருந்திய கொப்புக் 
களை யுடைய விருட்சங்களை . யுடைத்தான இமோற்பர்வத ராசனுடைய 

.குமாரியாகயே. பார்வது சமேதரான பரமசிவன் இராநின்ற கயிலாயத்துக்குச் 
சமானமாகிய மகாதலம் பத்துலட்ச முன்னதம். ws மூன்று கண்டமா 

யிருக்கும். நடுக்கண்டத்தில் காளரங்கனும்,. மேற்கண்டத்தில் வீமனும், 
8ழ்க்கண்டததில் விராகனும் இருப்பர். அந்த உலகம் வெள்ளியினாலே 
விளங்கும்... அதன் மேல்வெளி உன்னதம் பதினாயிரம் யோசனையாம் 
என்றவாறு.” (51) 

4, சுதல்ம் 

52. «of ருக்குநகர் பகரு தற்கரிய 

. சதல நூறயுத முன்னதத் 
துரிய தங்குமுக் 'கண்ட மதீதியி 

னுச ராசனெனு முதயனுங் 
கருணை முற்றுகற் கந்தங் €ட்டிசை 

ப ,கீராளன் பச்சிம மிருளெலாம்' . 

பரு மிக்கொளிசெய் புட்ப ராகமாய்ப் 
பகரு மேல்வெளியு மயுதமே. 

என்றது, தேவலோகத்துக்குச் சமானமாய்ச சொல்லுதற் கரிதாயிருககன்ற 
சதல லோகம் பத்துலட்சமுன்னதம், அந்த லோகம் மூன்று கண்டமா் 
யிருக்கும். மத்திய கண்டத்தில், சர்ப்பங்களுக்கு எசஎமானனாயே உதயனும், 
8ீழ்தீ தசையில் தயவோடுங் கூடியிருக்கன்ற - கற்கந்தனும், மேற்றிசையில் 
கீராளனும் இருப்பர், அந்த லோகம் புட்ப்சாகத்தினாலே பிரகாசமாயிருக்கும். ' 
அதன் மேல்வெளி பதினாயிரம் யோசனை உன்னதமாகும்,. (52) 

5, நிதலம் 

58. முகைவி ரிந்தமலர் நகைக மழ்ந்தசெம் 
் மூளரி மங்கைவள ௬லூனேர் 

அயி னெந்தைநடூ வுரக கம்பலநூ 
றயுத மேற்றிசையின் விகடனும் 

இகல்செ நிந்தசிசு பாலன் பூருவம் 

இந்த்ர நீலவொளி யாருமேற் 

றகைபொ ருந்தயுத வெளிசொ ஒன்னதஞ் 
சார்முக் கண்டமா நிதலமே, 

என்றது, மொட்டு விரிந்த. மலரினுடைய, வாசனை கமழாநின்ற செந்தா 
._ மரைக்கண் இருக்கன்ற, ல்ட்சுமீ சமேதரான [திருமால் வசிகன்ற] வைகுண் 

டத்துக்குச் சமானமாய நிதலலோகம் பத்துலட்ச முன்னதம் ; அது மூன் று 
கண்டமாயிருக்கும். 'சர்ப்பங்களுக்கு ராசாவாயிருக்கன்ற  உரககம்பலன் 
மத்தியிலிருப்பான். மேற்றிசையில் லிகடனிருப்பான். அந்த . லோகம் 
இந்திரநீலக் கல்லினாலே. பிரகாசிக்கும். அதன் மேல்வெரி பதினாயிரம் 
யோசனை எல்றவாறு. (53)



பாதாள வருணனை யுரைத்த வத்தியாயம் 21 

6. விதலம் 

54, அரிது தைந்துமது வொழுகு வெண்கமல௰ 
வரிவை முண்டகன் றலமதின் 

களியு றும்விதல மயுத நூறுமுக் 
கண்ட மத்தியின் வாசக 

யிவிரு றும்பிரக லாதண் ட்டி சையின் 
மேற்ன் வாழிமைய ராகீகதன். 

ஒளிசெ யும்பதும ராக .மேல்வெளிய். . 
.. மூரைசெய் வாம்விரைவி னயுதமே. 

என்றது, : வண்டுகள் தாமே துதைந்து, மதுபபெருக்காநின்ற வெண்டா 
மரையிலிருக்கும் சரசுவஇிசமேதரான. பிரமனின் லோகத்துக்குச் சமான 
மாயே விதல லோகம் பத்துலட்ச முன்னதம். அது மூன்று கண்டமாயிருக் 
கும். மத்திய கண்டத்தில் வாசு என்றை சர்ப்பநூம், சழ்க்கண்டத்தில் 
பிரகலாதனென்னும் அசுரனும், மேற்கண்டத்தில் இமையராட்சதனும் 
இருப்பார்கள். அந்த லோகம் பதுமராக ஒளியினாலே பிரகாசிக்கும், அதன் 
மேல் வெளி பதினாயிர மென்றவாறு. (54) 

7. அதலம் 

56. அதல லோகமுச் கண்ட மாமதின் 

அமரு லக்சமுத் தசமேயுன் 

னதம்வி ளங்குபொற் பிரபை யாலதி 

னடூவி ஸனிற்குளிக ராசனும் 

இதிபெ ஸுஞ்சுருதி ௨௬௭ னுங்குண 
இசையின் மேற்றிசையி னுறுமுலேர 

இதனு மேல்வெளியு மயுத மாஞ்சதக் 

சிருது லோகமு மானு மே, 

என்றது, அதல லோகம் உன்னதம் பத்துலட்சம், .அது மூன்று: கண்டம் 

யிருக்கும். அந்த லோகஞ் சுவர்னப்ரபையினாலே பிரகாசிக்கும். மத்திய 

கண்டத்தில் குளிகராசனும், Bibs Henswley சுருதியென்சன்ற அசுரனும், 
மேற்கண்டத்தில் உலோசிதனென்றை ராட்சதனு[ம் இருப்பர், அதன் மேல் 

வெளி வொன்பதினாயிரம் யோசனை உன்ன தம். அந்தலோகம் தேவலோகத் 
துக்குச்.சமானமாம்.என்றவாறு. (65) 

ஆடகேசுரபு ரம் 

(வேறு.). 
56. சொல்லிய பாதலமே லாடகே 

சுரபுரஞ்சொல் விலக்க மொன்பான் 
சொல்லுகொலு மண்டபவி சாலமீ 

_ரைஞ்லூ£றுட் சுடர்முக் கண்ணும்
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புல்லர்மனம் Cunha Ss ocd gir 

.புரிசடையுங் கரங்கள் நான்கும் 

புல்லுமுமை யாளுடன்சிங் காசனத்தி 

். னாடகளும் புனிதன் பின்னும். 

என்றது, சொல்லுதற் கரிதான அ,தல லோகத்தின் மேலான ஆடகேசுவர 

பூரம் ஒன்பதுலட்சம் யோசனை . உன்னதம். அதன் மத்தியில் அவருடைய 

் கொலுமண்டப விசாலம் ஆயிரம் யோசனை விஸ்.தாரமாயிருக்கும். பிரகாசி 

யாநின்ற சூரிய சந்திராக்கனி : முக்கண்ணும், புல்லர் மனம் போலக் கறுப் 

பாய விஷத்தையுடைய கண்டமும் நான்குகைகளுடனே சேரா நின்ற 

உமைசமேதராம ஆட்கேசுவரன் சிம்மாசனத்தில் இருப்பார் என்றவாறு. (66) 

57. அதலம்வரை யேழுலகுக் கதீபரா 

் 'யெமனுலக மாதி யாக 
அதினிரைய கீருன பிலமதற்கு 

நாயகரா யமர்ந்து மூழி 

யதினுலகு பொடிபடுத்தி நீறணிந்தோன 

சேடமென வரிமா லாக டு 
மதுவெளுப்பாய்த் துமில்கறுப்பா யலமூன்றித் 

, தலைவெடித்தா யிரங்கம் மானோன். : 

என்றது, முன்சொன்ன ஆடகேசுவரர் அதல் லோகம் வரை எழுலோகத்துக் 
க.திபதியாக எமலோக மாதியாக நிரையமீறான பிலத்துவாரத்துக்கு நாயக 

சரக இருந்து, ஊழிக்காலத்தில் சசல லோகங்களையும் பொடிபடுத் இ அணிந் 
தோன் .சேடமென, மகாவிஷ்ணுவானவர் மயங்த் தேகம் வெளுப்பாய், 

ஆடைகறுப்பாய், கலப்பையை ஆயுதமாகக் கொண்டு, சிரசு .ஆமிரமான 

சர்ப்பவுரு வெடுத்திருந்து பின்னும் என்றவாறு. (57) 

58. மீகநெடிய வுடல்வளைந்து வுணர்வின்றிக் 
கரலருந்தி மெலிந்து வாடி - 

இகமுமிலைப் பாமுமிலை யெங்ஙளாயா. 
மிருப்பதென வேங்கி வாடிச 

சுகமுதவு பாலத்திற் சென்றுமைதா 
" ேணிந்த துருணை. நாக்குஞ் * 

செகமுழுது மோர்தலையாற் றாங்குபுலி 
கோடிகனஞ் செப்பு மன்னோ. ' 

என்றது, நெடிதான தேகம் வளைந்து, ' ஆகாரமில்லாமல் , வாயுவைப் புசித்து மிகவுமெலிந்து வாடி, இகமுமில்லை பரமுமில்லை எங்ஙனம் ய்மிருப்ப' 
தெனச் : சிந்தித்து விசாரத்தையடைந்து, சுகமுதவா " நின்றிருக்க்ற பாதாளத்திற் சென்று, ஈசுவரனுடைய . பாததூளியினாலே பிரமதேவரால் 
சிருட்டி க்கப்பட்ட சகமுழுவதும் ஒருசரசினாலே தரிக்கப்பட்ட பூமியினுடைய 
கனம் கோடி என்றவாறு. (58) . . முதலாவது பாதாள வருணனை புரைத்த வத்இயாய முற்றும். | 
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569: பாதலம் பொன்பதி நிரையத் கெண்ணினை 

ஐ.இினம் பின்னுல கத்தின் மேவிய 

பூதர நவகண்டப் புரவின் மேருவின் 

கோதர வலூனைக் கூறு வாம்ரோ,. 

என்றது, சுவர்னபூமி, பாதாளம், நிரையம் இவைகளினுடைய" சங்கை 

களைச் சொன்னோம். இனிமேலாகப், பூமிமின் கண்ணே இருக்கன்ற , மேரு 
முதலான மகைகளையும், நவகண்டத்தினுடைய பிரமாணங்களையும் குறை 

வின்றி மேற்சொல்லுவோம் என்றவாறு. (1) 

60, வம்பலர் ,காரென வக்கு மோர்கம்மால் 

அம்புவி தாங்யே ஆஇ சேடன்கால் 
பம்புநெட் டூயிர்ப்பினிற் பாக்கும் பார்பூ 

கம்பமுண் டாமெனக் கழறு வாமரோ, 

என்றது, ஒரு வாசமுடைய புட்பத்தைச் சிரசின்மேல் தருவன் தரித்ததபோல, 

ஆயிரந் தலையொடுங்கூடிய ஆ திசேடனானவன் பூமியை ஒரு தலையால் தார் 
க்கொண்டு வாயுவை ஆகாரமாகப் புசித்துப் பெருமூச்சு விடுகையில் பூமி 

யானது அசையும்; அதுவே பூகம்பம் என்று சொல்லுவர் என்றவாறு. .(2) 

(வேது.) 
61. வடவரை மானம் பாக வதப்பிர காரஞ் செப்பும் 

அடர்திரைக் கடலுங் குவவு மகண்டமா யிருத்த'லாலே 

படியுமுட் சுற்று மானம் பகர்ந்திடுங் கதிரோன் றேரிற் 

'றொடுத்திடு மாழி யண்டத் தொசைப்புறச் சுற்றா மன்றே. 

என்றது, 'மகாமேருவினுடைய பிரமாணம் பாகவத புராணப் பிரகாரமாக 

வும் மிகுந்த அலைகளோடுங் கூடிய சமுத்திரமும் பூமியும் ஒன்றாயிருப்ப 
தனாலே உன் சுற்றுப் பிராகாரத் : தொகையாய்ச் சொல்க. சூரியனுடைய 

சத.த்தில் சேர்ந்திருக்ற வண்டிலுக்கும் இந்த அண்டத்துக்கும் -புறச் 
சுற்றளவுத் தொகை சொல்வோம் என்றவாறு, (3) 

(வேறு.) ் 
62:  பாரினுங் 8ழ்மே லிலக்கம்யோ சனையாய்ப் 

'பகர்ந்திடுந் தென்வட லஃதே 
வாரிசூழ் புலியோர் வட்டமா யதற்கு 

மானமுூ மூன்றிலக் கமதாய் : 
ஆரும்யோ சனைகள் சூழ்பல நிறமா. 

வதனுறுங் கண்டமொன் பதுவாய் 
வேரியார் கமலப் பொகுட்டென வுலன் 

நடுவுறை மேருமால் வமையே. 

என்றது, சமுத்திரஞ் சூழர்தின்ற பூமியானது £ீழ்மேல் - லட்சம்: யோசனை : 
தென்வடல் லட்சம் யோசனையாயிருக்கும், அந்தப் பூமி வட்டமாயிருக்கும். 
அதன் சுற்றளவு மூன்றிலக்கம் யோசனை உட்பட்ட. பூமி பல நிறத்தடனே
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கூடிய ஐன்பது கண்டழாயிருக்கும், அது எப்படியென்னில் வாசம் 
பொருந்திய் (தாமரை) கமலத்தின் மத்தியில் கர்னிகையாகய மொட்டிருப்பது 
போல, பூமி மத்தியில் மகாமேரு விருக்கும் என்றவாறு, (4) 

மேருப் பிரமர்ணம். 

(வேறு.) 
63.  பொன்னங்கிரி மானந்தனைப் புகல்வார்புவி மேலாய் 

மன்னெண்பதி நாலாயிர மூயின்புதகை மானம் 

துன்னும்பதி னாறாயிரந் தூர்கொண்டி_.. மஃதே 

... என்னுந்தலை விபுலம்பெறும் எண்ணான்கு சகத்சம். 

என்றது; மகாமேருவினுடைய உன்னதம் பூமிக்கு மேலே எண்பத்து நாலா 
யிரம் யோசனையாகவும், பூமியின் ஹே பதினாறாமிரம் யோசனையாகவும் 
அதன் தூர அகலம் 8ழ்மேல் பதினாறாயிரம் யோசனையாகவும், தென்வடல் 
பதினாறாயிரம் யோசனையாகவும், (அதத மேருவினுடைய) சரசகலம் சஜ்மேல் 
மூப்பத்திரண்டாமிரம் யோசனையாகவும் இருக்கும் என்றவாறு. 6) 

64.  எண்ணாறு சசத்ரத்தொகை யெய்துமடிச் சற்றே 
தொண்ணுூறுட னாறுந்தலைச்' சுற்றாகவே 'சொல்லும்' 
விண்ணோர்பல முனிலிஞ்ஞையர் மேவும்வட வரையின் 
பண்ணார்நீத ராளத்தொகை பகர்மேகலைத் தொகைகேள், 

என்றது, முன் சொல்லிய மகாமேரு பூமிமின் 8ழே புதைமர்னமாயிருக்கற 
ஆரரினுடைய அடிச்சுற்று நாற்பதாயிரமும், தலைச்சுற்று தொண்ணூற்றாரா 
மும் இருக்கும். அதனுள், தேவதைகள், முனிவர்கள், இயக்கர் இவர்களி 
ருப்பார்கள். அழகு பொருந்திய மேருவினுடைய அந்தராளத்டு ,தாகையும் 
மேகலைத் தொகையும் மேற்கவிதையிற் சொல்லுவோம் என்றவாறு, () 

(வேறு) 
05.  அடியந்த. ராசாமோ விருபத்தை யாயிர 

மறையுயர மேல்மேகலை 
படிஏன்ற வின்னதமூ வாயிரம்வி சாலமோ 

பதினா மிரமதினுறு 
நடிகொண்ட ரம்பையர்கள் சிததர்லிஞ் ஜையர்பூதர் 

நண்ணுவீர்க எதன்மேலதாய்  : ் 
இடையநீத ராளமோ விருபத்தை யாமிர 

மெய்துமிதன் மேகலையெனோ. 
என்றது, முன்சொன்ன மேருவினுடைய அந்தராள மூன்று. தன், அடியந்த 
சாளம் இருபத்தையாயிரம் உன்னதம். அதன் மேகலையாயெ சுற் துகிளிம்டு 

உன்னதம் மூவாயிரம். ௮,தன் விசாலம் பஇினாயிசம், அதில். அரம்பையர் 
கள், சித்தர்” விஞ்ஜையர், பூதர் இருப்பார்கள். ' அ தன்மேல் இடையந்த 
ராளம் இருபத்தையாயிரம் யோசனை உன்னதம், அ ; : ae தன் மேகலை உன்னதம் 
மேற் சவியிற் சொல்லுவாம் என்றவாறு. ் ()



நவகண்ட மாரைக்க வத்தியாயம் ze. 

66.  அறைன்ற வுயரமூ வாயிரம் விசாலமோ 
வயுதமுட னாலாயிரத் 

துருகந்த (ருவர்சித்தர் கடையந்த ராளமோ 
. வோதுமை யைந்தாயிரம் 

பெறுமந்த மேகலையி னுயரமூ£ வாயிரம் 

-பேசுமிரு நவவிலாசம் 

'நிறைஏன்ற வாயிரத் தெண்ணுன்கொ மோடியின் 
, நிலைகொண்் டிருப்பவாதின். 

என்றது, முன்சொன்ன அ.ந்தராளச் சுற்றுவிளிம்பு - உயரம்' ' மூவாயிசம், 
விசாலம் பதினாலாயிரம். அதனுள் கந்தருவர், சித்தர் இருப்பார்கள், 
அதன்மேல் மூன்றாம் அந்தராளம் உன்னதம் இருபத்தையாயிரம். அதன் 
மேல், மேகலையாகய” சுற்றுவிளிம்பு உன்னதம் (உயரம்) மூவாயிரம், அத்ன் 
விசாலம் பதினெட்டாயிரம். சொல்லா நின்ற. மேக௯ைச் சுற்று விளிம்பில் 

ஆயிரத்தெட்டுக் கொடுமுடிமிருக்கும் என்றவாறு. ் (8. 

அட்டதிக்குப் பாலகர்கள் இருப்பிடங் கூறியது. 

(வேறு.) 
67. குணக்குச் சிகரந் தனிலமரா 

பதியிற் குலிசப் படையேந்த 
வண௱க்கங் குசமா ருமயிரா. . 

வதவா கனமா யிரங்கண்ணும் 

பணைக்குந் தேம லிளமுலையாள் 
... - பாரி யென்னுஞ் சசியொடரி 

யணைக்கு ஸிருக்கும் புருகூதன் 

அமர்வான்  பின்றென் ட்டிசையில், 

என்றது, முன்சொன்ன ஆயிரத்தெட்டுக். கொடுமுடிமேலே 'இழப்புறத்துக் 

கொடுமுடிமேலே அமராவதிப் பட்டணத்தில் வச்சிராயுதத்தையும், ௦ தாறட். 
டியையும், அமிராவதமென்சன்ற யானையையும் ஆயிரம் கண்களையும் இரண் 
டாகப் பணைத்த தேமலையும் இள்முலையையுடைய இந்திராணி யென்ற பரி 
யையும் உடைய தேவேந்திரன் சிம்மாசனத்திலிருப்பான், அதன்பின் ௦ தன் 
Sips Hensley சொல்வாம் என்றவாறு. (9) 

ட '(வேறு.). 
68, தலையி ரண்டு கால்கள் ன்று 

" கொம்பு நான்கு 'சலிலம்போல் 
இலகு மாறு கண்க ளேழு 

கைகூடாலு வேழ்புலி 

"உலவு மூர்தஇ யாடு தேவி 
. . . சுதைச வாகா வடனுமே 

தலையில் தேசோ வதியின் மேவு 

தூம கேது வனலனே., 

  

4 தாமரை மலர், - 8 தாக்கு,
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என்றது, இரண்டு தலையும், மூன்று கால்களும், நான்கு கொம்பும் செந்தா 
மரைப் பூப்போல் சிவந்த ஆறு கண்களும், ஏழு நாக்கும், எழு கைகளும் 

உடைத்தாக, ' அசவாகனமும் சுதை சுவாகா என்ற பாரியையு முடைத் 
தாய்ப் புகையைத்தானே கொடியாகக் கொண்டு அக்னி பகவானிருப்பார் 
என்றவாறு. (10) 

69. : வெருக்கொளும்பு கைக்க' ஞூர்மி 
ருத்த பமி ருத்துவால் - 

வருத்தி வீயூ மவனி யோர்கள் 

மருவு பாவ புண்ணிய 

முரைத்த சித்திர குத்த ராலு , 
ரைத்தி டுங்க ணகூன்மேற் 

துரத்து வெய்ய கால தாதர் 

சூழ வேசம் யமனியில். 

என்றது, பயங்கரமாயிருக்ன்ற புகைக் கண்களையுடைய மிருத்து அபமிரு த்த 
இவர்களாலே மரணத்ை 'தயடைந்தவர்களுடைய பாவ புண்ணியத்தைச் 

சொல்லாநின்ற இத்திர புத்திரர் சொற்படிக்கு அதட்டி விரட்டி, அடிக்கின்ற 

கால அதர்கள் சூழ் சம்யமனியாகய எமபுரத்தில்.; என்றவாறு, (dy 

70. புரிகடும்ப கடுக ஞூர்தி 

பகழி கால தண்டம்வேல் 

எரிம முக்கை வாண்மு சண்டி 
யிலகு சக்க ரம்வ்சி 

உரிய பிண்டி பாலம் வில்லு 

லக்கை யங்கு சங்கைவேல் 

அறிய சூல நீடு வச்சி 

ராயு அக்க தையுடன். 

என்றது, வாகனம் எருமைக்டோ ; ஆயு தனை அம்பு], கால தண்டம்--2, 
வேல்--8, எறியாநின்ற மழு--4, வாள்--5, முசுண்டி--6, இலங்கா 
நின்ற சச்கரம்--7, கத்தி...-6, பிண்டிபாலம்--9, வில்--10, உலக்கை--11, 
அங்குசமாயே தொறட்டி---18, கைவேல்--19, அரிதான சூலம்--14, நீண்ட 
வச்சிராயுதம்--15, கதை--10 உடன் என்தவா, று, . (12) 

71. பரிவின் மக்க ளைக்க வர்ந்த 
பாச முஞ்செங் கோல்புனை 

கரமட் டாத சம்நெ ருப்பு 

கண்ணி ரத்த கோசிகம் 

இருட்செ றிந்த காள கன்னி . 

இலகு நீலி யும்மணி - 
அரிய ணைக்குள் மேவு சண்ட 

ஞருந் தென்றி சையனோ 

2 30.
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என்றது, லோகத்.திலிருக்கும் ' சகல ஜீவன்களையும் கட்டா நின்ற பாசம்-* 

17, செங்கேரல்--18, ஆக பதினெட்டாயுதத்தையுடைய ப தஇனெட்டுக் கை 

களும், அகனிப் பொறி சிந்திய கண்ணும், அழகு பொருந்த. யாத்த 

வஸ்இரமும், மிகவும் இருட்போலக் கருப்பாயை காள கன்னி, நீலியென்சின்ற 

இரண்டு பாரீயைகளையும் உடையவரா ஈம்மாசனத்திலே தரும் ராசா வீற்றி 

ருப்பார் என்றவாறு. (13) 

Rib மூன்று கவிகளும் ஒரு தொடர். 

(வேறு) : 
72. மாச றுங்கலை மனுட வாகனங்கோ ராவதி 

சீசன் மேனி சாமமா மிரத்தவா டரித்தவன் 

பேசு வாய்மு கங்கறுப் பெயிற்பிறை யசக்கச்கோன் 

கேரனி சதாயி மாது கேள்வனாூ நிருதியே. 

என்றது," குற்றமில்லாத கலையையும், மனுஷ்யர்களை வாகனமாகவும் 

சத்துருக்கள் சம்ஹரித்த 'இரத்தம் :பூசிய ். வாளை ஆயுதமாகவும், 

வாயுமுகமுஙி கறுத்துப் பிறை போன்ற பல்லையுமுடையவனாய், அரக்கருக்கு 

ராசாவாகவும், கேசினி, சதாயி இரண்டு பாரியுடனே கோராவதி என்கின்ற 

பட்டணத்தில் நிருதியிருப்பான் என்றவாறு. (14) 

13... பாச கஸ்தன மகரஆூர்தி பட்டணம் பிரபாவது 

நேசமார் லொத ஸனிப்பெண் மருஷணிப்பெண் மருவுவ 

மசசில் கந்த வதியினூர்தி மானிறங் கறுத்தகண் 

... பேசு மயிடி யங்கதாயி பெண்கணவ னனிலலே. 

என்ற.ஐ, கையினில் பாசியாகிய பாசமும், மகர மச்சம் வாகனமாகவும் 

அத்தியாநீதம்' இட்டமாசிய இலொாதனியும் மருஷணியும் (ஆயே)' இரண்டு 

ஸ்திரீகள் ஸமேதராக பிரபாவதி யென்றை பட்டிணத்தில் வருணன் இருப் 

பான், அதன் வட்பாலின் மிகவும் கறுத்த தேகத்துடனே மானை வாகன 

மாகவும், மயிடி. அங்கதாமி என்று சொல்லா நின்ற இரண்டு ஸ்திரீ ஸமே 

தராத, கந்தவதிப் பட்டணத்தில் வாயு! பகவான் இருப்பான் என்றவாறு. 

[(வேறு.) - (15) 

74.  சாததிமதி நகர்தனிலே வெண்குதிரை 

வாசனத்தின் சொர்வெண் டேகப் 

பார்த்திபனை யணைறிலிர்த்தி யிருதீதியுடன் 
வடபாலின் சோம னண்னும் 

ஆர்த்தகறைச் கண்டனசோ வதிமின்முக்க 

, ான்குபூய, னானே நூர்து 
காத்தஇரமா ௬மிரத தாயினிசு 

ரூபினியுங் கலந்த லீசன். 

என்றது, &ர்தீதிமதி என்றை பட்டணத்திலே வெள்ளைக் குதிரையை வாகன 

மாகவும், அதிவெண்மையான தேகத்தையுடைய :ராசாவாய், நிவிர்த.இ 

இருத்தி யென்ற ஸ்.திரீகளுடனே வடபாலில் சோமனிருப்பான், அதன்
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8ழ்ப்பாற் சிகரத்தின் அசோவதப் பட்டணத்தில், விஷத்தையுடைய கழுத் 
தம், மூக்கண்ணும் நான்கு புயத்துடனே இடபத்தை வாகனமாகவும், 
இரததாமினி சுரூபி யென்றை இரண்டு ஸ்திரீகளுடனே ரிஷபாரூடராகப் 
பரமேசாரர் இருப்பார் என்றவாறு, (16) 

பதினாறு கோணத்திலிருக்கற தேவர்களைக் கூறியது. 

(வேறு.) 

76. வாசவ ஸகர்க்குத் தென்பால் மன்னிய: சிகரந் தன்னில். . 
தேசுறு மேரு வென்னுஞ் செழுநகர் தன்னில் தோட்டிப் 

பாசமும் புனைந்து வொற்றைப் பருமருப் பிருகால் முக்கண் 
பேசுநால் வாயையத்தம் பெறும்விநா யகனி ருப்பான். 

என்றது, மேருவுக்குக் 8ழ்பால் சிகரத்தின் வாசவன் நகரத்துக்குத் 
தென்பால் இருக்கின்ற சிகரத்தின் மேருவென்ற பட்டணத் தில், பாசம்' 
அங்குசம் புனைந்து, எகமாய்ப் பெரி தாயிருக்ன்ற கொம்பு, மிரண்டகாலும், 
மூன்று கண்ணும், நான்கு வாயும், ஓந்து கையும் உடையனாய விநாயகன் 
இருப்பான் என்றவாறு. (17) 

76. மற்றதன் றென்பாற் காம வ.இநகர் தனில ரம்பை 
நற்றிலோத் தமைக ளாதி நடிப்பவ ரிருப்பார் தேயு 
வுற்றிடுந் இசைக்கு மேற்கா வுறுமிரே விபு ரத்தில் 
குற்றமில் விசுவ கன்மன் குழாத்தொடு மிருப்பன் மாதோ, 

என்றது, அதன் தென்பாற் சிகரத்தின் காமவஇப் பட்டணத்தில் அரம்பை, 
உருவசி,. திலோத்தமை ஆய தேவ கன்னிகள் 'நடனஞ் செய்து கொண் 
டிருப்பார்கள். இதன் தெற்கு அக்னி " பகவானிருக்கன்ற தேசோவஇப் 
பட்டணத்துக்கு, மேல்பால் இருக்கின்ற சிகரத்தின் சேவதிபுரம் என்னும் 
பட்டணத்தில் ' விசுவகர்மன் முதலான" பேர்கள் இருப்பார்கள் என்ற 
வாறு. 

(18) 

77. சர்த்திசேர் நசர்க்குத் தென்பாற் நிருநந்தா புரியின் மேவிக் - கூற்றெனப் பரய்வ ராக் கொடியசர முண்டி தேவர் போற்றுமிந் இராணி மாகே சுரிபுகம் பிரம யேத மாற்றுகெள மாரி வைண வியுமேழு மாதர் காப்பார். 

என்றது, இதன் : மேல்புறத்தில, காததயுடைத்தாயே இருந்தா 
புரத்தில், எமசொரூபமாயிருக்கிறவராயே, கொடி தான சாமுண்டியும், 

தேவர்களாற் றுதிக்கப்பட்ட இந்இராணியும், ம்கேசுவரியும், புகழுடைய பிரா 

மணியும், ுக்கங்களைப்.போக்கா நின்ற கெளமாரியும், வைஷ்ணலிபும் ஆக 
ஏழு மாதர்கள் இருப்பார்கள் என்றவாறு. (19)



நவகண்ட முரைத்த வத்தியாயம் 29 

78 பின்னெம னகர்க்கு மேல்பால் வருசுரோ சிதைந கர்க்குள் 
scenes திரக ணங்கள் சூழ்நக ரதன்மேல் பாலிற் 
பொன்னக ரனைய செய்ய புகழ்குண பதிந கர்க்குள் 

மின்னுமுக் கவர்சூ லம்வில் வேற்சத்தி கணங்க ளாவார், 

என்றது, எமதர்ம ராசாவினுடைய சம்யமனி பட்டணத்துக்கு மேல்பால் 
'இருக்ன்ற சிகரத்தில், சுரோசிதை யென்ற பட்டணத்தில் கூட்டத்தோடு 
கூடி ருத்திர சணங்களிவிருப்பார்கள்் என்றவாறு. (20) 

79.  நிருஇிச்கு வடபா லாய நீடுபொற் பதியின் வீமன் 
ுரையிலீ சான னீல லோ$தன் றேவ' தேவன் 
தானுருத் திரன்மா தேவ 'ஞம்பவோற் பவன்கா பாலி 
கருஇய விசய னேசங் கரன்பது ஜனொருவு ருதீரன். 

என்றது, நிருதிக்கு வடபாற் கொரதீதின் நீண்ட பொற்பதி யென்றே பட்ட 
ணத்தில் வீமன், நரைதிரையில்லாத ஈசானன், நீல லேர்தென், தேவ 
தேவன், அரன், உருத்திரன், மாதேவன், பவோற்பவன், காபாலி, விச 
யன், சங்கரன் என்றை எகாதசவருத்திரர்கள்'. இருப்பார்கள் என்ற 
வாறு. (21) 

80. அருநகர் வடபாற் ருஷ்ணா புரியினி லலகை கூளி 
.... வருணர்க்கு வடபாற் சித்த வதியோலித் யாத ரர்க்காரம்2 

பொருமதின் வட்பாற் கைமா புரியிற்கன் னரர்க ளுய்ப்பார் 
கருதுகாற் றின்8ழ் பாலிற் காந்தாரி புரங்கநற் இருவர், 

என்றது, அதன் வடபாற் சிகரத்தின் கிருஷ்ணாபுரி யென்ற பட்டணத்தில் 
அலகை  கூளிகள் இருப்பார்கள். இதன் : 'வடபால் முன் சொன்ன 

வருணன், பிரபாவதியென்றெ பட்டணத்துக்கு வடபாற் 'சிகரத்இல், காந் 
தாறிபுரத்திற் . கந்தருவர் இருப்பார்கள் என்றவாறு, இ 

81: தாமதன். இழ்பா னிர்ம தாபுரி குய்ய கர்க்காம் 
சோமஞர் பதிக்குக் &ீழ்பாற் சொலுஞ்சித்த வதியா மென்னு 
நாமமா :ரளகை யக்கர் நர தனாந் தனதன் இம்பால் 
எமமார் குசையின். சித்தர் தேவர்க எிருப்பர் மன்னோ. 

என்றது, . இதன் &ழ்பாற் “Bang Bair : திர்மதாபுரிப் பட்டணத் 

இல் , குய்யகர்களிருப்பார்கள். இதன் Bburd : முன்சொன்ன 

குபேரன் இருப்பான். . இதன் 8ழ்பாற் சிகரத்தின் சத்தவது யென்னும் 
அளகாபுரிப் பட்டணத்தில் இயக்கருக்கு ராசாவான குபேசனிருப்பான். 

் இதன் ழ்பாற் ரத்தின் சுவர்னமயமான குசை யென்ற பட்டணத்தில் 

சித்தர் தேவர்களிருப்பார்கள் என்றவாறு. (23)
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82. ஈசனார் பதிககுத மிதன்பா லிருப்பது மாபு ரத்தில் 

் வாசநா: ரதன்றென் பாலில் வான ருப்ப ரிக்கை . 
யார்சிசு வதியி னற்9ற் நாசத்திய னிருப்பர் தாமே 

பேசுமச் சுலினி தேவர் பின்மற்றச் கரந் தோறும். 

என்றது, இதன் £ழ்பான் முன் சொன்ன ஈசனார் பதிக்குத் தென்பாற் 
சிகொதீதின் பெருமை பொருந்திய பதுமாபுரத்தில் நாரதன் இருப்பான். 
இதன் தென்பாலின் இருக்கின்ற, Garg Bair ஆகாசத்தை யளாவியிருக் 
இன்ற உப்பரிகையை உடைத்தான சிசுவதி யென்னும் பட்டணத்தில் த்சான 
னர் சத்தியன் இவர்கள்தாமே அசுவினி தேவதைகளாகவிருப்பவர், பின் 
னும், மற்றச் கெரந்தோறும் இருக்ற தேவதைகளை மேற்கவியிற் சொல்லு 
வோம் என்றவாறு, ் (24) 

(வேறு.) 

853. கருதுசில கெரமதி னமரர்நந்தி 
கணமுரகர் தாக்க ராதி 

"தரனனலன் சோமன்பிரத்யூ டனனிலன் 
பிரபா சனனே யாபன்: . 

துருவனுட னட்டவசு விருடியர்கள் 
..... தொழுதுப்டை சூழ நிற்பச் 

_ சரசுவதி யுடன்மனோ வஇயினீரே 
மாயிரம்யோ சனையின் வேதன்; 

என்றது, மற்றச் சிகரங்கள் தோறும் அமரர்கள், தந்தி கணங்கள், பதஞ் 
சலி, வியாக்ரபாதர் முதலான : பேரிருப்பார்கள். - மத்திய வெளியில் 
தரன், அனலன், சோமன், பிரத்தியூஷன். அனிலன், பிரபாசனன், ஆபன் 
துருவனுடன் அட்டவசுக்கள்: தொழுது, சமீபத்இலிரு£கச் சரசுவதி சமேதரா 

கப் பதினாலாயிரம் யோசனை உன்னதமான மனோவஇப் பட்டணத்தில் பிரம 
தேவன் இருப்பான் என்றவாறு, ் ் (25) 

(வேறு.) 
84. அயன்மனைக் குட்பா னண்ணா மாயிரம் பன்னைந் தாக 

உயரசோ வதியின் சித்த ருரகர்கந் தீருவ ரேற்ற 
கயின்மழு மானு முக்கட் கடவுளாஞ் கண் டேசன் : 
மயல்புரி,யுமையா ளோடு மணியரி யணையின் மேவும். 

என்றது, பிரமதேவன அரண்மனைக்கு மேல்பாலான பதினையாயிசம் யோசனை உன்னதமான அசோவதிப் பட்டணத்தில் சித்தர், உரக, கந்தருவர் இவர் 
கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கையில், மழுமானணிந்த , நான்கு புயத்துடனே 
மூன்று கண்ணையுடைய  ஸ்ரீகண்டேசர் ண ஆசையைக் கொடாநின் 
உமையாளோடு நவரத்தின சிம்மாசனத்தில் இருப்பார் என்றவாறு. (26)
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85. மற்றதன் மேல்பா லாரும் வைகுந்த நகரின் இழ்மேல் 
பெற்றத னுயர மீரே ழாயிரம் பேசும் வாரி 
சத்திடை வருபி ராட்டித் தரைமக சூடன்சிம் மாச 
னத்திடை மேவு மாலார் நாரண ஸிருப்பான் மன்னோ. 

என்றது, ஈசுவரனுடைய அரண்மனைக்கு மேல்புறமான வைகுந்த நகரத்தி 
னுடைய உன்னதம் பதினாலாயிரம் யோசனை. அதனுள் ;தாமரைக் தமலத் 
இல் உண்டாமிருக்கற லட்சுமி, பூமிதேவி சமேதராய் சிம்மாசனத்தில் ஸ்ரீமந் 

- நாராயண மூர்த்தியிருப்பார் என்றவாறு. (27) 

மேருவின் ழும், பூமியின் &ழும், பூமியின் கண்ணும் இருக் 
இன்ற பருவதங்கள், விருட்சங்கள்  முதலியவைகளின் : 
எண்ணிக்கை. 

86. அடர்திரைக் கடல்சூழ் பூமிக் காதர வான செம்பொன்: 
தடவரைக் கூன்று கோல்போல் சாத்திய வரையின் சின்னம் 
படர்தரு நான்?ன் மற்றப் பருப்பதம் வருட மானம் 

மடுவுட னுய்யா னங்கள் வகைதனைச் சாற்று மன்னோ. 

என்றது, அலைபொருந்திய கடல் சூழ்ந்த பூமிக்கு ஆதரவான செம்பொன் 

மேருவரை அசக்காமல் ஊன்றுகால் போல, நான்கு பக்கத் ,திலுமிருக்கற 

மலையினுடைய பிரமாணமூம், அடையாளமும், படர்ந்இிருகன்ற நான்கு 

'விருட்சங்களுடைய சங்கியையும், மற்ற உப பருவதத்தினுடைய அளவும் 

நவகண்டத்தினுடைய பிரமாணமும், மட உய்யானங்களுடைய 
பிரமாணங்களையும் சொல்லுவோம் என்றவாறு. (28) 

(வேறு,) 

87. பசும்பொன்வரைக்: குடபாலின் பார்சுவம்மலை நீலம் 
வசுதைப்புதை' யெண்ணாயிர ம£மேலுயர் மானந் 
தசநாலுட்ன் இருவாயிரஞ் சாற்றுமலை மேலே 

- அசையாக்கடம் புயர்மானமீ ரைஞ்ஞாறுட னூறே. 

என்றது, மேருவினுடைய மேல்பாலின் இருக்ன்ற சுபார்சுவமலை நீல 
நிறம். அந்தமலை பூமிமில் புதைமானம் எண்ணாயிரம் யோசனை. பூமிக்கு 
மேல் உயரம் நாற்பத் திரண்டாயிரம் யோசனை. ௮த்த மலைமேலே அசையாம 

லிருக்றெ கடப்ப மரம் உயரம் ஆயிரத்து நூறு யோசனையாம் என்றவாறு. 

(29) 

88. நகமார்பணை சகயோசனை நறைப்பூமது வுண்போர் 
முகவாசனை சதமோசனை மோதிப்பரி மளிக்கும் 

ம$ிழாரிள லிரதத்தினுண் மடுவிக்குநீர்ச் காவைப் 
பகர்வார்கள்வைப் பிரசமெனு முயர்பாவல ருரைக்கும், 

என்றது, ௮/ந்தக் கடப்ப மரத் ,தினுடைய கெரப்புக்கள் நீளம் நாறு யோசனை 

அதன் வாசம் பொரு நிய புட்பத்தின் மதுக்களையண்டோருடைய முகவாசனை
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நூறு யோசனை தூர்ம் பரிமளிக்கும். அதன் மான தாழ்வரையில் கருப்பஞ் 
சாறறு மடவும். வைப்பிராச மென்சன்ற உத் தியானமும் இளாவிரத கண்டத் 

தினுள் இருக்கும் என்றவாறு. (30) 

89. குலமேருவின் வடபாலுறு குமுதாசல நிறமோ 
சொலுதாடிம விதைபோன்றதன் நூரின்புதை மானம் 
பிலமாமிரு நான்காயிரம் பேசும மேலே 
,நிலையாமெழு வாறாயிர.நிற்குமலை மீதே. - 

என்றது, சிரேட்டமான மேருவுக்கு வடபாரிசத்திலிருக்றே குழு தாசல் பருவ, 

தத்தின் [நிடத] நிறம். மாதுளை விதைபோல இருக்கும்.  .அந்த மலையினு. 

டைய புதைமானம் எண்ணாயிரம் யோசனை. பூமிக்கு மேலே நாற்பத் இரண்டா 
யிரம் யோசனை உன்னதமாம் என்றவாறு. (31) 

90. அடர்ந்தாயிரத் தொரு நூறதன் பணைநூறுமோ சனையார் 

,வடவாலினின் றுதிருங்கனி வழங்கும்புகழ் சன்ம' 
படமாபர ணம்வாகனம் பலவாய்த்தரு மதனால் 

செட்மார்நரை திரைமாறிடுஞ் செழுமாச்சுனை மன்னும். 

என்றது, முன்சொன்ன குழுதாசலத் தன் மேலேயிருக்ன்ற வடவிருட்சத்தி 
னுடைய உயரம் ஆயிரத்து நூறு யோசனை, அந்த மரத்தினுடைய கொப்பு 
கள் நீளம் நூறு யோசனை. . அதன் 'கனியருந்திஞோர்களுக்கு, புகழ், 
அசனம், வஸ்திரம், ஆபரணம், வாகனம் பலபொருள்களையுங் கொடுக்கும். 
பின்னும், நரைதிரையும் மாற்றிவைக்கும்.. அந்தமலைமின்£ழ் நீர்ச்சனை' 
யும் இருக்கும் என்றவாறு. ் (92) 

91. வண்டார்சரு வதோபத்திர வனமுங்குண இசையின் 
உண்டாய மேருக்குவ டூறுமேநிறம்“வெள்ளை 3 
soneng pioranoe, enh p08 CuoGa - 
விண்டாரெழு வாறாயிர மேலமாமர வுயரம்.. 

என்றது, சொன்னமலையின் 8ழே, நீர்ச்சுனையும் சருவதோபத்திரக்கரவும் 
இருக்கும். மேருவின் 8ழ்ப்பாரிசத்திலிருக்றே மேருபருவதத்தின் ் நிறம் 
வெள்ளை. அந்தமலை புதை மானம், எண்ணாயிரம், பூமிக்கு மேல் உயரம் 
நாற்பத் திரண்டாயிரம் யோசனை. அ.தன்மேல்' நிற்ன்ற மாமரத்தின் உய 
ரத்தை மேற்கவியிற் சொல்லுவோம் என்றவாறு, ் (38) 

092. தானாயிரத் தொருநூறதன் சினைநீளமுஞ் சதமாம் 

வானாருமக் கனிதேனரு ணோதாநதி வசிப்போர். 
மேனாதிடுந் தசயோசனை விண்ணந்தன வனமும் 

பானீர்நறை நடுவாம்நடுப் பால்மேருமத் தரமே, 

என்றது, தானாமிரமாவது, முன்சொன்ன” மாமரத்தின் உயரம். ஆயிரத்து 
ஷூறு யோசனை உன்னதம். : அதன் கொப்புநீளம் நூறு யோசனை. ந்த 

மரங்கனியுதிர்ந்துடைந்து வஜிந்தோடிய ரசம் மேற்காக தடினதாலே 
அருணோதா நதம் என்று பெயர். ' அந்த நதிக்கரைமிலிருக்ெ பேர்களு
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டைய முகவாசனை பத்து Gunster gro amegh anhsg, . அந்த 
மலையின் 8ழ்பால் மருவும் நந்தனவனமு மிருக்கும்.. மேருவுக்குத் தென் 

புறத்தில் மேரு மந்திர மலையிருக்கும் என்றவாறு. (34) 

08. பொன்னார்நிறம் புவிமீதினில் புதையாயிர மெட்டாம் 

மன்னோமூ மேலுன்னத மாறேழு சகத்ரம் 
சொன்னாகத்தின் மீதேகனி சொரிநாவலி னுயரம் 

- மன்னாயிரத் தொருநூறு சனைநீளமுஞ் சதமே. 

என்றது, முன்சொன்ன மேருபருவதத்தின் நிறம் பொன். அதன் புதை 

மானம் எண்ணாயிரம். பூமிக்கு மேலே நாற்பத் திரண்டாயிரம் யோசனை... 

அதன் கொப்பு நீளம் நூறு யோசனையாம் அன்றவாறு. (35) 

94. மிகுநாவலின் சனையோர்களி விண்மாகரி யளவாய்த் 

தகுமோர்கனி பதினைங்கலச் சாறோடிய கரைமண் 
ககமாதர்கள் பூண்டேமருக் காச்சைத்திர ர.தமாம் 

பகர்நாவலர் இவுக்கஇ பதியக்ித் தருவன். 

என்றது, முன்சொன்ன நாவற்கொப்புக்களிலிருக்கற கனிகள் தேவலோக 
தீதிலிருக்றே ஒரு மகாகச (யானை)ப் பிரமாணம். ஒரு கனி பதினைங்கலச் சா 
இ வீதம் மற்றைக் கனிகளுடைய சா. ுகளெல்லாம் பெரு மேற்கு முகமாச 
ஒடாநின்ற நதக்கரை மண்களை தேவஸ்திரீகள் எடுத்துப் பலவிதமான 

ஆபரணங்களாகச் செய்து, பூண்டு கொள்வார்கள். அதன் சமீபத்தில் 

“தேன் மடவும் சயித்திரரத வனமும் இருக்கும். அநீதச் சம்புத் Bate 

அதிபதி ௮க9னித் துருவனாகும் என்றவாறு. (86) 

- இனி, உபமருவதமும் அட்டதிக்குப் பருவதமும்.௮ தனுடைய 
பிரமாணமும் சொல்லுவார். 

(வேறு.) 

95. வாவுமேருவினாற்றிசை சிறுசிலை வனசப் 
பூவின் கேசரம் போன்றன சடரம்பொன் னரலி 
தேவ கூடமு மகரமுங் கயிலையுஞ் Aaa 

பாவ கம்பாரி யாத்திரத் தனித்தனி பகரும். 

என்றது, முன்னே சொன்ன மேருவி னாற்றிசையிற் சூழ்ந்திருக்கன்ற சருங்க 
மலைகள் தாமனீரப் பூவின் பொகுட்டைச் சுற்றியிருக்ன்ற கேசரம் போலவும், 
அதைச்சுற்றியிருக்றெ அட்டகுல பருவத்தின் பேர் சடம், பொன்னரலி, 

தேவகூடம், மகரம், கயிலை, சிருங்கம், பாவனம், பாரியாத்திரம். இந்த எட்டு 

மலைகளுடைய பிரமாணக்களைத் தனித்தனி சொல்லுவோம் என்றவாறு... 

(57)
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96. "மேவி மூன்ன தப்.பரப்பிர்ண்டாயிர்ம் விளம்பும் 

-பூலி-னீளமட் டா தச லாயிரம் பொருத்தும் 

காவ லானவெண்், குலவரை சூழ்வது சனலும் 

பாவ கன்றனைப் பரவிசைக் குசைபரித் தரணம். 

என்றது, மேவும் அந்த மலைகளினுடைய “உன்னதம் ' தனித் தனிமிரண்டா 

யிரழ். அகலமும் இரண்டாயிரம் யோசனை, இந்த மலையினுடைய நீளம் 

தனித்தனி பதினெண்ணாயிரம் “யோசனை, - அந்த:. அட்ட்குல் : பருவதம் 

மேருவுக்குக். காவலாக இருக்கும். - vig எப்படி யென்றால் சொலிக்கன்ற 

அனி பகவானுக்குத் தருப்பையினாலே 'பரிஸ்தானம் போட்டது போலாம் 

Seite gi. 198) 

டட (வேறு) 

97, ஏரதன் 8ழ்பால் மாலிய வானும் 

. இயம்பிடுற் தெற்சினின் நிமயம் 

,பாருறு மேம கூடமும் நிடதம்: 
பச்9மங் கந்தமா 'தனமாம் 

எருறும் வடபால் நீலமொண் சுவேத்ஞ். 
. இருங்கமா மெண்வரை' யதற்கு 

ஆருமே வுயரத் தனித்தனி மகல 
் மாயிர 'மாண்டுயோ சனையே. 

என்றது, , முன்சொன்ன” , அட்டகுலபருவத,த்தையுடைய  , இளாலிருத், 
“கண்டத்தின் 8ழ்பால் தெற்குவடக்கான மாலியவானும்,-  இனாலிருத் 
-கண்டத்தின் தென்பால், - தெற்குநின்று இம௰ பருவதமும், அதன் 
"வடக்கு "எமகூட் ப்ருவதமும், அதன் வடக்கு நிடத பருவ்தமும் என்று 
-மலையுிங் 8ழ்மேலர்க விருக்கும்; இளாவிருத * கண்டதீஇன் மேல்பால் 

கந்தமாதன பருவதமுந், தெற்குவடக்காமிருக்கற இளாவிரு,த acing Bon 

வடபாலில் அழகுபொருந்திய நீலபருவதமும், - அதன் வடபால் 

சிவே தமும்; அதன் வடபால் சருங்கபருவதமென்றும் மூன்று” (லையும் 
ழ்மேலாயிருக்கும்; "இந்த: : எட்டு மீலைகளின்'' உயரங்கள் தனித்தனி 
யிரண்டாயிரம் யோசனையாம். OCs தனித்தனி .யிரண்டாயிரம் 

யோசனையாம்' என்றவாறு. ் (39) 

(வேறு:) 
98. நீல நிடதங் 8ழ்மேலாய் 

நிகழ்த்து.மிலக்கம் யோசனையாந் 

தால மேம கூடவரை 

"சுவேதந்'தொண்ணூ றாயிரமாம் 
ஏ.லு மிமயஞ் சிறாங்கவரை 

.மெட்டே யயுத 'மாங்கேது 

மாலங் 8ழ்மேற் ப.த்திராச்வம் . 

வழுத்து முப்பா னொன்றேயாம். 

என்றது; 3நீலபருவதமும்' ' நிடதபருவ்தமும் - 8ழ்மேல் லட்சம் நீனமாம். 

ஏப்ரிதான எமகூட . வரையும், சுவேதவரையுந் தொண்ஷாறாயிரம்
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பயோசனையாம். இமயம், சிருங்கவரை எண்பதாயிரம் யோசனையாம். 
கேதுமால்கண்டமும், பத்திராவ கண்டமும் சழ்மேல் எழுபத்தோராயிரம் 
யோசனையாம் என்றவாறு. (40) 

99. நீல வரையு மாலியவா 
னீல் வரைபோ லாகுநிறம் 

பாலின் வடிவா, மிமையவரை 
பகருஞ் சுவேத, வரையஃதே 

கோலுஞ் சிருங்க நவமணியாங் 

குளிரு நிடத வரைபடிகம் 

ல மேம கூடம்பொன் 
இவெப்பாங் கந்த மாதனமே, 

என்றது. நீலபருவதமும், மாலியவான் பருவதமும். நீலமணிபோல் 

இருக்கும். , இமய பருவதமும்.. சுவேத பருவதநூம் பால்நிற.மாயிருக்கும். 

“சிருங்க பருவதம் தன்றும்,நவுமணி நிறமாக விருக்கும். : நிடதம் படிக 

நிறமாகவிருக்கும். : எமகூட்வரை பொன்னிறமாயிருக்கும்.' , கந்தமாதன 

பருவதஞ் சவப்பாம் என்றவாறு. (41) 

(வேறு.) 

100. பொன்மலைக்கு மேற்காய்ப் பொருந்துகந்த, மா தனமும் 

அல்பொன்மலைக் 8ழ்பால் அமைமாலிய வானுந் 

தென்வடலி ரண்டுஞ் செப்புந் தனித்தனியே 

நன்முப்பா னான்கா யிரமாய் நலிற்.றுவரே. 

ன்றது, மகாமேரு பருவத்துக்கு மேல்பால் இருகன்ற கந்தமா.தனமும், 
மகாமேருவுக்குக் இழ்பாலிருக்றெ மாலிய்வானும் . இரண்டு. மலையுந் 

இதன்வடல் . முப்பத்து நாலாயிர நீளம்: 'யோசனையாயிருக்கும் 

- என்றவாறு. (42) 

(வேறு.) 

101. விண்ணாரும்பொன் வரைசூழிள விருதம்பத்தி சாச்வம் 

பண்ணார்கேது மாலப்பெயர் பகர்கண்டங்கள் மூன்றுத் 

தண்ணார்கடல் வரைமூன்றினுட் சார்) 'தன்வட்ல் விபுலம் 

எண்ணான்குட் னிருவாயிரம் இயம்புநீதனித் தனியே, 

என்றது, ஆகாச த்தையளாகிய ம்காமேருவைச் : சூழ்ந்த. இளாவிருத 

கண்டந் தென்வடல் முப்பத்து நாலாயிரம் யோசனை. ' 8ழ்மேல் முப்பத்து 

நாலாமிரம் யோசனை. இதன்மேல்பால், கந்தமாதன பருவதத்துக்கு மேற்கு, 
நிடதபருவத.த.தக்கு வடக்கு, மேலைச் சமுத்திரத்துக்குக் . இழக்கு, Bibs 

சமூத்திரத்துக்கு மேற்கு, இதனுட் கேது மால் கண்டம் £ழ்மேல்: முப்பத் 

தோராயிரம் யோசனை. தென்வடல் முப்பத்து நாலாயிரம் . யோசனையாம் 
என்றவாறு. - (43)
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(லேறு;) 
109. செம்பொன் மால்வரை வடதிசை நீலமுஞ் சுவேதங் 

கொம்பு மூன்றிடை யரமிய' மிரண்மயங் குருவும் 
பம்பு கண்டத்தின் மானமுந் தனித்த௭ர் பகரும் 
ஒன்ப தாமிரம் யோசனை தென்வட லுகந்தே. 

என்றது, செழுமை பொருந்திய மகாமேருவைச் சூழ்ந்த இளாலிருத 
சண்டத்துக்கு வடபாலில் &ழ்மேலிலக்கம் யோசனை நீளமுள்ள நீலபருவ 
கத்துக்கு வடபா லரம்மியகண்டந் தென்வடல் ஒன்பதினாயிரம் யோசனை, 
இதன் "வடபால், 8ழ்மேல் தொண்ணுறாயிரம் யோசனை நீளமுள்ள 
சுவேத பருவதததுக்கு வடபால் இரண்மய கண்டங் தென்வடல் ஒன்பதின 

மிரம் யோசனை. இதன் வடபால், €ழ்மேல், எண்பதினாமிரம் யோசனை 

நீளமுள்ள சிருங்க பருவதத்துக்கு வடக்கு, வடகிகுச் சமுத்திரத்துக்குத் 
தெற்கு குருகண்டந் தென்வடல் தன்பதிஞமிரம் யோசனையாம் 
என்றவாறு.. (44) 

109, நேரும் பொன்மலைக் தெற்குறு நிடதம்பொன் கூடம் 
ஆரு மேயிம வரையிடை யிடையரி வருடம் 
சேரு மானம் புருடமும் பரதந்தென் வடக்காய்ப் 
பாரி னொன்பதி னாயிரம் யோசனை பகரும். 

என்றது, நேராஇிய மகாமேருவைச் ரூஜ்த்த் இளாலிருத கண்டத்துக்குத் 
தென்பால், 8ழ்மேலிலக்கம் யோசனை நீளமுள்ள நிட்த பருவதத்துக்குத் 
தெற்கு அரிசண்டந் தென்வடல் ஒன்பதினாயிரம் யோசனை, இதன் 
தென்பால், €ழ்மேல் “தொண்ணூாமிரம் யோசனை நீளமுள்ள ஏமகூட 

பருவகத்துக்குத் தெற்கு, . சம்புருட கண்டந் தென்வட லொன்பதினாயிரம் 
மோசனை. இதன் தென்பால், €ழ்மேல் எண்பதினாமிரம் " யோசனை 
நீளமுள்ள, இமோற் பருவதத்துக்குத்' தெற்கு, தெற்கு சமுத்இரத்துக்கு 
வடக்கு, பரதகண்டந் ெதென்வடல் ஒன்பதினமிரம் யோசனையாம். 
என்றவாறு; (45) 

நவகண்டப் பிரமாணம். 

(வேறு.) 
104. பாதமொன்ப தஇமையம்ரண்டடு BDL CHL. 

மொன்பதுபொன் கூடம் செண்டு 

அரியொன்ப தாறிடதம் செண்டிளா 

- விரதமுப்பா னாலு மாகுந் 
தீருநீல மிரண்டூரம் மியமுமூன்று 

சுவேத மிரண்டு சகத்ரமாகும் 
இரண்மயமொன் பான்கொம்பு ரெண்டுகுரு 

வொன்பதென வியம்ப லாமே. ் 

என்றது, தென்சமுத்திரத்துக்கு வடக்கு பரதகண்டந் தென்வடல் ஏன்பதி : 
னாமிரம் * யோசனை... இதன் வடக்கு இமோற் பருவதந் தென்வடல் 
'இரண்டாமிரம் யோசனை, £€ழ்மேல் .எண்பதினாமிரம் யோசனை, உன்னதம்



நவகண்ட முரைத்த வத்தியாயம் 37 

இரண்டாயிரம் யோசனை. இதன் வடக்கு கம்புருட் கண்டம், ' தென்வடல் 
- தன்பதினாயிரம் யோசனை, இதன் வடக்கு எமகூட பருவதம் . ழ்மேல் 
தொண்ணூறாயிரம் யோசனை, உன்னதம் இரண்டாயிரம் யோசனை. 
தென்வடல் இரண்டாயிரம் யோசனை, இதன் வடக்கு அரிகண்டம் 

தென்வடல் அகலம் - ஒன்பதினாயிரம் யோசனை, இதன் வடக்கு நிடத 
பருவதம் ஐழ்மேல் லட்சம் யோசனை, உன்னதம் இரண்டாயிரம் யோசனை. 
தென்வடல் இரண்டாயிரம் யோசனை, இதன் வடக்கு இளாவிருத கண்டம் 
தென்வடல் முப்பத்து நாலாயிரம் யோசனை. இதன் ஷக்கு நீலபருவதம்' 
ஜழ்மேல் லட்சம் யோசனை, உன்னதம் இரண்டாயிரம் யோசனை. தென் 
வடல் “இரண்டாயிரம் யோசனை, இதன் வடக்கு சுவேதபருவதம் 8ழ்மேல் 

ஒன்பதினாயிரம் யோசனை, உன்னதம் இரண்டாயிரம் யோசனை, தென் 
வடல் இரண்டாயிரம் யோசனை, இதன் வடக்கு_குரு கண்டம் தென்வடல் 
தன்பதஇினாயிரம். யோசனை, ஆக, வடகட்ல் முதல் தென்கடல் வரைக்கும் 
லட்சம் யோசனையாம் என்றவாறு. (46) 

மனுவமிசம். 

(வேறு.) 

105. மனுக்களிற் சவயம்பு மனுவளித்த 
பிரியவரதன் மக்க ளாமக் 

இனித்துருவன் மு.தற்பதின்மர் தனில்மூவர் 
கான்புகுதக் சளர்த்து,மேழ்பேர் 

- தனிற்பிலக்க முதலாறு தீவுமறு 
பேர்கீகளித்தான் சம்புத் தீவை 

அனத்துருவன் மகவொன்பான் பேரமைத்த 
நவகண்டத் தமரு வோர்க்கே. 

என்றது, சுவயம்பு மனுவினுடைய புத்திரன் பிரியவிருதன், ௮க்ினித் 

துருவன் முதலான பத்துப் பிள்ளைகள் பெற்றான். அவருள் அக்னி (1), 
மேதை (2), வாகு (9), இந்த மூன்று பேரும் தவசிகளாய்ப் போனார்கள் ; 

மற்றை யெழுவரும் மேருவைச் சூழ்ந்த பூமி முதல், சொர்னபூமி வரைக்கு _ 
-மிருக்ற பூமியை எழு பங்காகப் பண்ணி, முன்சொன்ன எஏழுபேரில் 2-வது 

புத்திரன் மேதாதிக்கு பிலக்கத் வும், மூன்றாவது, வடுஷ்மானாய 
வனுக்கு இலவந்$வாலய சன்மலித் இவும், நான்காவது, ஜோதிஷ்மந்த 

னுக்கு குசத்திவும், ஐந்தாவது, அுதிமந்தனுக்குக் சரவுஞ்சத் இவும், 
ஆறாவது, அவ்வியனுக்குச் சாகத் தீவும், எழாவது, சவனனுக்குப் புட்கரத் 

இவுமாகக் கொடுத்தான். நாபி முதல்) முதலாவது புத்திரன் ௮க்னித் 
துருவனுக்குச் சம்புத் இவைச் கொடுத்தான். அந்த ௮க்9ணித் துருவனுக்கு 

ஒன்பது பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். “அவர்களுக்குத் தான் ஆண்ட. சம்புத் 
இவை ஒன்பது பாகமாகச் செய்து, முதலாவது பிள்ளை நாபி bps, இரண் 

டாவது பு.த்திரன்-ரம்புருட்ன், மூன்றாவது புத்திரன்-௮ரி, நான்காவது 

பத்திராசுவன், ஐந்.தாவது இளாவிருதன், ஆறாவது கேதுமாலன், ஏழாவது
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ரம்மியன், எட்டாவது : 'இரண்மயன்,: ஒன்பதாவது: குரு$' இந்த. gals 

பேருக்கும், சம்புத் இவை ஒன்பது பாகமாகச் செய்தகொடுத்தான். : நாபியை 

யின்றி மற்ற. எட்டுப் பேருக்கும் கொடுத்த பூமி, அவரவர்கள் பேரால்தானே 

அந்தந்தக் கண்டத்துக்குப் , பேராயிற்று, . முதலாவது பாகம் கனா--நாபி. 

அவன் புத்தன். இடபன் ;, அவன் புத்திரன் பரதன் ; - அவன் ames 

கண்டத்தை 'யாண்டதனாலே பரதகண்டமென்று பேராயிற் று. :, அந்த 

நவகண்டத் தல் இருக்றெவர்களுடைய திறம், . வயது, அவர்கள் ோஜ்னம், 

) அவர்கள், குலதெய்வம் ஆகிய இவ்வளவும், மேற்கவிதையிற் சொல்லுவோம் 

என்றவாறு. “(40 

் (வேறு. 

106. தாமரைப் பூநிற மூண்சம் புக்கனி 
ஆமனந் தன்பதம் வழுத்து மாயுளோ 

் தோமறப் பதின்மூ வாயிரந் தொகுத் இடும் 
காம்ரு வுமிளா விரத கண்டமே.. 

என்றது, சோலை : சூழ்ந்திருக்கன்ற இளாலிரத கண்டத்தில் இருக்ன்ற 
பேர்கள் நிறம், தாமரைப்பூ ; ஊணா௫ய : போஜனம்--சம்புக்கனி ; வயது : 

பதின்மூன்றாயிரம், ; தெய்வம் அநந்தம் என்றவாறு; (48) 

107. வயது மயுத்ததோர் வணங்குந் தெய்வமோ 

அயமு கத்துமா லசனங் குவளைப்பூ: _ 
உயரு மதியைப்போ லொளிரு மேனியோர் 

பயிலும் விஞ்சையர் பத்தி ராசுவமே. 

என்றது, பத்திராசுவ கண்டத்திலிருக்கன்றோர் தேகம், சந் இரனைப்போல, 

வெண்மையாகவிருக்கும். ஊாணாூய போசனம் நீலோற்பலம். அவர்களுக்கு 

வயது பதினோராயிரம். தெய்வம், - அயக்$ரீவனை வணங்குவார்கள் . என்ற 

வாறு. (49) 

108. அழிலில் வருக்கையூண் ஆம்பல் மேனியோர்க் 
இழிவி லாவய இரைந் தாயிரங் 
கழறுந் தெய்வமோ காம தேவனாங் 
கெழுமி யார்தரு கேது மாலமே, 

என்ற்து, கேதுமால் கண்டத்தில் இருக்ன்றபேர்களுடைய நிறம், , நீலோற் 

பலம் போல “இருக்கும். ஊண், பலாக்கனி ; வயது ப Dewar. இருப்ப 

வர்கள் காமதேவனைத் தெய்வமாகப் பணிவரர்கள் என்றவர் று. (50) 

109; 'வெச்சென் மேனியோர் வெள்ளை யாகுமூண் 

பச்சன் வடக்கனி பன்னீ ராயிரம் 

நிச்சய வயதுளோர் நினைக்குந் தெய்வமோ 

ng Au மூர்த்தியை வணங்குந் தய்வமே. 

என்றது, ரம்மிய கண்டத்தில் ' இருக்கற்வர்களுடைய தேகம் .உஷ்ணித்த, 
வெள்ளை நிறமாக இருக்கும். அவர்களுக்கு அசனம் ; பசுமை பொருந்திச்'
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சிவப்பாய் இனிமையாயிருக்கற'. ஆலிங்கனியைப்': புசித்துப் :: பன்னீரர்யிரம்' 

வருஷம் இருப்பார்கள். மச்சமூர்த் ,தஇியைத் தெய்வமாக.” வணங்குவார்கள் 

என்றவாறு. (51) 

110 கச்சப மூர். த்தியைக் கருதி யூணொலு . 
மிச்செனு/ம் கனிறிறம் விதுவே'யயுதமும் 
சொச்சமேர் ராயிரம் சொல்லும் வய்துளோர் 

இச்சையின் வணங்குவார் இரண்ம யத்திலே, 

என்றது, இரண்மய கண்டத் தில் இருக்றைபோ்கள் தேகஞ் சந்திரனைப்போ௨ 

வெள்ளையாயிருப்பார்கள். " எலுமிச்சங் கனியைப் புசத்துப் பதினோராயிரம் 

வயதிருப்பார்கள் . ஆமையுருவெடுத்தவரை வணங்குவார்கள் என்ற 

வாறு. 52) 

111. உத்தர குருவினி லுறைகு வோருடல்- 
ஓத்திடு மரகதம் ஊணும் பல்கனி 
பற்றிய வயதுமோர் ப இன்மூ வாமிரம் 
பெற்றவர் வணங்குவார் பெருவ ரர்கமே.: 

என்றது, வடபக்கமாயிருக்றை; குரு கண்டத்தில் , இருக்றவர்களுடைய 

தேகம் மரக தம்போல் | பச்சையாயிருக்கும். பல கனிகளைப் புசத்துப் பதின் 

மூவோமிரம்: வ்ய் இருப்பார்கள். அவர்கள் ” வராக மூர்த்இயைப் பண/வார்கள 
என்றவாறு. (53) 

112. அரியின் வருடத்தோர்க் காயு எயுதஞ்சந் 

இரனை யொத்திடந் தேக மூணிக்கு 

விரத: wires தமித் இப மன்னைவெல் 

“ நர்சிங் கந்தனை நவிற்று வாரரோ. 

என்றது; அரிவருடத் திலிருக்கற பேர்களுடைய தேகம் சந், இரனைப்போல 

வெண்மையாகவிருக்கும். கரும்பின் ரசத்தைப் புசித்து" வயது”. 'பஇினாயிர 

மிருப்பார்கள். ௮௬7 ராசாவான இரணியனைச் 'சங்காரஞ் ' செய்த நரசிங்க 

மூர்த்தியைத் தெய்வமாக வணங்குவார்கள்' என்றவாறு. ்.. 04) 

113. 'இம்புருட் வருடத்திற் கேளத் . இககனி . 

அன்புட னுகருவோர்க் காயு ளயு.தமாம் 

செம்பொனை நிகர்த்திடுந் தேகத் தோர்றிதம் 

கும்பிடுந் தெய்வங்கா குத்.த ராமனே. 

என்றது, ; சம்புருட வருடத்தில் “இருக்கறவர்கஞ்டைய தேகம்,(சொர்னச 

சாயையா யிருக்கும். . பசுமை பொருந்திய : அத்திக் கனியைக் - கொண்டு 

புசிப்பார்கள்.: காகுஸ்த ராமனைத் தெய்வமாக. வணங்குவார்கள்! என்ற 

வாறு, 1220]
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114, பாரத வருடத்திற் பலறி றங்களாய் 

மரநியின் விளைந்திடும் வாகு நெல்மு5தல் 
ஆருவ ஜூண்வய தற்ப மாநர 

தாரண மூர்த்தியை தவிற்.று வாரரோ, 

என்றது, பரதகண்டத்தில் இருக்கிற,ஜனங்களுடைய சரீரங்கள் பல நிறமா 

விருக்கும். அவர்களுக்கு ௮சனம் மழையில் விளைவான்ற வாகு, நெல். 
முதல் பல்தானிய மருந்தி (அல்பங்) கொஞ்ச வயதாயிருந்து, நரநாமாயண 
சாய இருஷ்ணமூர்த்தயைத் தெய்வமாக வணங்குவார்கள் என்ற 

வாறு. (56) 

(வேறு) 

115. pater ௬ுததி யுரத்தவனி 
் தனிலே நறவுண் மதுகரங்கள். 

அளியார் இசைக்கு மலர்த்தடஞ்சூழ் 
அலர்கோ டகிலுஞ் செண்பகமும் 

வெளியா ரிமயத் சான 
மீது லிருக்குஞ் சடிலவரன் 

களிகூர்ந் தமைய வரைமகளோ 
ருக்கும் கபிலைப் பொருப்பாகும், 

என்றது, குளிர்ச்சி பொருந்திய சமுத்திரஞ் சூழ்ந்த பூமியின் , கண்ணே 
மதுவை யுண்ணாநின்ற. வண்டுகள் அன்போடுங்கூட கானஞ் செய்யாநின்ற 
மலர் பொருந்திய தடாகத்தைச் சூழ்ந்திருகன்ற, புட்பத்தோடுங்கூடிய 
கொம்புகளையுடைய, ௮௫ல் விருட்சங்களையஞ் சண்பக விருட்சங்களையமுடைய, 
ஆகாசமளாவி யிராநின்ற இமோற்பருவத் இனுடைய ஈசானியத்திலிருக்கும் | 
சடாமருடத்தையுடைய ஈசுவரரானவர் சந்தோஷிதது, இமோற்பருவத 
ராசன் குமாரியாயை பார்வதி சமேதராயிரா நின்ற “கயிலையங்கரிக்கும் என்ற 
வாறு, ் (57) 

- 316, குடகீசினேம முறுமிடபச்.. 
குவடா மதற்கு தாப்பண்மிசை... 

அடுக்குஞ் சிகர நான்கதனில் 
அமரு மிருதசஞ் சீவினி 

விடுக்கும் விசல்லிய கரணியுடல் 
விளங்குஞ் சவுவா னியகரணி 

யுடன்சந் தான கரணியுட 

னுறையு மருத்து மாமலையே, 

என்றது, மூன்சொன்ன கயிலாசூரிக்கு -மேல் பாரிசத் தல இருக்்ற 
பொன்னிறமான இடப£ரிக்கு மத்தியிலே யிருக்கும் மருத்துமாமலையின் 
நான்கு சிகரல்களில், ஒரு சிகரத்தில் மரணமாய்ப்போன 'அீவாத்துமாக்களைப் 

பிழைப்புண்டாக்குன்ற அமிர்த சஞ்சீவினி--1 ; அஸ்தீர சஸ்தீரங்களாலே 
கர்புப்பட்ட ரணங்களை ஆற்றாறின்ற விசல்லிய கரணி.2 ; சல்இிர ஆயுத.
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விசேஷங்களினாலே அறுபட்டுப் பிரதயேகம் பிரத்யேகமாய்க் .டக்றெ 
சரீரீங்களை ஒன்றுபடுத்தி, முன் ரூபத்துக்கு.௮ இகமான காந்தியைக் கொடா 
தின்ற 'சவுவானிய கரணி--3, அபுத்திரர்களாக விருக்கறபேர்களுக்குப் 

புத்திரனுண்டாகறின்ற சந்தான கரணி--&. இந்த "நான்கு மருந்தும் 
இருக்கப்படாநின்ற நான்கு கொடுமூடியையுடைய மருத்தும்ரமலை என்ற 
வாறு, (58) 

(வேறு.) 
317. பருதி யஞ்சுழலு மலைபி னின்றுவட 

பாலி னண்டமதஇி னணைவினுள் 
புரிசை யுங்கனக மண்ட பங்கள்கோ 

. பீரமி லங்குமந் திரமதன் 

பெருகு நந்திகண gprs னும்புலி: 
பிதாம கன்சசி யெமன்றொழ 

அரியெ னுந்தவச னுமையொ டூம்பவன 
மரனி ருக்குமா கயிலையே, 

என்றது, சந்திர சூரியர் பிரதட்சிணம் வாராநின்ற மகா மேருவுக்கு 

வட பாரி$த்தில் இருக்கிறே அண்டச் சுவரினுள்ளான கோட்டையும், 
'அதனுள்ளான சொர்னமயமான மண்டபங்கள், கோபுரங்கள் பிரகாகி 

யாநின்ற அரண்மனையில் மிகுந்த நந்இகணங்களும், .பதஞ்சலி லியாக்ர 

பாதர், மற்ற நிஷிகள், பிரம்ன், சந்திரன், எமன் மற்றைத் தேவர் 

களும் தோத்திரஞ்செய்யச் சிம்மாசனத்தில் : உமாதேவியோடு கூடிப் 

பவழநிறம் போன்ற ஈசுவரன் இருக்கும் மகாகைலாசம் என்ற 

வாறு, (59) 

(வேறு.) 

118, ஏற்றமுள வனற்றுருவன் மகளுபி 
னாபிமக னிட்ப வீன்ற 

Mogul லொன்பதுகா னொன்பதொன்பான் 
வேதியராய் நுவல்வார் பத்தின் 

மூத்தமகன் பரதனுக்குக் கனிட்டரொன்பா. 
.னேவல்செய மூடியே சூடிப் 

பார். தீ இிபனாம்ப் பரதகண்டத் தவனி முழு 
_ தோர் குடைக்£ஜ்ப் பாலித் தானே. 

என்றது, சரேட்டமான ௮க்னித் துருவனுக்குப் பூரூவசித்தியிடம் pas, 

பிறந்தான். நாபிக்கு மேருதேவியிடத்தில் 'இடபன் பிறந்தான். இடபுன் 
இந்திரன் மகன் சயந்தியிடத்தில் கூடிப் பரதன் முதலான நாறு பிள்ளை 
களைப் பெற்றான். "அவர்களில் - தன்பதுபேர் தவசிகளாய்ப் போனார்கள். ் 
எண்பத்தொரு பேர்கள் வேதியர்களாகப் போனார்கள். மற்றைப் பத்து 

பேரில் மூத்த ' பு,தீ.திரனாயே UTS, கனிஷ்டராய சன்ப்து பேர்களுடனே 

தன் பேருடைய பரத கண்டத்தை எகசத்திராதிபதியாகச் சனங்களை 
ரட்சித்தான் என்றவாறு, (60)
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- 19. இறைபரத்ன் பெறுசுதர்க -ஸிருநான்கு 
'குமரியொன்று மிவர்க ணாமஞ் 

செறிவருண் -னிந்திரன்காந் தருவனா 
கனன்சேட்டு inser வ்மிய . 

னுறுகபத்தி மான்றாமிர: .னெண்சசல் திர- 
மூறுங்குமரி யொன்பான் பங்கன் 

குறைவருசி லாநதித்தென் பாற்றிசையின் 

றலந திகள் கூறு மன்னோ: 

என்றது, முன்சொன்ன பரதமகாராசன் விசுவரூபன்' புத  இரிய/ன uimese 

'சன்னியை விவாகம் பண்ணி, அவளிடத்தில் எட்டுப் “ பிள்ளையும் ஒரு பெண் 

ணையும் பெற்றான். அவர்களுடைய , நாமதேயம், பெருமையையுடைய. 

வருணன் 1, இந்திரன் 2, கா ந்தருவன் 5, நாகன் 4, “நலம் பொருந் 

இய சேட்டுமன், 5, சவுமியன் 6, கபஸ்திமான் 7, தாம்பிரன் 8; குமரி 9, 

இதல் பரதகண்டம் ஒன்ப தினாமிரம் யோசனை: தென் வடலில், எட்டுப் பிள்ளை 

களுக்கும் எண்ணாயிரங் கொடுத்தான். ' குமரியாகிய uaa Ses Osos Genk 

யில் ஆயிரம் யோசனையைக் .கொடுத்தான். அந்தக் குமரிக் கண்டத்தில் 

சிலா நதிக்குத் தெற்விருக்க. பூமியில். உள்ள தல:;நதிகளைக்: கூறுவாம் 

என்றவாறு. (61) 

120. அருநிமைத்த லீரொன்ப தாங்காட்டை 
weer on, cous oy கொண்டால் 

- உரியகலை யஃது முப்பதோர் 

முகூர்த்த ௦ மெண்மூன் றோர்நாள் 
'வரின்முப்ப தோர்திங்களஃ்தாறு 

வோரயனம் பன்னி ரண்டு 

பொருதியொரு வருடமென நூறாகு 

நரற்காயுள் புகலு மன்றோ, 
என்றது, மானிடர்க்கு வயதுப் பிரமாணம் கூ நுதல். அரு நிமைத்தல் என் 

றது கண்மூடி விழித்தல், 18. கொண்டது. காட்டை ; காட்டை முப்பது : 

கொண்டது கலை. கலை முப்பது கொண்டது... முகூர்த்தம், முகூர்த்தம் இரு 

பத்து நான்கு கொண்டது ஒரு நாள். ; நாள் முப்பது. கொண்ட்து இரு மாதம் ; 
மாதம் ஆறு கொண்ட்து ஒரு அயனம்.. -அயனமிரண்டு கொண்டது ஒரு 

வருஷம் ;வருஷம் நூறு கொண்டது மனிதர்களுக்கு 3 ஆயுளாம் என்றவாறு. 

(62) 
121. பரதகண்ட மானிடர்க்கு வாயுள்சதம் 

'ச்தழல்ல.பாதி யல்போம் .' : 
துரிதமுறு மூப்பிளமை முப்பதுபோ 

மிருப்தினிற்'" நுயில்நோய் சோம்பற் 
பெரிததினுஞ் . சிலர்தெளிந்து தேசகர்சொல் . 

ஓுபதேசம் பெற்று நாளுஞ் 
'சரியைரியை'யோகத்தால் ஞானத்தால் 

வீடடைவர் தாமே தண்ணம்.
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என்றது, பரத கண்டத் இல் இருக்ற. மனிதர்களுக்கு வயது நூறு, அது நிச் 
சயமன்று. அந்த நூறு வயதிற் பாதி இராத்திரி போம்? மிச்சம் ஐம்பது வய 

தில் கூப்பிளமை முப்பது போம்..மீதம் இருபது நித்திரை சோம்பல் பெரிதா 

யிருக்கும். அதனுள், சல புத்.இமான். தெளிந்த, குருவினுடைய உபதே௦ம் 

பெற்றுச் சசியை நரியை யோகத்திலே ஞான மார்க்கங்களை... யறிந்து, மோட் 
சம் அடைவார்கள் என்றவாறு. (63) 

'(வேறு.) 

122. நறவுகொப் பளிக்கு முல்லையந் தாம 
நாரணன் சிறுமக வாக் 

'கறைகெழு வேற்கைப் பலிமக மாற்றக் 
தண்டுமண் 'ணிரந்தொரு காலை - 

யுறவுல கூன்றி மீமிசை யொருகால் 

சாற்றிட முகடிருந்,தொழு9 
யறைதிரைப் புன்லைக் கங்கையென் றெவரு 

மாற்றிட விதியுல கடைந்து ; 

என்றது, தேன் பெருகாநின்ற : துளசிமாலையையுடைய . 'நாராயணமூர்ததி 
வாமனாவதாரஞ் செய்து, சத்துருக்களைச் சம்மாரஞ் செய்து, இரத்தம் பூசா 

நின்ற ஆயுதத்தையுடைய மகாபலிச்சக்கரவர்த்தி. , யாகஞ் - செய்கையில் 
மூன்றடி மண் இரந்து, உடனே விராட்டு சொரூபமாடப் பூமி ஒரு அடியும் 

ஆகாசம் ஒரு அடியுமாக அளக்கையில் சுவாமிமினுடைய பெருவிரல் அண்ட, 
கடாகத்தில் பட்டு, அண்ட கடாகத் திலிருந்து ஒழுகய . . இரைகளோடு கூடி, 

வாராநின்ற புனல் கங்கை யென்ரீ. யாவருஞ் சொல்லப் .பிரம லோகத்தை 
யடைந்தது என்றவாறு. (64) 

123. கதிர்க்குலத் Ganges னருந்தவம் புரியக் 
கண்டுளங் கசிந்துபி' னெழுந்த 

மதிச்சடை யமலன் றலைமிசைப் புகுந்து 
வரனுல கடைந்துபின் நுருவன் 

பதிப்புலத் தடைந்து வடகரை முகட்டிற் 
படிந்தெழு வகையெனப் பிரிந்து 

குதித்திடு சசககு சதையுஞ் சிந்து 
குடதிசை யுததிமிற் சேரும். 

என்றது, சூரிய குலத்துதித்த பேத மகாராசாவானவன் சகரரக்ரேக் கரை 

யேற்றம் பொருட்டாகக் கங்கையை .நோக்கத். தவஞ் செய்ய, அதுகண்டு 
கங்கை சந்தோஷித்து, அந்தப் பிரமலோகத்தை விட்டுச் :.ச'தீஇரளஞூடராகிய 
ஈசுவரனுடைய சடாமகுடத்திற் புகுந்து, 'அப்பால்'தேவலோகத்தில் வந்து, 

அப்பால் துருவ மண்டலத்தில் வந்து, அப்பால் மகா மேருவில் விழு ந்து, எழு 

"வகையாகப் பிரிந்து; அது, சுசக்கு, சீதை, சிந்து என்று ' 'சொல்லாநின்றி 

மூன்று நதிகளும் மேல்கடலிற்போய் சேர்ந்தன'என்றவாறு, (65).
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- தளினி பாவனி சிலாதனி மூன்று 
நண்ணிடுங் குணதிசைக் கடலுட் 

டெளீபுன லளகை நந்தையென் றொருத்து 

தென்திசை நோக்டிமெய் வருந்திக் 
களிகொளுந் தவப்ப ரதன் பின்செலக் 

,கனைகடற் றிரையெனப் பொற்க 

யளியுழும் பதுமங் குறுதமுஞ் செறியு 
மறைஇரைப் புனலுறு தண்ணீர், 

என்றது, நவினி பாலினி ிலாதனி யென்று மூன்று பேருங் தச்சமுதஇ 
சத்தைச் சேர்த்து, மீதம் அளகையென் றொருத்இ தென்திசையை நோக்கே 
தவஞ் செய்யாநின்ற ப£ரதமகாராசர் பின்னுடனே சென்று, ஒலியா 
நின்ற கடல்போலப் பொக்கி வண்டுகள் உழுது சப்இியாறின்ற தாமரை 
மலரும் நீலோற்பலமும் நெருங்கே தெளியா நின்ற புனல் ரூபமான சங்கை 
என்றவாறு, (68) 

325, .பொன்னியா யமுனை ஐங்கபத் இரையும். 
பொருளையுங் கோமதி சாயூ 

கன்னஇி பம்பை கவஷூகை வேரை 
"கீவுரிசித் ராதஇ வைகை 

துன்னிய கோதா விரிசந்திர பாகை 

சோனைபத் திரைகிருத மாலை 

இந்ததி முதலாய்ப் பாரத வருடித் 
திருக்குமைஞ் ஞூறெனு, நதியும். 

என்றது, நதிகளுடைய நாமதேயம் : காவேரி, யரூனை, துங்கபத்திசை முத 
லான ஐஞ்லூறு நதிகளும் பரரதவருடத்தி னல்லது வேறொரு கண்டகதில் 
இல்லை என்றவாறு. (6?) 

126, காசிய மருணா சலங்கமூக் குன்றங் 

எீன்றது, இக்கவியில் (கூறிய ௧78) முதலான சவத 

காளத்தி சுறிகைறெல் வேலி 
மாசிலா லிருத்தா சலம்புலி யூரு 

மதுரைதென் காஞ்ூகுற் றலம் 

தேசுறு காஞ்சி பூவண மருதூர் 
திருப்பரங் குன்றமே டகமரா 

மேசச முதலா வாமிரத் தெண்ட 
வாலய மேதினி அறக்குடி, 

எங்கள் பாரதவருடத் தில் அல்லாது வேறொரு சண்டத்தில் இல்லை என்றவாறு, (8)
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இருப்பதி முதலாவுள்ளன. 

197, வேங்கடந் தோதாத் திரிசக னாதம் 

மிக்கபுல் லாணியுங் குருகூர் 

பாங்குறு மாரூர் திருமெய்யங் கோட்டி 

பகரும கோபில முதலா 

வோங்கயை நூற்றெண் இருப்பதி யுளவா 

முயரும கேந்திரம் பொதிகை 

கோங்கமர் சோலை மலைதிரி கூடம் 

கொல்லியம் வரைமுதன் மிகவே. 

என்றது, வேங்கட மூ தலாகவுள்ள நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளும் உயர்ச்சியான 

மகேந்திரம், பொதிகைமலை இவை. முதலாகிய சிலாக்யெமானவை 'பாரத' 

வருஷத்தில் அல்லது வேறொரு கண்டத் தில் இல்லை என்றவாறு. (69) 

(வேறு). 
128, சாத்திரமா றுபவேத நான்குசைவம் 

பன்னாது சாற்றுநீ தீட்சை 

போற்றுபன்னி ரண்டூமண மெட்டாகுஞ் 

சண்மதமும் புகலுந் தேசம் 

ஏற்றமைம்பத் தாறுடனே சமயமோ 

பனிரண்டு மியம்பு மைந்தாங் 

கோத்திரைமின் பரதகண்டத் தல்லாது 

மற்றொன்றில் கூறு மோசொல். 

என்றது, சாத்திரம் ஆறு ஆவன?:--வியாகரணம்--1, தர்க்கம்-8, மீமாஞ்சை 

-$,  மனுநீது--4, சோதிடம்--5, வைதீதியம்--6) ஆக ஆறு, உய 

வேத நாலாவன :--விப்பிரர்க்கு ஆயுள்வேதம்; சத்.திரியர்க்கு தனுர்வேதம் ; 

வைசியர்க்கு அர்த்த வேதம்; சூத்திரர்க்குக் காந்த்ருவ வேதம்; ஆக 

உபவேதம்--4. 

சைவமாவன.--ஊர்த்துவசைவம்--1 ; ஆதிசைவம்--2; அந்தர 

சைவம்--3, மகாசைவம்--4, சுத்தசைவம்--6, சதுர்த்த பாத சைவம்--6, 

அனுச்சைவம்--7, €ரியாசைவம்--8, குணசைவம்--9, அபேதசைவம்-- 

10, பேதசைவம்---11, நிர்க்குணசைவம்--12, யோகசைவம்--18, ஞான 

சைவம்--14, அத்துவர்சைவம்--16, அந்தரனசவம்--16, ஆகப் பதினாறு. 

இட்சையாவன. -சமயஇட்சை--1, விசேஷ்தீட்சை--2, 'நிருவாணஇட்சை--37 

நயன தீட்சை--4, பரிசதீட்சை--6, வாகுதீட்சை---0, மானததட்சை-...7, 

யோகதீட்சை--8, ௮... தீதரியதீட்சை--9, “சபிசதீட்சை--10, pints 

இட்சை--11, சாஸ் திரதீட்சை--12 ; 2% Stems 12. 

மணம் எட்டாவன.--ஒருவன் தன்னுடைய கன்னிகையை அலங்கரித்துத் 

தூய பிரமசாரிக்குக் -கொடுப்பது பிரம 'விவாகம் (1). சொந்தமென்றும் 

வலவாயமென்றும் பெண்ணைக் கொடுப்பது பிராசாபத்திய விவாகம் (2). 

இரண்டு, பசு வாங்கெேகொண்டு பெண்ணைக் கொடுப்பது முனி விவாகம் (3). 

யாக தட்ிணைக்காகப் பெண் கொடுப்பது. தெய்வ விவாஹூம்: (4). மிகுந்த
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பொருள் வாங்கப் பெண்: கொடுப்பது அசுர விவாஹம் (5). பெண்ணும். 

ஆணும். இச்சையாய்க் கொடுப்பது காந்தருவ அிவாஜம் (6): வப்லாத்தார 
மாய்ப் பெண்ணை எடுத்துக்கொண்டு போம் விவாஹஞ்” செய்வது ராட்சத 

விவாஷம் (17). பெண்ணை நித்இிலாமில்.. எடுத்துக்கொண்டு போய் விவாகம் 
செய்வது பைசாச லிவாஹம் (8).' ஆக.--8, 

சண்மதமாவன.--வாயுமதம்- (1), சிவமதம்--(2)) 'விஷ்ணுமதம்--(3), 
சாகமதம்--(4)) கணபதிமதம்--(8), பானுமதம்--(6)) ஆக--6. 

தேசமாவனண,--கோசலை; விசாலை, கலிய்ர்ணி, சோழ தேசம், பாண்டிய 
தசம்: மூதலானவ்வ--96. 

உட்சமமமாவன---வயிரவம், வாமம், சைவம், மகாரவிரதம், காளா 

மூகம், பாசுபதம் ஆக--6, 

புறச்சமமமாவன...-பாஞ்சராத்இரம், லோகாயதம், புத்தம், பாட்டா 

சாரியம், மீமாஞ்சை, சமணமதம் ஆகட்-6, 

ஐந்து நிலமாலன.--மலைச்சார்பு. திலம்--குறிஞ்சி, , தரடசோர் திலம்-- 

முல்லை, நாடூசார் நிலம்--மருதம், , வேனல்சார் நிலம் பாலை, , கடல்சார்பு - 

நிலம்--நெய்தல்,- ஆக நிலம்--6, இவ்வளவும் பரத . கண்டத்தல்லாது 

வேறொரு கண்டத்தில் இல்லை எனறவாறு, (70) 

129. அலைகட்ல்சூழ் 'புவியினவ. கண்டமதி 
் னெண்கண்டத் தமர்ந்து விண்ணார்ந்- 

-திலகுமணிப் பூணணிந்து அரம்பையர்கள் 
போகமூற்று மிருப்போ ரெல்லாம். 

உலயேற்கை கருமத்தான் ஞானத்தால் 
லீடடைய வுளத்திற் புண்ணிய 

தலம்ந.இபி“ரமர்லயங்க ஞூறுபாத 
கண்ட்மதிற் ச்னிக்க வெண்ணாம், 

எ்ன்ற்த, அலைஸ்யயுடையதான சமுத்திரஞூ சூழ்ந்த பூமிமிலிருகன்ற நவ 
கண்டத், தில் பரததீண்டம் நீங்கலாக மற்றை 'மெட்டுக் | கண்டத்தி லும் இருப் 
பவர்கள்" எல்லோரும் -“தேவலோகத்இற்' சென்று! பிரகாசயொறின்ற 

"அங்சணங்களையுடைய தேவஸ்திரீகள் போக முற்றும் இருப்பவர் ' யாவரும் 
பூலோக தீதின் கண்ணேயிருக்கன்ற, காமத் இனாலேயும் | ஞானங்கீளினாலேயும் 

மோட்சத்தை -படைவதற்கு மனத்தில் நினைத்து, புண்ணிய” ஸ்தலங்கள், 
விசேஷமான நதிகள், 'பிரமாலயங்கள் திம்வற்றையுடைய் பரத க்ண்டத் 

திலே சனித்து, : மோட்சத்தை. யடையவேணும். என்று .. தியானிப்பாந்கள் 

என்றவாறு, (1) 
இரண்டாவது ் 

'நவகண்ட முரைத்த வத்இயாய முற்றும். 
wees ee



மூன்றாவது. 
எழுகடலறு ௫ வுரைத்த வத்இியாயம்: 

189.  பசருறு நவகண்டப் பரப்புங் 3 Braise 
மேருவின் கணிதமும் விண்டன மேழு 
வாரியு மதனுறு இவு மன்னவ 
பேரூமூட்' சுற்றுமேத் பேசு வாமரோ, 

என்றது." பாருறு eps Boe CPEB பூமியின் கண்ணே இருக்கின்ற நவ, 
க்ண்டித்தினுடைய பிரமாணகசசஞ் சொன்னோம். இனிமேலாக, சப்த சமூத் 

தீரமும் அதன் மத்திிலிருக்கிற ஆற இலகளும், அவற்றினுள் இருக்கற 
ராசாக்கள்) மலைக்ஸ், இவுகள், நஇகள் மற்றுமுண்டாகியவற்றைச் : சொல்லு 

வோம் என்றவாறு. a) 

(வேறு. 
‘Sl. மேரு நவோய்ப் புலியந்தம், 

விளம்பய் யயு.கு மாம்வடவை 
சாரு மூவரில் கடல்மீது 

FRO COME முன்னாளின் 
வீர் பாலையிசன் சிறுகரிய 

வெருண்ம சாறு மலையோந்து 

சரம் பவன ஞு தலியினாற் 

அமர்தீர்ற் தெழுந்து கடல்மீதே ;. 

என்றது, மகாமேரு பருவத முதல, ஏ.குற்கு ய யந்தம் வரைக்கும் ஐம்பதி 
ஞமிசம் யோசனை, அப்பால் பூமியைச் சூழ்ந்து வடவாரூகாக்ளெி யிரா.நின்ற 
உப்புச் கடலில் இந்திராணிமிஷடைய கணவனாயே தேவேந்திரன் முன்னா 
ஸில். மலைகளைச் சிறகரியும் பொழுது அவற்றுட் Hey மலைகள் பந்து . வாயு 
பகவானுடைய சகாயத்தினாலே உயர்வெழும்பிச் சமுத்திரத இல்; 1 என்ற, 
வாறு), (4 
132. குணக்கின் ஜாம இரிதுந்துமிக் 

குவடு Mv Maat quo 
பிணக்கும் பாசக ரன்றிசைலப் 

பெருவ ராக மைதாகம் 
அணைச்குஞ் சகத்ர இரிமன்று. 

Longs Bi ஓசோகரி 
பணேக்கு தத்த னக்குவடு 

பருவ லாக இரிமூன்றும. 

என்றது, 8ழச் சமூத்திரத்தில்  குர்ம்சிரி, : துந்துமிகரி,. இடபக் இந்த 
மூன்றுசூ சோந்தன. வராகூரி, மைநாகம், சாத்திரி இந்த apargys 
$தற்குச் சமுத்திரம் சேர்ந்தன, அசோகூரி, . தந்தூரி: வலாகறரி, 
1ந்த கன்றும் மேல் சமு SBS. சேர்ந்தன. (3)
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183. வாரி வடகற் சந்திரசரி 
துரோணங் கங்கை இரிவடவை 

சாருங் கடல்நீ ருறுமிலக்கத் 
தான்சூ ழிலக்க மொன்பதுதென் 

சேரு முததி சூழ்பிலக்கத் 
இவு மிலக்க மிரண்டாக 

வாரு மசியிற் சோம௫ரி, 

அமுத சந்த்ர சரிதுந்துமி. 

என்றது, சந் Hoa, துரோண௫ூரி, கங்கைகரி இந்த மூன்று மலையும்வட 

சமுத்திரத்திற் சேர்ந்தன. அவற்றில் கங்கைகரி மேல் இருக்கின்ற வடவா 

முகாக்னியானது, பூலோகத்தில் இருக்கின்ற அளவற்ற நதிகள் பிரவா£க் 

இன்ற சலத் திலே சமுத்திரம் மீறாமல் அந்தக் கடல்நீரைப் பானம் பண்ணிக் 

கொண்டிருக்கும். - அந்தக் கடல் உட்சம் யோசனை. சுற்றளவு ஒன்பது 

லட்சம். அதனைச் சூழ்ந்த பிலக்க.த் வு இரண்டு லட்சம். அந்தத் தீவில் 

சோமரி அமுத மூறப்படாநின்ற சந்தரசரி துந்துமி இருக்னெறன என்ற 

வாறு. (4) 

(வேறு.) 
134. நகமேழ்நா ரதக்குவடு சுமன$ூரி 

வைப்பிராச நகங்கோ மேதகஞ் 

சுகைிலைம்பை கங்கைகொ வமுதைவிபா 
வைநதியுஞ் சுர்தை யேழார் ' 

மபேதிமே தாதிபெறு சாந்தபயன் 
செவன்றுருவன் மாலாங் கேமன் 

பகருசுகோ தயனனந்தன் சிரிரனுக்கு 

ஏழ்கூறாய்ப் பரிக்கும் பாரோ. 

என்றது, முற்கவியிற் சொன்ன மூன்று மலையுடனே நாரதாத்திரி, சுமன 

இரி, -வைப்பிராசம், கோமேதகம் என்ற . ஏழு. மலையிலும் உற்பத்தியான 

சுகை நதி, சிலம்பை, கங்கை,' கொ நதி, அமுதை, விபாவை, சுஈர்தை 

யென்று சொல்லாறின்ற எழு நதியையுடைய பிலட்சத் தீவுக்கு ராசாவாய 
'மேதாதி, அவன் பிள்ளை சாந்தன், அபயன், வன், துருவன், பெருமையை 
யுடைய கேமன், சுகோதயன், அனந்தன், சிரிரன் என்று சொல்லப்பட்ட 

எழு பிள்ளைகளுக்கு அந்தத் தீவை எழு பங்காகப் பிரித்துக் கொடுத்தான் 

என்றவாறு, (5) 

185.  இதலிக்கு ரதமருந்தி யைந்துசகத் 
் திரவருட மிருப்போர் தேயம் 
ரதிமிரம னத். தீவின் மறையோர்கள் 

ஆரியர்மன் காண்கு ராரர் 

விதச்சுவராம் வணிகர்பின்னோர் பவவியாரம் 

பொற்பாறை மேவு மத்து. 

அதனுயர நவ்வலொப்பா மிதனடியி 

னஞல்வாம்மூன் றக்க.த் தோடு,
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என்றது, அந்தத் . இவில் இருக்கன்றவர்களுடைய ஊண் கருப்பஞ்சாறு ) 

அவ்ர்கள் ஐயாயிரம் வருஷமிருப்பார்கள், அவர்கள் வணங்குந் தெய்வம் 

சூரியனும் பிரமாவுமாம். அந்தத் இவிலிருக்கன்ற மறையோர்களுக்குப் 

பிரதிநாமம் ஆரியரென்றும், .க்ஷத்இரியருக்குக் குசாரரென்றும், வைசிய 

ருக்கு விதச்சுவரென்றும், சூத்திரர்க்குப் பவவியரென்றும் பேராம். 

அந்தத் இவில் ஒரு பொற்பாறையுண்டு. அதன் மேலிருக்ன்ற அத்திமரத் 

. தன் உயரம் ஆமிரத்தொருநூறு யோசனை ; அதன் கொப்பு நூறு யேரசனை 
யாம். : அதனடியில் மூன்றக்கத்துடனே ; (6) 

186. பதினொருகை யிருபதழோர் கொம்புறுவி 
நாயகனைப் பணியும் பாரின் 

அதனுடைய சுற்றளவு.மிருபத்தோ 
ரிலக்கமதா யாற்றும் பார்மேல் 

சுதையிக்குக் கடலிரண்டு லக்கமதாஞ் 

சுற்றளவோ சொல்லு மான 

மிதமுறமுப் பத்துமூன் நிலக்கமேல் 
நான்லைக்க மிலவுத் தீவின் 

என்றது, பதினொருகையு மொருகொம்பு மிரண்டு பாதமுமுடைய விநாயக 
னிருப்பான். அந்தத் இவின் சுற்றளவு இருபத்தொரு லட்சம் யோசனை. 

அதனைச் சூழ்ந்த இக்கு ரசக் கடல் இரண்டு லட்சம். அதன் சுற்றளவு 

முப்பத்து மூன்று லட்சமாம்... அதனைச் சூழ்ந்துள்ளது இலவுத் Sey 
என்றவரறு. (7) 

137. புடவியின்வ லாகூரி கங்கைகரி 

யுயர்சிரியும் புகழ்து ரோணம் 

அடர்குமுத சரிம்யிடங் ககுத்மூரி 

யேழாகு மலையார் தோயை 

யுடனிவிர்த் இ யிந்திரைவி மோசனீசு 

வேதைூருஷ்ணை யூர்றி வர்த்தை 
மிடமூ.றுபார் தனக்கரசன் வபுட்டூவமர்' 

னவன்புதல்வ னியம்புஞ் சுவேதன். 

என்றது, அந்த இலவந்தீவு நாலிலக்கம். அதனுள் வலாகரி, கங்கைகரி, 
உயர்சரி, துரோணகிரி, குமுத9ரி, யிட9ரி, ககுத்தும£ரி [என்ற] ey 

மலைகளையும், அவற்றினின்று பிரவாகமாய் வருன்ற தோயை, நிவிர்த்இ, 

இந்திரை,: விமோசனி, சுவேதை, இருஷ்ணை, நிவர்த்தை என்னும் ஏழு 

ந.தஇகளையுமுடைய தீவுக்கு ராசா வபுட்டுவமான் ; அவனுக்கு எழு பிள்ளைகள் 

சுவேதன் முதலானவர் என்றவாறு. ் (8)



50 அண்டகோள விலாசம் 

198: அரிதனுலோ சதென்விதுதன் சுப்பிரமன் 
மானதன்..பின்னாஞ் சிமுதன் 

:பரவும்பா ர தனையெழு கூறாகப் 
பாலிக்குந் இவிற் பார்ப்பார் 

தருகபிலர் வேந்தருணர் வணிகரும்பீ 
தருங்கருஷ்ணர் தாமே பின்னோர் 

உரையிவர்கட் கசனமது. வாணாளை 

யாமிரத்தோர்க் கூரிய தெய்வம். 

என்றது, எழுபேருடைய பேர் முன்சொன்ன சுவேதன், : அரிதன், 
உலோூதன், விதுதன், சுப்பிரபன்,. மானதன், சீமுதன். இந்த ஏழு 
பிள்ளைகளுக்கு, அந்தத் இவை எழு பங்கிட்டுக் கொடுத்தான். அந்தத் /£வி 
லிருக்ன்ற மாறையோருக்குக் கபிலசென்றும், க்ஷ்த்திரியருக்கு அருண 
சென்றும், வணிகருக்குப் பீதகரென்றும், சூத்திரருக்குக் இருஷ்ண 
சென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். இவர்கட்கு அசனம், மது, மத்தியம். அவர் 
களுக்கு வயது ஐயாயிரம். வாயுபகவான் தெய்வம் என்றவாறு. (9) - 

189. செறிபவன னாஞ்சுற்றைம் பத்தேழா 
மிலக்கமது சிந்து நான்கு 

பெறுமிலக்கஞ் சுற்ற்ளவோ வெண்பத்தொன் 
- றேயிலக்கம் பேசு மேலே 

வு றுகுசத் தீ வுக்லைக்க மெட்டாகும் 
பாரி னுயர்பிர வாளம் 

நிறைபொன்மலை து 'திமான்புட் பாவருத்த 
மெனும்கிரியு நெடியோன் குன்றும். 

என்றது வாயு: அதன் சுற்றளவு ஐம்பத்தேழாயிரம். ' அதைச் சூழ்ந்த 
மதுக்கடல் நான்கு லக்கம், , அசன் சுற்றளவு எண்பத்தொரு லக்கமாம். 
அதைச் சூழ்ந்த குசத்திவு எட்டிலக்கம். பூமியில்: இருக்ற உயர்ந்த 
பவழமலை, பொன்மலை, துதிமான், புட்பாவிருத்தம், நெடியமலை 
என்றவாறு. ். (00) 

140. குவடெனாங்கு சேஃயமிழ். திரம்வெற்பேழ் 
பாவகரை கோதில்.பூர்ணை 

பலித்திரைசி வாதாதர் பாபவிமா 
வித்துதம்பை படியும் பா...... கோ 

அவல்சோதட் டூமந்தன்சேய் இரிதியுற்பி ' 
தனிலம்ப னுண்வேய் மானுஞ் 

சவைவரதன் சுபாகரன்க பிலனெனுமேழ் 
பேர்க்கரசைத் தொகுத்இந் தானே. 

என்றது, குசேசயம் இந்திரம் என்னும் எழு மலைகளில் உற்பத் தியான ததி பாவகரை, குற்றமில்லாத பூரணை, பவித்திரை, சிவாதூதர், பர்பவிமா, வித்துதம்பை. . . .இந்த .எழு நடுகளுடைய பூமிக்கு ராசா ஜோதிஷ்மந்தன் ;
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அவன் பிள்ளையான தரிதி, * உற்பிதன், இலம்பன், வேய்மான், சுவர்னன், 

சுவர்க்கன், கபிலனென்னு.ம் எழுபேர்களுக்கு அத்$வை எழு பங்காகப் 
மிரித்துக் கொடுத்தான் என்றவாறு. (11) 

141. மறையவர்க்குத் தமியரென்று மன்னவா்க்குச் 
சுட்டுமியர் வணிகர் நேசர் 

உறுசதூர்த்தர் மந்தேகாள் முதலெவர்க்கு 

மூணொய்யா வுறைவா ளுளோ 

'நிறையுமையா மிரம்வருடஞ் சிதெய்வம் 
நவ்வலொப்பாய் நிற்கும் பொன்போல் 

செறிஜீவின் சுற்றிலக்க நூற்றிருபத் 
தொன்பதெனச் செப்பு மேலே. 

என்றது, பிராமணருக்குத் தமியரென்றும், சத்திரியருக்குச் சுட்டும், 

வைசியருக்கு நேசர், சூத்திரர்க்கு மந்தே[கர்] , காள்). மற்றெவருக்கும் 
ஊண் நெய்யாம். ' அவர்கள் வயது நாற்பத்தைந்தாயிரம் 'இருப்பார்கள். 
தெய்வம் அக்னி பகவான். அந்தப் பொன்னிறமான குசையினுடைய 

உயரம் ஆமிரத்திருநூறு யோசனை. அதனுடைய இலை நூறு யோசனை 
நீளமாயிருக்கும். : அந்தத் இவினுடைய . சுற்றளவு கோடியே யிருபத் 

தொன்பது லட்சம் என்றவாறு. (12) 

342.  ஆச்சியச்சந் தெட்டிலக்கஞ் சுற்று நூற் 
நெழுபத்தே ழாமி லக்கம் 

பூச்செறிகா வுறுரேவுஞ்சத் இீவுப.தி' 
MOE புடலி தன்னில் 

வாய்த்ததொரு துந்துமியு மருத்தகா 
ரகம்பதும வரை ரவுஞ்சம் 

காச்செறித வாவிருக்கும் ரத்னூரி 
வாமனமேழ் காண்ம னோசை. 

என்றது,. முன்சொன்ன நெய்க்கடல் எட்டு லட்சம், அதன் சுற்றளவு 
கோடியே :நூற்றெழுபத் தேழூ லட்சமாம் ;: ௮க் கடலைச் சூழ்ந்த புட்பங்கள் 

- நிறைந்திருக்ன்ற சோலையையுடைய இரவுஞ்ச மலை, சோலை நெருங்யெ 
திவாவிருக்கும் மலை ரத்தினூரி, வாமனரியில் உற்பத்தியான மனோச 
ததி என்றவாறு, : (18) 

143. சுரக்குமிராத் இிரைகவுரி சந்தியா 

குமுதவதி பதுமை சயாதை 

இருக்குநதி யேழுறுபார் மன்றுதிமந் - 
தன்சேயா மெனுமு னீந்திரன் 

கரக்குசல னனுகரனுட் டனனந்த 
காரகன்மீ வரனேழ் துந்துமி 

பரிக்கும்பார் சுருதியர்புட் கலர்மன்புட் 

கரன்வைசியர் பண்பு தன்னிய்ர்;



52, அண்டகோள விலாசம் 

என்றது, . பெருகாநின்ற இராத்திரை நதி, கவுரி நதி, சந்தியான த, 
குமுத்துவதி, பதுமை, யொதை என்று எழு நதிகளையுடைய இவுக்கு ராசா துதிமந்தன் ; அவன்" பிள்ளைகள் முனீந்திரன், கரக்குசலன், , அனுகான், 
உஷ்ணன், அந்தகாரகன், பீவரன், துந்துமி என்னும் ஏழுபேருக்கும் எழு . 
பங்காகப். பிரித்துக் கெரடுத்தான். அந்தப் பூமியிலிருக்றெ வேதியருக்குப் 
புட்கலரென்றும், க்ஷ்த்திரியருக்குப். புட்கரன் என்றும், 'வைசியருக்குத் 
தன்னியர் என்றும் பேர் என்றவாறு. ் (14) 

144, பயில்பின்னோர்ச் கேத தச யோரவர்க்கு 
.ஆண்டதியாம் பகர்வா ணுளோ 

வயதையஈ யிரம்வருடத்' தோர்தெய்வ 
... முருத்திரனம் மடியின் சுற்றை 

இயலிலக்க மாயிருதூற் றெழுபத்து 
ஹேன்றெனவே மியம்பு மேலே 

தயிர்ச்கடல்பன் னாறுலக்க சுற்றுமூன்னூற் 
_றறுபத்தொன் பதுதான் மேலே... 

என்றது, சூத்திரர்க்குத். ததிசியரென்று பேர். ௮ ,தீதீவிலிருக்ன்ற பேர் 
களுக்கு ௮சனம் தயிர். அவர்களுக்கு வயது ஐயாயிரம். . அவர்களுக்குத் 
தெய்வம் ஈசுவரன், அத்தவின். சுற்றளவு .இரண்டு கோடியே .எழுபத் து 
மூன்று லட்சம். அந்தத் இவைச் சுற்றிய' தீயிர்க்கடல் . பதினாறு லட்சம். 
அதன் சுற்றளவு மூன்று கோடியே அறுபத்தொரு லட்சம் என்றவாறு. (15) 

146. உலவுமெண்ணான் லைக்கச்சா ௧ 5 Se) 
னுறுரம்மிய முதையஞ் சிங்கஞ் 

சலதரம்போ இரியிரே பதமம்பை 
கிரிக்குவடு செறியு மேழாம் 

அலூனுறு பாவகரை புண்ணியையேர் 
-குமரியுல்வே யாறும் பங்கி 

இலகுசுகு மாரிந ஸினிநதியே 
'முறுமவனிக் இறையா மவ்வியன், 

என்றது; இதன்மேல் சாதத்தீவு முப்பத்திரண்டு லட்சம் யோசனை; அந்தத தவில் ரம்மியரி, உதையரி, சங்கமலை, சலதரம், அம்போ௫ரி, இரேபதம், அம்பைஏரி; இந்த ஏழில் உற்பத்தியான அளவில்லாத பரவகரை, .புண்ணிய 
ததி, அழ்குபொருந்திய குமரி நதி, வேத்திர நத, "பங் நதி, சுகுமாரி நதி, தீளினி நதி ஆக எழுக்கும் இராசாவாயேவன் அவ்வியனாம் ஏன்றவர்று. (16): 

140, குரைச்சிலம்பார் சேயுதகன் சுகுமாரன் 
மோதகயுங் குசுமோ தாத்தன் 

புரையறும ணீசகன்குமா ரனுமாயா 
குருமனெனும் புதல்வர்க் கேழாய் 

வரைந்தளித்த பாரின்முன்னோர் பூயிட்டர் 
மன்மகதர் வணிக ராவேரர் 

இருதயர்பின் னோர்மந்தே காட்குமூண் 
ய்யசுதெய்வ மிரவி யாமே.
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என்றது, தலியாநின்ற ூபுரத்தைய/டைய அவ்வியனுக்குப் பிள்ளையான 
உதகன்; சுகுமாரன், மோத, குசுமோதாத்தன், குற்றமில்லாத மணிசகன், 
'குமாரன் சிலேட்மமான், துருமனென்னும். ஏழு பிள்ளைகளுக்கு. எழு 

பங்கிட்டுக் கொடுத்தான். பூமிமின் கண்ணே புசுரருக்குப் பூயிட்டர், 
சத்.இரியர்க்கு ம்கதர், வைசியர்க்கு இருதயர், சூத்தரர்க்கு மந்தேகர், 
அவர்கட்கு அசனம் பால் ; தெய்வம் : சூரியன் என்றவாறு. (17) 

"147. . தருசாக வுன்னதமு மாயிரத்து 
தூறாகச் சாற்று. சுற்றின் 

வருமான மோவைஞ்ஜூற் ற ுபத்தொன் 
றாமிலக்கம் வழுத்த தன்மேற் 

றிருமால்நித் இரைசெய்திருப் பாற்கடலின் 
சுற்றளவு செப்புங் காலே: 

இருமான மெழுநூற்றைம் பத்துமூன் 
ராமிலகக மியம்பும் பின்னும். 

என்றது, விருட்ச ரூபமான சாகத்தீவு உன்னதம் ஆயிரத்துநூறு யோசனை ; 

கொப்பு நூறுயோசனை; அதன் சுற்றளவு ஐந்து கோட்யே இருபத் 
தொரு லட்சம் சொல்லும். அதனைச் சூழ்நீதிருக்னெறதும் மஹாவிஷ்ணு 

நித்திரை செய்யாநின்றதுமான திருப்பாற்கடல் முப்பத்திரண்டு லட்சம், 
அதன் சுற்றளவு dep es rat அறுபத்து மூன்று லட்சம் சொல்லுவாம் 

என்றவாறு, (18) 

(வேறு.) 
148. 268 திடும்பாற் கடலிலக்கம் எண்ணான்கென வுரைப்பாரின் 

நடுப்படுசுவே த த்தீவில்க்க மெட்டாமென நவிலூடே 
அடுத்தநாரா யணபுரத்தினி னரைதிரை யற்றோர்கள் 

இடுக்குநந்தா ழியுமவ்வய -தொன்பதினாயிர. மிருப்பாரே. 

என்றது, அந்தத் இருப்பாற்ஈடல் முப்பத்திரண்டு லட்சத்தில், நட$ுவினதாயெ 
சுவேதத்: இவு; அதன் நடுவில் நாராயணபுரத்தினில் நரைதிரையற்றுச் 
சங்குசக்கரத்தடனே தன்பதினாமிரம் வருஷம் .இருப்பார்கள் " என்ற 

"வாறு, ் (19) 

149, தேன்குலமார்.மகரந்த மலர்ச்சினை செறிசோலை 

_ கான்குலமார் இருமாளிகை மீதுநெய் கமழ்போதச் 

மரன்கையன்: பாகவதர் து.திகூற மணிச்சேடன் 

தாங்கணையிற் ுமினாரண னன்பாற்க டலைச்சூமும். 

என்றது, : வண்டுகள் மொய்த்து உண்ணாறின்ற புட்பசரங்களை யுடைத்தாகய 

மலரோடுங் கூடிய கொப்புக்களாலே, நெருங்கயிருக்னெற சோலைகளிலே 

மேகங்களடைந்திருக்கன்ற இருமாளிகையின் மீது, மதுக்களைப் 'பெருக்கா 

நின்ற தாமரைப்பூவின் மேல் ஜனித்த அிரமதேவன் மானைக் கையிற் 

றரியா நின்ற ஈச்வர்ன், பரமபாகவதர்கள் இவர்களாலே Cars Sie,
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தொகையை யறிந்து, மும்மடங்கா மிருகன்ற தொகை எழுபத்தாறு 
கோடியே நாற்பத்தேழு லட்சத்து அறுபதினாயிரம் என்று : சொல்லுவார் 

கள் என்றவாறு. (27) 

'(வேறு.) 
157, சொன்னா ரப்பா விருட்சபூமி 

தொகையு மையேழ் கோடியுடன் 

பின்னார் பத்தொன் பானிலக்கம் 
பெறுமே ஐயெண் ணாயிரமேல் 

அன்னோ சுற்று விருநூற்றைம் 
பத்தா றாகுங் கோடியுடன் 

என்னா முப்பத் தெட்டிலக்கம் 

- இயம்பு, மதைச்சூழ்ந் இருக்குநன்னீர். 
என்றது, சக்கரவாள இரியைச் சூழ்ந்த இருட் பூமி முப்பத்தைந்து கோடியே 

பத்தொன்பது லட்சத்து நாறபத்தைந்தாமிரம், ' அதன் சுற்றளவு நூற்று 
எண்பத்தாறு கோடியே பதினெட்டு லட்சம். _ அதலைச் சூழ்ந்தது நன்னீர்க் 

கடலாம் என்றவாறு, (28) 

1௦8. கடலுங் கோடி யுடனிருபத் 

தேழா மிலக்கஞ் சுற்றளகின் 

றடமோ நூற்று நூற்பத்தேழ் 
கோடி. யிரட்டி தானதைச்சூழ்ந் 

‘BL மண்டச் சுவர்கோடி 

்  ஆகபிபஞ்சாச 'தகோடி, 

இடநாற் 'றிசைமின் புறச்சுற்றோ 
கோடி முன்னூற் நிருபதுவே: 

என்றது, முன்சொன்ன நன்னீர்க்கடல் கோடியே இருபத்தேழு லட்சம் 
அதன் சுற்றளவு இருநூற்றுத் தொண்ணூற்று நான்கு கோடி, அதனைச் 
சூழ்ந்த அண்டச் சுவர் கனங்கோடி, ஆக .மேரு பருவ முதல் , அண்டச் 
சுவரந்தமான லில்$ரணம் பஞ்சாசத் தான ஐம்பது கோடியாம். இப்படிக்கு 

நான்கு பக்கத்துலுஞ் சுற்றளவு முன்னூற்றிருபது கோடியாம் . என்ற 
வாறு. (29) 

மூன்றாவது 
எழுகடலறுதீ வுரைத்த வத்தியாய முற்றும்,
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மேலுலக முரைத்த வத்தியாமம். 

189, நற்றலத் தொறுதிசை யளவே நாற்றிசை 
பெற்றிடு மெனச்செகம் பேசு வார்கடல் 

சுற்றிய வுலகுமேற் சொல்லு லோகமும் 
அத்தலத் தோரையு மளவுஞ் சொல்லுவாம். 

என்றது, முன்சொன்ன மேருவுக்குத் தென்திசைமில் அளவின் பிரகாரம் 

நாற்றிசையு மிருக்கு மென்று உலகத்தில் சாஸ்தரஞ் சொல்லும், சமுத் 
திரஞ் சூழாதின்ற உலைத்தின்மேலான சொர்க்க லோகத்துக்கு முதலான 

ஏழு லோகமும், ௮தன்மேலான லோகத்தில் இருக்றைவர்களுடைய நாம 
தேயங்களையுஞ் சொல்லுவோம் என்றவாறு. (1). 

(வேறு.) 

160. உரைத்திடும் புவிமின் மேலா வுய்ர்ந்இடும் புவர்லோ கத்இன் 
றிரைக்குமேல் விதன னாதி சரிபிர Seg னன்கா 
விரைவதன் றுதனாம் வச்ச ராங்கதன் பிரசே தச்சன் 
விரைத்துரு வன்சங் காதன் வித்துவன் விசங்க னென்போன். 

என்றது, பூமியின் மேலான புவர்லோகத்தின் பூமிக்கு மேலாமிருகன்ற 
தசவாயுவினுடைய நாமதேயம் விதனன் முதலாய்ச் சஞ்சரிக்கப்பட்ட பிர. 
சேதனன், ரைவதன், வச்சிரரங்கதன், பிரசேதகன், துருவன், சங்காதள், 

வித்துதன், விசங்களன், 'துதன் எனத் தசவாயு என்றவாறு. (2) 

(வேறு.) 

161. பெருகு நாவகன் பிரவக கஞ்செகம் 
விரியுஞ் சுங்க வன்விள் எறுவகன் 
ப்ரிவக னென்னும் பாவகன் ஸுங்க 

மருவிய விவக்கன் வாயு 'சக்ரமேழ்., 

என்றது? வாயு சக்கரத் இன்.பெயர் :--நாவகன், பிரவகன், . சுங்கவன், 
அனுவகன், பரிவகன், பாவகன், இவச்கன் என்னும் வாய் சக்கரம் 

கழாம் என்றவாறு. (8) 

நவ மேகத்தின் பெயர்கள். 

(வேறு.) 

63. மண்டல மயுதத் தன்மேல் வதிந்திடநீ துரோண மின்சால் 
கொண்டபுட் கலமா வர்தீதங் குமுரிசங் காரி தம்நீர் 
உண்டிடங், காள மேக மூயர்ந்திடு வருண மென்ன 

லிண்டி0 நீல மென்னும் வித்துதம் சம்கர்த் தங்கள்,
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என்றது, முன்சொன்ன தச வாயுவுக்கும் வாயுசக்கர மேழுக்கும் பூமிமுதல் 
பதினாயிரம் யோசனை. . ௮ ,தன்மேலான அதரோணமேகம், மின்னலை யுடைத் 
தான புட்கலை மேகம், ஆவர்த்த மேகம் ; இரைச்சலை புடைத்தான சங்காரித 
மேகம் ; நீரைப் பருகாநின்ற காளமேகம். ; நீலமேகம் ; வித்துதம்; சமா 
வர்த்தம் ; ஆக மேகம் ஒன்பதாம் என்றவாறு. (4) 

(வேறு.) 
168. கதிரினெழு சரணத்தா லெழுமேச 

்... மூலகமுய்யக் காமன் சொல்லால் 

உததியின்௧க ணேபடிந்து நீர்பருகி 

விண்பரந்து வொன்றோ டொன்று 
எதிர்பொருத லிற்றீயே மின்னலதன் 

பொறிவிழுத லிடியே நீரைச் 
சிதறுமொலி கர்ச்சிதமாய்ப் பெரியோர்க 

- ஞூலகதனில் செப்பும் பின்னும். 

என்றது, சூரிய சரணங்களினாலே ஒன்பது மேகத்தில் எழு மேகங்கள் 
லோகங்களெல்லாம் பிழைக்கும் பொருட்டாகத் .தேவேந்திரனுடைய ஆக 
னையினாலே சமுத்திரத்திலே படிந்து, நீரை உண்டு ஆகாயத்திலே எழும்பிப் 
போடின்றபோது, ஒன்றோடொன்று உரசுதலில் எழும்பிய இயே மின்னல். 
அதன் பொறிசிதறல் இடி. நீரைச்சிதறவெழுங்கால் எழும்பிய சத்தம் 
கர்ச்சிதம் என்று பெரியோர்கள் லோகத்திலே சொல்லுவசர்கள்: என்ற 
வாறு . ௫) 

. (வேறு.) 
164. ஆண்டினுக் கொருமே கங்கள் அவனி௰ிற் பொழியுங் காலை 

வேண்டும்யோ சனையோ.தூம்பிரம் விசாலமோ வறுப தாகும் 
பூண்டிடு முயர நூறுட் புக்கு நீ ரிருபான் பங்கன் 
நீண்டவா ரியிற்பத் தாறு நேமலை பூமி நான்கே. 

என்றது, இந்த ஏழு மேகங்களும் வருஷத்துக்கொரு ' மேகமாக Cores 
தில் மழை பொழியும். அந்த மரக்கால் பிரமாணம் அந்தந்த வருஷத் 
துக்கு எத்தனை மரக்காலோ, அதனை இருபது பங்சூ வைத்துப் பத்துப்பங்கு 
சமுத்திர.த்திலேயும், ஆறுபங்கு மலையிலும் காட்டிலும் நான்குபங்கு பூமியி 
லேயும் பொழியும் என்றவாறு, (6) 

165. மணிமலை மாரி பொன்னும் மண்கய லனலென் தேழும் 
தணிலிலா இறைக்கு மாண்டு காவலா மயதத் தன்மேல் 
கணிதர்விஞ் சையர்பூ தத்தோர் கருதுபி ரேதர் சித்தர். 
அணியெக்கர் பெயர ரக்கர்க் கயுதமென் றொன்றா மேலே. 

என்றது, அநீத எழு மேகங்களும் பொழின்றது; மணி, முத்து, கல்மாரி, 
பொன்மாரி, மண்மாரி, நெருப்பு மழை நீர்மாரியாக உ௰௰ல் வருஷிக்கும். இரண்டு மேகங்கள் 'காவலாயிருக்கும். அந்த மேரு மண்டலம் பதினாயிரம்
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யோசனை உன்னதம். அ.தன்மேற் ் கணிதர்; விஞ்சையர்; பூதர், . அரக்கர்) 

இரேதர், சித்தர், எச்கர், பேய் இந்த ஏழு பேரில் ஒவ்வொருவர்க்குப் பதி 

னாயிரம் யோசனையாம் என்றவாறு. (7) 

(வேறு.) 

166. அபசவியன் றென்முகத்த னபயிடின்௪ச 
'கோத்தி ரத்தன் சுரநீல 

, வபுவுடலன் றானையிருள் பர்ப்பரதே 
- சன்புலி வாக னத்தோன் — 

bre BAN aa Bo கு புயமதிமன் பகழிதனு சிம்மிகைசேய் 

வண்டுநிறக் குதிரை யாறாந் 
,தபதிசெய்மா நிறத்தேரின் முறம்போலுநீ 

தவிசுறுவி ராகு வுக்கும். 

என்றது, இராகுமண்டலம். மேருவைச் சூரியன் முதலான எழு பேரும் 
வலஞ்சுற்றி வருவார்கள். ராகு கேது இரண்டுபேரும் இடஞ்சுற்றி வரு 
வார்கள். ராகுவுக்கு அபசவியன். கேது தட்சிணாபிமுகம், பயிடினச கோத்தி 

ரத்தன், சாதா அசுரன். நீலமான தேகம். அவனுக்கு வஸ்திரம் கறுப்பு. 
அவனுக்குப் பர்பரதேசம். வாகனம் புலி. நான்கு கையில் வில்இம் அம்பு 
மூடைத்தானவன். சிம்மிகைமினுடைய புத்திரன். வண்டு நிறத்தையுடைய 

ஆறு குதிரைகள் பூண்ட 'அசுரத்தச்சனாலே செய்யப்பட்ட மாதிறத் தேரின் 
சுளகுபோலும் இருக்கின்ற சிம்மாசனத்தில் இராகு விருப்பான் என்றவாறு. 

107. செயமூனிகோத் திரன$வின் றேசத்தன் 6) 

.... கழுகூர்தி தென்மு கத்தன் 
- புயமிரண்டிற் கேயூரங் கதைதரித்தோன் 

உடல்9வப்பன் புரவி யாறு 

.திய/வைபுகை நிறமசுரன் விகுருதிமுகத் : 

தோனிடமாய் வருவோன் சிற்ப 
மயனருடேர் மிசைத்துவசத் தவிசுசிக்கு 

* மயுதம்வ குக்கு மேலே. 

என்றது, கேதுவுக்குப் பெயர் செயமுனி கோத்திரன் ; மத்திய தேச அதி 
காரத்தை யுடையவன். வாகனம் கழுகு; தென்முகம்; இரண்டுபுயம் ; அவற் 
நில் கேயூரம் கதையை உடைத்தானவன். தேகஞ் சிவப்பை யுடையான். 
வைக்கல் புகை போலும் இருக்ற ஆறு குதிரைகளை யுடைத்தான மயனாலே 
செய்யப்பட்ட தேரின்மீதே டக்கையம் போலு மிருக்ன்ற சிம்மாசனத்தில் 
கேது விருப்பான். அவன் சாதி ௮சுரன், விகுரூதி முகமாயிருப்பான். 
அப்படி யிருக்றெ ராகுவுக்குப் பதினாயிரம் யோசனை உன்னதமாம் என்ற 
வாறு... ் (9) 

(வேறு.) 
168. இந்தமண் டலமேற் பானு வியைந்திடுங் 8ழ்மு கத்தன் 

- றந்தைகா சிபகோத் இரத்தான் ச.த்திரியன் கா? பர்க்கு 
மைந்தனாங் கலிங்க தேச மன்னவ ஸனிரண்டு கையன் 

முந்துசத் துவகு ணத்தன் மூர்த்தஞ்செம் பதும மன்னோ.
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என்றது, சூரியமண்டலம். சூரியன் காசிபருடைய புத் Boer. an@uGand 

திரத்தன். சத்திரியன். பூருவாபி முகன். இரண்டு கையன். சத்துவகுண் 

முடையவன். கலிங்க தேசாதிபதி. அவனுட்ய தேகஜஞ் . செந்தாமரைப் 

புட்பம் போன்ற நிறத்தையுடைத்து ள்ன்றவாறு. ் (10) 

[இனி] சூரிய பகவானுடைய செய்தியைச் சொல்லுவார். 

169. இலச்செக்குப் போல மேரு மத்தியின் சகர மென்னும் 
உலக்கைபோல் மரந்தே ரச்சு வுறுநகஞ் சிற்றச் சாறுந் 

தலைக்குமற் றுடற்கு மேற்றத் தாழ்லினாற் சுற்று மானஞ்' 
் சொலத்த்கா இந்த வாறுஞ் சடத்தோகை மற்றுஞ் சொல்வோம். 

என்றது, எள்ளுச் செக்குப் போன்ற மேருவினுடைய மத்தியிலிருக்ன்ற 

கொடுமுடியாற வுலக்கையும், போல்மரமுந் தேரும் அச்சும் நகமும் சிற் 

றச்சும் இந்த ஆறினுடைய தலைமுதல் பாதம் வரையிலிருக்கின்ற கொடு 

முடியாசன்ற உடலுக்கு ஏற்றத் : தாழ்வுரமிருக்தறதனாலே சுற்றளவு சொல் 
ல்த்தகாது. இந்த ஆறினுடைய வுடற்றொகை நீளமட்டுஞ் சொன்னோம் 

என்றவாறு. (11) 

170. ஆதவன் றேர்க்கா தார மானபே ரச்சின் சென்னி. 

கோதறு மான தோத்திரக் குவடறு மடியோ செம்பொன் 

மேதகு மேரு மத்தி மேகலை மேலா யாருந். 

1. தில்பே ரச்சின் மூலம் சேரடை கட்டை நீளம்... 

என்றது, சூரியனுடைய ரதத்துக்கு ஆதார்மாயே பெரிய ' 'அச்சினுடைய 

நுனி குற்றமில்லாத மானதோத்திரப் பருவத்திலேயும், அடி மகாமேரு, 

பருவீத்தினுடைய நடமேகலை மத்தியின் ஆர்ந்துநிற்கும். குற்றமில்லாத 

பெரிய அச்சினுடைய . அடியில் சேர்த்திருக்கின்ற அடைகட்டைப்,, பிரமாணம் 

Bong | சொல்வாம் என்ற்வாறு. 
(09) 

171. ஆயிர மூப்ப தாகும் ஆமத னுயர மெட்டாம் 
ஆயிர மகல மோரேழ் ஆயிரம் யோச னைப்பண் 

பாயபே ரச்சின் நீள மறைகுவங் கோடி, யும்பின் 

'பாயவைம் பத்தேழ் லக்கத் தைம்பதி னாயி ரஞ்சொல். 

என்றது, , அடைகட்டையினுடைய நீளம் முப்பதாயிரம்: யோசனை; உயரம் 

இருபத்து நாலாயிரம்; . அகலம் ஏழாயிரம். -அழகுபொருந்திய பேரச்ச. 

னுடைய நீளம் கோடியே ஐம்பத்தேழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் தகும் 

"என்றவாறு. (13) 

172. பெற்றச்சு வுயீர மூவெட் டாயிரம் பேசும் பின்னும் 

முற்றத னகல நாலே ழாயிர முரைக்குங் கொக்க 

சிற்றச்சு, முப்பத் தொன்ப இலக்கமுஞ சேரு மேனாற் 

பத்தியே மாயி ரத்தைஞ் ஞூறெனப் பகரு மன்றோ.
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என்றது, , பெரிய அச்சினுடைய வுயரம் இருபத்து நாலாயிரம். அந்த 

௮ச்சினுடைய அகலம் இருபத்தெட்டாயிரம். , அதற்குக் கொக்கயாகய சிற் 

றச்சு நீளம் முப்பத்தொன்பது லட்சத்து நாற்பத் தேழாயிரத்து ஐந்நூறு 
யோசனையெனச் சொல்லுவர் "என்றவாறு. (14) 

173. இனியபே ரச்சின் மீது இடுதளை தனிலே யூன்றிக் 
கனகமா வெற்பின் மத்திக் கொடுமுடி யுலக்கை மானம் 
புனையுமா யிரமீ ரெட்டா முயரஞ்சொல் புனிதன் .கையாற் 
குனியுமவ் வுச்சி மீது கொக்யோய் மாட்டி. நிற்கும். 

என்றது, மூன் சொன்ன அச்சைப் பெரிய - அச்சியினுடைய மத்தியிலிருக் 
இன்ற துவாரத்தில் ஊன்றி, மகா மேருவினுடைய மத்தியிலே யிருக்்ற 

கொடுமுடி, யாகற் உலக்கை உயரம் . பதினாயிரம். ஈச்வரன் கையினாலே. 

வில்லாக வளைக்கப்பட்ட அந்த வுலக்கை உச்சியிலே கொக்யோக மாட்டி 
நிற்கும் என்றவாறு, (15) 

(வேறு.) 
174... சக்காத்து னுயரம்லக்கஞ் சுற்றளவு 

மூன்றிலக்க த் தயுதம் செண்டாஞ் 

சக்கரத்தின் கனமூவா 'யிரத்தைஞ்ஞூற் 

, றெழுபத்தொன் றரையாய்ச் சாற்றும் 
பக்கமுறும் வட்டகையு மாறாகு 

மாரக்கால் பனிரண் டாமீர் 

- பக்கமே யிருவயன நாடியொரு : 
மூன்றாகப்' பகரு மன்றே. 

என்றது, 'பேரச்சினுடைய. வண்டி நுனியில் சேர்ததிருக்கன்ற வண்டிலுய 
ரம் லட்சம். அதன் புறச்சுற்று அளவு மூன்று லட்சத்து இருபத்தொன்ப 
தாமிரம், அந்த வண்டலக்கனம் மூவாயிரத்தைநூற்று எழுபத், 

தொன்றரையாம். அந்த. வண்டிலுடைய வட்டகையாலும் ஆரகச்கால் பன்னி 

ரண்டு ; குடத்தினுடைய இருபக்கமும் இரண்டயனம். : நாபி மூன்றாகப் பக 

ரும் என்றவாறு. (16) 

76.  ஒக்கும்வண்டில் போன்மரமு மூவொன்ப 

தாமிரமா “முரைக்கு நீளநீ 

தக்கநுக மிருசகஸ்திரத் திருதூற்றைம் 
_பதுவாகுஞ் சந்தச் சேமு 

மிக்கபச்சைப் பரியேழ்சே ரிரதமொன்ப 
தாமிரமாய் மேலே நோக்க 

நிற்குமத னுள்ளகல ' மானமூவா 

யிரமாக நிகழ்த்துந் தேரின். 

என்றது, அந்த வண்டிலுடைய போல்மரம் இருபத்தேழாமிரம் யோசனை, 
அற் சேர்ந்திருக்கின்ற- நுகம் இரண்டாயிரத்திரு நூற்றைம்பது யோசனை
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உள்ள நுகத்திற் சட்டியிருக்ெற  ஏழுச் சந்தச்சு என்ற பெயரையுடைய 

இலாக்யேமான பச்சைக் குதிரை பூண்டிருக்கின்ற இரத வுன்னதம் ஒன்பதா் 

யிரம். அந்த சதத்தின் உள்ளகலம் மூவாமிரமாம் என்றவாறு. (17) 

(வேறு.) 

176. மகம்புரி முனிவ ரேழ்$ரா -மணியுமேஜ் வடமே சேர்த்துக் 

ககனமீ துற்ற சூரிய மண்டல விலக்கந் தேரின் 

சுகம்பெற விரைந்து சுற்றுங் காலையிற் சோதி தன்னைப் 

பகறன லிருளை நீரிற் பண்கதி ரிரலித் இமில். 

என்றது, அந்தச் சூரியனுடைய ரதத்தின் பேரில் யாகஞ் செய்யா நின்ற. 

மூனிவர் எழுவர் ஏழு ரொமணிகளுடனே அந்தச் சூரிபனுடைய ரதத்தில் 

ஏழமுவடஞ் சேர்த்து ஆகாசத்தை யளாவிய சூரிய மண்டலம் லட்சம், தேரின் 

மேல் ஏறிச் சவுக்யேமாக விருந்து ஜாக்ரெதையாய் .மகாமேருவைச் சற் 

னும் போது, அவனுடைய இரணங்களை மத்தியானத்தில் இருளை சலத்திலே 

யூம், ராத்திரி காலத்தில் தன்னுடைய இிரணங்களை அகூனியிலேயும் வைப் 

பான் என்றவாறு. (18) 

177, இதம்பெற வைத்து வெற்பைச் சுழலுவான் மறைவ தில்லை 

உதயமு மத்த மான மூச்சியும் பகலி ராவாய் 

நிதறிதம் வருமோ வென்று நிச்சய நூணரக் கூடாக் 
கதிரவன் லிண்மேற் சுற்றும் கனகவெற் பதின்ம றைத்தல், 

என்றது, இப்படிக்குக் ரணங்களை வைத்து மகாமேருவைச் சுற்றி வருவதே 

யல்லாமல் மறைவதில்லை. உதயமென்றும் மத்தியானமென்றும் அஸ்த 

மனமென்றும், இனசரி வருமென்று நிச்சயம் பண்ணக்கூடாது. " சூரியன் 

ஆகாசத்தில் வரும்போது, மேருலினுடைய நிழற் சாயையன்றி மறைத்த: 
தில்லையாம் என்றவாறு. (19) 

(வேறு) 

178.  முதலைவாய் மேருவுச்சி வால்துருவ 

மண்டலத்தின் முட்டி நிற்க 
இதமுறுகா லக்கயிறு. கொண்மேநவக் 

கோளின்குதி ரைல$ மீர்க்குங்காலைக் 

கதிரவனும் வடவயனம் லகுவாடற் 
றெக்கயனங் கழறும் பின்னும் 

வதிதிரைய மதிலொன்பான் வீதியெனும் 

பேரதனை வழுத்து வாரே. 

என்றது, சிம்சுமாரத்தினுடைய வாய் மேருவினுடைய "வுச்சிமிலேயும் வால் 
'துருவமண்டலத் இதிலேயும் தலை ஹோய் முட்டி நிற்கும், அதில் வாயு பாசங் 
களினாலே "ஒன்பது ரகங்களுடைய குதிரைக் சடிவாளங்களை சம்கமாரதி 
ரின் வாலின் மேலே யிருக்கிற துருவன் முன் சொன்ன கு.இரை லகங்களைப்
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பிடி.தீதிழுக்கும்' போது, சூரியனுக்கு உத்தராயணமாம். இலகுவாக விடங் 

காலையில் தட்ணாயலமாம். மறுபடியும் மானதோத்திர uggs Bad 

மூன்று வீத. அதில் ஒரு வீதிக்கு மூன்று வீதி வீதம் ஒன்பது லீதியி 
னுடைய பேரைச் சொல்லுவோம் என்றவாறு. (20): 

1709. வடபாலி னாகமொடு அசமயிரா 

பதலீதி மத்திய வீதி 

யடருமா ரிடபகே ”விசாரகே 

-வியுமூன்றா வாற்றுந் தெற்கில் 
படரும்ச' மிருகலீதி வைச்சுவா 

னரவீதி பகரு மொன்பா 

னுடன்லீதிக் ‘er Bul 'நாள்முதலாய் 

, நவக்கோளு முறுவ பின்னும். 

என்றது, முன் சொன்ன மூன்று வீதியில், வடபாலில் நாகவீதி, கச்வீதி, அயி 
ராவத வீதி மூன்றும், மத்திம வீதியில் இடப வீதி, கெவிலீதி, சாரகேவிவீதி, 
மூன்றுமூன்றாகச் செல்லும். தெற்கில் அசலீதி,மிருகலீது, வைச்சுவானர வீதி 

யென்று வீதி ஆக ஒன்பது வீதிக்கும். ஆதி அசுபதி முதல் ஒன்பது கிரகமும் 

ஒத்து நடப்பார்கள் என்றவாறு. (21) 

180. காலசக்ரந் தனக்குரிய வொன்பதுகோள் 
தடத்தைசரிக் கட்டா தேபி 

பீலிகையள் கக்8ரசக் கரத்திலுற்ற 
தொக்குமெனப் பெறுமீன் ராசி 

மேலுறவே நடப்பதற்கு வேறெருரூ 
பங்கொண்டு வேக மாகச் 

சாலிநடப் பார்கால சக்கரஞ் 
சோ திசக்ரஞ் சரியா மன்றே. 

என்றது, காலசக்கரங்களுக் . குரித்தான ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் ஒன்றுக் 
கொன்று கட்டாதாகையால், எறும்பு குலாலனுடைய எந்திரத்தை : ஒத்த 

தொருமெனச்சொல்லு மீனராசி மேலுறவே நடப்பதற்கு ஒவ்வொரு ரூபங் 
கொண்டு வேகமாக மிகவோடி, நடப்பான். ஆகையால் கால சக்கரமுஞ் 
சோதி சக்கரமுஞ் சரியாம் என்றவாறு, (22) 

181. ஆயிரஞ்செங் கதிர்கடனி லெழுககதிரின் 

கங்கயமு மசரம் ரெண்டும் 

சேய்குசன் றனைவிளைக்குஞ் சுவராட்டுச் 
சனிவிளக்குஞ் செம்பொன் றன்னை 

மேயஅறு வாசுவே விளக்கும்வெள்ளி 
தனைவிளக்கும் விசுவை "பின்னும் 

தூயபுதன் றனைவிளக்குஞ் சுகமுனையு 
பியலரியுஞ் சொல்லு மன்னோ 

என்றது, சூரியனுடைய ஆயிரங்கரணங்களில் ஏழுகதிர்கள் ரெணத்தின் கங் 
இயம், அசுரம் என்னும் இரண்டு இரணமும் : செவ்வாயைப் பிரகாசிப்பி
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விக்கும். சுவராட்டு என்றை ரணம் சனியைப் பிரகா௫ப்பிவிக்கும். சுக்ரனை 
விசுவை :யென்னுங் ரணம் பிரகாசிப்பிவிக்கும். புதனை சுசுமுனையும் இய 

லரியூம் பிரகாசம் பண்ணும் என்றவாறு, (23) 

182. இரதமதி லபிமுகமா: யாறயுத 

வாலூல்ய ரேத்த வட்ட 
வரியணையிற் சாயைசயிக் இனையுடனே... 

தேரதனை யர௬ுண ஹனூர: 

ஒருதின்மொன் பான்கோடி யுடனைம்பத் 
தொன்றிலக்க : மோடி மேரு: - 

வரையதனைத் திலசக்ரம் போற்சுழலுங் 
கதிர்க்கெல்லை வகுக்கும் லச்சம். 

என்றது,- சூரியனுடைய ரதத்தில் அபிமுகமாயிருந்து, அறுபதினாயிரம் 
பாஸில்லியர்களும் தோத்திரஞ் செய்ய ஒரு நாளில் ஒன்பது கோடியே 
ஐம்பத்தொரு லட்சம்,யோசனை மேரு-பருவதத்தைச் சக்கரம் போலச் சுற்றி. 
வருற சூரியனுக்கு லட்சம் யோசனை உயாமென்றவாறு, . (94) 

(வேறு.) 
183, வசந்தங் கபிலம் பொன்கரிட்டு 

மாறா வருடம் வெண்ணிறமற் 

ப௫கார்த் .திகையும் பாண்டுநிறம் 

பகரே மந்தத் தாம்பிரமாம் 

AAD ogg சோணிதமாய்ச் 

,. செப்புங் கதிரா யிரத்தின்பனி ' 
நிசிமுன் னூறு மழையஃ்தே ' 

நிகழ்த்தும். வெயிலு நானூறே. 
என்றது, சூரியனுக்கு ஆறு ருதுவில் நிறங் கூறியது. சிததிரை, ee 
மாதங்களிரண்டும் கபில நிறம். ஆனியும், ஆடியும் பொன் னிறம், 
ஆவணியும், புரட்டாசியும் வெள்ளி நிறம். ஐப்பசியுங் கார்த்இிகையும் . 
பாண்டு நிறம். மார்கறியுந் தையும் தாமிர நிறமாம், , அந்தச் 'சூரியணுடைய கரணம் ஆயிரத்தில் முன்னூறு : ரெணம் பனிபெய்யும். முன்னூறு சரணம் மழை பெய்யும். நானூறு சரணம் வெயிலெறிக்கும் 
என்றவாறு. (25) 

184. சண்டன் யமுனை தனையளித்த 
சயிக்னை கதிரோ னுடற்கஞ்சிக் 

கொண்ட கணவன் றனைப்பரியக் 
குறித்துச் சாயைப் பெண்படைத்துத் 

. தொண்டு கலவி புரிதியெனச் 

சுதையைச் சுதனைக் காவென் 
விண்டு கணவ ஸனறியாமல் ் 

விரைந்து தாதை மயிடஞ்செலவே,
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என்றது, எமதரும ராசாவையும்' எமுனா, நதியையுஞ் .சனிப்பித்த 
சயிக்னையானவள்  சூரியரரணத்தினுடைய தாபத்துக்கஞ்சிப் புருஷனை 
யறியாமற் 'பிதாவினுடைய சரகத்துக்குப் போவதைக் குறிததுச் சாயை 

யென்ற பெண்ணைப், படைத்து அந்தச் சூரியனுக்கு . என்னைப் போல 

கலவி முதலான இன்பங்களைப் புரிந்து, என்னுடைய 'பெண்ணாறே யமுனா 

தேவியையும், என் 'பிள்ளையா?ற *தர்மராசாவையும் ரட்சித்துக் கொள் 

ளென்று, புருஷனை யறியாமற் சாக்ரதையாகப் பிதர்வினுடைய தொட்டா 
இர்கத்துக்குப் போனாள் என்றவாறு. (26) 

185.. தாதை சுதையை நோக்யென்னோ 

தனியே வருத லெனக்க$இர்மேற் 

கோது புகல , மறமுடீன்கான் 

குதிரை யுருவாய்த் திரிதியென்றான் 
மாது சாயை வயிற்றுதித்த 

மகவாஞ் சனியைச் சாவர்னியைத் 

இதல் புரந்தாள் சக்களத்தி 
சசுக்க டமையே. கடிந்தனளால். 

என்றது, அந்தச் சமிக்கனையுடைய பிதாவான துவட்டாவானவன் தன் 

னுடைய பெண்ணைப்:பார்த்துத் தனியே வரவேண்டிய காரணமென்ன 
வென்றுகேட்கப் பெண்ணான சயிக்னை சொல்லுவாள். என் பர்த்தாவான 
சூரியனுடைய தேகம் கரடு முரடாய் இருப்பதால், அவரிடத்தில் இராமல் 

உங்களிடம் வந்தேனென்று சொல்ல, அப்போது : அவட்டாவுக்குக் கோபம் 
வந்து, தனியே வருதலாலே நீ காட்டுக் குஇரையாய்ப் போகக் கடலாய் 
என்று சபித்தான். அவளுங் காட்டுக் குதிரையாப். போனாள். அந்தச் சயிக் 

கனையைப், படைத்து சாயை வயிற்றிற் பிறந்த சனிபகவானையுஞ் சாவர்னிய 
மனுவையும் இரட்சத்தாள். ' சக்களத் தியான சயிக்ளை வயிற்றிற் பிறந்த 
இரண்டு குழந்தைகள் பேரிலும்' பிரியமில்லாமல் இருந்தாள் என்றவாறு. 

125) 

(வேறு,) 

186. 'அவ்வா றறிபா னுவம்மா மனிட்ஞ் 
சொல்வா னதுகேட் டலும்மா றுவட்டா 

ஒவ்வா மணவா எளனுயுர்ச் சிபெறச் 

“செவ்வாய்க் கடைந்தான் சிறுசா ணையினால், 

என்றது, சூரிய பகவானானவன் இந்த நடத்தையறிந்து, துவட்டாவாயெ 

மாமனாரிடத்திற்போய், .இந்த நடத்தைகளைச் சொல்ல, 'துவட்டாவானவர் 
தேக விஒருதியாயிருக்கேற மாப்பிள்ளையைப் பார்த்துச் சிலாக்யெமாகும் 

பொருட்டூச் சூரிய பகவானைச் சாணையில் வைத்துக் கடைந்தான் என்று: 

வாறு. (23)
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187..:மதனஜஞ் செயச்சோ. இவளர்ந் இடலும் 

அதில்வந் ,ததுவா தசவா.தவரும் 

& இகொண் டொருதிங் சளுக்கோ ரொருவர் 

துதிகொண்'் டிடுமே.. ருவைச்சூழ் குவரால், 

ள்ன்றது, ,துவட்டாவானவன் சாணையை வைத்துக் கடைய அறீதசி சூரிய 

னுடைய தேகத்திலிருந்து சோதி எழும்பிப் பன்னிரண்டுபொறி யுதிர்ந்தது. 

அந்தப் பொறியிலிருந்து பன்னிரண்டு சூரிய ருண்டாயினர். அவர்கள் 

தாம்: .துவாதசாதித்தியர் [எனப்படுவர்], இந்தப் பன்னிரண்டு பேரும் 

எங்களுக்கு நடக்கவேண்டிய காரிய மென்னவென்று கேட்க, நான் தவசுக்குப் 

போறேன். நீங்கள் (பன்னிரண்டு மாசம்) மாசம் ஒருவராகப் பன்னி 

ரண்டு மாசத்துக்கும் என்னைப் போல ஜகத்தைப் பிரகாசிவிப்பித்துக் ' 

கொண்டு இருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டுக் காட்டுக் கு. திரையாய்ப் போன 

சயிக்னையைத் தேடிப் போனார் என்றவாறு. (29) 

188, சாடார் பரிசயிக் இனைகாண் கதிரோன் 

கோடார் வுருக்கொண் டுபுணர்ந் திடலும் 

தாடாண் மையினா சத்தியத' சசிரனுஞ் : 

சோடா விருநா சியிற்றோன் றினரே. 

என்றது, முன்சொன்ன சூரியயகவானானவன், தன் பாரியான கு இரை 

ரூபமாமிருக்றே சயிக்ையைக் கண்டு, அவள் பேரில் இச்சையா௫த் தானுங் 

குதிரை ரூப்ங்கொண்டு புணர்ந்தான்; அப்போது மகாபலசாலியாயிருக்ற 

நாசத்தியனும் தசசிரனும் ஆகிய' இரண்டு பேரும் பெண் குதிரைமினுடைய 

மூக்லிருந்து பிறந்தார்கள்... அவர்களே அசுவினி தேவதைகளானார்கள் 

என்றவாறு. (80) 

(வேறு.), 

189. தாதா புலத்தியன் வாசு கிருதஸ்தலை 

.... தருரா மணிதும்புரு 
. எஇியெனு மெழுவருஞ் சித்திரைத் இங்களாம் 

இகலரிய மாபுலகனும் 

கோதில்புஞ் சகைமாது பிரசே கச்சவி 
கூருவை ரதனிரதச 

னோதுமிட பத்திங்க ளெழுவரா மானிக்9. 
யுரைசெய்மித் இரனாரக்கன் , 

. என்றது; முன்சொன்ன பன்னிரண்டு சூரியரும், பன்னிரண்டு மாசத்தில் 

வருறை பேர்கள் நடத்தைகளைச் 'சொல்லும். சித்திரை மாசத்தில் மேருவைச் 

சுற்றிவருறே. சூரியனுடைய நாமதேயம் தாதா. அவனுடனே (கூட) 
வரு$ன்ற.. ரிஷி புலஸ்தியர்; பாம்பு வாசு) ; தேவஸ்தரீ இருதஸ்தலை $ 

தருவென்றே' ரொமணி; தும்புரு, கந்தருவன் ; எதிராட்சதன். ஆக, 
எழு, பேரும் வருவார்கள்.” வைகாசிக்கு .அரியமர- சூரியன்: 1, ' புலகள்-
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ரிஷி) குற்றமில்லாத புஞ்சிகையாகிற தேவஸ்தரீ-.3,  பிர்கேதியாக, 
ராமணிடச், சச்சவியாற பரம்பு--6, வமிரகுளு£றே கந்தருவன்--6, இ, 
தசனா£றே சாட்ஈதன்-.7 ; ஆக ஏழு பேருடனே வருவான் ; gol) wed 
துக்கு மித்திரன் சூரியன் என்றவாறு... (31) 

190, அத்திமி மேனகை பவுருட (₹) 
னாகாவுட னெழுவமாம் ' 

உற்றகட கந்தன்னில் வருணனுஞ் சகசென்னிய 
... ..ஜூகூனப னூாதாதச 
'சிததிரன் விட்டனே ழாவணிக் இந்திரன் 

சோங்கி ராவெலாத 

பத்திரை சுரோதைலிசு வாவசு வுடனிடு 

சர்ப்பம்பிர மலோசையேழே.. 

என்ற, முன்சொன்ன ஆனி மாசத்துக்கு மித்திரன் சூரியன் ; அ.ீஇரி 
னிஷி, மேனகை யென்றே தேவஸ்தரீ, பவருட னென்டன்ற ராட்சதன் ; 
தக்களு?ன்ற ' பாம்பு ; ஆகாவா௫ன்ற கந்தருவன், இந்த -வழுபேரும் 
வருவார்கள்... ஆடி மாசத்துக்கு வருணஞாறெ clue; efit. 
ராம ரிஷி, ஊத. கந்தருவன் ; சகசென்னியை தேவஸ்தரீ $ ,பஞுறெ 
சரொமணி, சதரதளுகிய ராட்சதன், இத்திரளாமே பாம்டி, ஆச எழுபேருங் 

கூடி வருவார்கள். ஆவணிக்கு இத் திரனாறை சூரியன் ; ? - அக்ரேசரிஷி ; 
எலாதபத் இரை தேவள் தரீ ; சுரோதையாற ரோமணி ; விசுவாவ்சு வெள் 

இன்ற கந்தருவண்; பிரமலோசை யா௫ன்ற ராட்சதன் ;, சர்ப்பனாற 

பாம்டி $. ஆக எழு பேர் எறைவாறு. (32) 

191. ஒளிதரு விவச்சுவா ஜம்புலேர மிசைபிருகு 
வுக்ேசே னன்பூரணே 

வளியுறுஞ் சங்குபா லன்ப்ரட் டாச்க்கு 

மற்றும்வி யாக்ரனேழ் 
களிகொளைப் பசிபூடா வாதன் றனஞ்சயன் 

கலதமன் சுருஇிபாதந் 
தெனிவுற நடஞ்செய் ரு.தாசி யுடனேசேர் . 

சுசேணனேழ் கார்த்திகையினே. 

ஈன்றது, புரட்டரசிக்கு விசுவாவசுவாகய சூரியன் ; , பூலோயிசை--தேவ 

wat, பிருகு ரிஷி; உக்ரெசேனன்--ரிராமணி ; கந்.தருவன்--பூரணன்; 

ரம்பு-சல்குபாலன் ) . ராட்சதன்--வியாகீரென் ;) ஆக  எழுபேரும் வரு 

ர்கள். அற்படக்குப பூஷா-- சூரியன் ; ரிஷி-சவுதமன் ; தனஞ்சயன் 

ஈட்சதன்.' கற்தருவன்- ௪௬௫5 இருதாசிடடதேவலஸ்க்ரி ; "சுஷேணன், 

ராமணி; ..வாதனேன்ூறே , பாம்பு; ஆக, எழூபேரும்-சார்த்தின்சக்று: 
கவாறு,
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109. லீசுவிசு வாவசு துவானவி சுவாசி 

.-யைரா வதன்பார்த்து 

வாசனுஞ் சனசித்து பரசென்னி௰ னெழுவரா 

மார்கழிக் கம்சுமானுங் 

காசிபன் றார்க்யெனுரு விசித்ர சேனனுங்” 

கார்லித்து தன்பதுமனேழ் 

நேசூரு தாயும் பூர்ச்சகனு மாரிட்ட் 

நேமிதார்க் கோடகனனே. 

என்றது, மு முன்சொன்ன கார்த் இகைக்கு விசுவாவசு சூரியன் 3 துவரன் ; ரா 

மணி  விசுவாஹி--தேவஸ்தரீ ; - ஜரர்வதன்--இராட்சதன் ; ; பரத் 

துவாசன்--இருடி ;. சனசித்து--கந்தருவன் ழ பாசசென்னியன்--பாம்பு ; 

ஆக, ஏழுபேர். தைமாசத்துக்குப் பகன்---சூரியன் ) எருதா9-தேவல்த்ரீ 3 

பூர்ச்சகன்--ரிஷி ; : அரிட்டன்--ராட்சதன் ; நேமி -ராமணி பூருவ 

'இததி--5ந்தருவன் ; கார்க்கோடகன் பாம்பு என்றவாறு. (34) 

199. பேசுபூ ௬ுவசித்து தைநப னெழுவராம் 
பின்றொட்டா பிரமோபேதன் 

பூசுரன் சமதக்கனி யதசித் திலோத்தமை 

புகழ்தஇருத ராட்டிரனேழ் 
won dei கூனிக்கு சட்னு வரம்பைவிசு 

- வரமித்ரன்' சத்யசித்து 
பாசயஞ் ஜோபேதன் சுவைரத னரக்கனும் 

பகரெழுவ ராகுமன்றே. 

என்றது, முற்கவிதையிற் சொன்ன எழுவரில், முற்கவியில். ஐந்துபேோர்போக 
மீதம் பூரூவசித்தியாற கந்தருவனும், நபன்' என்ற சூரியனும் (ஆக) 

எழுவராம். மரசிக்கு.த் துவட்டா-சூரியன் ; சமதக்கனி, ரிஷி ழ பிரமோபேதன் 
கந்தருவன் ; பூசுரன் .ஈராமணி; யதூத்து-பாம்பு ; இலோத்தமை- 

தேவஸ்த்ரீ; இருதராட்டிரன்-ராட்சதன் ; ஆக எழுவராம், பங்(௯ூ)குனிக்குச் 
சூரியன் சிஷ்ணு ; விசுவாமித்திரன்-ரிஷி ; அரம்பை-தேவஸ்த்ரீ ; யதசித்து- 
கந்தருவன் ; பாசயஞ்ஞோபேதன்-பாம்பு ; சுவைரதன்-ரொமணி $ அரக்தன்-' 
ராட்சதன் $ ஆக் எழுவராம் என்றவாறு, . ் (35) 

(வேறு.) 

194. பனிமொழி யரம்பை யாடப் பண்புகந் தருவர் பாட 
முனிதுதி கூறப் பாம்பு முதுடைத் தாங்க வேவல் 
நனிஏரோ மணிகள் செய்ய நட்பிலா. வரக்க னோடு ' 
மினிதின்பொற் றேரி னேறி யிரவிபொன்' மலையைச் சுற்றும். 

என்றது, முன்சொன்ன சூரியனுடனே *வருன்ற ஆறுபேர்களில் குளிர்ந்த” 
வசனத்தை யுடைய தேவஸ்தீரி .நடனஞ் செய்யக் கந்தருவர் '$தம் பாட' 
முனிகள் தோத்திரஞ் . செய்யக் ரொமணிகள் [சூரியனுக்கு] எவல் செய்யச்
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சர்ப்ப ராசாக்கள் இர 5300 த முதுகிலே தாங்கப் பகைவரான சாட்சதர் 

தன்னுடனே. கூடி, விசுத்தியாயிருக்ன்ற பொற்றேரின். மீதிலேறி, மகா 
மேருவைச் சூரியன் சுற்றிவருவான் என்றவாறு. (36) 

(வேறு) 

195, பன்னிரு ராசியிற் பரிதசெல் லுங்காற் 
அன்னிய மேடமுந் துலையுஞ் சமமதாம் 

பின்னிட பம்முதற் பெருகும் பகற்கன்னல் 

மன்னிய தேள்மு தல் வளருமி ராக்கன்னல். 

என்றது, .சூரியனானவன் பன்னிரண்டு ராசியிலும் பிரவே௫க்கையில் 
சித் திரையும் ஐப்பசியும் இராத்திரி பகல் நாழிகை சமமாயிருக்கும். வைகாசி 

மாத முதல் புரட்டாசி வரைக்கும் மத்தியானம் நாழிகை அதிகமாக விருக். 

கும். இந்த ஐந்து மாசத்துக்கும், கார்த்திகை மாசம் முதல் பங்குனி மாசம் 

வரை இந்த ஐந்து மாசமும் இராத்திரி நாழிகை அ[திகமாயிருக்கும் 

என்றவாறு. (37) 

(வேறு) 

196. இங்களுக் கொருநா மங்கள் செப்புவர் பின்னும் வேறோர்” 
அங்கமு.மவனே தேரு மாழியும் பரியு மொன்றாய்த் 

துங்கவிண் டெனும்பு ராணஞ் சொல்லுது முலக மெல்லாந் 

தங்கிய மூவ ரொன்றாய்ச் சமைந்தவ னொருவன் றானே. 

என்றது, பன்னிரண்டு மாசத்திலும் வருகிற சூரியர்களுக்குப் பன்னிரண்டு 
நாமதேயஞ் சொல்லுவார்கள். பின்னும் வெவ்வேறான அங்கமும் அவனே. 

தேரும் வண்டிலுங், குதிரையும். ஒன்றேயாகச் சிலாக்கியமான விண்டு 
புராணஞ் சொல்லும். அவர்கள் லோகமெல்லாஞ் சமமாயிருக்ின்ற பிரமா 

'விஷ்ணு உருத்திரன் இந்த மூன்று பேறும் ஒரே ரூபமாக வந்த சூரியனாம் 
என்றவாறு. (38) 

197, அத்தியன் யவன மன்மேற் கானன னாத்தி ரேயன் 

அத்திரி மகனி ரண்டு அத்தத்தன் கதைத ரித்தோன் 

சத்துவ குணத்தன் வெள்ளைத் தானைய னமுத தேகன் 

சத்ரிய னாற்காற் பீடத் தன்னிரு ணிசயின் வேந்தன். 

என்றது, சந்தினானவன் சமுத்திரத்தில் ஜனித்தவன். : ஆத்திரேய கோத. 
தரம். அவன் யவன தேசத்துக்கு ராசா. மேற்கே நேரக் முகத்தன், 

இரண்டு கையை யுடையவன்.  கதாயுத முடையவன். சத்துவ குணத்தன், 

வெள்ளை வஸ்திரந் தரித்தவன். அமுத தேசன். சாதியில் க்ஷத்திரியன், 

நாற்காற் பீடத்தன். இருளையுடைய இராத்திரிக்கு இராசாவாக இருப்பான் 

என்றவாறு. (39)
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198. அழலினன் விசுவ தேவன் அரிவரு ணன்கு பேரன் 
பழிநமன் வேத னேக பாதன்கா லுமைபி திர்க்கள் 
மழைமு? லூர்து யீசன் வரவரப் பன்னைம் பேரும் 
செழுமதிக் கலையி ஜூறல் தனமலனோ னுண்ட செட்டி. 

என்றது, அக்சனி-1, சூரியன்-2, விசுவதேவன்-3, அரி-ச4, வருணன்-5, 

குபேரன்-6, பறிநமன்-7, பிரமதேவன்-8, ஏகபாதன்-9, வாயு-10, உமை-11, 

பிஇர்க்கள்-12, மழை-13, முலூர்இ-14, ஈசன்-151 இந்தப் பதினைந்துபேரும் 
மிகுந்த கலைகளோடு கூடிய சந்திரமண்டலத்தில் உண்டாசன்ற அமுதத்தைப் 
பதினைந்து.பேரும் நிதம் ஒருவராக வுண்டூ மீதம் என்றவாறு. (40) 

199. தருகலை யாம மாலி லு;ர்கதி ரோன்கால் சோர்ந்து 
வரினமா வாசி யென்று வழங்கும்பின் னமுத மூறி 

'நிரம்புமிக் கலைக ளொன்றாய் நிறைத்திடப் பூர்ண மாவா 

யுரைத் திடு மான மில்லா னுறைந்திடுங் களங்க னன்னலே.. 

என்றது, ஒருகலை யமாவென்னும் ப.தினாறாங்கலையில் சூரியனுடைய ரரணஞ் 
சேர்ந்துள்ளளவில் அமாவாசி யென்று : பேராயிற்று. பின் அந்தச் 

சந்திரனில் அமுதம் நிதம் ஊறி நிறைந்த கலைகள் ஒன்றாய் நிறைந்இடப் 
பூர்ணமாவாகி யென்று சொல்லும். இந்த இரண்டு வகையினாலேயும் 

களங்கனென்று பேராம் என்றவாறு, (41) 

200. அம்புலி பரம்பெண் பத்தெண் ணாயிரம் யோச னைமூ 
-வொன்பதா யிரம்வி சால மூர்விமா னத்இ னெல்லை . 

பம்புமூ வாழி சேர்த்துப் பரியுஞ்சேர்த் தரோணி யோடூஞ் 

செம்பொன்மால் வரைக்கு மேலாய்த் திரிகுவான் பின்னுஞ் 
[செப்பும். 

எனறது, சந்திர மண்டலம் விஸ்தாரம் ₹ எண்பத்தெண்ணாயிரம் யோசனை 

விஸ் ரணம், இருபத்தேழாயிரம் யோசனை அகலமான விமானத்தோடுற்ற 

வண்டில் மூன்று, வெள்ளைக் குதிரை பத்துப் பூட்டி, விமானத்தின்மேல் 
ரோகிணி முதலான இருபத்தேழு ஸ்த்ரீகளுடனே மகாமேருவைச் சுற்றி : 
வருவான். அவன் நடத்தைகளை இன்னுஞ் சொல்லுவாம் என்றவாறு. (42) 

(வேறு) 

201. கும்பமதின் முழுமதியேர் மகநான்சன் 
வடக்காற் குறுகும் பைங்கூழ் 

அம்பிதிரின் றெற்காகற் கால்பிரமன் 
"மேற்கே௰ல் அரையாம் பைங்கூழ் 

உம்பர்கட்குத் தெற்காகல் முக்காலா 
மிராக்கதற்குந் தெற்கே யோடில் 

ம்பூசெக முழுவதுமோ பூரணமாய்ப் 

பலிப்பதற்கு நடப்பான் லக்கம், :
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என்றது, மாசி மாதத்தில் பூணமாவாசை தினத்தில் ராத்திரியில் நட்சத் 

திரம் மகம் நான்கு; அதில் பிதிர்-1) பிரமன்-2, உம்பரான தேவதை-4, 

ராட்சதன்-4, இந்த நான்கு நட்சத். தரமும் வடக்கே நிற்க சந்திரன் தெற்கே 

யோடில் கால் வெள்ளாண்மை ; பிரமனென்ூன்ற நட்சத்திரத்துக்குத் 

தெற்கேயோடில் அரைவெள்ளாண்மை ; உம்பரென்ன்ற நட்சத்திரத் 

துக்குத் தெற்கேயோடினால் (சந்திரன்) முக்கால் வெள்ளாண்மை ; ராட்சதன் 

என்சன்ற நட்சத்திரத்துக்குச் சந்இரன் தெற்கே ஒடில் உலகமெல்லாம் 

பூர்த்தியாய் விளையும்படி நடப்பிவிக்றெ சந்திரனுக்கு லட்சம் யோசனையாம் 
என்றவாறு. ் (43) 

(வேறு,) 

202. ஆரு மதன்மேற் ஏரகைமண் 
டலமோ லக்க மதன்மேலே 

சாரு மாத்ரேய கோத்திரத்தன் 
றரையார் மகத தேசத்தன் 

ஊரு மதிசேய் மரகதம்போல் 

, உடலன் பூரு வாபிமுகன் 
மேரு வனைய புயநான்சன் 

வில்லும் பகழி தூணிதரன். 

என்றது, முன்சொன்ன சந்திர மண்டலத்தின் மேலான நட்சத்திர மண்ட 
லம் லட்சம்; அதன்மேலே புதமண்டலம். அந்த புதன் சந்துரனுடைய 

புத்திரன் ; ஆத்திரேய கோத்திரன் ; மகத 'தேசத்துக் கதிபதி. மரகத 
,நிறத்தையுடையவன் ; பூருவாபிமுகன் ; மேருவுக்குச் சமானமாயிருக்ன்ற 
நாலுகைபிலும் வில்லும் அம்பும் அம்பறாத் தூணியும் அபயத்தையு 

முடைத் தானவன் என்றவாறு. (44) 

205. சாதி வணிக னாம்ராச 

, சகுணன் சிங்க வாகனத்தன் 

வாத கதியார் துரங்கமெட்டு 
வதியு மிரதம் பொன்னிறமாம் 

பீ.த நிறவா டையன்பகழி 
பீடத் திருப்பான் கால்விளைப்போர்க் 

கோது மிருநூ றாமிரமா 
வுரைக்கும் புதமண் டலமேலே. 

என்றது, அந்தப் புதனானவன் சாதியில் செட்டி; ரசசச குணத்தையுடைய 
வன்; சங்கவாகனத்தன் ; வாயுகதியையுடைய எட்டுக்குதிரை பூண்ட் 

பொன்னிறமாகிய ரத,த்தையுடையவன் ; அம்புபோலே யிருக்ன்ற பீடத்தை 

யுடையவன். வாயுவை எத்தேச காலமும் உண்டபேண்ணுவிப்பான். 
அப்படிக் கொத்த புதமண்டலம் இரண்டு லட்சம் யோசனை உன்னதமாம் 

என்றவாறு, (45)
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204. : குணக்கா னனத்தன் பார்க்கவகோத் ' 

திரத்தன் பிருகு முனிபுதல்வன் 
இணக்கு காம்போ சத்திறைவன் 

பூர்வாபி முகன்ராச சகுணத்தன் 

கணிக்கும் புயநான் க.திலேயக் 
சந்தண் டுடனே கமண்டலமும் 

பிணக்குந் தானை யுடல்வெளுப்பாம் 

பீத. நிறமாம் அயம்பத்தே, : 

என்றது, அதன்மேலே சுக்கிரனுடைய மண்டலம் ; பிருகு மூனியினுடைய 

புத்திரன் $ பூருவாபி முகன் ; காம்போச தேசத்தையுடையவன் ்.. இராஜஸ 

குணத்தை யுடையவன் ; நான்கு கையிலும் ருத்திராட்சத்தையுந் தண்டு 

கமண்டலத்தையுமுடையவன், அவன், தேகமும் வஸ்திரமும் வெளுப்பை 

யுடையவன் ; பீதநிறமான பத்துக் குதிரைகளையுடையவன் என்றவாறு. (46) 

205, ஊருந் தேரோ பொன்னிறமாய் 

உறுமே பஞ்ச கோணமதி 

னாரு மழைக்கோட் சுங்கனுக்கு 

இரண்டா மிலக்க மதன்மேலே 

பாரும் பாண்டி யவந் இமன்னன் 

பாரத் துவாச கோத்திரனே. 

நேரு மிகலார்.ச.த்திரியன் 

சகலதேச னோயன் செந்நிறத்தன். 

என்றது, அந்தப் பத்துக்குதிரை பூண்ட பொன்னிறமான தேரிலேறிப் பஞ்ச 

கோண பீடத்திலிருந்து: மழையை விளைவிக்கப்படாதின்ற சுக்ரெமண்டலம் 

உன்னதம் "இரண்டுலட்சம் யோசனை, அதன்மேற் செவ்வாய் மண்டலம். 

அந்தச் செவ்வாய் பூமியினுடைய புத்திரன். பரத்துவாச கோத்திரன் ; 

பாண்டிய தேசத்துக்கும் அவந்தி தேசத்துககும் ராசாவானவன் ; சாதி 

சத். தரியன் ; சிவப்பு நிறத்தையுடையவன் ; எத்தேச காலமும் பிணியுண்டு 

பண்ணுகறைவன் என்றவாறு. (47): 

206. எமனூர் முகத்தன் செம்மறியே 
யிசைவா கனத்தன் புயநான்கன் 

அமர்விற் நூணி வாள்கதையு 

மணிவோ ஸனுடையுஞ் சோணிதமாநீ 
தமதா மசமார் குணனங்கி _ 

தனிலே யுதிக்குந் துரகமெண்ப 
துமரா கத்தேர் மேவுதவி 

“சேர்முக் கோணஞ் செவ்வாய்க்கே, 

என்றது, ,தட்சணுபிமுகன் ; வாகனஞ் செம்மறிக் கடாய்களையுடையவன்; 
நான்கு கையி -॥ம் வில், துணி, வாள் கதையையுடையவன். 'சிவந்த வஸ்
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இரத்தை யுடைத்தானவன் ;) தாமச குணத்தன் ;' ௮க்னியிலேயுண்டான - 

எட்டக்குதிரை பூண்ட பதுமரசகத் தேரின்மேலே முக்கோண பீடத்தி 

லிருக்னெற செவ்வாய்க்கு இரண்டு லக்கம் என்றவாறு, (48): 

207. இரண்டா மிலகீக மதன்மேலே 
இருக்கும் வடபா லபிமுகத்தன்' 

பொருந்தாங் Bor Cars Hrs sen 

புகழ்சேர் சிந்து தேசத்தன் 
அருந்தா தாச்சேய் மறையோனா 

மருள்வா னலமே சத்வகுணன் 

தரும்பொன் னிறத்தோ னாற்கரத்திற் 
றரிப்பா னக்க மாலையன்னோ. 

என்றது, முன்சொன்ன செவ்வாய்க்கு மேலேயிருக்கன்ற குருமண்டலம் ; 
வியாழன் பிரமகுமாரன் ; ஆங்ரெச கோத்தரத்தன், சீர்த் இயையுடைய சந்து 

தேசத்தன் ற; வடபாலபிமுகன் ; சாதி-பிராமணன் $ எத்தேச காலமும் 

நலஞ்செய்யாநின்ற ச்த்துவ குணத்தையுடையவன் ; அவனுடைய தேகம் 
பொன்னிறம் ; நான்கு கையிலேயும் . அழகுபொருந்திய கமண்டலம், 

அக்கமாலையை யுடையவன் என்றவாறு, (49) 

208, பாண்டு நிறமாந் துரகமெட்டூப் 

பரித்த விரதங் காஞ்சனமாம் 

நீண்ட சதுக்கோ ணத்தினிடை 
நெடிய பீதாம் பரமுந்தூல் 

பூண்ட குருவுக் சரண்டுலக்கம் 

* புகலு மதன்மேற் பொன்னுலகம் 
மாண்டை யடைப்போன் மேனமுகத்தன் 

வளையுஞ் சிலைபொற் பீடத்தன். 

என்றது, பாண்டு நிறமான எட்டுக்குதிரை பூண்ட சொர்னமயமான இரத 

இன்பேரில் : நீட்ியையுடைய சதுக்கோண பீடத்தில், பீதாம்பரம் முந்நூல் 
பூண்ட குருவுக்கிரண்டு லக்கம். சொர்க்கத்துக்குப் போகின்ற வறியை 
யடைப்பான் ; மேற்கு முகத்தன் ; சிலைபோலும் பீடத்தன் என்றவாறு. 

(50) 
09. - தாலஞ் சவுராட் டி.ர3ேதேயன் 

. .றகுங்கா பெகோத் தரன்பிரஇ 
கூலங் குணமோ தாமதமாங் 

குலஞ்சண் டாளன் நான்குபுயன் 

நீலன் குரம்பை கோசிகமு 
நீலன் றண்ட தரன்றேரும் 

ஏலும் பரியும் பன்னிறமா 

விருச்குங் கதிர்சேய்க் ரெண்டிலக்கம்,
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என்றது, சனிமண்டலம்.. அவனுக்கு நாமதேயம் சூரியபுத்தன் ; காப. 

கோத்திரத்தன் ; செளராட்டிர தேசத்துக்கு ராசாவானவன் ;: துரிதஞ் 

செய்யாறின்றவன் ; தாமசக் குணமுடையவன் ; சண்டாளகுலத்திற் சனித் 
தவன் ; நான்கு கையன் ; நீல வஸ்திரம் ; நீலநிறத்தை யுடைத்தான 

வன் ; தண்டாயுதத்தை'யுடையவன் ; பலபரிபூண்ட தேரின்றீது விளங்கா 

, நின்ற சூரிய புத்திரனான சனிக்கு இரண்டு லட்சமாம் எஷ்றவாறு. (51) 

' (வேறு.) 

210. சந்திரமண் டலமதற்குப் பதினாறி 

லொருபங்கு சாற்றுஞ் சுக்ரன் 

வந்துபுகர் மண்டலத்தின் முக்காலே 

யரைக்காலா வுரைக்கும் பார்ப்பான் 

வந்தகுரு மண்டலமதின் முக்காலாஞ் 

சனிசேயு மந்தன் சேய்க்குப் 

புந்திகாற் கூறாகு மன்ஜேர்க்கு 

முன்பின்னாய்ப் புகலும் பர்மேல். 

என்றது, சந்திர மண்டலத்துக்குப் பதினாறிலொருபங்கு சுகீரே மண்டலம். 
சுக்ர மண்டலத்துக்கு முக்காலேயரைக்கால் வியாழமண்டலம். வியாழ 

மண்டலத்துக்கு முக்கால்பங்கு சனி செவ்வாய் மண்டலங்கள். சனி செவ். 
வாய் மண்டலங்களுக்குக் காற்பங்கு பத மண்டலம். அந்தப் புத மண்டலத் 

துக்கு மேலே முன்பின்னாக ஆகாசமிருக்கும் என்றவாறு. (52) 

211. இவனுடைய மண்டலத்தின் Brau இனா 

'யிரத்தின்பா லிருக்கும் ராகு 

தனுவலகு பதின்மூவா யிரமாகுங் 

கதிருடலைச் சாற்றும் பத்தாய் 

முனிலிதுவோ பன்னிரண்டா மானதனாற் 

பாம்பிரண்டும் பருவ காலம் 

தனில்முன்னம் வரத்தாலே படமெடுத்து 

வரக்கண்ட தயித்தி யாரி. 

என்றது, ராகு கேது ரெணவகை $ முன் சொன்ன சூரிய மண்டலத்தின் 
ழே பதினாயிரம் யோசனைக்குங் ழோன ராகு கேதுவினுடைய உடல் பதின் 

மூன்றாயிரம் யோசனை. சூரியனுடைய சரீரம் பதினாயிரம். சந்திரனுடைய 

சரீரம் பன்னிரண்டாயிரம். அதனால், ராகு கேது இரண்டுபேரும் பருவகாலங் 
களில் முற்பகையினாலே படமெடுத்து இவர்கள்பேரில் வரக்கண்ட மாத்திரத் 
தில் என்றவாறு. (53)
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512. சக்ரெமேல் வாக்கண்ட பாம்புமதி 

மயங்கியுடல் தளர்ந்து வாடி 

நிற்றெகா லத் தளவே யாங்கரண 

. மிவளவென்று நிகழ்த்து பாம்பு 

வக்கரமா யூருங்கா லதுவலய 

இரணமென வழுத்தும் பூவின் 

செரற்கரிய மானிடருக் கலாதுவிஜணோர்க் 

சில்லையெனச் சொல்லு நாவே. 

என்றது, தயித்தியாரியாற மகாவிஷ்ணுவினுடைய .சக்கராயூதம் வரக்கண்ட 

மாத்திரத்திலே இரண்டு பாம்புகளும் மதிமயங்கி, நிரம்பவுந் தளர்ந்து 

நிற்றை காலத்தில் ரண மிவ்வளவென்று நிகழ்திதுவார்கள். அந்தப் 

பாம்புகள் வக்$ரமாய் நடக்குங்காலத் தில் வலய ஈரகணமென்றுஞ் சொல்லு 

வார்கள். பூமியிலே யிருக்னேற மனுஷ்யர்களுக்கேயன்றித் தேவதைகளுக் 

இல்லையென்று சொல்லுவார்கள் என்றவாறு. (54) 

719,  கணக்கனும்பார்ப் பான்பிருகு காரிசெவ்வா 

யைங்கோளுங் கதிரோ னீசன் 
வணக்குஞ்சிலை தனைச்சுழல்கா னன்றோருஞ் 

செலுமளவில் மறைவ தல்லால் 
குணக்னுமேற் றிசைதனிலு மத்தமன 

முதயமில்வைக் குமுத நேசன் 

பணைக்கதிரோன் றனில்மறைவா னன்னோனு 

மறைவனராப் பணத்தி னாலே. 

என்றது, புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி செவ்வாய் இந்த ஐந்துபேரும் 
சூரியனானவன் ஈசுவரனாலே வளைக்கப்பட்ட மகாமேருவைச் சுற்றிவருங் 

காலத்தில் ஐந்துபேருந்கூட மேருவைச். சுற்றிவருமளவில், அந்தச் சூரிய 

'சரணத்தினால் மறைவதல்லாமல், இழக்கலு மேற்ிலு முதயால் தமன 
மில்லை. சந்தரனானவன் ஆமிரங் ஏரணத்தோடூங் கூடிய சூரியனில் 
மறைவான். அந்தச் சூரியனு மந்தச் சந்திரனும் ராகு கேதுக்களினுடைய 

படத்தினாலே மறைவார்கள் என்றவாறு. , (85) 

(வேறு 

இதன்மேற் சப்தரிஷி மண்டலம். 

214, அருந்தவ விசுவா மித்ர னங்$ரா புலத்தி யன்சர் 

'இருந்திய கும்ப யோனி தேசிக வட்ட யோகம் 

புநிந்தசா சபனே யதீரி புகமு.று முனிவ ரேழ்பேச் 

இருந்தமண் டலமே லக்கம் இயைந்தமண் டலங்கள் வீய்க்கும். 

என்றது, அரிய தவத்தையுடைய விசுவாமித்திரன், அங்ரோ, புலத்தியன், 

கார்கஸ்தம் பொருந்திய அகஸ்தியன், யோகாப்பியாசத்தையுடைய காசிபன், 

அத்திரி ஏழுபேருக்கும் இசைந்த லட்சம் யோசனை. இந்த மண்டலங்க 

ளெல்லரம் வாயுபாரித்தைச் சேர்ந்திருக்கும் என்றவாறு, (56)
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சிம்சுமார லட்சணம். 

915, உரியதோர் சம்சு மார முயரம்பன் மூன்றி லக்கம் 
சிரமதன் றருமங் கன்னஞ் சேருமுதீ தான பரதன் 

இிருதுவ தாத்தின் மார்பிற் கேசவன் வருட மிலங்கம் 
அரியமித் இரன பானன் அரியமா வருண ஜூரு.. 

என்றது, சிம்சுமாரமாகிய முதலையினுடைய பிரமாணம்--13 லட்சம். அந்த 
சிம்சுமாரத்தினுடைய ' சிரசில்--தருமன் ; கன்னத்தில் உத்தானபாதன் ; 

அதரத்தில்--எக்ஞபுருஷன் ; மார்பில்--கேசவன் ; வருஷமிலங்கம்-- சூரி 
யன் ; மித்திரன் ; அபானன், வருணன் துடையில் என்றவசறு, (57) 

216. அசுவினீ தேவர் பாதத் தமர்ந்தவன் றவலை8ழ் வால்மேல் 
சுசிமகேந் இரன்கா பன் றுருவமண் டலமோ லக்கந் 
.இசைதொறு முடுக்கள் போலச் சுழல்லைன் றிரமாய் 'நிற்பன் 
இசைபுவர் லோக மூவைந் தஇலக்கமா யுரைக்கு மேலே. 

என்றது, பாதத்தில் அசுவினீ தேவர். இப்படிக்குத் தலை: மாயும் வால் 
மேலாயும் நிற்பன், அக்கினி, மகேந்திரன், காசிபன், துருவன் .இந்த 
நால்வரு மிருக்கின்ற .துருவ மண்டலமோர் லக்கம். இக்குக்கள் தோறும் 
நட்ச.த்திரங்கள்போல் மேருவைச் சுற்றி வாராமல் அசையாமல் நிற்பார்கள். 
புவர்லோகம் பதினைந்து லட்சமாம் என்றவாறு. (58). 

217... அந்தமண் டலமேற் கூறு மசைசினை யரும்ப லர்ந்து 

கந்தம்விண் டொமுகுந் தேனாற் கற்பகத் தருவுந் தேனும் 
பந்தமற் றியாழ்வல் லோரும் பாடமற் றரம்பை யாடச் 
செந்தழ றஸில்நெய் தூவிச் செறிமகம் புரிந்தோர் தேவர், 

என்றது, முன்சொன்ன புவர்லோகத்துக்கு மேலான. தேவலோகத் தின் 
கண்ணே ௮சையாநின்ற கொப்புக்களிலே மலர்ந்து, வாசனை பொருந்தித் 
தேனெொழுகா நின்ற கற்பகத்தருவுங் காமதேனுவும் ஆசாபாச மில்லாத 
நாரதர் முதலாய கந்தருவர் கானஞ் செய்ய, அரம்பையர்கள் நடனஞ் 
செய்ய இருப்பவர்கள் தேவர்கள் என்றவாறு. (59) 

218. விற்பிடித் தரசர் முன்னம் வேண்டியே செருவின் மாண்டோர் 
கற்புட் னிறக்கு மாதர் கங்கையி னாடி ஜனோர்கள் 
சொற்பிற மாம னின்றோர் சூழரி யாச னத் தற் 
பொற்புட னிருக்கு மிந்தர புரமெண்பத் தஞ்சு லக்க. 

என்றது, ராசாக்களிடத்தில் அன்னம் வாங்£ச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு உயுத்த 
களத்தில் முன்வைத்தகால் பின்வையாமல் யுத்தத்திலே மரணமடைந்தவர் 
களும், கற்பு மங்கையர்களும், கங்கையாடினவர்களும், ஒருசொல் வாச 
கனுஞ் சூழச் சிம்மாசனத்திவிருக்கும் இந் இரலோகம் எண்பத்தைந்து 
லட்சமாம் என்றவாறு. (60)
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(வேறு.) 
219. மீறா மனத்தோ கலிவேந் தர்நிதம் 

மாறா வயதாந் தவமார்கீ கண்டனும்: 

பேறார் தவயோ கமேபெற் நியவர் 

கூறா மகலோ கமோவிரு கோடி. 

என்றது, இதன்மேல் மகாலோகம், சாத்துவிக குணத்தோர்களும், லித்து 
வாம்சர்களும் சிரஞ்சீவியாயெ மார்க்கண்டனுந் தவஞ்செய்யாநின்ற சு 
யோ$ிகளுடைய பக்கமான மகாலோக மிரண்டு கோடியாம் என்றவாறு, (61) 

220. அருத்தங் சரசோ டரியம ணர்களும் 

பெருத்தச் னிசுவா ததர்பிதஇர் சோமன் 
மருத்தக் இனிகவ் வியவா கனரும் 
இருக்குஞ் சனலோ கமெண்கோ டியின்மேல், 

என்றது, அரிதாயிருக்்ற ஆங்கெசன், ௮ரியமணர்கள், — பெரிதாயிருகச் 
ன்ற அக்னி, சுவாததர்கள், பிதிர்ேதேவதைகள், சோமன், அக்னி கவ்விய 
வாகனரும் இராநின்ற சனலோகம் அநேக கோடியாம் என்றவாறு. (62) 

221, சனகா தியரெழு வர்கடவ மாரும் 
மூனிவோர் சவெயோ இயர்மூ தறிவே 
கனிநா ரதர்சித் தர்கரந் துறையும் 
இனிதாந் தவலோ கம்பனிரு கோடி. 

என்றது, சனக சனந்தனர் எழுவரும், தவத்தையுடைய முனிவர்களும் சிவ 
யோகளும், பூர்வஞானந் தெரிந்தோராயெ நார்தர், சித் தர்களும் நிறைந்து 
AaB Geen தவலோகம் பன்னிருகோடியாம் என்றவாறு, (69) 

(வேறு.) 
322. சாருமதன் சத்திய லோகந் தனிலம் 

போருகமா மண்டபத்திற் புண்டரீக வாணியுடன் 
ஆருஞ்சர சுவதிகாயத் திரிசா வித்திரியும் 
சேருமவை சூழவயன் சிம்மாச னத்திருப்பான். 

என்றது, தபோலோகத்துக்கு மேலே யிருக்கின்ற சத்தியலோகத்திலே 
தாமரைப் புட்ப மண்டபத்தில் வாணியாடன்ற சரசுவதியுங் காயத்திரியுஞ் 
சர்வித்திரியும் உடனிருப்பப் பிரமதேவன் சிம்மாசனத்்திருப்பார் என்ற 
வாது. (64) 

224. கமல யோனி இழ்முகத்தின் கரிய ரிக்கு வேதமும் 
அமல மான யசுருவேத மாருந் தென்மு கத்.தினில் 
விமல புட்ப ராகமேனி சாம வேதம் வடமுகம் : 

குழு த மாம தர்வணம் குளிர்மு கம்பிர தீசியாம். 

என்றது, பிரமதேவனுக்கு நான்கு முகம், அவற்றுள் 8ம் முகத்தில் 
கறுப்பாயிருக்கின்ற இருக்கும் வேதமும், தென் முகத்தில் நிர்மலமா
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யிருக்னெற எசுர்வேதமும், வடமுகத் தில் புட்பராகம் போல விருக்கன்ற சாம 

வேதமும், மேல் முகத்தில் நீலோற்பலம் போலேயிருகன்ற அதர்வண 

வேதமும் சனித்தனவாம் என்றவாறு. (65) 

(வேறு.) 
924. -விதியுல€ ரெண்கோடி விண்மானச சரசின் 

முதியவன்சூ லுதிர்த்தமுத் தைமுட்டை யென்றிறசன் 
"ஒதுக்க யடைகாக்கு மோதிமமார் கங்கை 

ந.திக்கரையி லேமூனிவர் நற்றவள்கள் செய்வாரே, 

என்றது, பிரமலோகம் பதினாறுகோடி. அதனுள் இருக்கின்ற மானச 

சரசில் உற்பத்தியான சங்குகள் சூலாடயுஇர்ந்த முட்டைகளை அன்னங்களா 
னவை தம்மூட்டைகள் , என்று இறகுகளிலே வொதுக்க அடைகாத்திரா 

நின்ற, ஆகாச கங்கைக் கரையில் முனிவர்கள் தவஞ்செய்வார்கள் என்ற 
வாறு. (66) 

225, பூவுல லசுரனைப் போற்றித் -தவம்புரிந்தோர் 
காவிலுறை முனிவோர் கங்கைநதி: யிற்படிவோர் 
தேவர் பரவாசு தேவர்விர சாநதயும் 

மேவும்வை குந்தமென விள்ளுவர்கள் மேதினியில், 

என்றது, பூவுலகத்தில் ஈசுவரனைப் பூசைபண்ணிப் பணிந்தோர்களும், வனத் 
'திலேயிருந்து தவசு செய்வோர்களுங் கங்கால்நானஞ் செய்வோர்களுந் 

தேவர்களும், பரமமாய்ச் சிலாக்கயமாயிருக்கற வாசுதேவரும் மேவியிருக்கப் 

படாநின்ற வைகுந்தமென்று பூலோகத்திற் சொல்லுவார்கள் என்ற 
வாறு. (67) 

920. அவ்வுலகு மேலாக வாழிநந்து வாழ்கதையுங் 
கொவ்வையிதழ் முத்தெயிற்றுக் கோகனக மாதுடனே 

செவ்விதழ் கெளத்துபமுடி. சேர்ந் திலங்க மார்பகங்கை 
'யுவ்வியமால் விண்டுலகு வானதொரு' நாற்கோடி, 

என்றது, சத்திய லோகத்துக்கு மேலான விஷ்ணு லோகத்தில் சங்கு சக்கரம் 

வாள் கதையும், நான்கு கையிலுந் தரித்துக் கொவ்வைப்பழம் போல சிவந்த 

இதழும் முத்துப்போலத் தந்த பத்தியையுமுடையவா௫ லட்சுமி சமேதராக 
வும், கவுஸ்துவ மாலையுமாக விஸ்தரித்து இலங்காநின்ற ஒருநாளும் 

அறிவில்லாத விஷ்ணுலோகம் நான்கு கோடியாம் என்றவாறு. (68) 

(வேறு.) 

௨7, ஆர மாழை மணிகு யின்ற றண்பொதிந்த மேடையின் 
வீர பாகு தேவர் சூழ மேகநாதன் மகள்குற : 

நாரி யோடு கூடு சாமி நாதன் வல்லி வசுரரைப் 
போரில்வெல் மயூர கந்த புரமி ரண்டு கோடியே,
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என்றது, முத்துக்கள். நவாத்தினங்களிஞுலேயும் சொர்னக்கவினாலேயும் 

பொதிந்த கோட்டைகள் சூழ்ந்த மேடாமேடை வபுப்பரிகையில் வீரபாகு 
முதலான ஒன்பது பேர்களுந் தேவர்கஞ்ஞ் சூழ, இந்திரன் மகளான 
தெய்வயானையும் வள்ளியும் சமேதரா வலிமைபெ்ருநீதிய அசுர்ரைப் 
போர் செய்து வென்ற மழூரத்தையுடைய கந்தபுரமிரண்டு கோடியாம் 
என்றவாறு. (99) 

(வேறு) 

226, துரவு மகரந்த நறைச்சோலை சூழு தீபக் 

காலின்மணி மண்டபத்திற் கரக்குமணி மாதியர்சள் 

ஆவலுடன் றொண்டுசெய வம்பொ னரியணைமேல் 

மேவும் கவுரிபுரம் விள்ளுமிரு கோடியின்மேல், 

என்றது, கவுரிபுமம். புட்பசசங்கள் இறைககப்பட்ட சோலை சூழ்ந்த மணி 
மண்டபத்தில் இராநின்ற அட்டசத்திகள் பிரீதியடனே எவல்செய்யச் செரர்ன 
மயமான  அரிமாசனத்திலிருக்னேற சவுரிபுமம். இரண்டு கோடியாம் 
என்றவாறு. {73} 

(வேறு. 

229, எம மாற்றண்ட முட்டு கோபுர மாடமா லிகையின் 

மீது யரழ்முனி யிசைகள் பாடவே 

தேம லார்மூலை மாத சாடவே வேதன் மால்லிபு 

srs சூழவே செய்செ யாவெளன 

வாமி சிருமா தேவி சானு வி, யோடு மாலமி 

யாச னத்தின்மேல் வளரு மீசளூம் 

ஆம காசிவ Gana மோவிரு கோடி யண்டமுக 

டோசொல் கோடியாய்ப் பகரு வாரோ. 

என்றது, மாகாசிவலோகம். சொர்னமயமான Cason Guage Sain 
கோபுரம் மாடமாளிகைகளில் தும்புரு நாரதர் apserer கற்தருவச் 
கானஞ் செய்ய, தேமல் முலையையுடைய தேவஸ்இர்கள் *டனஞ்செய்ய, 
அிரமதேவன் மால், தேவதைகள் சூழ்ந்துறின்று செயசெயாவென்று 
நதிக்கு, ஈசுவரனுடைய இடது பக்கத்திலிராறிறை உமாதேவி, கங்கை 
'யாடஞ் சூழ, அழகுபொருந்திய சிம்மாசனத்தில் " இராநின்ற veer: 
புடைய மகாசிவலோகம் இரண்டுகோடி மேல் அண்டநுகடு கோடியா 
ன்று சொல்வார்கள் என்றவாறு ராக



80; அண்டகோள விலாசம் 

(வேறு,) 

250. விரிவா யண்டத் தொகையதனை 

விளம்பு நூறு கோடியதால் 
அரிகால் வருணன் நிருதியெமன் 

- அங்க சோம னீசானன் 

பரிவாய்க் 8ழ்மே லாங்காட்டை 
் பத்தின் பத்தாய்ப் பத்திநிற்குஞ் 

சரியா மண்ட்ப் புறத் தினுள்ளுஞ் 
சாரும் புவன நூற்றெட்டே, 

என்றது, முன்சொன்ன அண்டங்களினுடைய பிரமாணத்தைச் சொன் 
னோம். அதன் மேலான புவனங்கள் இந்திரன், அக்கினி, எமன், திருதி, 
வருணன், வாயு, சோமன், ஈசானன் ஆகத் திக்கு எட்டும் அண்டத்தினுடைய 
ழாகப் பத்தும் மேலாகப் பத்தும் ஆகப் பத்துத் திக்கும் புவனங்கள் நாறும், 
முன்சொன்ன அண்டத்தினுடைய புவனங்களெட்டும் ஆக நூற்றெட்டுப் 
புவனங்கள் என்றவாறு. (72) 

251. கருது புவனத் துறுபூத 
கணங்கள் பரவிப் பணிந்தேத்த 

அருண் மழுவும் வரதமுட 

னபயந் தருங்கை நான்கும்விட 

மருவு மிடற்றின் முக்கண்ணும் 

வனப்பு மரியா சனத்தினருள் 

புரியும் புவனேசு வரியுடனே 

புவன நாத ரிருப்பாரே. 

என்றது, சொல்லாநின்ற புவனத்திலிருக்ன்ற பூதகணங்களெல்லாந் 
தோத்திரஞ் செய்து நமஸ்கரிக்க, மான்மழுவும் அபயமும் (உடைத்தாயும்), 

விஷத்தையுடைய கண்டமும், முக்க்ண்ணும் இவை முதலான அழகை 
யுடைய புவனநாதன் புவனேசுவரியுடனே சம்மாசனத் ,திலிருப்பர் என்ற 
வாறு, ‘ ் (73) 

(வேறு.) 
292. உலகுறு மானவர்க் காண்டுவிண் 

டேவருக் கொருநாளாம் 

அலல்முப் பான்செலி லோர் திங்க 

ளாமென வத்திங்கள் 

இலகுற்றீ சா.றுகொண் டாலொரு 

வாண்டெனு மெமனூரில் 

குலவிய பிதிர்களுக் கெண்கண்டத்: 

தோருக்குங் குறித் தாரே.



மேலுலக முூரைத்த வத்தியாயம் 81 

என்றது, உலகத்தின் மனிதர்களுக்கு ஒரு வருஷம் தேவர்களுக்கு ஒருநாள், 
அப்படி முப்பது நாட்கள் கொண்டது ஒரு மாதம். அப்படிப் பனிரண்டு 

மாதங்கள் கொண்டது ஒரு வருஷம், இந்தப் பிரகாரம் பிதிர் தேவத 
களுக்கும், மற்ற எட்டுக் கண்டத்திலிருக்ன்ற பேர்களுக்கும் வயதாம் என்ற 
வாறு, (14) 

294. அவ்வாண் டிருவா றாயிரங் கொண்டா லதுதானே 
இவ்வார் சதுர்யுக மாகுமவ் வுகமே குறையாமல் 

தவ்வோர்க் கெழுபத் தொன்றே மனுக்களுக் குறுவாணுள் 

இவ்வா றியம்புது மறைநூ லுலினி லுறுவோர்க்கே. 

என்றது, முன்சொன்ன பிரகாரம் பன்னீராயிரம் வருஷங்கொண்டது ஒரு 
சதுர்யுகம். அப்படி எழுபத்தொரு சதுர்யுகங் கொண்டது மனுக்களுக்கு 
வாணாளென்றும், இந்தப் பிரகாரம் வேதங்கள் உலூனில் சொல்லும் என்ற 
வாறு. (75) 

204. இருவா யிரஞ்ச துூர்யுக மோர்தின மெனுமந்நாள் 
பிரவுமுப் பானோர் திங்களத் இங்கள் பனிரண்டாம் 
வருடமவ் வருடம் நாரும் பிரமன் வாணாள த் 
துருகணை னுங்கோடி யமிந்திடிற் கண்ணன் றுயில்வானே. 

என்றது, இரண்டாயிரஞ் சதுர்யுகம் பிரமாவுக்கு gi Homa. அந்நாள் 
முப்பது கொண்டது ஒருமாதம், அப்படிப் பனிரண்டு மாதங்கள். கொண்டது 
ஒரு வருஷம், அப்படி நூறு வருஷங்கள் கொண்டது பிரமாவுக்கு வாணாள். 
அந்தப் பிரமதேவன் கோடிமாவர்த்இ பிறந்து இறந்தகாலம் விஷ்ணுவான 
வர் பாற்கடலில் நி.தஇரை செய்வார் என்றவாறு. (76) 

296, சிலைப்புயச் சுவயம்பு மனுசுவா ரோடட்டன் செகம்யாவும் 
வெலுத்தமன் றுபதன் ரைவதன் சக்குசன் விரைப்போது 
இலக்குமி யார்வைவச் சுதனும்மச் சாவர்னி யிகல்வேந்தைக் 
கலக்யே வேற்றக் கசாவர் வியமனுக் கட்லேமும். 

என்றது, மலைக்குச் சமமான புஈத்தையுடைய சுவ (ர) யம்புமனு-1 ; சுவாரேர 
சிட்ட மனு-2, சகமுழுதும் வெல்லா தின்ற உத்தமன்-3, தாபதன்-க, 

ரைவதன்ல, சக்குசன்-6, வாசத்துடனே கூடிய தாமரைக் கமலத்.திவிருக்கற 
இலட்சுமி கடாட்சம் பொருந்திய வைவச்சத மனு-?, சாவர்னிய மனு-8, 
சத்துராதிகளைச் சயம் பண்ணாதின்ற கசாவர்னிய மனு-9, என்றவாறு. (77) 

536. வளைந்திடும் புலிபரி பிரமசா வர்னியன் மடியாசை 
களைந்இிடுந் தரும சாவர் னியன்மனங் கலங்காத 

உளஞ்செறி சாவா்னியு முசோசிட் டமனு வுலகெல்லாம் 

அளந்தவ னாமெனப் பவுமிய னீரே முறைவாரின்.
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என்றது, சமுத்திஞ் சூழப்படா நின்ற பூமியை யாளான்ற பிரம சாவர் 
னியமனு-10, ஆசாபாசங்களைப் போக்கரநின்த தரும சாவர்னிய மனு-11, 

ஒரு போது மனங்கலங்காத பலத்தையுடைய சாவர்னி மனு-12, சுவாசோ 

சிட்டன்-13, பூமியெல்லா மளத்த மகா விஷ்ணுவுக்குச் சமானமான் பவுமிய 
மன்)-14, ஆக இப்படிக்கு மனுக்கள் என்றவாறு, (78) 

(வேறு) 
937. நித்தியப் பிளயம் மனுலிறத்தல் ' 

நிகழ்த்து நைமித் தியன்பிரளயம் 

உற்ற பிரமன் பகலொறிந்து 

உறங்க லேபிரா கருதப்பிரளயம் 

பெற்றிக் கமலா சனனிறப்பாய்ப் 
பேசு மாத்யந் தப்பிரளயம் 

கத்து கடல்சூழ் பாரண்டம் 

களுமே வுடைந்து புனலாகும். 

என்றது, நித்தியப் பிரளயமாவது பூமியின் கண்ணே. விருக்கன்ற மனிதர் 
கள் இறத்தல். நைமித்தியப் பிரளயமாவது, பிரமதேவன் பகலொமிந்து 

இராத்திரி .நித்திரை செய்தல். பிராருதப் பிரளயமாவது பிரமதேவன் 
இறந்து பிறப்பான். ஆத்யந்தப் பிரளயமாவது ; ' ஒலியாதின்ற கடல் 

சூழ்ந்த பாரண்டங்கள் முழுவதும் உடைந்துசெலப் பிரளயமாம் என்ற 
வாறு. (79) 

(வேறு.) 

298. இப்பொழுதே மாமனுவை வச்சுவகன் 

வாளுளோ வெழுபத் தொன்றாய்ச் 

செப்புசதுர் யுகமதிலே வெழுநான்காங் 

கலியுகத் திற் செல்லு மாண்டோ 

தப்பறவைந் தாமிரத்துக் கறுபத்தி 

ரண்டுகுறை தான்ச காத்தம் 

ஒப்பறுமா யிரத்தெழுநூற் நிருபத்தொன் 
பான்வருட மியம்பக் கேண்மின். 

என்றது, முன்சொன்ன பதினான்கு மனுக்களில் இப்போது ராச்சியம் பண்ணு 
ற எழாவது மனு வைச்சு தன். அவனுக்கு we cept SO) 'தாரு சதுர்யுகம். 

அவற்றுள் செல்லு இருபத்தேழு சதுர்யுகம் போக, இருபததெட்டாள் சதுர் 
யுகம். கலியுகத்திற் செல்லு ஐயாயிரத்துக்கு அறுபத்திரண்டு வருஷங் 
குறை சாலிவாகன சகாப்தம்: ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தொன்பது 
(1729) ஆன்ற வருஷ.த்இல்--மேல் சொல்வோம் என்றவாறு. (80)
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939. மீகாக்கு மிந்இரனை முனிவர்களை 

யலர்மாதை விண்ணோர் தம்மைப் 

பாகார்மொழி சசியென்னு மரம்பையரைச் 

சிறைசெய்து பகலோன் றன்னூர்க் 

கேகாமல் விலக்கேவ ஜூரெரித்த 

வன்'வரூட மானே” நிங்கள் 

வாகான மணித்தேஇ மாலண்ட 

கோளமதை வகுத்தல் செய்தாம். 

என்றது, சுவர்க்க லோகத்தில் இராநின்ற முனிவர்களையுஞ் சீ தாதேவியை 
யும் வாங் மாதுரியத்தையுடைய தேவஸ்திரீகளையுஞ் சிறைசெய்த;, சூரியனைத் 

் தீன்னூரிற் போகவொட்டாமல் விலக்கெ ராவணனுடைய இலங்காபுரியை 
எரித்தவ்ன் பேரையுடைய வருஷம், பரமேஸ்சுவரன் வாகனமயாஇய மாசம், 
நவமணியான தேதியில் பெருமை பொருந் திய அண்ட கோளத்தை 
உரைத்தோம் என்றவாறு. (81) 

(வேறு.) 

240, உசைசெயு மண்ட கோளத் துண்மையை யுலகத் தோர்கள் 

புரையற வுணர ஞான முறுமிகு புகழ மூண்டாய்த 
தரையுறு கலிவல் லோர்கள் சற்சனர் துஇக்கச செய்ய 
மரைமக எருள்பெற் அப்பின் வான்றுய்த்து' வீடு சேர்வார். 

என்றது, சொல்லா நின்ற அண்ட கோளத்தினுடைய நிச்சயத்தை உலகத் 
தோர்கள் குற்றமற அறிய, ஞானமும் மிகுந்த புகழுமுடைத்தாய், பூமி 
யிலிராநின்ற சற்சனர் வித்துவான்௧ள் துதக்கத் தக்கதாயும், செந்தா 

மரை [மலர்] மேல் எழுந்தருளிய இலட்சுமீ கடாட்சம் பெற்று மோட்சத்தை 
யடைவார்கள் என்றவாறு, (82) 

(வேறு.) 
241, அத்தன் வெண்கம லத்தன் மாலுறு 

மண்ட கோளவி லாசமோ 

கத்து வெண்டிரை யமுதெ னக்கவி 
ராச பண்டித னனுவயன் 

மெத்த.வெண்டயி ௬ண்ட சுந்தர 
ராசன் வேம்பத்தூர் வேதியன் 

முத்து வேங்கட சுப்பை யன்சொலு 

மூத்த மிழ்களும் வாழியே. 
௩ பிலவக்க வருஷம். ' * வைகாசி மாதம்.
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என்றது பிரம்மா, விஷ்ணு ருத்திர ஸ்வரூபமா யிராறின்ற அண்டகோள 
லட்சணத்தை சப்தியாநின்றிருக்ன்ற (8) [க்ஷ] ராப்தியி லுண்டான அமுதம் 

போல விருக்்ற கவிராச பண்டிகருடைய வம்சஸ்தனாகவும், ஆயர்பாடி, 

யில் மிகவும் பால் தயிர் அருந்தாநின்ற சுந்தரசாசப் பெருமாள் இருபை 

தங்யை வேம்பத்தூரிலிராநின்ற முத்துவேங்கட சுப்பையினாலே செய்யப் 
பட்ட முத்தமிழ்களும் வாழியாம் என்றவாறு, (83) 

நான்காவது 

மேலுலக முரைத்த வத்தியாய முற்றும். 

அண்டகோள விலாசமும் உரையு முற்றும்.
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