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முகவுரை.
நீரோட்டமும்,

பிரகாசமும் உள்ள கற்களுக்கு ரதினங்கள்

என்று பெயர்.

இத்தகைய கற்களின் குணங்களையும் தோஷங்களையும் கண்டறிவது கடினமான
விஷயந்தான்.
ஆயினும் அவைகளை மக்கள். ஸுலபமாகத் தெரிந்து கொள்ளும்
பொருட்டு, மஹர்ஷிகள், புராணங்களிலும், ஸ்மிருதிகளிலும், சிற்ப நூல்களிலும்,
வைத்திய நூல்களிலும், ரத்தின பரீக்ஷையை மிகத்தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்கள்.
பல மேதாவிகள்,

அ௮க்.நூல்களிலிருந்து

ரத்தினங்களின்

குணங்களையும்

தோஷங்களையும் மட்டிலும் தனித்து எடுத்து, ரத்தினபரீக்ை, ரத்தினசாஸ்திரம்

என்ற பெயருடன் பல நூல்களைச் செய்திருக்கிறார்கள்.
ஆகஸ்தியம்
ரத்ன சாஸ்திரம் 1.
தனது நூலில்,

ஈசுவரதீக்ஷிதர் என்பவர்
உத்பலபரிமளம் 3.
6.

ரத்தினஸாரஸ்ங்கிரஹம்
விசுவகர்மீயம் 5.
வாகடம் 4,
ரத்தினபரீக்ஷகைளைக்
என்று
ஸ்மிருதிஸாரோத்தாரம் 8.

பெயரை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

இன்னும்

எத்தனைபேர்கள்

ஆங்கீரளம் 7,
6.
நூல்களின்
கூறும்

செய்திருக்கிறார்கள்.

என்பதை நிச்சயமாகக் கூறுவதற்கில்லை.
எனினும் தஞ்சை ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலையத்தில் ஹாலாஸ்ய
மாஹாத்மியத்தில் அபிஷேக பாண்டிய சரித்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் ரத்தின.
utes 1.
ஸ்மிருதிஸாரோத்தாரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் ரத்தின பரீக்ஷை 2.
ஈசுவரதீக்ஷிதீயத்திலுள்ள ரத்தின பரீக்ஷை 3. ரத்ன பரீக்ஷை 4. என்ற நான்கு
நூல்கள், ஸம்பூரணமாகக் டைக்கின் றன.
அவைகளிலுள்ள பிழைகளைத் திருத்தித் தமிழில் மொழிபெயர்த்து, ௮
நூல்கள், யாவருக்கும் பயன்படவேண்டி. தஞ்சை ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி மஹால் வெளி
யீடாகப் பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்டிருக்கன்
றன,
இந்நூல்கள்

யாவும்

எல்லாம்வல்ல இறைவனை

மக்களுக்கு

ஈல்ல

பயனைக் கொடுக்கவேண்டுமென்று

வேண்டுகிறன்.

இப்படிக்கு,
K.

S. ௬ப்பிரமணிய

சாஸ்திரி

Waar

ats

॥ ஊரின் சாரின் ॥
॥ என்ரான்; ॥
ayaa எானரிஈ எனிள் ஈம
Yat wana

|

sa னாள் என்ன tl 8 ॥

gealed ஏன் சளளரச சள: |
௭4 எகனர் என் வர்ர ॥ உ ॥

உன்னா.

|

ஸார் ஜார் எானன்ளா் எள ॥ 3 ॥

(08 ஈண் எ ௧028 காகஏண் |
கி் ஜணார் கன் எஷண் ॥ உ॥
ா்ஷாள்ண எண்ணா

எ |

agra wat எ கள் தண

॥ உ

ஸ்மிருதி ஸாரோத்தாரம் - ரத்ன பரீகைஷை.
—
SHH
2a

ரத்நோத்பத்தி,

(2-5)

இனி ரத்னங்களின்

பரீக்ஷையைக்

கூறுகிறேன்.

ச.தனங்களின்

பரிக்ஷையை அறிந்தவன் உலூல் பீரஸித்தியடைவான்.
முனிவர் தவம் புரிந் துவந்தார்.
மேருமலையில் பதரிகையில் அகத்திய
முனிவர்கள் அவரிடம் சென்று கைகூப்பி, ஓ முனி சிரேஷ்டரே/ தேவர்- தான
வர்- கந்தர்வர் - வீத்தியாதரர்- உரகர்-அசுரர் மு ,தலியவர்களுக்குக் கரீடம்-அரை
ஞாண் - குண்டலம்- கண்டாபரணம்- &ீர்த்திவக்திரம்- கணையாழி- கங்கணம் ஆபரணங்களில் ரத்னங்களைப் பதுப்பிக்க வேண்டும்.
முதலிய
தோள்வளை
பரீகஷ்ையையும் எங்களுக்குச்
உத்பத்தியையும்
ரத்னங்களின்
ஆகையால்,

சொல்லவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள்,
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ஜனிஎர் Faq எனா BAB SAAS |
சொன்னாக் ஸீரா வினை எ | & II
HAMAR

௭௭ எக் வர்ணா |

எத் எண் ॥ ட॥

னான்

அதைக் கேட்ட அகஸ்திய முனிவர், தேவர்களுக்கு உபகாரத்திற்
(6-7)
காக ரத்னங்களின் உத்பத்தி, அவைகள் கிடைக்கும் இடங்கள், அவைகளின்
நிறம், குணம், தோஷம், விலை, எடை போட்டுப் பார்ப்பதற்கு அளவிடும் முறை,
எடை, ஹஸ்தஸம்க்ஞை இவைகளைக் கூறலானார்.

ஏர ரன என் என் ௭6 (சாஸ) BAA: |
சாண னள ஏட னான் ॥௨॥

ன் சாண் ளா எப
சாகா சள 9 ன் விள

॥ 5 ॥

(6-9) முன்பு, ரத்னங்கள் பூமிக்குள் எங்கும் இருந்தன.
பூமியானது ரத்னகர்பை என்ற பிரஸித்தி பெற்றிருந்தது.

பிறகு,

வஜ்ராஸுரன்

என்று

ஒரு.

௮ஸுரன்

தோன்றினான்.

அதனால்

௮வன்

தேவர்களை அழித்துவந்தான். அவன் வஜ்ரமயமான தேஹம் படைத்திருந்தான்.
௮வன் தனது வலிமையால் மூன்று உலகங்களையும் ஆக்ரமித்துக்கொண்டான்.
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Ha aay Teg Ta வ் & எள் ॥ (1 ॥

wa eg eae ௭௪ ௭௬ என்ரு |
10 ௭௪ 8௪7 ஏண்டி எள் 1 69 1
என் எண்ண
SN
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Brg எனகு“ விர ராக ஏரி என் என் ॥ (1 ॥
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ரத்ன பரீக்ஷை

தேவர்கள் எல்லோரும் அமராவதிக்குச் சென்று
உடனே,
(10-14)
ஓ தேவர்களுக்குத் தேவனே! பாகாஸ-ரனை
தேவேந்திரனை வேண்டினார்கள்.
வஸுக்களின் தலைவனே! தேவர்
வதைத்தவனே! நீ ஐயம் அடையவேண்டும்.
களுக்கு அரசனே!

வருந்துகிறவர்களைக் காப்பாற்றுகிறவனே/ வ்ருத்ராஸுரனைக்

கொன்றவனே! அஸ-₹ரர்களின் பகைவனே! வஜ்ராஸ-ரனைத் தாங்கள் ஜயிக்க
வஜ்ராஸுரனைக் கண்டு நாங்கள் நடுங்குகிறோம். எங்களைக் காப்
வேண்டும்.
பாற்ற வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு கைகூப்பி நின்றார்கள்.

னான

TaAs wag TAAT™Uy || ¢¥ ॥

aRramal Ja TATAAATAT: |
எச் waat art எரிக் கடம

84 ॥

கான ஏகன் எரி ஈனக் |
amet: fara aa சோரா ௫௭8 ॥ 16 ॥
இந்த ஸ்துதியைக் கேட்டு எந்தோஷமடைந்த இந்திரன்,
(14-16)
ஓ அக்னி முதலிய தேவர்களே! நீங்கள் வந்திருக்கும் காரணத்தைத் தெரிந்து
அக்காரியத்தை ஸாஇித்துவிடுகறேன் என்று அவர்களை ஸமா
கொண்டேன்.
தானம் செய்து அனுப்பினான். உடனே இந்திரன் கபடமாக பிராமண வேஷம்
பூண்டு வஜ்ராஸுரன் இருக்குமிடத்திற்குச் சென்றான்.
Aled
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etal என
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சாணான் ரள எ 8 ATM
[கள்ளர் எள

|

V9 Uh

௭௭௭ |

சிணா கரன் ண்ண எ 112 ॥
(௭0 எனா ௭8 எ எனி எ

|

எனின8 Bele alt aT GATTI! (5 ॥
என் caeararai என் என் ஈன் ary |

TAGE TUF} GAMES
(12-20)
அழைத்து, அவரை

வஜ்ராஸுரன்,

பிராமணன்

(௩௨ ॥
வருவதைக் கண்டு எதிர்கொண்டு

ஆஸனாதி உபசாரங்களால் பூஜித்து,

தாங்கள்

வந்த காரியம்

என்ன? தங்கள் மனதிலிருப்பதைச் சொல்ல வேண்டும், தங்கள் விருப்பத்தைப்
உடனே, பிராமண வேஷம் பூண்ட இந்திரன்,
பூர்த்தசெய்கறேன் என்றான்.

4

ஊன!

மஹா பாச்யவானான

நீ எனது

சரீரத்தை

எனக்குக்

விருப்பத்தைப் பூர்த்திசெய்ய
வேண்டும்,

என்று

வஜ்ராஸுரன், இது கபடமென்றறிந்தும், தனது சரீரத்தை

அவருக்

அழ$ூய

உன்

விரும்பினால்
கேட்டான்.

ஹே வஜ்ராஸுர

கொடுக்க

உடனே, பிராமண வேடம் பூண்டிருந்த இந்திரன்,
குக் கொடுத்துவீட்டான்.
வல்ராஸுரனுடைய சிரஸ்ஸைத் தனது வஜ்ராயுதத்தால் துண்டித்தான்,

கர என் 8௪ எனன

ஈஈ: |

௬ நகண் ௫; எனாண்ாரர 11 VL UI
என ௬

கா

என

ளக

|

ast wer ERA TWAT Gat FEU! RZ II
இன்ன இள எதனா என்ட
பு
எளி என AFAATRAT ATATAA: | 53 ॥
(21-23) உடனே தேவர்கள் ஆகாயத்தில் துந்துபி வாத்தியத்தை முழக்
அவனது உடலிலிருந்து
இனார்கள். அப்ஸரஸ்ஸாுகள் நடனம் செய்தார்கள்.
எல்லாவீத ரதன ஜாதிகளும் உண்டாயின.
தேவர்கள் அவைகளில் சிறந்த
ரத்னத்திற்கு வஜ்ரம் என்று பெயரிட்டனர்.
அவைகளில், தலை, மார்பு இவை
களில் உண்டானவைகள் பிராஹ்மண ஐஜாதியாம்.
கைகளில் உண்டானவை

க்ஷத்திரிய ஜாதியாம்.
உண்டானவை

நாபியிலுண்டானவை

வைசிய

ஜாதியாம்.

கால்களில்

சூத்திர ஜாதியாம்.

dat உளண்ோஎ௭கஸ |
Tala எனக் ர 8௪ என் ஈகா ॥ ௩9 ॥
A TAH: ABI Anes-qragalaa: |
at at எக் சர எள ॥ 56 |
சாரர் ஏண் ஜாஎன் ர; |
என எண களை ॥ RE ப
என என் ச: குளிஈரர் ga wer + |

எணறிக் என் கன erg adbat: || Rw I
(24-27)

பிறகு, தேவர்கள், உரகர்கள், ஸித்தர்கள், யக்ஷர்கள், இன்னரர்

கள், ஆகியவர்கள் ௮ந்த ரத்னங்களை எடுத்துச் சென்றனர்.
இப்புவியில் பிரகாசப்படுத்தப்பட்டது.
எட்டு.

அவைகளில்

ஒருதாதி

அதில் மிகுந்ததே

இப்புவியில் வஜ்ரம் இடைக்குமிடங்கள்

யுகங்கள்தோறும்

இரண்டிரண்டு

ஆகரங்கள்

ரத்ன பரீஷ்ை
காணப்படுகின்றன.

அவைகள்

8

யுகத்தின் முடிவில்

நாசம் செய்யப்பட்டு

சிறி

தாக ஆகின்றன.
வஜ்ரங்கள் இந்திரனுடைய பெருமையால் இவ்விதம் ஒரிடத்தி
விருந்து மற்றோரிடத்தில் மாறுகன் றன.
வஜ்ரங்களின் குணங்களையும் தோஷங்
களையும் பரிக்ஷித்துப் பார்த்.து, அதன் விலையை நிர்ணயிப்பவனுக்கு

அசவமேதம்

செய்வதைக்காட்டிலும் அதிகமான புண்ணியம் சடைக்கும்.
டவல

உர

ஆட

on

at a APT WN St Hel ஊனா

சோ னிர் ஈன் என்னா Way tl ௩௪ ॥
சரா ara sea AAA ASAT: |
aigagasesa far4 Betanard ॥ ௨5 |
கிர் அ உன்னின் சாட
ச் ரண எசா சாகன்
(88-90)

வஜீரத்தின்
. இடிவிமும்;

குணமோ,

தோஷமோ

விலையை மதித்தால்,

॥ 3௨ ॥

தெரிந்தகொள்ளாமல் யுக்தி இல்லாமல்

மலைமீது இடி. விழுவதுபோல

அவன்

தலையில்

இது நிச்சயம்.

வஜ்ரத்தில் பிராமண ஜாதி, க்ஷத்திரிய ஜாதி, வைச்ய ஜாதி, சூதீர ஜாதி
என்று நான்கு ஜாதிகள்.

அவைகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஸ்திரீ ஜாதி, புருஷ ஜாதி,

நபும்ஸக ஜாதி என்று மூன்.று பேதங்கள்.
வலராதி ரதனங்களில்
நல்ல ஒளி, பெரிய
உருவம், வட்டவடிவம்,
இவைகள் உள்ளவைகளாகவும், பிந்து, ரேகை இல்லாமலுமிருப்பவைகள் புருஷ
ஜாதிகளாம்.

ஊகார எனன; இடா;
‘\
Bas
க
oa NEN
௭௭ எம் ஏண் என்ளிண ॥ 31 ॥
௭ வகா ளா எனச் ஆச. |
எரிகளிர் என ஒ: ஈஷிஏ காண்க | 22 ॥
Gise gaara ae Tesh waar |
aT APATA YA TOMAATEAT | 23 II

சின் ஏண் என கன் Ram |
க் எ GUT Faas

BHT

38 ॥

(81-34) கோடுகள், புள்ளிகள் உள்ளவைகளாய்ச் சிறிய உருவமுள்ளவை

ceererttart|

6
கள், ஸ்திரீ ஜாதி
வைகளாம்..

இவைகளில் நல்ல ஒஓளியுள்ளவைகள் சிறந்த

ரதனங்களாம்.

அவைகளை

ஆபரணங்களில் இழைக்கவேண்டும்.

தீராஸம்
(கல்லின் உட்புறத்தில் பொரிசல் அல்லது கொப்பளம்), காக
பதம், ரேகை, சிறிய உருவம், உடைந்து. சிதறிய புள்ளிகள், அழுக்கு இவை
களுள்ள கற்கள் நபும்ஸக ஜாஇிகளாம்.
இவைகள் கடைத்தரமானவைகள்.

பெரியதான புருஷஜாதி ரத்னத்தை வீட்டில் வைத்திருப்பவன்
வானாக இருப்பான்,
நான்குவித புருஷார்த்தங்களையும் அடைவான்.
ஓ

முனிவர்களே!

ஸ்திரீ

ஜாதி

ரத்னங்களைத்

தனது

பொக்கிஷத்தில்

புத்திரர்களையும்,

வைத்தஇருப்பவன் சிறந்த ஸ்திரீயை அடைவான்.

பாக்க

பெளத்திரர்

களையும் அடைவான்.

Sara 75 என விச
SN

எ

Noa

|

~

சிக. ஒளக

| 86 II

ஈன் ஈன்: எரா ॥
(35) நபும்ஸக ரத்னங்களை வைத்திருப்பவன் வீரியத்தை இழப்பான்.
தாரித்திரியத்கை அடைவான்.
அது துக்கத்தையும் சோகத்தையும் பயத்தையும்
கொடுக்கும். ஆகையால் அதை ஒதுக்கிவிட வேண்டும்.

ரத்னோத்பத்தி முற்றும்.

qa THAT |!
wali ளின் ஏலா ஏர எ |
ள் ஏ னாள் ஏரார் ரன எ ॥ $ |

சன் ஜா அக

வஈக எனன; |

ண் எனி எளசர் கிண: ॥ உ ॥
93௫ ஏர எ எம் ஏளன: |
1 எ ளார் ஈன் விக்ன
3 ॥
குண

(4-3)

தோஷங்கள்.

ரதீனங்களின் உத்பத்தி, ஜாதி, குணம் இவைகளைப்

vitals gl

Tor Litengey
பார்த்து அவைகளில் தோஷமில்லாமல்
தில் வைத்துக் காப்பாற்ற வேண்டும்.

7

குணமுள்ள ரத்னங்களைப்

பொக்கிஷத்

இருதயுகத்தில் கலிங்க தேசத்திலும், கோஸல
தேசத்திலும்
வஜ்ரம்
உண்டாயிற்று.
திரேதா யுகத்தில் இம௰௰மலையிலும் மதங்க பர்வதத்திலும்
உண்டாயிற்று.
துவாபர யுகத்தில் பெளண்டிரகம்-ஸுராஷ்டிரம்
இரண்டு
இடங்களிலும் உண்டாயிற்று.
கலியுகத்தில் வைராகரம், ஸோபானம் இரண்டு
இடங்களிலும் உண்டாயிற்று,

ஏரா. ரச எனா

ரோ; ன ஈகி(98 |

அனாள் ளா எண் Tees: UY UI
TERM ஜன் ஏ எள$க சோ |

வின

(ஈ$) ர்க் ௭8 ச ஈரா ண்ட

௩ ॥

என் eget tar ara: eas Taq

8 எனா

டான கிர எ

| உ ॥

அள ன சா ரிள கனா எச எலி |
ணணனார் ஏண்ணா உட ॥
(4-2) வஜீரங்களின் குணங்கள் ஐந்து. ' தோஷங்கள் ஐந்து,
(நிறம்) நான்கு விதம். இவைகளைக் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

அறுகோணமாக
எட்டு தளமாக

இருத்தல்,

சாயை

இருத்தல், கனமில்லாமல் இருத்தல், ஸமவடிவமுள்ள
முனை கூர்மையாக இருத்தல்,

அமுக்கு

இல்லா இருத்

தல் என வஜ்ரத்தின் குணங்கள் ஐந்து.
மலம் (அமுக்கு அல்லது மங்கல்)
பிந்து (புள்ளி) ரேகை (கோடு) திராஸம் (சிதைவு அல்லது பொரிசல்) காகபதம்
(காக்கையின் கால்போன்ற கோடு) என ஐந்து தோஷங்கள்.
வெளுப்பு,

சிவப்பு,

மஞ்சள்,

கருப்பு

என

நான்குவித

நிறங்கள்.

இந்

நான்கு நிறங்களும் முறையே பிராம்ஹண - க்ரத்திரிய-வைச்ய- குத்ர ஜாதிகள்
கரிக்கும் தக்கவைகளாம்.

எ்வ்ண் சான்ற சாகா |
ராஜை எனன போர்ன் ॥ ௪ ॥

HA WARE BZA எக் |
ராகில் எள் எள் ௭8 ॥ 6 ॥

8

பப்பி
கனக்க FOI AMAA எள் என. |
ஜூ: என
ஈசி
mye

சோளா.

என் ௭௭
ஏன

ஏரார்!

॥ Le A
|
(₹ i

(8-11) குணமுள்ள பிராம்ஹண ஜாதி வஜ்ரத்தைத் தரிப்பவன் யக்ஞம்,
தானம், தபஸ்ஸ-? இவைகளால் அடையக்கூடிய பலன்களை அடைவான்.

குணமுள்ள க்ஷத்திரிய ஜாதி வஜ்ரத்தை வீட்டில் வைத்திருப்பவன் ஐயம்,
பராக்ரமம், சத்துரு நாசம் இவைகளை அடைவான்.
குணமுள்ள வைச்ய ஜாதி வஜரத்தைத் தரிப்பவன் கலா ஸாமர்த்தியம்,
பதார்த்தங்கள், பிரஜைகளின் ஷேமம், புகழ் இவைகளை அடைவான்.
குணமுள்ள சூத்திர ஜாதி வைரத்தைத் தரித்தால் பரோபகாரம் செய்தல்,

ஸாமர்த்தியம், தன தானிய ஸமிருத்தி இவைகள்

௭ எள

உண்டாகும்.

ணாள ஏரார் எர |

கன் ஊண் எக் என் ௭ 8 AT AAT
வர்க கட ஏண் எள |

௩௩ ॥

ஒலிச் எனா

சேகள் ஏண்ட | 85% ॥
ன்ன எட் eguaa: எனன; |
wet aftaaeg ச ரகக; ॥ 69 ॥
(22-14) மல தோவுமுள்ளது
௮ழுக்கடைந்ததைப்போல
ஓளி மங்கி .
யிருக்கும். அதைத் தரித்தால் விஷப் பல் உள்ளவைகளால் (பாம்பு முதலியவை
களால்) பயம் உண்டாகும்.

ஓரத்தில் அழுக்கு இருந்தால் வியாதி, பயம் உண்டாகும்.
அழுக்கு நடுவி
லிருநீதால் பயமில்லை,
பிந்து (புள்ளி) என்ற தோஷமானது, பிந்து, ஆவர்த்தம், பரிவர்த்தம்,
யவை, என நான்கு விதமாகக் கூறப்பட்டிருக்கன்றது.
பிந்து என்பது சிவப்
பாகவும் வட்டமாகவும் இருக்கும்.
ஆவர்த்தம் என்பது சிவப்பாகவும் வட்ட
ட
வலமாகச் சுழித்தும் இருக்கும். பரிவர்த்தமென்பது சிவப்பாகவும்
வட்டமாகவும், இடமாகச் சுழித்தும் இருக்கும்.

ரர் காவான் எாளல்க

Tso பரிக்ை

9

ஈரம் அனர் ர கரக் ॥ 95 |
௭௭ சள

dias அர் இள ௭ |

THAT னார் எளனார் இள

|) 66 ॥

aa: 8: கனனார் TAA: faa wad |
ஈஸ் ஏர AMAIA எள்

॥ Vw Il

(15-12) பிந்துதோஷமானது, ஆயுள், தனம் இவைகளை நாசம் செய்து
விடும்.
அவர்த்தம் என்ற தோஷம் பயத்கையுண்டுபண்ணும்.
பரிவர்த்தம்
என்ற தோஷம் வியாதியை உண்டுபண்ணும்,
யவையின் பயனைக் கூறுகிறேன்.
யவையானது இிகப்பு, மஞ்சள்,
வெளுப்பு என மூன்று விதமாம். யவை சிகப்பாக இருந்தால் யானை குதிரைகள்
அழியும்.

யவை

மஞ்சள்

நிறமாக

இருந்தால்

குலத்தையே

அழித்துவிடும்.

யவை வெளுப்பு நிறமாக இருந்தால் தனத்தையும் ஆயுளையும் விருத்திசெய்யும்
என யவை (யவை தானியத்தைப்போன்ற உருவம்) என்ற பிந்து Cee?) வின்:
தோஷங்களும் குணங்களும் முழுமையும் கூறப்பட்டன.

wa tat —
asaatat Yat ளே ஏணகள AGT |
wrataat
war tar TES

fe.

| ke 1

Ox

த்

GASAAELAL Al BAM எ எனி |
tar aaa
(18-19)

இனி

saa astaferat 1 ₹₹ ॥

ரேகையை

(ரேகை-கோடு)க்

கூறுகிறேன்.

ஸவ்ய

வக்த்ரம்- (வலது பக்கத்தில் முகம்) வாமவக்த்ரம் ( இடது பக்கத்தில் முகம்)
சேத
- ம்
(ஈடுவில் விட்டிருப்பது)
ரேகை

இருக்கும்

சேதகம்

கோடு)

என்று

இருபக்கங்களிலும்

பெயர்.

இவ்விதமாக

(நடுவில்

முகப்புபோல்

ரேகா

விடாமல்

தொடர்ச்சியாக
காணப்பட்டால் அதற்கு

தோஷங்கள்

ஐந்து விதமாகும்.

இவைகளில் :-வலது பக்கத்தில் முகப்பு உள்ளது சுபமானது.

சுப பலனைக் கொடுக்கும்.

இடது பக்கத்தில் முகப்பு உள்ளது பயத்தை உண்டுபண்ணும்.
நடுவில் விடுபட்ட. கோடு
உண்டுபண்ணும்.
ஸாதாரணமான

R, 2

வெட்டுக்காயத்தையும்,

சித்தப் ந

கோடு ஆயுதத்தால் பயத்தை உண்டுபண்ணும்,

களின் ௮ழிவையுண்டுபண்ணும்.

எள் ளாக எ௭ எசான் எண்ணாக |

ஏத: காவன் ஊண் என் raz i Ro I
@ SAMA FA a AHS Ete |
AAT WAM எ கி் எண ॥ AL ॥

கரகிஎ் எ என் எச எ ரா ர |

“ஏர் எரு DM AT TATE AAyMAT 1 2
என் எனானின[ ஏர் ॥

tert A IEP LAAT

இருபக்கங்களிலும் முகப்பு அல்லது கத்தரிக்கப்பட்டதுபோல் காணப்.
படும் “சேதகா”' என்ற கோடு காணப்பட்டால் அந்த வஜ்ர ரக்னம் பந்துக்

are eagne par 7 er vscagnangr notre jar rene iets
conic teaianeg teen qs eneprtepam

ஊர!
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(80-22)
வைரம் உடைந்திருந்தால் சித்தப்பிரமையை உண்டுபண்ணும்.
இராஸம் (சிதைந்தது போலவோ அல்லது கொப்பளமுள்ள.துபோல3வோ காணப் ,
படுவது) என்ற தோஷம் காணப்பட்டால் மனதுக்கு பயத்தை உண்டுபண்ணும்; ்
நிச்சயம், வஜ்ரத்தில் காக்கையின் காலைப்போல காணப்பட்டால் அந்தக் காகபத
மென்ற தோஷம் அதிசிக்கிரத்தில் மரணத்தைக் கொடுக்கும்,
அல்லது செல்வம்
யாவும் அழிந்து விடும், தலைப்பு உடைந்தது, முனை உடைநீதது, தளமில்லாதது, |

நான்கு தளமாக உள்ளது, ஒளி இல்லாதது இவைகள் தோஷத்தை (கெடுதலை) |
உண்டுபண்ணும். ஈன்மையை உண்டுபண்ணாது என்று ஸோமபூபாலன் வஜ்ர
ரத்னத்தின் தோஷங்களையும் குணங்களையும் கூறியுள்ளார்.
|
வஜ்ர பரீஷை முற்றும்.

அ

கோணா!
oO

கள

5

॥

விர் காக்ணட |
A

7

்எஜார் என்கன

MUAY Aa AKG ASAT:

1 ॥
|

Gea எள் அளிக்க ॥ ௩ ॥
முத்துக்களின்

பரிக்ஷை,

(2-2) யானை, பாம்பு, மேகம், மத்ஸ்யம்-இவைகளின் தலையில் முத்துக்
கள் உண்டாகின்றன.
மூங்கில், சிப்பி, சங்கு இவைகளின் கர்ப்பத்தில் முத்துக்

ர்த்ன பரீக்ை

கள் உண்டாகின்றன.
களாக

ஆூன்றன.

மேகங்களில் ஜலபிந்துக்கள் விழுந்து அவைகள் முத்துக்
இந்த

சென்றுவிடுகிறார்கள்.

11

முத்துக்களை

தேவர்கள் ஆகாசத்திலேயே

எடுத்துச்

ஆகையால் இவைகள் கிடைப்பது அரிது.

எளா£ள் YET Aros ATA எள |
WEG Oot SLIATAG Ber sr பு. 3 ॥
FRG WSad Id Aras MAAS TS |
TAT WGAWMA TAALIAATTW | ¥

காணிஎகுளஷ்டம் எள்கள்ள் ஸா|
HAAS As ATTA MN & I
(8-5) யானை, பாம்பு இவைகளின் தலையில் உண்டாகும் முத்துக்கள்
தவம் செய்யாதவர்களுக்குக் இடைப்பதரிது.
இக்கலியில் சிப்பிகளில் உண்
டாகும் முத்துக்கள் (ஸமுத்திரத்தில்) ரக்னாகரங்களில் மனிதர்களுக்குக் கடைக்
கக்கூடியவைகள். மேகத்தில் உண்டாகும் முத்தானது கோழி முட்டையைப்
போலவும் வட்ட வடி.வமாகவும் அழுத்தமாகவும் கனமாகவும் கூரிய ஒளியைப்
போல் மிகவும் பிரகாசமுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
இது தேவர்கள் தரிக்கத்
தக்கது, மனிதர்களுக்குக் கடைப்பது அரிது.
காம்போஜ தேசத்திய கஜத்தின் மஸ்ககத்தில் உண்டாகும் முத்துக்கள்
நெல்லிக்கனியைப்போன்ற உருவம், காத்திரம், ஓரங்களில் சிவப்பான மஞ்சள்
நிறம், மங்கலான பிரகாசம், இவைகளுள்ளதாக இருக்கும்.

Gist ae ஈர் எிசனுள் எ௪எ16 |
qorctat எ ரன ஏக்: கக || 6 (|

க்கக் வ்க௭கர் ஜோரரளர |
ஏன் ௭௭4
ளர்க ரவி ॥ © Ul
எர்ப்பத்தின் தலையில் உண்டாகும் (காகரதனம் எனப்படும்)
(6-2)
முத்தானது வட்டவடிவமாகவும், மிக ரமணீயமாகவும், நீல நிறமாகவும், மிகுந்த
வாஸுகயின் குலத்தில் உண்டாகும் இந்த
ஓளியுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
ரத்ன த்தைப் புண்ணியம் செய்யாதவர்கள் கண்ணாலும் பார்க்க முடியாது.
காட்டுப்பன்றியின்
வடி.வமும் அதன் பல்லின்

தலையில் உண்டாகும் முத்து பன்றியைப்போன்ற
இது புண்ணியம்
ஒளியும் உடையதாக இருக்கும்.

செய்யாதவர்களுக்குக் கடைப்பதரிது,

12

ஊரி!

ஏளன

ள் விக் சர |

ரரசவிரோஎகள் எள (ன்) ஜாகை ॥ ¢ Il
AAT UNA

ளாண் எத

BS HSAAB

|

ஏன்; ஏர் எணண: ॥ 8 ॥

ஈனிஈகர் வினா ரகக 8 |
கானார் ர. கான் TIL DAT ॥ Ve Il
(8-10)

திமி

என்ற

மத்ஸ்ய வீசேஷத்தின் தலையிலுண்டாகும்

முத்

தானது குன்றிமணியின் காத்திரமூள்ளதாகவும்
லேசாகவும்
இருக்கும்.
பாதிரிப்பூ (வீன் நிறம்) வைப்போலவும் ஒளி குன் றியும் நல்ல வட்டவடிவமாகவும்

இருக்கும்.

மூங்கிலில் உண்டான து சந்திரனைப்போன் ற பிரகாசமுடையது,

(மழம் விதை)

பழத்தின்

அளவுள்ளதாகவும்

இருக்கும்.

இது

௮சோக

வெகுவாக

புண்ணியம் செய்தவர்களுக்குத்தான் கிடைக்கும்.
இதை வேத மந்திரங்களால்
ரக்செய்து காப்பாற்ற வேண்டும்.
சங்குகளில் உண்டாகும் முத்துக்கள்
ஆலங்கட்டியின் நிறம், புறு முட்டையின் காத்திரம், நல்ல ஒளி இவைகளையுடை
யதாம். இது சிறந்தது. பாபங்களைப் போக்கும்.

Ofest arqaaea fea எனக |
ரானிக ௭௭௭ க்கம் ஏ ॥ ₹₹ ||
alai faa wt wee கண எண்க௭: |
DUIS

Ons

a attr: alee;

(11-12)

ப்பியிலுண்டாகும்

5.

பட

சட.

(ata) னான் fares:
முத்தானது

சிங்களம்,

I 82
ஆரவாடம்,

ஸீகம், பர்பரம் இந்த இடங்களில் ஸமுத்திர மத்தியில் உண்டாகின்றது.
யில் சூரியன்

அவைகளை

ஸஞ்சரிக்கையில்

சிப்பிகள்

மேகத்திலிருந்து

உட்கொள்ளுவதால்

மங்கலாக இல்லாமல் ஒளியுள்ளதாக இருக்கும்.

ஊக எனா

ஸ்வாதி

|

ஜலபிந்துக்கள்

சிதறி

|

முத்து உண்டாகிறது.

இது

;

விழும்

இந்த

இது சிறந்தது.

ஏனா: சாகா

Raha Swat a வின் எனக

கச்ணானா எல:

பார

|

|| 83 |)

ஈர் எம் எனி
ரை |

எ௭ச் கஜன் ஏரிஈகள் ATT Il eI

18

ரத்ன பரீக்ைை

எனின் ஈரச் சரக 8, |
Ged Wars aq என்னன்ன கண || 6டி ॥
(18-18)

சிப்பியில்

உண்டாகும்

முத்துக்கள்

மேகஜல

பிந்துக்களின்

அனுளரித்து பெரிதாகவும், நடுத்தரமாயும், சிறிதாகவும்
அளவை
இவைகளின் விலை இவைகளின் காத்திரத்தைப் பொருத்ததேயாம்.

இருக்கும்.

ருக்மிணி என்ற சிப்பியில் உண்டாகும் முத்துக்கு ப்ரமெளக்திகம் (சிறந்த
முத்து) என்று பெயர். இது சுத்தமாகவும், குங்கும நிறமுள்ள தாகவும், ஜாஇக்

காயின் காத்திரமுள்ள தாகவும் இருக்கும்,

இது மிகச் சிறந்தது.

ரத்ன பரிக்ை

யில் கைதேர்ந்தவர்கள் இதற்கு விலை மதிப்பே இடையாது என்று கூறுகின் றனர்.

இது

கிடைப்பதரிது.

இது

அரசர்கள்

தரிக்கத்தக்கது.

ஸ்வல்ப

பாக்கியம்

செய்தவர்களுக்குக் கிடைக்காது.

ஏன் எனச் விற்க என்னா |
சாளர

qarsa Bate i Ve Ul

Waar GS Ad FAAS BAA |
ணச் ஏ ஈன் ஏ விற்கு எண. ॥ Vw Il
இம்ஹளத்தில்
(16-17)
இனிமையான நிறமும் உள்ள து.

உண்டான

முத்தானது

வழவழ

ப்பும்

ஆரவாடத்தில் உண்டான முத்து மஞ்சள் நிறமாகவும், சுத்தமாகவும்
இருக்கும்.
முத்து நிர்மலமாகவும் வெண்மையாகவும்
உண்டான
பாரளீகத்தில்
இருக்கும், இது சிலாக்கியமானதாம்.
பர்பர தேசத்திலுண்டாகும் முத்தானது சிறிது பசுமையாகவும் பள
ப்ளப்பு இல்லாமலும் இருக்கும்.

Seas Berar: Tae விக
மன் எ என்னார் எனா ச

கனை:

ஏிகளாள் ளன

|
॥ 8௪ ॥

|

அளை: GAMA எ ௭ ஊக:

|| 85 ॥

விண்ணே ஊண் விக J A 1
AMAT g IT AGAATART FAT | Re |

14

ceractert |

ainda naeort awe ர்க
சார் சன்ன

|| RU)

(16-21)
முத்துக்களின் மஹா தோஷங்கள் நான்கு,
நடுத்தரமான
கோஷங்கள் ஆறு,
ஆகப். பத்து தோஷங்களின் இலக்கணத்தைக் கூறுகிறேன்.
முத்தின் ஒரு பக்கத்தில் இப்பி ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும்.
இதற்கு சக்தி
லக்ெம்-இப்பி
சேர்ந்தது என்று
பெயர்,
இந்த
தோஷமுள்ளது குஷ்ட
ரோகத்தை உண்டுபண்ணும்.

முத்தில்

மீன் கண்போலக்

யாகம்
- மீன் கண்
உண்டுபண்ணும்,

என்று
்

காணப்படும்.

பெயர்.

இது

இந்த

தோஷத்திற்கு.

நிச்சயமாக

புத்திர

மத்ஸ்

நாசத்தை

ஒளியழிந்து நிறம் குன் நிய முத்துக்கு ஜரடம்-கிழடு ( நாள்ப்பட்டு உருக்
குலைந்தது) என்று பெயர்,
இது தாரித்திரியத்தையுண்டுபண்ணும்.
ஆகை
யால் இதை

நீகீடிவிடவேண்டும்.

விக் னான் கள |
ஏணளாரரிம் ஏரள்சா் ௭௭ ௭௪ | RZ ॥
சாட [88௭ எகர ௭௭ வின்ச் |
faa aa ஈணார் ஏன 1 இளை

॥ 83 ॥-

HITa(a)ea ag ae ஸளாண் |
விக்க
3௭ எண்ன | ௩9 ॥
(2௮)
பவழ நிறமுள்ள முத்துக்கு அதிரக்தம் என்று பெயர். அதைத்
தரித்துக் கொண்டால் மரணமடைவான்.
ஸந்தேகமே இல்லை,
முத்தில் ஒன்றுக்கு மேலொன்றாக வளையங்களிருக்கும்,
இந்த தோஷத்
தற்கு திருவிருதம் (மூன்று வளையங்களுள்ளது)
என்று
பெயர்.
இதைத்
தரிப்பவன் (ஸங்கடங்களிலிருந்து மீளுவ.து.?) துர்ஈபுமாம்.
ப்
மூத்தில் வட்டமாக இல்லாமல் சுழிகளிருந்தால் அநத தோஷத்திற்கு
சர்படம் என்று பெயர்.
இதைத் தரிப்பவனுக்கு எப்பொழுதும் அபகீர்த்தி
உண்டாகும்.
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18 4. ப ௨6 Il

HIT சிகரம் என்ர |
ஏர் ஏரசிஎ ஏ எனின் க என்ரை ॥ ஈட |
(5-2)

முக்கோண

வடிவமான

முத்து

ளெளபாக்கியத்தை

அழித்துவிடும்.
்
8ீண்டு (காத்திரமாக இல்லாமல்) இருக்கும் முத்துக்கு கருசம் (ம்பிய து)
என்று பெயர். இது புகழை அழித்துவிடும்.
ஒரு
விழுந்தது)
வீடும்.

பக்கத்தில் ஒடுக்கு விழுந்ததற்கு கருசபார்ச்வம் (பக்கத்தில் ஒடுக்கு
என்று பெயர். இந்த தோஷம் உத்தியோகமற்றவனாகச் செய்து

வட்ட வடி.வமாக இல்லாதது, பீடமுள்ளதது - (அடிப்பக்கத்தில் பீடம்
போல் மட்டமாக இருப்பது அதாவது ஸமதரையில் வைத்தால் உருண்டு ஓடாமல்
பலகையைப் போல் வைத்த இடத்திலேயே
அசையாமலிருக்கும்படி அகன்று
இருப்பது), உடைந்தது, விரிசலுள்ளது,

சுறுக்கமுள்ளது,

மாக இல்லாதது, நல்ல குணமில்லாத.து,
வைகளாகும்.

இந்த

பார்வைக்கு

முத்துக்கள் குறைந்த

ama ஏர் எனக் |
ஏர் வின்ச் எனா
ணகி

ரமணீய

விலையுள்ள

tl Ve A

௨௨6

எத் சொற் ௭ சிங்க் எர|
yea dea sea aftiseraa ௭ ௭8 ॥ 5௩5 ॥

ad tallaela aa ணகர Yar |
afa aiquirad ளிக்க 0 எரர் {| Ze Ii

|

ஈன(ஜூ84 சணி; எர்ளர் ஈர
(26-91)

நகஷத்திரத்தின்

ஒளியைப்போன்ற

தகட்க

முத்துக்கு

ஈஸாுதாரம்'” என்று பெயர்.

த்”
நல்ல வட்ட வடி.வமான (உருண்டை வடிவமான) முத்துக்கு *குணவ
என்று பெயர்.

தோஷமில்லாமலிருப்பதுடன்
என்று பெயர்,

நல்ல

ஓளி

வீசும்

முத்துக்கு

* நிர்மலம்”

ஊன

16

வடிவமும்
எடையில் அதிகப்பளுவும் சந்திரபிம்பம் போன்றும் வட்ட
இல்லாமலும் இருக்கும் முத்துக்கு '“ஸ்நிக்தம்?
விரிசல், ஓடைசல்
கோடு
(மனோஹரம் அல்லது பளபளப்பு), என்று பெயர்.
இத்தகைய ஸகல வீதமான குணங்களுடன் கூடிய முத்தைத் தரிப்பவ
பாபங்
ஸகல
னுக்கு ஆயுள் விருத்தியடையும். செல்வம் விருத்தியடையும்,

களும் ந௫க்கும்.

்

2

ட்.

எள் எி்காளள ௭௭ ஏ எர

ளன எ ஊன

॥ 31 ॥

எள

எனரிக்ப

ளா சிண எள எஏா ஏகளிஏள் ॥ 3௩ ॥
n

fear ௭௭௭0 sara வின எனளான் |
முத்துக்களுக் த மஞ்சள்-மதுரம்-வெளுப்பு-ரீலம் என்று
(8/-89)
ரத்னதத்துவத்தைப் பரீக்ஷித்துப் பார்ப்ப
சாயை (நிறம்) நான்குவிதம் என
வர்கள் கூறுகின்றனர்.
மஞ்சள் நிறமான முத்து செல்வத்தைக் கொடுக்கும்.

மதுர (மனதைக் கவரும் நிறம்) நிறமுள்ள

முத்து புத்தியை

விருத்தி

செய்யும்.
வெண்மை நிறமுள்ள முத்து புகழைக் கொடுக்கும்.
நீல நிறமுள்ள முத்து ஸெளபாக்கியத்தை நாசம் செய்துவீடும்.

எ:

ரண் ஏன என் BIS AIL

33 ॥

SHIM; The: BSI ATA ata: |
(59-54)
மூன்று

ஒரு குன்றிமணி இடைக்கு மாஞ்சலி என்று பெயர்.
குன்றிமணி இடைக்கு ரூபகம் - பணவிடை என்று

பத்துப் பணவிடை கொண்டது ஒரு களஞ்சம்- கழஞ்சு என்று பெயர்.
arty —

கர்னாசதர் ஏம் AA காளா: | 39 |

எரர்

ஈனக் WHAT |

qe: Ste: ee நாளதகசோட | $ டி ॥

HARATATAT TATAT A |
என் ன ஈகை: ௧௦௧௯; ஏன]

உ

பெயர்,

ரத்ன பரீக்ை

A

சோர ஏர் ஈகரை|
ரன அண்ண எனன
TSH Wea

MSA

Ul as II

TA |

ater ன் கன எனி

| 32 |

aa wy farang at eer awit: |

களக் FARK HAV I 38
என் எக் எ ஏகன் எனா |

BIH ஏ ண் ளர் எரா ஏ ALA | Yo II
எடை :-(84-41)

ஈன எம் 8ளளிசஈ எகர் எச கிரிவல |
ஸம எடையுள்ள

வட்டமான

இரண்டு வெண்கலத் தட்டுகளில்

நான்கு துவாரங்கள் செய்து அவைகளில் கயிறுகளைக் கட்டவேண்டும்.
கரடு முரடு இல்லாமல்

18 அங்குலம் நீளமுள்ள

மத்தியில் வெண்கலத்தால் முள்வைத்து,

வெண்கலக் கோலின்

நடு

அதன் அடியில் துவாரம் செய்து, கைப்

பிடியின் இரண்டு
பக்கத்திலுமுள்ள தோரணங்களையும்
முள்ளின்
இரண்டு
பக்கங்களிலும் பொருந்தவைத்து
இணைக்கவேண்டும்.
முள்ளின் இரு பக்கங்

களிலும் 5 அங்குலம் விட்டு விட்டு துவாரம் செய்து, தராசின் கயிறுகளை அதில்
முடியவேண்டும்.
(அப்பொழுது முள்ளு ஸமமாக நிற்கவேண்டும்).
கைப்
பிடியில் மேல்பக்கத்தில் கயிற்றைக் கட்டித் தூக்கி முள்ளைப் பார்்த.து எடை
போடவேண்டும்.

_ ஒரு தட்டில் எடைபோட்டு

மற்றொரு

வர, முள்ளு நடுநிலையில் நின்றால் எடை

தட்டில் நீர்ச் சொட்டுகளை

ஸமமாகும்.

எள எடி ஏஸ் எ ஈக எ கோளாக | 91 ॥

ஈஸ் GISAtaa I AS STATA|
எரர் எண க

எஸ்ஐ 88 | 95% ॥

ளனர் ௭4 எக் என்ர |
ஏளன ணாக, | 91 ॥
கன எனா
R38

எிர்க் எள் ஜா |

விட்டு

18

ஊரவன் |
seer ata ata aA Taga

|| Be I

BIR: Waa Fol: Hea எ ஈர |
௮ 14 ஏ ஏனா எிங்காள் TAT
௨ ॥

alert BA UT ett ஏன் எக் ஈக

|

BEAM ATT ஜின் ஏர் கரனை

| 86 ॥

ஏனார் எனம் ஏர் ஏர் ஜனன |
FCAAAAT AIH Alles Aad |) Vo Il

எ ஏர் எனா ளனர |
ஊன்ோளசா(௪)

ஏகன் னன

ஏன

ஏளன:

|

களாஏகளை ॥ 22 ॥
என் எனா: ॥

(41-48)
முத்துக்கள்
அதிக எடை

ஒரு

கழஞ்சுக்கு 4 முதல் 1 முத்து

* ச்ரேஷ்டம் ''- மிகச்சிறந்கவைகள்
நிற்கும் முத்து மிகச்சிறந்ததாம்.

வரையில்
எனப்படும்.

நின்றால்,

அந்த

அவைகளிலும்

ஒரு கழஞ்சு எடைக்கு 9 முதல் 5 முத்துக்கள் வரையில் நின்றால் அவைகள்

₹ உத்தமம் '' உயர்தர முத்துக்கள் எனப்படும்.
ஒரு கழஞ்சு எடைக்கு
14 மூதல் 10 முத்துக்கள்
அவைகள் *: மத்யமம் '' - நடுத்தர முத்துக்கள் எனப்படும்.

வரையில்

நின்றால்

ஒரு கழஞ்சு எடைக்கு 809 முதல் 15 முத்துக்கள்" வரையில் நின்றால்
அவைகள் “லகு” இலகு முத்துக்கள் எனப்படும்.
இவைகளின் வீலை அவை
களின் எடையை யனுளரித்ததேயாம்.

இவைகளைக் காட்டிலும் சிறிய முத்துக்களும் உண்டு.
அவைகளை
போடும் முறையும் விலைமதிப்புப் போடும் விதமும் கூறப்பட்டன.

ஸன்ன முத்துக்களுக்கு
இலகுவான

விலைதான்.

நடுத்தர

விலை

மிகவும்

குறைவு.

முத்துக்களுக்கு

எடையுள்ள முத்துக்களுக்கு விலை அதிகம்.

நடுத்தர

எடை

லகு முத்துக்களுக்கு
விலைதான்,

BS

ஒரு மூத்து இரண்டு கழஞ்சு எடை இருந்தால், அது தேவார்ஹமான்
து,

மிக மிகச்சிறந்தது,

௮தை

அரசனும் தரிக்கலாகாது,

19

ரத்ன பரிக்ை
முத்துக்கள்

உண்டாகும் இடங்கள்,

கடைக்கும் இடங்கள்,

தோஷங்கள், நல்ல பலன்கள், எடைபோடுதல்,
இவ்விதம் ஸோம பூபாலன் கூறியிருக்கரூர்.

குணங்கள்,

அவைகளின் விலை,

இவைகளை

முத்துக்கள் முற்றும்.

ஏுா ௭௭௭

॥

= 2

Beat waomgrat fase sea after |

॥ 8 ॥

௭

எண் ர எரி: சாண்கான எர
fares cat WS dat Hse WH|

(at)aw qdaaes age geat aT 1 2 1)
(1-2)

மாணிக்கமானது ஸிந்து,

உண்டாகின் றது.
மாணிக்கம்

நான்கு

இடங்களில்

ராவண

கங்கை,

உண்டாகின்றது

சிங்களம் இவைகளில்
என்று

அறிவாளிகள்

கூறுகின் றனர்.
காலாபுரம் இரண்டாவது
அவைகளில் சிங்களம் முதலாவது இடம்,
இடம்.
௮(ஆ)ந்திரம் மூன்றாவது இடம்.
தும்பரம் நான்காவது இடமாம்.

எள்காகானள் எ(னா) ன் எக

ரிட
॥ 3 ॥

ஏக (4) சானலில் விகார ஈகி
fares g WIT எரா |
aa rargrgd குஷன் Way || 2 ॥

ஈனம் ரரசன்டர் ஈசர் ஏரண |
என்னின் Aa ANA waded: || 5 1
(8-5)
நிறமுள்ளது.

௮(அ)ந்திர தேசத்தில் உண்டாகும் மாணிக்கம் அசோகத்தளிர்
இதற்கு

“ஸெளகந்திகம்”

என்று பெயர்.

தும்புரத்தில் உண்டாவது ரீலகிறமுள்ள தாம். இதற்கு a tost® ” என்று
பெயர்.

சிங்களத்தில் உண்டாவது

சிகப்பு நிறமாக

இருக்கும்,

இதற்கு

“பத்ம

ராகம் ” என்று பெயர்.

காலாபுரத்தில் உண்டாவது மஞ்சள் நிறமாக

விந்தம்” என்று பெயர்,

இருக்கும்.

இதற்கு

“குரு

20

cetaeteat |
சிங்களத்தில்

இவைகளில்

சிறந்தது.

உண்டாவது

தும்புரத்தில்

உண்

மற்ற இரு இடங்களிலும் உண்டாவது ஈடுத்தர
டாவது கடைத்தரமானது.
மானது. இவைகள் இடங்களின் வேற்றுமையாலுண்டாகும் குணபேதங்களாம்.

சான எனா என் 3 ara |
TUBA சானா BAT TWeT fsa: உ ௩ ॥
சளன்க் ன் எர |
ஈர் Bae Fa arama Aa I உ. ॥
ang னல்

என்றக்

Fat TAS எள்ள
௭௭

|

॥ 6 |

gaferad என கஜளாககக் |

ara

கூத் எச் என்கி: ॥ 5 ॥

எகர

காக் எகரி |

சாகரி எர் 6௭ என்ம் எ ளோ

॥ 1 உ॥

Weld என் ளின் TARAS |

wa a (A) எள் 84ம் எள
seraragat fara: ana ஏன:

॥ 88 ॥
|

afa aay a 8 art: de ataafaesar |) 22 1

என்னன ஏரா: He: AAMT Blagear: |
னா

ரன் எ 8௭

183 ॥

ata aroreag |i
(6-13)

மாணிக்கம்

எட்டு

அவைகளில் நல்ல குணங்கள் நான்கு.

விதமென்று

முனிவர்கள்

கூறுகின்றனர்.

சாயை- நிறம் பதினாறு விதமாம்.

இரண்டு விதமான நிறம் கலந்திருந்தால் அதற்கு ₹ துவிச் சாயம் "இரண்டு
வித நிறம் கலந்தது என்று பெயர். இந்த தோஷம் பந்துக்களை வதைக்கும்.
ஒரேகல்லில் இரண்டு உருவம் காணப்பட்டால் அதற்கு “துவி பதம்'”என்று
பெயர்.

இந்த தோஷம் ஒரு மாதகாலத்தி ற்குள்

அவமான த்தை உண்டுபண். ணும்.

ரத்ன பரீஷை
உடைந்திருந்தால்

அதற்கு

21

“பின்னம்” என்று பெயர்.

இந்த தோஷம்

மணல் கலந்திருந்தால் அதற்கு *கர்கரம்' என்று பெயர்.

இந்த தோஷம்

ஆயுதங்களால் தாக்குறச் செய்யும்.

பசுக்களையும், சுற்றத்தாரையும் அழித் .துவிடும்.
கல்லில்
என்று பெயர்.

பால் படிந்ததுபோல் காணப்பட்டால் அதற்கு “லசுநா பதம் '
இந்த தோஷம் அமங்களகரமென்று ரத்ன பரீக்ஷை தெரிந்தவர்

கள் கூறுகின்றனர்.

தேன் பொட்டின் நிறமுடையதற்கு **காமலம் ?3. என்று பெயர், இந்த
தோஷம், ஆயுள்-செல்வம்-ஜயம் இவைகளை ஒழித்துவிடும். ஆகவே இதை தரிக்க

லாகாது.

புகை நிறமாக இருப்பதற்கு * தூம்ரம்'”
இடி.யினால் பயத்தை யுண்டுபண்ணும்.

பெயர்,

என்று பெயர்.

இது தனம்

இந்த தோஷம்

மாணிக்கங்கள் நிந்திக்கத்தக்கவை

இத்தகைய (எட்டுவித) தோஷமுள்ள
களாம்.

என்று

ஐடம்”

சிகப்பு நிறமாக இல்லாததற்கு
தானியங்களை நாசம் செய்து விடும்.

இவைகளுக்கு விலையே கிடையாது.

இந்த தோஷமுள்ளவைகள் ஒரு சமயம் கையில் கிடைத்தாலும், வீட்டில்
சுபசோபனங்க௯ா விரும்புகிறவன் அதைத் தரிக்கலாகாது.
ஓ மூனிவர்களே/ மனதைக்கவரும் பளபளப்பு - (ஒளி ), கனமாக இருத்
50, மங்கலாக இல்லாமை, நல்ல சிகப்பு நிறம், ஆகிய நான்கு குணங்கள் கூறப்
பட்டிருக்க றன.
மாணிக்கம் முற்றும்.

HA TAT: |!
6

oN

PAGANAIA

IAT

SN

TAN

Te (ad

|

எண்ணக் வ Aaagad WAT | உ ॥

HA AL TUT என கிசான் |
ஒளு கண்க

அனினான

எனம எனின் ॥ உ॥

(எள)

களிகணள

ஸிகா ொகண்ணைை ॥ 5 ॥
|
வினா எளி
விகானாணி ன் ஏன் உள்கி ॥ உ ॥
அன

|

98

கண்னை!

(7-4) ஸகல லகணங்களுடன் கூடிய பத்மராக மணி வீட்டிலிருந்தால்,
அசுவமேதம் செய்த பயன், செல்வம், ஆயுள் இவைகள் உண்டாகும்.
சிகப்பும் செந்தாமரையின் நிறமும் பத்மராகத்தின் நிறங்களாம்.
வெளுப்பு, பாலின் நிறம், குங்கும ஜலத்தின்
நிறம், இந்நான்கும் குருவிந்த மணியின் நிறங்களாம்.

நிறம்,

சிறிது

சிவப்பான

சிறிது சிவப்பான மணிக்கு * ஸெளகந்திகம் '” என்று பெயர்,

நிறம்
நிறம், லோஹாக்னிவிட்-கட்டான்
நீலோத்பலத்தின் இதழ் போன்ற
(லோஹாக்கனிவிட் என்பது - இரும்பைக் காய்ச்சும்பொழுது இரும்பின் பாகங்
இதற்கு லோஹாக்கினிவிட்
கள் உலையில் விழுந்து ௮.து. கட்டியாக ஆகும்.
என்று பெயர். இதற்கு ஈட்டான் என்றும் பெயர்) இவ்விரண்டுவித நிறங்களை
யும் உடைய மணிக்கு நீல கந்தி மணி என்று பெயர்.

SANS Ayla: களின் |
எனா ணாள; ௬ iat Ht (HF) FT ॥ 5 ॥
a

எண்ன எர

௭௪; எள;

|

dag azastdta: gaa: அணி
ty.

a

n

&

am

atta னர் எனகன
ஜார்ஜ் கணக் ளே

௭௧ |
stat 1) © |

ஏஎ ஈசக் என ஊகார

வான ன கா ளை

௩

|

ப ¢ ॥

Qo
Ans
Ne
eS
UB
AT aa AI J AIST |
aa Sa என் சோளா எண் ॥ 6 ॥
aqaaaad ara: ta dead aia |
as

ழ்

4

:

fa எளிய னார் எனி
க
6
க தஷ
என்ன
என என்னா
சச் என்க

॥ 8உ॥

|

என்கி என எிளார் எ ॥ Uk
௭ ரண் என எ வின 8; |
Se

ச

AAAI areata aget ர்ஷண் 1 82 ॥

ர்த்ன

பரிக்ஷை
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(56-18) சிங்களத் தீவின் மத்திய பாகம், ராவண
கங்கா நதிக்கரை,
பத்மா கரம், குரு க்ஷேத்திரம், இந்த இடங்களில் ரீலமணி உண்டாகின்றது.
இதில் வெளிர்

நிறமானது

பிராமண

ஜாதியாம்.

க்ஷத்திரிய .ஜாதியாம். மஞ்சள் நிறமானது
மானது சூதீர ஜாதியாம்.

வைசிய

சிகப்பு நிறமானது.

ஜாதியாம்.

கருப்பு நிற

நீலத்தில் ஆறுவித தோஷங்களுண்டு. அவைகளின் பெயர்களையும், அவை
களின் இலக்கணங்களையும் கூறுகிறேன்.
ஐந்துவித குணங்களும், எட்டுவித
நிறங்களும் உண்டு.
அவைகளையும் கூறுகிறேன்.
கீலக்கல்லின்
மேலே அப்ரகத்தைப்போல்
படர்ந்திருக்கும்.
இந்த
தோஷத்திற்கு “அப்ரகம்”” என்று பெயர்,
இதைத் தரித்தக்கொண்டால்
ஐசுவரியமும், ஆயுளும் அழிந்து வீடும்.
கல்லில் மணல் சேர்ந்திருக்கும், இதற்கு
இதைத் தரித்தால் தாரித்திரியம் உண்டாகும்.

“ஸசர்கரம்'' என்று பெயர்.
தேசத்தை விட்டு ஓடும்படி.

நேரிடும்.
பொறிசல்

முதலியவைகளிருந்தால்,

கத்தை யுண்டுபண்ணும்.
அதைத் தரித்துக்
முண்டாகும்.
்.

கொண்டால்

உடைந்திருந்தால்

தால் மனைவி

இந்த
அதற்கு

உடைந்திருப்பதுபோன்ற

தோஷத்திற்கு
பல்லில்

“'தீராஸம்''

விஷமுள்ள

'*பின்னம்'”

என்று

ஸந்தே

என்று பெயர்.

ஸர்பாதிகளால் பய

பெயர்,

அதைத்

தரித்

மக்களை இழப்பான்.

கல்லின் மத்தியில் (உட்புறத்தில்) மண்ணிருக்கும்.
கர்பம்'” என்று பெயர்,
நீலத்தினுள்

இது சர்ம கோஷத்தை

கல் காணப்படும்.

இதற்கு

இதற்கு

*மிருத்திகா

உண்டு பண்ணும்.
“*௮ச்ம கர்பம்” என்று பெயர்

இதைத் தரிப்பவன் ௮அவமதிக்கப்படுவான்.
இவைகள் ரீலமணியின் தோஷங்களாம்.

ஏன் ண

ஏரு ராள்ளார|

சின்

ஏரா: 9௯ என்ர) ॥ 85 ||

(19) சனம், மனதைக் கவரும் கரநீதி, நீல்ல பூரிப்பு, பக்கங்களில் பூரிப்பு,
புல்லைப் பிடிக்கும் தன்மை என்ற இவ்வைந்தும் நீலமணியின் குணங்களாம்,

எிகணணான்ன! ள் ளன! |
| 69 ॥
ஏன்ளாச்கள் எள

வள

94
தாக

எறி

|

ATAVSATSA AAT: HSTAAT சோ ॥ 85 |
ளன
அஎ
|
வன் ஏரி என்ன் எற் 1 86 ॥
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so:

ஏன 98 ஏன

(984

௭௪: |

(14-77) விஷ்ணுக் கராந்திப்பூ, காசாம்பூ, ஸுவர்ண சாதகம் அல்லது
நீல நிறப்பக்ஷி, கருஷ்ணாத்திரியிலுள்ள கர்ணிகா (கர்ணிகாரம்?) புஷ்பம், மயிலின்

கழுத்து,

நீலகண்டரின்

கழுத்து,

மஹா

விஷ்ணுவின்

உடல்,

வண்டின் இறகு,

இவைகளைப் போன்ற நிறங்கள் நீலமணியின் நிறங்களாம்.

கோஷங்களில்லாத
குணங்களுள்ள
நீல ரத்னத்தை
பவனுக்கு செல்வம்-ஆயுள்-பலம்-புகழ் இவைகள் உண்டாகும்,

சரீரத்தில் தரிப்

INS (NN
Nene ANCES
வின்
ளக விர எிசார் எண | Vo II
கனிக 922: பகை; |

எள: Bad Aad|

HAAS Fa i

ாஜஎ என் சவர் ளார் ஏ ஈஈஜ0௫ || 86 ॥
எ ஊளிக: ॥
(12-78) நீலமணியை பாலில் போட்டால் அந்தப்பால் முழுமையும் நீல
நிறமாகக் காணப்படும், அப்படிக் காணப்பட்டால் அந்த நீலத்திற்கு '* இந்திர
நீலம்? என்று பெயர். இது சனி பகவானின் ரத்னமாகும்.
இந்த இந்திர நீல
மணியை தரித்துக் கொண்டால் சனி பகவான் எப்பொழுதும் கருணையுள்ளவ.
ராவார். ஆயுள், அளவற்ற செல்வம், ஆரோக்கியம் இவைகளைக் கொடுப்பார்,
இந்திர நீலம் முற்றும்,

॥ எ

ACHAT

Il

ட
x
Qetatariseaaeaty
Aare |
என்ரும் என் ரன் என்ன கண் | ௩॥

கிரு என

ஏச: ஊனா

eats |

ஸ்கள எ ண்ர்சான 8 | உ॥
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ர்த்ன பரிக்ை

(1-2) துருஷ்க தேசத்தில் ஸமுத்திரத்திற்கு ஸமீபத்தில் மேடுபள்ளமான
இடத்தில் மரகதம் உண்டரகின் றது.
மரகதத்தின் தோஷங்கள்
என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ஏழு.

குணங்கள் ஐந்து,

நிறம் எட்டு விதம்

WaT |

அரனார் கன்னக் வினர்

எனிஸ் எணசேக எனலும் | 3 |
Soe

5

ட

AINA HASTA ALah FA |
Test ast Ter aaa aa stad || ¥ ॥

841 என்றள் ராளிகால் ay |
aS Bradt னர sfieaiens wag

4 ॥

HCAS AAAS என் TAMA 8 |
88 வளனார் எனி: ஈ4 ரா | 6 |
NaN

on

ப

(8-6) டஙைப்பு அதாவது பளபளப்பு இல்லாததற்கு
பெயர். அதை தறித்தால் வியாதியுண்டாகும்.

**ரூக்ஷம்!''

என்று

மரகதத்தினுள் கொப்பளம் காணப்பட்டால் அதற்கு 'விஸ்போடம்”
என்று பெயர், அதைத் தரித்தால் ஆயுதங்களால் தாக்கப்படுவான்.
நீலத்தில் கல் சேர்ந்து இருந்தால்
்ஸபாஷாணம் '' என்று பெயர்,

பந்துக்கள்

ஈ௫ப்பார்கள்.

இளி இல்லாமலிருந்தால் அதற்கு 4 மலினம்””
அணிந்து கொண்டால் காது செவிடாகும்.
மணல் கலந்திருந்தால் அதற்கு
மாக

புத்திர சோகத்தைக்

“சர்கரம்'”

இதற்கு

என்று பெயர்,

என்று பெயர்.

அதை

இதுநிச்சய

கொடுக்கும்,

ஓளி மங்கிப்போனதாக

இருந்தால் அதற்கு

'ஜரடம்'”

என்று

பெயர்,

பல்லில் விஷமுள்ளவைகளாலும் தீயினாலும் பயமுண்டாகும்.
amide மஞ்சள் நிறம் கலந்திருந்தால் அதற்கு

5 விஷம்) என்று பெயர்.
:

இவ்விதம்
கூறுகிறேன்,
R, 4

ஏழு

'கல்மாஷம் ” (கல்மாஷம்

அதனால் மரண பயமுண்டாகும்,
தோஷங்களும்

கூறப்பட்டன,
:

இனி

குணங்களைக்
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ளான

[8எக் ஈர் எத் ஐ னாகரனதார |

என் ரிகா

கவிறுகை ॥ ட ॥

ஏரார் ராஜல fa cq WAI: war: |

Ua ACA ATTA

| ௪ ||

(8-8) நல்ல ஒளியுள்ள ரத்னத்திற்கு “ஸ்வச்சம்?” என்று பெயர். கன
முள்ளதற்கு “குரு” என்று பெயர். பளபளப்பு உள்ளதற்கு *ஸ்நிக்தம்'' என்று
பெயர்.

மணல்

முதலியவைகளில்லாததற்கு

“*அரஜஸ்கம்”

என்று

பெயர்.

சிறந்த ஓளியுள்ளதற்கு “ஸுராகம்'” என்று பெயர். இவ்வைந்தும் மரகதத்தின்
குணங்களாம்.
இந்த குணங்களுடன் கூடிய மரகதத்தை அணிந்துகொண்டால்
ஸகல பாபங்களும் தீரும். எல்லாவித ரோகங்களும் தரும்,

எள

எரா

|

அள எனா னா கள்ள ॥ ௩ ॥
எனிராக்க எககிளானள |
எகர at MCTEAATTAT | 6௨ ॥
சோதி என்னார். ஜனா ௭௭௭௭1

ரிஷி:
ஏகக்

|

சம் எக் சாக ॥ 81 ப
சுருளா |

௭௭4 எரர் எனக்கு | 8 உப
8௭ ஏக்க ॥
(9-1) மயிலின்

தோகை-நீலகிறப்பகஷி-அஹிகாசம் (அஹிகாசம்-சிக்கி

முக்கிக்கல் அல்லது. விஷக்கல்) பாசிக்கொத்து-மின்மினிப்ப
ூச்சியின்

பின்பக்கம்

பச்சைக்கிளிக்குஞ்சின் இறகு, புதிய பசும் புல், வாகைப்பூ
, இவ்வெட்டு வஸ்துக்
களின் நிறம்போன்ற எட்டுவித நிறங்கள்
மரக தங்களுக்குக் கூறப்பட்டிருக்
கின்றன.
இந்த எட்டுவித நிறமுள்ள மரகதங்கள் மிகச் சிறந்தவை
களாம்,
பாசிக்கொத்தின் நிறமுள்ள தாயும், ஒட்டை, கொப்பளம்
 முதலிய தோஷ
மற்றதுமான மரகதமானது விலை மதிக்க முடியாதத
ு என்றும் ஸகல
விஷங்
களையும் போக்கி விடுமென் றும் கூறப்பட்டிருக்கறது,

மரகதம் முற்றிற்று,

dor பரீக்ை

:

a7

॥

॥ ஊக்க

ளைக் 8: எ என் எரி ன |
கக் எண் எஸ் எஎார் என்ண ॥ 8 |

கரி எஜர்கள் ஏல ஈஷா ஸா |
ஏகம் ஏ விக் ஏரகம் சாகா || உ II

qigaiaran ay aals agora|
awed ares eats TATA | 3

quegecaeateaa eae a |
TRA AAA For MTA BM |v |
aaa

Teta

|

fresarttazten aaa எனகக
ர

॥ ட |)

எச் சளக் விசாக |

ஈராணசுற் ஈடர் சாரக் எ

॥ 6 ॥

௭ கா: ॥
ஸ்படிகம்.

(2-6) இமயமலை, சிங்களம், விந்தியமலை, தாபீநதி இந்த இடங்களில்
பற்பல விதமான மனோஹரமான ஸ்படிக ரத்னங்கள் உண்டாகின்றன.
இமயமலையில்
பெரியதாக

இருக்கும்.

உண்டானது

சந்திரனைப்

மனோஹரமாகவும்

போன்ற பிரகாசமுள்ள தாம்.

இருக்கும்,

ஸிபடி.கத்தில் ஒரு வகைக்கு ஸுரியகாநீத மென்றும் மற்றொரு வகைக்கு
சநீதிரகாந்தம் என்றும் பெயர், ஸுரிய காந்தம் ஸரிய கரணம் பட்டவுடன்
நெருப்பைக் கக்கும். சந்திரகாநீதம் என்பது பூரண சந்திர கரணம் பட்டவுடன்
OVENS பெருக்கும். இவ்விரண்டும் கலியுகத்தில் கடைப்பகரிது.
அசோக

பல்லவம்,

மாதுளைமுத்து,

இவைகளைப்

ஸ்படி.கமானது விந்தியம் தாபீ நதிக்கரையில் உண்டாகிறது.
குறைந்திருக்கும்,

போன்ற

இது

கிறமுள்ள

சிறிது ஒளி

28

கிளா!
ஸ்படிகம், சிங்களத்தில் நீலகந்து கடைக்கும்

நீல நிறமான

ஆகரத்தில்

கிடைக்கிறது.
பத்மராகம்

கடைக்குமிடத்தில்

பற்பல

விதமான

ஸ்படிகங்கள்

உண்டாகின் றன,

ஸ்படிகம் முற்றும்,

॥

॥ ஓர ரர

சர |
சனிர் ஏர் எகன் கணாளி
et
ஏரார் னாம் wa ward:
ata greg |
புஷ்பராகம்.

(1) வைரத்தைப் போன்று சிறிது மஞ்சள் நிறம் கலந்த வெண்மையாக
இருக்கும். இிறிகளவு மனதைக்கவரும்,
இதற்கு “புஷ்பராகம் ” என் று-பெயர்

என்று ரதன பரீகைை அறிந்தவர்கள் கூறுன் றனர்.
புஷ்பராகம் முற்றும்.

ஏஏ அர

॥

இரஎரச்கள் ஈனச் ஏ ௭௭. |
ர் ளா எனின் எான்டி-ி: ॥ உ॥
வைடூர்யம்.

(1) வெண்மேகம், புகைப்போன்று சிறிது கருநிறம் கலந்த வெண்
ணிற
மான
ஸ்படிகத்திற்கு
வைடூரியம்!” என்று பெயர், என்று
ரத்னங்களின்
நிறங்களை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றனர்.

வைடூரியம்

முற்றும்.

aa MAHA ॥
agiegad at aqatraasay |

க் னர் ஸ் எ்ணகிஏள | உய
கோமேதகம்.

(1)
இருந்தால்,

தேன் பொட்டின் நிறமாகவோ கோமூத்திர தாரையின் நிறமாகவோ
௮ந்த ஸ்படிகத்இற்கு “கோமேதகம்!” ஏன்று பெயர் என்று ஸோம

பூபாலன் கூறியுள்ளார்.

கோமேதகம் முற்றும்.

ரத்ன பரீகை
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ஏ ஈசான ॥
Gat armen g ளார் ஈக$ரா |
ளன ஏன்ன களே ளின் ॥ 6 ॥
TTA ATAG எள
எள் |
எள் எ ஏரு எரின் எக
॥ ௩ ॥
பவழம்.

(1-2) ராமளேதுவில் லழுத்திரத்தில் பவழமானது கொடியுடன் உண்டா
கிறது.
இதைக் தான் தேவர்கள் சிறந்த பவழமெனக் கூறுகின்றனர்.
இது
தான் ரதனமாகக் கூறப்படுகிறது.
இது கிடைப்பது துர்லபம்.
இதை முயற்சியுடன் கொதிக்க வைத்தால் இது கல்லாக மாறுகிறது.
இது சிகப்பு நிறமாக இருக்கும். உறைகல்லில்
இதற்கு பவழம் என்று பெயர்,
உறைத்தால் வர்ணம் காட்டும். மங்கல் நிறமாக இருக்கும்.
பவழம் முற்றும்.

ரான வின அ எ; மின்ன ப
ata gas wa எனான் சூல் ஏர் 1 1 ॥
Wa Besa கா

என் எள ஏரா |

Aaa ao aay stag aya WAT HX
;

(4-2) பத்மராகம் நீலம் இவைகளுக்குக் கூறிய தோஷங்களே ஸ்படிகத்
அத்தகைய தோவமுள்ள ஸ்படிகங்களை
இற்கும் கூறப்பட்ட தோவஷங்களாம்.
அரசர்கள் விலக்வெட வேண்டும்.

பளுவுள்ளதாக இருத்தல், சுத்தமாக இருத்தல், ஒளியுள்ள தாக இருத்தல்
நீங்க

அழுத்தமாக
லாக

இருத்தல், இவைகள்

மற்ற ரத்னங்கள் லேசாக

. கொடுக்காது.

ரத்னங்களின்

(கனமில்லாமல்)

குணங்களாம்.
இருந்தால்

அல்லது அது! நல்லதன் று.

qa Haass

|

னாள் காளான் & ஏரி: களின் ஜை |
உள் ஈசிள் எனா ாளிரரிளிஏ ॥ * ॥

அது

வைரம்

சுபபலனைக்
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கன்ன ।

௭௫ ஏஏன்தர் சர் அகார் |
கர் விக் எனம எண் சாறாக |)
எண்களின் சர் எர்ராகாளஈ் |
எண்ணை டாள் ஏ கன் ॥ 3 ॥
aafa wera ut aaa aseazar: |
எா3ர் எச YB AA a HA Far Uv ॥
ua Aare vata கன் ராகா:

|

ஜர் எர விர ரானி எர

tl 4 UI

atest amiga Was ராரா |
AMS FRIAS ஏ Ga AGHA AT |) & I
போலி

ரத்னங்களை

(1-8) அயோக்கியர்கள்
ரதீனங்களைச் செய்து விடுகிறார்கள்,

போலி

ரத்னமா

என்பதைத்

அறிதல்.

யுக்தியினால்

ரத்னங்களைப்

ஆகையால்

தெரிந்து

உண்மையான

கொள்ளுவதற்கு

பரீக்ை முறைகளைக் கூறுகிறேன்.
வஜ்ரத்தை வஜ்ரத்தால் துவாரம் போடவேண்டும்.
அது சிதைந்து விடும்.

உப்பு ஜலத்தில்
உருக்குலைநீதுவிடும்.

முத்தை

அலம்பவேண்டும்.

மாணிக்கம் முதலிய
ரத்தினங்களை
பரீக்ஷிக்கவேண்டும்.
கொக்க வைத்தால்

போன்ற

அது

போலி

ராத்னமா அல்லது.

செய்யவேண்டிய

போவி

வைரமானால்

போலி

முத்தானால்

தேய்த்தும்,
கொஇக்கவைத்தும்
போலி ரத்னம் நிறம் குன்றும்.

அதை போலி என்று அறியவேண்டும்.
ரத்னத்தின் பின் பக்கம் மிருதுவாக இருந்தால்
அது போலி ரூத்னமாகும்.
இவ்விதம் ரத்னங்களை பரீக்ஷித்தப் பார்த்து
சுத்தமான ரத்னங்களைப்

பொறுக்க எடுத்து நல்ல ரதனங்களை சேகரித்து
பொக்கிஷத்தில்
வைத்தக்
காப்பாற்ற வேண்டும்.
இந்த ரத்னங்கள் ஆயுள், தனம், ஐயம், ர்த்தி
இவைகளை என்றும் கொடுக்கும்.
i
மாணிக்கம், வஜ்ரம், வைடூர்யம், கோமேதகம், புஷ்பரா
கம், நீலம், முத்து,
பவழம், மரகதம் என்பன ஒன்பது ரத்னங்களாம்.

போலி ரத்ன பரீகை முற்றும்,

ர தீன பரீகை
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॥ எண்களாக!
NS

x

இட

Fey AAAS
ல்

எ: ஜன க4

ஆற

॥்

0

Gt AST | ATTASN |
x

3

கள் சான் எண

॥ ₹ ॥

் மன்றக் ate a Wary aa:|
sy

ஆ

A TR: Fees கக

Wet

சோன் ள் எம் ஈர் ஜின

|| 3 ॥

Rta Aree:
நவரத்ன

மோதிரம்

|

செய்யும்முறை,

(1-38) மத்திய பாகத்தில் குரியனுக்கும், இழக்கில் சுக்ரெனுக்கும், அக்னி
இக்கில் சந்திரனுக்கும், தெற்கில் குஜனுக்கும், தென் மேற்கில் ராகுவுக்கும், மேற்
கில் சனிக்கும், வாயு இக்கல் குருவுக்கும், வடக்கில் கேதுவுக்கும், ஈசானியத்தில்
புதனுக்கும் இடங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.
இவ்விதமே ஸுமரியனுக்கு மாணிக்கமும், சுக்கிரனுக்கு வஜ்ரமும், சந்திர
னுக்கு முத்தும், செவ்வாய்க்கு பவழமமும், ராஹுவுக்குக் கோமேதகமும், சனிக்கு.
நீலமும், குருவுக்குப் புஷ்பராகமும், கேதுவுக்கு வைடூரியமும் புதனுக்கு மரக
மும், ரதினங்களாகக் கூறப்பட்டிருக்கின் றன.
எனவே
வஜ்ரம், முத்து,

இவைகளை
முதல்

ரதனமான

பவழம், கோமேதகம்,

முறைய

மரகதம்

் வேண்டும்.

குரியனுடைய
இழக்கு

ஈரான்

மாணிக்கத்தை

நீலம், புஷ்பராகம், வைடூர்யம்,

இக்கு முதல் ஈசானிய

எட்டு ரத்னங்களையும்

திக்கு வரையில்,

வைத்து

மோதிரத்தில்

இதற்கு ஈவரத்ன மோதிரம் என்று பெயர்.
நவரத்ன மோதிரம் முற்றும்,

॥ ஏ ஒண்ணர்ளிராக ॥
aiaag ௭௭81 எளிச் fasta: |
it: Gt: எண

ர

ஹனி எ

நடுவில்

ஊர் என்னா॥ 2 II

ஈெரிகள்ர் |

ஏக் எண 9 எனின் சோ ॥ ௩॥

வைத்து,
மரகதம்

வஜ்ரம்
இழைக்க
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ஊனி
ASS CARAIat FS as BAAI |
Fare) AaB
AAA TTA MR A
gitar fancier சோர் ஈளை

|

favat g(a)zeattat கா என் எள
போலி

ரத்னம்

செய்யும்

॥ உ ॥

முறை.

(1-4) சுட்ட சங்கும் ஸிந்தூரமும் ஸம எடை எடுத்துப் பொடிபண்ணி
பிறகு அதை அப்பொழுது ஈன்ற மாட்டின்பாலை விட்டு பூமியில் நன்கு மர்திக்க
வேண்டும்.
அதை (உருவாகச் செய்து) புல்லில் கோர்த்து மூங்கில் குழாய்
முதலியவைகளில் நிரப்பி வைத்துக் கொள்ளவேண்டும்.
பிறகு பாண்டத்தில்
அரிசியை உலைவைத்து அது நன்றாக வெந்து அன்னமாக ஆனபின்பு கஞ்சியுடன்
கூடிய அந்த அன்ன

பாண்டத்தில்

முன்

தயாராக

வைத்து அந்தப் பாண்டத்தில் எண்ணையை
எறிக்கவேண்டும்.

வைத்திருக்கும்

விட்டு மூடி,

அந்தக் குமாயில் வைத்தவைகள்

பின்

பவழமாகும்.

மந்தாக்கினியில்
அது

ராகத்தைப் போலிருக்கும்,

பிறகு அதை நிகஷா

பதும

=
2

வட

இரண்டு யாமம் எறித்தால் மனோஹரமான

கஷிரயத்தில்

atetqa qa g qaacat g azaq |

aaa fare ஏர் ண

எ4் ere

அ
எள வர |
எலிக் என்க என் ௭௭ கட

4 Ii
உ॥

இந்திர நீலம் சரியாக இல்லை,

॥ ஏ

மந்தாக்கினியில்

நல்ல ஒளியுள்ள பவழமாகும்,

॥ ஏஏ சனி: ॥

(5-8)

குழாயை

௭௭8

|

ahae ௧5 வின் எஎ(ஜ் ஏன்
|
கஜார் (எம் ஏன்) எலஎ உள்ள படி
எனன என cate ஏ 1 |
ஸ் எகா எரிள்ள எர ட ட ௪ ॥

ரத்ன ikon gay
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மாகதம்.

(7-8) மஞ்சிடை,
கருப்புநிற ஸெளவர்சலம், அவுரி இவைகளை சம
பாகம் தூள் செய்து அதை
கண்ணாடிக் கண்ணத்தில்
போட்டுக் கலந்து,
வர்ஷோபலங்களை (அலங்கட்டிகளை) அதனுள் பொதிந்து நெருப்பில் வைத்து.
எரிக்க அவைகள் நல்ல மரகதங்களாகும்.
(இதிலும் மூலம் சம்பூர்ணமாக இல்லை)

0 ore THT ॥
PANG AS TAG THT |
தன் ர் Fer எணண கு இன

॥ 8 ॥

எனன எண ர எள |
GEM AIA AAA A GAT I Vo Il
a MaMMMTAUaS CAAT

TALATC AEA:

aaa |!
ளோ ஈ₹௫ ॥
சின்ன
பத்மராகம்.

(9-10)

சுட்ட சங்கு, மணிராகம் இவைகளை

சமபாகம் பொடி செய்து,

கண்ணாடி. குப்பியில் (கண்ணம்) அவைகளைக் கலந்து, இதனால் பப்ப பபப
கக்
நனைத்து (ஆலங்கட்டிகளை இதனுள் புதைத்து) பிறகு தீயில் எரிக்க பத்மரா
ப.
கற்களாகும்.
ஸ்ரீமந் நாராயணன் செய்த ஸ்மிருதி
நவரத்ன

ஸாரோத்தார த்தில்,

பரீக்ை முற்றும்.

RE

॥ ள்: ॥
| விண்ளச எ: ॥

UL Sear சின
இடை
[எகாக

வள் weiter x eat: |

~ இன் tate கிர் ளிகள் எ
எரிக் ளா
aa

Wate

ae var எ

என்னனா.

॥

எணிஎ;

ப. 1 ॥

சான |

விரன்ளிகாாளி

ஈகை

| கண்ணள்

ஈட் —

ஈசுவர தீ்ஷ்தியத்தில் ரத்ன பரீஷைை.
கூவ ட

(1-2) இங்களத்தின் ரத்னாகரங்களில் கிடைக்கும்
களாம். (சிறந்தவைகளாம் ).
நீல ரத்ன த்தைப் பாலில் போட்டால்

நீலங்கள்

மஹாநீலங்

அந்தப் பால் நீலநிறமாகக் காணப்

பட்டால் அதற்கு ' இந்திரநீலம்!” எனப் பெயர், என்று அகத்திய முனிவர் கூறி
யுள்ளார், என ரதன சாஸ்த்திரத்தில் கூறியிருப்பதால் இந்திரநீலக் கற்கள் பாலை
இவைகள் சிங்களத்திலுண்
நீல நிறமாகக் காட்டும் தன்மையுள்ளவைகளாம்.
அவைகள் உண்டாகும் வகைகளின் பேதங்களாலும், அவை
டானவைகளாம்.

களின் பேதங்கள் ரத்ன சாஸ்த்திரத்தில் கூறப்படுகின்றன. .

ஈகு௭ன்ஏம் ககக,

| ௩ ॥

இளக எனக் எஸ் ரர
(2-8)

பலாசுரனின் கண்களிலிருந்து

|

உண்டானது.

ஒன்று,

னின் கழுத்திலுள்ள விஷத்திலிருந்து உண்டானது மற்றொன்று.
மஹா

நீலமென்று ரத்ன சாஸ்த்திரமறிந்தவர்கள் கூறுசன்றனர்.

2 ளி எள்ளி ஜின ॥ 3 ॥
ளன! ள்கள் Grad BR
ம் am at meat Ceara ANA UB UI

பரமேசுவர

இவ்வீரண்டும்

2

carat|
அனார் ஏ என்கன

௭௭௭

|

௭௭ எள

8 aaa: 1 4 |

alae
ஏஏ

எனார் எண்டு

(9-6) தவஷ்டாவீன் பெண்ணும் குரியனின் பத்னியுமான ஸம்ஞை
என்பவள், சூர்ய வீர்யத்தைக் தாங்கமுடியாமல், தனது நிழலைத் (சாயையை)
தனக்குப் பதிலாக நிறுத்திவிட்டு, தவம்புரியக் காட்டிற்குச் சென்றாள்.
சூரிய
னும் அவளை

விரட்டிக்கொண்டு சென்று

அவளைக்

கண்டு மோஹித்தார்.

அவள்

குதிரை உருவங்கொண்டு ஓடினாள்: சூரியனும் குதிரை உருவங்கொண்டு அவளைத்
துரத்திக்கொண்டு சென்றார். அப்பொழுது சூரியனுடைய தேஜஸ் பற்பலவிடங்
களில் சிந்திற்று. தேஜஸ்ஸு சிந்தியவீடங்களில் மஹாகீலங்கள் உண்டாயின.
அவைகள், தேவர்களும், மனிதர்களும் தரிக்கத் தக்கவைகளாம்.

உளள ளாக ௫௨ ॥ 8 ||
PANT ABUT TAAL AAT AT |
MBIT as aq Agw aa Fas |) 0

ஜரிஎ வினா எடி
(6-8)

விசுவரூபனை.

வதைத்த

அசுவமேதம் செய்தான்... அதன்.
லிருந்தும். வியர்வை. சிந்திற்று.
உண்டாயின,

& ஸ்ட

இந்திரன்:

அந்த.

பாபத்தைப்

போக்க

முடிவில். அவன். கண்களிலிருந்தும் அங்கத்தி
௮து. சிந்தியவிடத்தில் . இந்திரநீல . மணிகள்:

எண(- எின்ம் | சகு

ப

மணிப்ரவரம் என்பதற்கு ரத்னத்தில் சிறந்தது என்று பொருள்.

லக்ஷணம் ரத்ன சால்த்தீரத்தில் கூறப்பட்டிருக்ற
து,

அதன்

சொணன்விணர்க னே We tI

ரர் ரர் ஏிர்ககராடாரு |
௭௭ ச் ஏறா

(9-9)

எண

Gat Aw HS I

முத்து, பவழம், வைடூரியம், வைரம், நீலம், பச்சை, பதும
ராகம்,

புஷ்பராகம், கோமேதகம் என்ற ஒன்பது வித கற்களும் ஜன்பது ரத்னங
்களாம்,

இவைகள் மனிதர்களைப் பிரகாசிக்கச் செய்ன் றன,

“8

ரத்ன பரீகை

குரிஏளிராரனதானரி
ர ணிரா் |
ண் எடி எக் ரோகி சாதன Ale ll Yo
(10)

-கஜூரேஷ்டம்,

மூங்கில் இவைகளில்

முத்துக்கள்

இவைகளில்.

மான விஷயம்.
கிடைக்கின் றன,

மேகம்,

பன்றி,

சங்கம்,

என்பது

உண்டாகின்றன

சிப்பியில்

பாம்பு,

மீன்,

பிரஸித்த

ova

உண்டாகும் முத்துக்களே

சிப்பி,

அதிகமாகக்

சான்
ரா எ “wer ATA AAT எண்ணி எனக: ॥ LU ॥
என்னன எ CH GG எரா: |
எனா என் ன
darth னின் எச் எளணாளிடிர் எள ॥ 45 ॥

அன் எஎன்கரஏனகு் ரன் எ ஈாணாடளனிஈ|
எனி எ Beg: Ue TATRA ॥ 13 ॥
சாஸ்திரத்தில்-. (44-19)... அகஸ்திய மாமுனிவர் கூறியுள்ள ரத்ன.
மிகுந்து சோபையும்- மஹா பல ழம். உடைய பலன் என்ற ௮ஸ்ஈரன் . இருந்தான்.
அவனுடைய

எலும்பு வஜ்ரமாகவும்,

பற்கள் முத்துக்களாகவும்,

ரக்தம்

பதும

கண் நீல
ராகமாகவும், உரோமங்கள் வைடூரியமாகவும், மாமிசம் பவழமாகவும்,
ஊந்தண்
கபம் புஷ்பராகமாகவும்,
மணியாகவும், பித்தம். பச்சையாகவும்,
கோமேதகமாகவும் ஆயிற்று என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும்,

ASA Maat Aa ஏனோ

எள |

எனளகிரர் எ உண்க

௫ ॥ 19 ॥

எ ௫ எதிர் கிரன்

|

ரன எ எச் கள்ள எள்ள ॥ 85 ॥

|
aga aera aos Stat wa
ag Heal ae (FX) ௭௭ ண்ருஜார்கு |
என் எ ஏன் எ ஏ கணா
(14—16)

முத்துக்களில்

ஜலஜம்

பலாசுரனின் பற்கள் வஜ்ராயுதத்தால்

ஸ்தலஜம்

சிதைவுற்று,

॥ 16 ॥
என்று

இரண்டு விதமாம்.

ம பன்றியின் பல்-8, பாம்

4

carretent |

பீன் படம்-8. யானையின் தந்தம்-4, நாரையீன் கழுத்து-5. ஸ்திரீயின் கழுத்து
8.

சங்கம்-7.

மீன்-8. மேகம்-9.

11, சம்பாப்பயிரின் தாள் - 1/9.

மூங்கில் கணு- 10. நாமக்கரும்பின் கணு-

இப்பி- 19.

யின்) புஜம்-- ஆயெ 19 இடங்களில் சிதறின.

கரடவாஜியின் (கோவேறு கழுதை

இந்த 18 இடங்களிலும் முத்தக்

கள் உண்டாயின,

குக்கர் ஏகோ:
ள் எச ரு
(17)

ஸ்திரியின் கழுத்து,

|

எ என்ரிகுளேட॥ Lo

நாரையின்

கழுத்து,

கோவேறு

புஜம், இம்மூன்று ஸ்தானங்களிலும் உண்டாகும் முத்துக்கள்
சொல்லி விட்லாம்,
கிடைப்பது மிகவும் துர்லபம்...

கழுதையின்
இல்லை

என்றே

ates BIAS Aes gaar aa |

ணின்
(28)

நஈக்ஷத்திரத்தைப்

எ ஈரப் ஏகி
போன்ற

காந்,

1௪ ॥
எங்கும்

உருண்டையான

வடிவம், தோஷங்களில்லாமை, ௮இக எடை நிற்கும் கனம், மினிமினிப்பு, விரிசல்

முதலியவை

இல்லாமை என்று,

முத்துக்களின்

நற்குணங்கள் ஆறு விதமாகும்.

காக, (ட) எக் (எண) எ எக்கி
aieanta ageg caraat சேர்க
1 ॥
8 எ என் எரா ஏதி
(19-20)
உள்ளது,

காக்கைக்

முள்ள

போன்ற

|

அடையாளமுள்ளது,

பக்கத்தில் உடைந்தது, நெருப்புப் பொரிபோவிருப்பது,

ஆமைபோலிருப்பது

ளது,

கால்

கப

அல்லது

சொரசொரப்பாக

பச்சை நிறமாக இருப்பது,
முத்துக்களை தரிக்கலா காது.

இருப்பது

ஈர மைப்பு
நீலநிறமானது,

அல்லது

தோஷமுள்

சிகப்புப் புள்ளியுள்ள.து- இத்தகைய
தரிப்பவனுக்கு

அழிவை

wale: Bast aida: TAA: || Ro th
agi fegdgd a ad gafecetin |

aa Weta Pregd asad

AWS agi a aT Jafiegay |

௨௩ ப

தோஷ

உண்டுபண்ணும்.

ரதன் பரிகை

(20-22)

8

பூச்சகளரித்த பவழத்தை விலக்வெடவேண்டும்.

புள்ளியுள்ள

வைடூரியத்தை சுபத்தை விரும்புகிறவன் தரிக்கலாகாது, மண்
கலந்தது, அல்லது
வெளிர் படர்ந்தது,
புள்ளியுள்து,
ள இந்த வைரங்களை ஓதுக்கவிடவேண்டும்.
டுவீல் குழிந்த மரகதத்தை சுபத்தை விரும்புகிறவன் தரிக்கலாகாது,

சோரா; ஏண்;
புஷ்பராகம் புஷ்டியை விருத்திசெய்யும்,

ளனர்
ஏ -எகா

ண்ளாகக்கி க; ॥ 9௩ ॥

Aa wear gist: ARTA: |
HYRSIUUAA FYHAAA: 1 23 ॥
ஏண்ணா ASAT FAA |
aa agar eg: விளககா i 2¥ ॥
(2-4).

பாரத்வாஜஸ்மிருதியில்,பிந்து - yur gid — துஷம் - தராஸம்-

லேகை-களங்கம்-கீலகம்-என்று
கின்றன.

ஏழுவித

ரத்ன தோஷங்கள் கூறப்பட்டிருக்

அவைகளில்
“பிந்து” என்ற தோஷம்
நாவல் கனியைப் போலவும்,
முலைக்காம்பைப் போலவும்,
கசூடாமணியைப் (சூடாமணி-சிரோரக்னம் ௮ல்
லது காக்கை மூக்குக் கனி) போலவும், ழிளங்கன்றுக்குட்டியின் கொம்பைப்

போலவும் நான்கு விதமாகும்.

தானக.
ளா

இவைகள் ஸ்திரீ ஸநீததிகளை அமித்துவீடும்.

என்ர; |

சோனன்ச் என னு;

ஜிஏரருரிஎக௭1 வார ஈர் எ:

| Qu II

|

A ATTA GAFHIAT: [| 2S Ui
(2-2)
தின்

*அவர்த்தம்''- (சுழி)

தலையைப்போலிருக்கும்.

இருக்கும்.

என்பது இரண்டு விதம். ஓன்று சங்கத்

மற்றொன்று,

நதிப்பிரவாகத்தின்

சுழலைப்போல்

இவ்விரண்டுவித தோஷங்களும் சித்தப்பிரமையை உண்டுபண்ணும்.

6 தஷம்'”

என்பது

கோதுமை

இந்த கோஷம் எப்பொழுதும் உடம்பை

மாவைப்போல

எங்கும்

இளைக்கச் செய்யும்.

படிந்திருக்கும்.

CET TUT |

6

|
ஜக!
சான ஏன
என ணச் எண்ன ॥ 80 ||

சாண

கா
மிர்ரண

க்ப।

இள கோஸிகக Ul Ve Il

எண்ன

(27-28) 'தராஸம்'' என்பது உடைந்ததுபோலவும், சிப்பியின் மத்தி
டு
யில் உள்ள ரோகம் அல்லது குஷ்டத்தைப் போலவும் இருக்கும். இவ்விரண்
தோஷங்களும் பயத்தையுண்டுபண்ணும்.
ம0ரகை ”” என்பது சூரிய ரணம் போலவும், கயி.று விழுந்தது போலவும்,
மழைக்கால் போலவும் இருக்கும். இம்மூன்றும் மிகுந்த கஷ்ட ததைக் கொடுக்கும்,

SSE: SMG:

HIMNAGSMS: |

எண்ணாக

faraegaaraed|

Hea Meader Taal ETS ॥ 15 ॥
களங்கம்” என்பது இரும்பு போலவும்," கருப்பு அப்பிரகம்
(29)
இந்ததோஷம் பிராண
போலவும், மயில் தோகை போலவும் மூன்றுவிதமாகும்.
(ஹாநியை

உண்டுபண்ணும்.

முளயைப்போல

லகம் '' என்பது

இருக்கும்.

இது மனோவியாதியை

உண்டுபண்ணும்.

ஈஸ் WAY aT SAT VAEAy |

MATH FRI னிடலிக ன;
oN

a

ஏ ககன
(90)

இவ்விதம்

|

&

Ge enews i 3௨ ॥ eta Ul

ரத்னங்களின்

தோஷ

லக்ஷணங்கள்

கூறப்பட்டிருக்

கின்றன.

கோமேதகம், புஷ்பராகம்,
போன்றவைகளே.

வைடூரியம்,

பச்சை. இவைகளும்

ஸ்படிகம்

பலவிஷயத்துல் ஸ்படிக ஜாதிகளேயாம் என்று (பாரத்வாத

ஸ்மிருதியில்) கூறப்பட்டிருக்கின்
றது.

ஈன் பண

சன் எனை

|

எலன் எக: கண்ணனின் ॥ 3 ட॥
5

என் காணா எிகசி க ஏ(௭)ஈ: |

q

ரதன பரிக்ஷை
Genalienetstra Witt Pax Aa |

எ ராரா; அ ரன BATA M32 UW se Ul
(91-92)

பதுமராகத்திற்கு ரவீமணிஎன்றும், சிரிங்காரம் என்றும், ஹார

நாயகம் என்றும் பெயர்,

. அது.சிகப்பாக இருந்தால், ஜாதச்ரிங்கம். என்று. பெயர். ௮து அதிகச்
சிகப்பாக இருந்தால், குருவிந்தம் என்று பெயர். ராஜஹம்ஸ (த்தின் மூக்கன்)
நிறமாக இருந்தால், (வெண்டிகப்பு நிறமாக இருந்தால்), ஸெளகந்திகம் என்று
பெயர். புகை நிறமாக இருந்தால், நீலகந்து என்று பெயர்.
்

நன்றாகப்

பழுத்த

மாதை

முத்தின்

நிறமாக

இருந்தால்,

மாணிக்கம்

என்றும், சிகரம் என்றும் பெயர்.

,தளிரைப் போன்ற நிறமுடையதானால்,
பெயர் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

அதற்குப்

பல்லவராகம்

என்று

ணர் எகாசம் விராட |

msqetad Aa Vas Aas at |

"ஜர் எ ரஏக் அ ஈடள்ள் எசான்:
(98)

22

ata Frags ॥

காருத்மதம்-மரகதம்- அ௮ச்மகர்ப்பம்- ஹரிந்மணி என்று பச்சை

தம்யின் பெயர்கள் நான்கு. இது காடம்- உல்லஸிதம்- பேசலம்-பித்தகம்-முக்
பிருதுகம், என்று ஆறு விதமாம்- என்று.நிகண்டுவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

சரகர்.

எக்.
ணி

ரான

|

க்கேடிகாள

ae

சாணரகாதா என்னானு
ன டி ॥ 35
அனில்னினகணாள
(94-85) உத்பல் பரிமளம் என்ற நூலில் 88 விதம் ரத்னங்கள் கூற்ப்பட்
டருக்கன்றன.

அவைகள்- வஜீரம் 4, இந்திரநீலம் 8, மரகதம் 8, கர்கேதனம் 4,

ராஜ
பத்மராகம் 5, ருதிராக்ஷம் 6, வைடூரியம் 8... விபுலம் 8; விமலகம் 9,
14,
மணி 10, ஸ்படிகம் 11) சந்திரகார்தம் 16 ஸெளகந்திகம் 19, கோமேதகம்

ஊனி! |

8
சங்கம் 15, மஹாநீலம் 16,
ஸீவ்யகம் 20, முத்து 2,

புஷ்பராகம் 77, பிரம்ஹமணி 18,
பவழம் 22 என்பனவாம்.

ஜயோ

ரஸம் 1,

Rava Ageranufing artraamt aa: Perea.

எண

4 களன் ஈர் ரண ॥ 3௨ 0

ஸ்ர கனலி எ சன

என் என gas wafer sera |

விரித4 ௭௫ ணா எ எ களர் Shad எனச் எர ரர்சி ஷர

ப

(36-87) நல்ல மெருகு (பளபளப்பு), கோஷமில்லாமை, (துஷாஇ தோஷ
மில்லாமை) எங்கும் நிறைந்த ஒளி- சிறிது மஞ்சளான நிறம்-கனம்- அழுத்தம்இந்த குணங்களிருப்பதுடன் பொறிசல், உடைசல், விகாரமான உருவம்- இந்த
தோஷங்கள் இல்லாமலும் இருந்தால், அதற்கு ''கர்கேதனம்'' என்று பெயர்
இந்த ரத்னத்தைத் தங்க இலையில் (மெல்லிய தங்கத் தகட்டில்) வைத்து,
மூடி நெருப்பில் வைத்தால், பிரகாசமாக இருக்கும் (ரத்னத்தின் பிரகாசம் நன்கு
தெரியும்). அதைக் குளிரவைத்தால் அதன் வர்ணம் விகாரப்படாது,
இந்த
ரத்னத்திற்கு பூமண்டலம் முழுமையுமே விலை மதிப்பாகும்,

AAMASASEA

GTS: Chews: wa: |

qaqeaia: Paeqeoieauttaa: 1 32 ||

wel eT queda Ryze afagtieeaqeanrater |

talgaaas efiaad wi a aes ஸ்ர gattaaciq ॥ எட
(88-99) ஸ்படிக ரத்னத்தை ஆகாசத்தில் தூக்கிப் பார்க்கவேண்டும்.
இது தாமரைத் தண்டுபோலும், சுங்கத்தைப்போலும் வெண்மையாக இருக்கும்.
வேறு நிறங்களும் சிறிது கலந்து காணப்படும், (இது எலாக்கயமாம்),
மத்தியில் வெளுப்பாகவும், நல்ல சுத்தமான நிறமுள்ள தாகவும், நாலா
புற்மும் இந்திரரீலம் போன்ற ஒளி வீசுவதாகவும் இருந்தால் இதற்கு
“ருதிராக்ஷம்
(2) என்று பெயர்.
Og sare பத்குவ தசையை அ௮டைநீ
தால் மிகவும் மனதைக் கவரும், இது செல்வத்தையும் தாஸீதாஸர்களையும
்
கொடுக்கும்,
;
:

ளான 8 ரணம் க் staat:

அன எரர் எக் எ

என்பு

ரதன பரீகைஷ்
கு

FIAT ஏ ராரா
விக் (எக்கச் எ

9

i

என் ௭௭௦
ஏின்னிஷ்க் | 6௨ ||

(40) ஆதித்தியனுக்கு பத்மராகமும், சந்திரனுக்கு முத்தும், செவ்வாய்க்
குப் பவழமும், புதனுக்குப் பச்சையும், குருவுக்குப்புஷ்பராகமும், சுக்கிரனுக்கு
வைரமும், சனிக்கு நீலமும், ராகுவுக்கு கோமேதகமும், கேதுவுக்கு வைடூரியமும்
றன.
ரத்னங்களாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்

ஏ ஏ (4 (ரச் என் ஏரு எரர் |
ஏண் ளின் சான் ஈன்
எனச் பராரஈர் (விச் ள்ள

21 ॥

எ |

காணான் aes fad aed (Te )igea|
qaad Gl TA ANT AsUTAT | Be II

எள் - ஏன |
(41-42) ரஸ பதார்த்தமாக உபயோகப்பதற்கும், ரஸாயனத்திற்கும்,
(வியாதி, நரை, திரை, மூப்பு இவைகளை விலக்கக்கூடியதற்கு ரஸாயனம் என்று
பெயர் )
தானம் செய்வதற்கும், தரித்துக்கொள்ளவும்,
தெய்வங்களுக்குச்
சாத்துவதற்கும், நல்ல லகூணமான
நல்ல ஜாதி ரத்னங்கசாயே
வேண்டும்.
அவைகள்தான் கூறியுள்ள பலனைக் கொடுக்கும்.
மாணிக்கமானது,

பத்மராகம்,

உபயோகிக்க

நீலகந்தி என்று இருவகையாம்.

தாமரை

மலரின் இதழின் நிறமும், தூய்மையும், பளபளப்பும், கனமும், பூரிப்பும், வட்ட
மாய் விரிந்தும், காத்ரமாகவும் இருக்கும் மாணிக்கம் சிறநததாம்,

காத்ரம்- உருவத்தில் பெரிது.
ளிகாகாடுஷ்ர் எசான்

|

qaariazaa 4G antes ateales a7 tt #3 I
(48) நீல கங்கா தலத்தில் உண்டாக, ௨“புறம் நீலகிறமான சிவப்பு நிற
முள்ளது நீலகந்தி மணியாம். இதுவும் முன் கூறப்பட்ட மாணிக்கத்தைப்போல்
(தோலமில்லாமல் குண்ங்களுள்ள தாயின்) சிறந்ததே,

10

ராவின்।

WHRATAAMSAUSIATTGTAT |
என்ச் கருஎள் ௭ சாரர் சள
(44)

துவாரம்,

பார்வைக்கு

மங்கல்,

கரடுமுரடு,

॥ 98 ॥

அவல் உருவம்,

(ஒளி சிதறியது அல்லது உடைந்தது.)

விகாரம்,

வெலத்தி,
கோணல்,

கனமின்மை,

இவை எட்டும் மாணிக்கத்தின் தோஷங்கள்.

கா8 அம் கர ரன் பர ர்க் என |
ys
னார் என் ga aes TATA BAT
(45)

புள்ளது,

வெண்மையானது,

மனோஹரமானத,

ஒளியுள்ளது,

மங்கலாக

மானது, வட்டவடிவமானது
வைகளாம்,

இல்லாதது,

ஆகிய

ஓன்பது

பளபளப்

இலேசானத,

உருவத்தில் பெரிது,
வித

ஜல கிற

முத்துக்களும் புகழப்பட்ட

Sealy fas (Aas)
Var aa SaNITAT |
Se

அஷ் எ Gat shad dfs aaa i) ve
(46) முத்தானது, விகாரமாகவோ, ௮ழுக்குப்படிந்தோ, பச்சையாகவோ,
உப்பைப்போலவோ,

பாதி சுத்தமாகவோ, கரடுமுரடாகவோ,

முடிச்சு வீழுந்தோ

இருந்தால், அதைத் தள்ளிவிடவேண்டும்,

qarransesis guaanaraay [ager] |
ஈ(ஏ)காணக் ஜூ ஈனக் ஈன எர || vo II
(47) கோவைக் கனியின் நிறமுள்ளது. உருண்டையான
து, நீண்ட உருவ
முள்ளது, அழுக்கு இல்லாதது, சுத்தமான த, வடுவில்லாதது, உருவத்தில் பெரிது
என ஏழுவிதமான பவழங்களும் சிறந் தவைகள்.

ஏர Tat SA aa aleuflaar|

fanit gaa எ எக் எள
(48)

வெண்மை

நிறமானது,

வெள்ளிர் நிறமானது,

விகாரமானது

அல்லது

பொந்து

உடைநீதது,

(நிறமில்லாதது?)

| 9௪ |

அழுக்குப்
அல்லது

வீழுந்தது,

படிந்தது

கரடுமுரடானது,

எடை

நிற்காதது,

அல்லது

வடுப்பட்டது

சுத்தவர்ணம்

ஆசய எட்டுவிதப் பவழங்களும் விரும்பத்தகா தவைகள்,

aftad ae fava egeghaai gue|

றிது

ரத்ன பரீக்ை

11

AAT NBL ated TT Ma AAT
(49)
கனமானது,

96 ॥

நீலமும் மஞ்சளும் கலந்த நிறமான து, அல்லது பசுமைநிறமான
து,
ட

ப்ர

2

வீசும்

ஒளிப்பெருக்குடையது,

கொழுகொழுப்

பானது, ஒளியுள்ள பச்சை நிறம் உள்ளது, உருவில் பெரியது, இவ்வேழும் பவழத்

தின் குணங்களாம்,

கள் எல் எக் ராகு தர எனா

|

[எனச் இகம் சார் ஈன் எச் ௭ எண் ॥ ௨ ॥
அழுத்தமானது,

(50)
மானது,

நிறமானது,

கறுப்பு

நீல நிறமானது,

சுறசுறப்புள்ளது,
எடை

தகட்டையானது, விறிந்தது, கருப்பானது,
இவைகள் சிறந்தவைகளல்ல.

போன்றது

அவல்

நிற்காதது,

அருவருக்கத்தக்கது,

வெண்நிற
அல்லது

து
நீலகிறமான

ஏரார் ரக [ளோம் Ges we aA us |
BABA ABT FAAS t 4k i
(81) கனம், பளபளப்பு, தூய்மை, காத்ரம், ஏற்ற அமைச்சல், மிருது
வாக இருத்தல், கர்ணிகாரப்பூவின் நிறம் (கர்ணிகாரம் கொன்னையின் பேதம்)
கொழுகொழுப்பு இவ்வெட்டும் புஷ்பராகத்தின் சுபகரமான குணங்களாம்.
a

2

எம் ககன் ஈன் ரள எரிஎர |
BAS Bee ராகு சாரர் எண || 08) |]
(52)
மஞ்சள்

இல்லாதது,

ஒளி

நிறமானது,

(நிச்சயிக்க முடியாத
புஷ்பசாகங்களை

சொறசொறப்பானது,

து,
மேடுபள்ளமான

நிறமுள்ளது,

அருவருக்கத் தக்கது,

பொன்னிறமானது,

வெண்மையானது,

நீக்கவிடவேண்டும்.

என் ஏஎம் எஸ் att ant ayaa |

ga 94 Here எதிரிக் ॥ 63 ॥
ஏர |
ஏஜுள் ஏறக் ஈச்ச
(௭04 சேகன் ॥ 42 ॥
ரகடள்0ா
aqua எங்கன என் ஈசா

aga amar Rate ATIEL

|

5 ॥

கலங்கலானது,

இந்த குணங்களுள்ள

12

ceqactert |
அலி என்று மூன்று விதம்.
ஆண் வைரமும்
அதைவிட

(58-55) வைரமானது, ஆண், பெண்,
இவைகளில் அலியைவீட பெண் வைரமும்,

சிறந்ததாம்,
அதிகப்பிரகாசம்,

எட்டுப்பட்டை, ஆறுகோணம்,

எட்டு தளம்,

விழுந்த வானவில்லைப் பழிக்கும் பற்பல நிறம் இவைகளுள்ளது

இன் மீது
வைரமாம்.

அதுவே

௮அவலைப்போலவோ

( தகட்டையாகவோ )

வடிவமாகவோ இருந்தால் பெண் வைரமாகும்.
் மூலையில் காது போன்று நீண்டோ இருந்தால்,
சிறிது கனமாகவும் இருக்கும்.

நீண்ட

மேகத்

ஆண்
வட்ட

வட்ட வடிவமாகவோ ஒரு
இது
௮து அலி வைரமாம்.

Stiagas ax ast dgaga’s |
samara Bee gas fat BAT
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(56) ஆண் வைரத்தை ஆணும், பெண் வைரத்தைப் பெண்ணும், அலி
இதை மாற்றி உபயோூத்
வைரத்தை அலியும்தான் உபயோ௫க்கவேண்டும்.
புருஷ வைரத்திற்கு இந்த வி.இவிலக்கு
தால் சிறிதும் பலனைக் கொடுக்காது.
இல்லை, ஆண், பெண், அலி எல்லோரும் உபயோக்கலாம் என்பது பொருள்.

அவரி

வக் எவ

|

Faas

waa TATA |! 4

ஊளிஎளாம்

எண் கண |

asa WATE: ஈட்

Il

|| ௩௪ ||

(87-58) வெளுப்பு முதலிய நிறவேற்றுமையால் வைரம் நான்கு வித
மாகும். அவைகள் பிராமண ஜாதி, க்ஷத்திரிய ஜாதி, வைச்ய ஜாதி, சூத்ர ஜாதி
என்பன,
அந்தந்த ஜாதி வைரங்களையே அந்தந்த ஜாதியினர் தரிக்கவேண்டும்.
உத்தம ஜாதி ரத்னம் ஹீன ஜா.இக்கு நல்ல பலனையே கொடுக்கும், இந்த நியாயம்
எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் கூறப்பட்டது என்று பைரவர் கூறியுள்ளார்.

wat aaa ௧௯ ன எ எகா |
டிரக் ரன வணர எள: || 68 ||
(59)

வெள்ளை

படர்தல்--பொ நிசல்_புள்ளீ.-கோடு..௨ ட்புறம் ஜலம்

தங்குதல் என்ற ஐந்து தோஷங்களும்
தோஷங்கள்,

எல்லாவித

ரத்னங்களுக்கும்

பொதவான

'

ரத்ன பரிக்ை

18

sedegas 3 RS aaa |
Yankadent ey aq awASeT M1 Ge II
கார்டன்
னம் want எகனிசகர |
Teal Te வ் ஈம் ரிறின || 61 ॥
ஏத என்கானிரி% எள எகர |

(80-68)

ஜல நீலம், இந்திர நீலம் என ரீலம் இரண்டு விதம்.

இவ்

விரண்டில் இந்திர நீலம் சறந்ததாம்,
இருப்பதுபோல்

காணப்

படும்.

உட்புறம் வெளுப்பாகவும், மேலே நீலமாகவும்,
இலைசாகவும் இருக்கும், இது ஜல நீலமாம்,

காணப்

படும்.

உள்ளே கருப்பாகவும், வெளியில் நீலமாகவும், இருப்பதுபோல
கனமாகவும் இருக்கும். இதற்கு இந்இர நீலம் என்று பெயர்.
கருநீல

(இவைகள்

நிறமானது-

யாவும்)

கனமானது-

ஒருங்கு

வீசும் ஒளியுள்ள து-என:
வைகளாம்.

சேர்ந்த

நீலம்

பளபளப்புள்ளது-

தூய்மையுள்ளது

உருவமுள்ளது- மிருதுவான து- நடுவில்

ஏழுவிதமாம்,

இவை

யாவும்

உத்தமமான

வாக் இன் எம் Rant canara Fi GR UI
fers aed a swale ஏ எள |
(62-68) ஸம்பூர்ண நிறம் உண்டாகாதது--ஒரு பாதி நிறம் உள்ள
தாகவும் மற்றொரு பாதி நிறம் இல்லாமலும் இருப்பது அரைப் பங்கு நிறம்
உள்ள து-கனமில்லாததுரக்த கந்தி (சிறிது செந்நிறம் கலந்தது) ௮வலைப்
போன்றது- பளபளபப்பில்லாதது என ஜல நீலம் ஏழு விதம்.
கோமளம் என்பதற்கு ரத்ன த்திற்கு இருக்கவேண்டிய
உண்டாகாதது

என்று

பொருள்,

விஹதம்

என்பதற்கு

நிறம் முழுமையும்

கல்லின் ஒரு பாதியில்

நல்ல நிறமுள்ள தாகவும் மற்றொரு பாதியில் கொஞ்சமும் நிறம் இல்லாதது
என்று பொருள். வர்ணம் என்பதற்கு ஸஹஜமாக இருக்கவேண்டிய நிறத்தில்
அரைப் பங்கு நிறம் உள்ளது என்.று பொருள்.

Taga

TAs AGT | GR ॥

Quraiste7s Ges ford Fi Te |
ee aan fq Ter TAGAST M&F ॥|

|
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(89-84) கோமூத்கிரம் போன்ற நிறமுடையதாதலால் இதற்கு கோமே
தம் என்று பெயர். இது வஜ்ர ஜாதியைச் சேர்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

நல்ல வெளுப்பான பசுவின் ஈறத்திரத்தின் நிறமுள்ள து- சுத்தமான துகொழு
பளபளப்புள்ளது- அழுத்தமானது-கனமானது- தளமில்லாத து
கொழுப்பானது-ஒளியுள்ளது என கோமேதம் எட்டு விதமாம்.

ச் கர கனாக்(்) “ரச் ஈசனோ

எனச் சிகார் எம் எ ஜரா
(65)

|

॥ 65 ॥

இல்லாதது- இலேசானது-பளபளப்பு

நிறம்

இல்லாததுபோல்

இருப்பது- அவல்போல்- (தகட்டையாக) இருப்பது -வெள்ளைபடர்ந்தது- ஒளி
இல்லாதது- மஞ்சள் பூனைக்காச்ச மணீயைப்போலிருப்பது இவ்வித கோமேத

கங்கள் சுபகரங்கள் அன்று.

Sa TIMI என் ஈன் ஏர |
wazg (sy) Maan aa Baier | 65 ॥
(66)

பச்சை கலந்த வெளுப்பு

நிறம்போன்ற

நிறமுள்ளதும், ஸமமான

உருவமுள்ளதும், சுத்தமாக இருப்பதும் சுபத்தைக் கொடுக்கும்.

சுழலும் வெண்மையான வஸ்திரத்தை உட்புறத்திலுடையது, (அதாவது
வைடூரியத்தினுள் வெண்மையான நூலிழை போன்ற உருவம் காணப்படும். இது
எந்தப்பக்கம் திரும்பினாலும் அங்து தோன்றி ஒளியை வீசும்.
இதை நூலிழை,
நூலோட்டம் என்று கூறுவார்கள். இது உள்ள வைடூரியம் என்பது பொருள்)
சப பலனைக்கொடுக்கும்.

zalmaaaaears fare oy aeaq |
OA( Fa THIN @ Aes Fa AMA
a‘

(67)

கருப்பான

நீரின் நிறமுள்ளது

முள்ள து-- அவலைப்போல

சாக

(தகட்டை

அல்லது

அல்லது

gw ॥
கருமேகம்

சப்பையாக)

போன்ற

இருப்ப.து-இலே

இருப்பது - கரடுமுரடாக இருப்பது - (வெண்ணிறமில்லாத)

முள்ளது.

இந்த ஐந்துவித

வைடூரியமும்,

புகழத்தக்கதல்ல.

என்பது பொருள்.)

ஈன் எ -எள: ஏ ஏஏ விச்வ |
ண்டர் என்னாள் | 62 ॥

நிற

நூலோட்ட

('இகழத்தக்கது
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பரீகை

ரத்ன

aa 47 Fa NY Ara AGT: GT |
௭ கரகர எண

ரத்ன

Carat GTAKAANT (7&8

சாஸ்தீரத்தில்--

(68-69)
பிரம்ஹதேவர் ஐலத்தைப் படைத்து அதில் தனது வீரியத்தை
சிந்தினர்.
அது ஆயிரம் சூரியனைப்போன்ற ஒளியுடைய ஸுவர்ணமயமான
முட்டையாயிற்று.
எந்த எந்த இடங்களில் பிரம்மாவின் கடினமான வீரியம்
சிந்திற்றோ.
அந்த அந்த இடங்களில் றந்த ஒளி நிறைந்த ரத்னங்கள் உண்
டாகும் கரங்கள் உண்டாயின.

கனரக

என்னா,

அன்கிள்

எச,

ரோக,

௨
எிகற்களிஎத
ா.
S

எராராரிலார்.

௩

௭.

ட

என்ர,

ராரா

ACHAT |) 8௬ ॥
முத்து-ஸ்படிகம் இரண்டும் ஸத்துவ குணம்
தும்,

அதிகமுள்ள வீரியத்திலிருந்

கோமேதகம்-மாணிக்கம்பவமம் இவைகள்

ரஜோ

குணம் அதிகமுள்ள

வீரியத்திலிருந்தும், அஞ்சனக்கல்- நீலம் முதலியவைகள், தாமஸ குணத்திலிருந்
தும், வைரம்-புஷ்பராகம், வைடூரியம் இவைகள் ரஜோ குணத்தினின்றும்,

மரகதம் முக்குணங்களிலிருந்தும் உண்டாயின என்று கூறப்பட்டிருக்கற.து.

சனா

வின் FAT |

பலன் என்ற ௮ஸ-ரனுடைய

அ௮ங்கங்களிலிருந்தும் ரத்னங்கள் உண்டான

தாகக் கூறப்படுறெது.

எண

எ கள் ஈக எனா ஈசான
ரக

|

எனிரர்கு எனன ரக 89% ॥ ௨ ॥

விச்வகர்மீயத்தில்-(70)

இப்பொழுது,

தனித்தனியே

சிதறிக் கடக்கும்

பஞ்சபூதங்களின்

குண்தோஷங்களை ஒன்று சேர்த்துக் கூறுகறேன்.

frase gaat fame எள்ள |
SN
we
ஸர இரண் அர் ரான் ஏர
(71)

வட்டவடிவமர்க

இல்லாமை-நறுமணமுடைமை - வெட்டுவெடு

ié

ள்ள!
மணல்

இல்லாமை- கவர்ச்சி மண்
பார்த்திவ குணங்களாம்,

கல்

முதலியவைகளில்லாமை

இவைகள்

Fai agama ane (கள சா |
சா

எள wag

(72)

என் ஏண்ட

62 11

கல்லுகள், சீராக இல்லாதிருத்தல்- (அதாவது ஒரு புறம் அகலம்

மற்றொரு புறம் குறுகல் போன்றவைகள்)
கல் மண் மணல் முதலியன கலந்
விழுந்
உடைந்திருப்பது-புள்ளி
அல்லது
இருப்பது-வெட்டுப்பட்டிருப்பது
இருப்பது இவைகள் ரத்னங்களில் பூமிஐஜமான தோஷங்கள்.

et Taal VA Bea AalaaT |
aaah Gy wad Tor wr பொட்ட

62 ॥

(73) பசையுள்ளதாக இருத்தல் (அதாவது பளபளப்பாக மெருகிட்டது.
போலிருத்தல்) சுத்தமாக (தோஷமில்லாமல் அதற்குரிய நிறத்.துடன்) இருத்தல்
குளிர்ச்சி

(ரீ3ராட்டம்)

அழகு -கவர்ச்சி- இந்த

ஐந்தும்

ஐலஜஐ

குணங்கள்,

இவைகள் வீரும்பத்தக்கவைகள்.

என்க என் ஏ ஜோன் aver |
aya warat dist: atawar: Brats ட ஷி ॥
(74)

மெருகல்லாமை-குறைவுடைமை-

€ீம்பல்,

QrEG

ASA,

சப்பையாக இருத்தல் முதலியன-வெள்ளை படர்ந்திருத்தல்- (கல்லின் இயற்கை
நிறத்தை மறைக்கும்படி அதன்மேல் பூண்டின் தோலியைப்போல வெளுப்பாகப்
இல்லாமல்
படருதல்) நிறமில்லாமை- (அதற்கு உரிய வர்ணம் அழுத்தமாக
ஜலஜமான
ரத்னங்களில்
இருப்பது) கல் கலந்தது- இவைகள்
பரவலாக

தோஷங்கள்,

எக எடஈன் ஏ ௭ எலிரிண |
கணக 94 qo: saw: 1) 64
: (75)

எப்பொழுதும்

ஒளி

வீசுதல்-சிகப்பு நிறம்- மேல் நோக

விசுத்ல்- தூரத்தில் ஒளி வீசுதல்- இவைகள்

௮க்னிஐ குணங்கள்.

grata figacd = aut ோ௭ணிர் |

என்னாள் உ ணி

டட ॥

இளி

ரத்ன பரிக்ஷை

:

(6)
பொறிசல்- மஞ்சள் நிறம்-நிறமில்லாமை
இவைகள் அ௮க்கினிஜமான தோஷங்கள்.

11

கீழ்நோக்கி ஒளி வீசுதல்

daa arn aaa a sear |

வ ளாகாண்ள; ஏரா உ ஏ) ளட
(88)

முதிர்ச்சி- எங்கும்

நிறைந்த

ww Uy

நிறமுடைத்தல்--ஒளி வீசுதல்- நீண்

டிருத்தல் இவைகள் வாயுவினாலுண்டாகும் குணங்கள்.

wae gives + awa = Acar |
கரஸ் ககன் எ எள எள்ள;

॥ 2௨ ॥

(78) சுழி விழுதல்- அழுத்தமாக இல்லாமல் துர்பலமாக இருத்தல்பலவர்ணமூடையதாக இருத்தல்-புள்ளி கோடு முதலியவைகள் வீழுதல்--கன
மாக இல்லாமல் இலேசாக இ.நத்தல்-வர்ணம் உண்டாகாமலிருத்தல் இவைகள்:
வாயுவினாலுண்டாகும் தோஷங்கள்.

asa எரர் ஏராள: ர
(79)

|

ரத்னங்கள் தோஷமில்லாமல் குணமுள்ள தாக

இருப்பது என்பது

அவைகள் உண்டாகும் ஆகரங்களால் ஏற்படக்கூடியது,

என் சான் எ எள் வாணி ॥ 25 HI
கைக்கு.

மிருதுவாக

இல்லாமல்

சொ ரசொரப்பாக

தோஷங்கள்.

நிறைந்திருப்பது இவ்விரண்டு தோஷங்களும் ஆகாசஜமான

SSA: TA

எ ஊன் எள

கஜ ஈசன் எ ரசா ளா
(80)

இருத்தல் - அமுக்கு

|

ஸ்ட

௪௨ ॥

அழ்கான் உருவம்--குண்முடைமை-- வட்டவடிவம்-- எங்கும்

நிறைந்த ஜளி- தெளிந்த ஒளி-கோவமில்லாமை- இவைகள் ஸகல ரதனங்களுக்
கும் ஸாதாரணமாக இருக்கவேண்டிய குணங்களாம்.

சோன் அருளி எக

| aga ளானை

garitetoa: Varo AAT Te |
ஏவிக் ஏன் கா ௭ ॥ 2₹॥

ஊண்விளர் TI

18

ண் அளி 9 கோ க் |
னன் என்னை serra: Batter tl CR Ui sf UI
(87-82)
வைக்ராந்தம்

வஜ்ரத்திற்கு

என்று

பெயர்.

ஸமானமான
இது

குணமுடைய

ரதனஸார

ஒருவித

கல்லுக்கு

ஸங்கிரஹத்தில் கூறப்பட்டிருக்

கிறது.

ஆறு
இது எட்டு தளமுள்ளதாகவும், எட்டுப்பட்டையுள்ளதாகவும்,
கனமாகவும் இருப்பதுடன்,
கோணமுள்ளதாகவும், கொழுகொழுப்பாகவும்,
இது வைக்
சுத்த வர்ணமுள்ள தாகவும், மிச்ர வர்ணமுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
ராந்தம் எனப்படும்,
இது மற்ற லோஹங்களைக் கிழித்துவிடும். ஆகையாலேயே இது வைக்
வைக்ராந்தமானது வஜ்ரத்திற்குப் பதிலாக
ராந்தம் என்று கூறப்படுகிறது.
உபயோடுக்கத்தக்கது,
ஸகல ரோகங்களையும் போக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்
கிறது,

சோர

ஏ

என

எனகு.

ஊண்

ச்கை

Saad.

எனி 68 கள |
மஹிஷமர் இரீ தேவியானவள் பெரிய குலத்தால் மஹிஷாஸுரனைக் குத்த
அவன் தேகத்திலிருந்து சிந்திய ரக்த பிந்துக்ஈளிலிருந்து * வைக்ராந்தம்'” என்ற

வைரம் உண்டாயிற்று என்பது கதை.

$ர சோளம் கள் ஏனி௫சரிஎள எனறும் சன ஷா களப
எனாசனின் ஏரிக் என்ர
முன்னொரு

காலத்தில்,

விருத்ராஸுரனைக்

எனகவ

எ ॥

கொல்லுவதற்காக, “விசுவ

கர்மா ததீசி முனிவரின் முதுகெலும்பினால் வஜ்ராயுதத்தைச் செய்து கொடுத்
தான். மற்ற எலும்புகள் பூமியில் விழுந்து வைரங்களாக ஆயின என்றும், பலா
ஸுரனின் எலும்புகளும் வைரங்களாக ஆயின என்றும் கூறப்பட்டிருக்கறது.

என்8

ஏன.

என் எ

Aarts g |

87 கன் எரா கான எ | 23 |

afi Aaa |
(89)

மற்றும் சிலர், பூமியின் இயற்கையாலேயே பற்பல ர்க்னங்களும்

19

ரத்ன பரீக்ஷை
உண்டாயின என்றும், கற்தளே

காலக்ரெமத்இல்.ரத்னங்களாக

மாறுகின்றன

என்றும் கூறுகின்றனர்.

சாளர 8-எனச்ர களன் எா ளின் aa J |

என எரா
(84)

ராஷ்டிர

ஆங்கரஸர்

தேசத்தில்,

என் ர

என்ற

குத்தாலம்

முனிவரின்

என்ற

॥ 22 ॥
அபிப்பிராயமோ

எனில், மஹா

மின்னல்களின்

இடத்தில்

இடி.களின் ஒளிகளால் பிரகாசமான வைரங்கள் உண்டாகின்றன

அல்லது

என்பதாம்,

YAY Gey ave oF Bsa: |

aa Wen: ஈன விண் ககன் எண்டா 2௩ ॥
காக் (4) ளன விக?

ஏர |

எக

॥ 28 ||

எ

$: கனரா

ன எரர் என்க

60 என்ர |

Baers eden aa ரகாச ॥ ௪௨. ॥

ஏர எள் ala என்னா ஈர |

gaat & gone a4 ata (80. ॥ 26 ॥
(85-88) பூமியின் ஒன்பது கண்டங்களில் இந்த கண்டம் இலாவீருதமாம்.
மேரு மலையின் தென் பக்கத்தில் தேவர்களும் அஸ-ரர்களும் வஸிக்குமிடத்தில்
இது அழகான ஜ்யோதிஷ்மதீ நதிக்கரை
காசியப முனிவர் வஸித்து வருகிறார்.
யிலிருக்கற.து.

இருக்கின்றன.

அங்கு மிகச்சிறந்த ஒளியுள்ள வைரங்கள் இடைக்கும் சுரங்கங்கள்

i

அவ்விடத்தில் எடுத்த வைரங்களால்தான் விசுவகர்மா
பீடிகைகளை திட்டாணிகளை (உட்காரும் இடங்களை) செய்தான்.

அமராவதியில்

சுவேத தவீபத்தில் மஹாவிஷ்ணுவின் வாஸஸ்தலத்தைச் செய்தான்.
இமயமலைக்
பிந்து ஸரஸ்ஸின் அடி.த்தளங்களையும் படிக்கட்டுகளையும் செய்தான்.
செய்தான்.
குத் தலைவன் அல்லது அரசனுடைய பட்டணத்தை நிர்மாணம்

துவாரகையில் கிருஷ்ணனின் கருஹத்தையும் அந்த வைரங்களால்கான்
கட்டினான்.

20

cartier |

ஈசு ண ண்ணா
ணன
ளா

எனி |

ளசிரா இண்றனட || 2௩ ॥

எரர் எகச் எ கரட்

என் FH Gear a aA

1) Bo ti

88 ஏரரஜார் எச் 4ஏசா8் ஸா |
(89-91) உத்தரகுரு-ஸிந்து தேசம்-இவ்விரண்டு
கள் கிடைக்கும் சுரங்கங்கள் உள்ளன.

இடங்களிலும் வைரங்

முருகக்கடவுள் வஸித்த மேருமலையின் வடபக்கத்திலுள்ள மலைச்சாரலில்,
மிகமிகச் சிறந்த வைரங்கள் உண்டாகின்றன.
இவைகள் அரசர்களின் இடங்
களிலைதானிருக்கும்.
அதைவிட்டுக் 3p இறங்காது.
வைரத்தைக்

குலஸ்இரீகளின்

மங்களாபரணத்தில்

தாலி) இழைக்கக்கூடாது,
வைரம் இழைத்தது
அவர்களுக்கு வைதவ்யத்தை உண்டுபண்ணும்.

( மங்களாபரணம்=

குணமுள்ள தானாலும்

அது

Faria எ வரி எள
(91)

என் இனர் எ எரிக்க n 61 ॥

விசுவகர்மா கூறியிருப்பதல் :_ ஸ்திரீகள், தலையின் முன
்பாகமாகிய

உச்சி மண்டையிலோ, பின்பாகத்திலோ
வைரக்தைத் தரிக்கக்கூடா.து.

சானி எ
எவ
(982)

என

கல் ௭௩ |

அகஸ்தியர் கூறியிருப்பஇல் : உ கான்கு

வன் வைரத்கைத் தொடவும்கூடா து.

॥ எ

எணரிள்க ஸி

ஈனா:

கண்க

ஜாதிக்கு

॥

வட

aaa g fea; aq atast dens = |
8 டனர் ஏர், |

அப்புறப்பட்ட

ர்தீன பரீகை

91

பத்மராகம்,

:

(92-93)

பத்மராகத்தில் பிராஹ்
: ஜாதிக
மண
்கு

ஜாதரங்கம்

என்றும்,

க்ஷத்திரிய ஜாதிக்குக் குருவிந்தம் என்றும், வைகிய ஜாதிக்கு ளெளகந
்திகம்
என்றும், சூத்திர ஜாதிக்கு கோபாங்கம்-ரீலகந்தி என்று இரண்டு பெயர்களும்


கூறப்பட்டிருக்கன் றன,

:

h BTR ॥
“கன

கச் எண

॥ 68 ॥

8௭ எள எனக
|
[அடிக் எர ஏர் சர் ct wat Ag: உ 9 ॥
மரகதம்.

(93-94) வீஈதையானவள், பச்சை நிறமாக இருந்த அருணன் உண்டான
உடைந்த முட்டையோட்டை, கருடனுடைய அரைகாளில் அன்புடன் அணிக்
தாள். அந்த ஒட நழுவி பூமியில் விழுந்தது,
௮து எங்கே விழுந்ததோ அந்த
விடத்தில் பச்சைகள் உண்டாகும் சுரங்கம் உண்டாயிற்று என்று கூறுகிறார்கள்.

ரண் வேரன் கானார் ஈனா (எள் எரர்
ஒக் Ura

இளக

Aaaseiga aaa

ஸ்ர

ஏன்னா

|

எராகம்-

என் ஏல் சாகி எ ॥ 6 Ui

ஈகோரானாக் எணண்ளி |
நாகராஜாவான வாஸு9, பலாசுரனுடைய பித்தத்தை எடுக்
(95-96)
துக்கொண்டு தனது லோகத்திற்குச் செல்லுகையில், கருடன் தனது வலிமை
பின் அதிவேகமாகப் பறக்கையில்
அபஹரித்துத் தின்றான்.
யினால் ௮தை
உண்டான

களைப்பினாலே,

அந்தப் பித்ததிதை

அக்காரணத்தினாலேயே,

தேசத்திலும் சதறும்படி கக்கினான்.
காருதமதம் என்று கூறப்படுகிறது.

அனி ன கோ
மோஹினியைக் கண்டு

ஸமுத்திரக் கரையிலும்

Fa ண

ர எரகன எக STAT |

மோஹித்த ஈசுவரனுடைய

களில் மரதகச் சுரங்கங்கள் உண்டாயின்,

துருஷ்க

மரகதமானது

வீரியம் சிந்தியவீடங்
்

92

ரவி |
MMNAcTMATT ஈதி

| 66 ॥

னக; ரிட்டர்ன் Ald aay ALARA I
அவ்விடத்தில்

ஈசுவர

வீர்யத்தினால்

வனதேவதையான

சாஸ்தாவும்

(ஐய்யனாரும்) உண்டானார்.

புஷ்பாஹ்வயம்-ஈரிகாசம்-சங்கமிருதஜம் என்று

மரதகத்தின் பேதங்கள்

மூன்று.
॥ இ

wma

ஏனா சாண

ஏரா

கேர:

॥

ஏரண

இனகண்க

௭

Fa ats

சா. |
புஷ்பராகம்.

ஹிரண்யாகர னோடு ஆதிவராஹமூர்த்தி சண்டை செய்யும்பொழுது, அவ.
ருடைய மூக்கு நுனியிலிருந்து சிலைஷ்மத்திவிலைகள் எங்கெங்கு விழுந்தனவோ
அங்கங்கு புஷ்பராகக் கற்கள் உண்டாயின.

ஊண் எரர் எட்னா

|

காளா எனின் னோர் ரன் என் || 6௨ |
(97) தங்க நிறமாகவும், மேலே வட்டவடிவமாகவும், அல்லது தலை
போல் வட்ட வடிவமாகவும், நெருப்புத் தண்டம்போல் சுத்தமான ஒளியுடைய

தாகவும், மனதைக்

கவரும் பிரகாசமூடையதாகவும்,

இருக்கும் புஷ்பராகமான து புகழப்படுகன் “து.

நல்ல மெருகுடையதாகவும்

சானா அண் என ஏ ௭௭௭: |
Ot Geant எனி எ என gat | 6௪ (|

வராம் எற்ள ணரா
(98-99)

இந்திரனுடைய

பாரியாத்ர

மலையின்

பட்டணமாக௫ய

|

சிகரம்-மந்தர மலையின்

அமராவதி-இந்திரனுடைய

இவைகள், அநீதப்புஷ்பராக மணிகளாலேயே
தேவரால் ஸிருஷ்டிக்கப்பட்டன.

தாழ்வாரங்கள்-

கொலுமண்டபம்

உலகத்தைப்படைத்த

0 era நட.
ae
என என ரர எள ஜாரா | 66 |...

பிரஹ்ம

ர.த்ன பர்க்ை
Tal எண

93

ஈசர் ௭௭ ௭௪ என் 8 |

கண் எ Garay

ளா எட் ॥ Loo |
பவழம்.

(99100)

முன்னொரு

காலத்தில், பிரம்மதேவர்,

பிதீரு தேவர்களைப் படைத்தார்.

ஸந்தியாகால

தனது

வடிவமான

உடலிலிருந்து

அவ்வுடலிலிருந்து.

வியர்வை முதலிய அழுக்குகள், பற்பலவிடங்களில் விழுந்தன. அவைகள் விழுந்த
விடங்களில், ரதீனச் சுரங்கங்கள் உண்டாயின.

ராண

களச் ணரா |

ரன HA Tw aad ATTA ॥ 123 |
னாரா 0 ட ஜான என்ர |
[எரர் ஏண்

ராணக

| 12% ॥

fig: gaat aa Guar Gaza: |
(101-103)
முன்னொரு காலத்தில், மலைகள் பறந்து சென்று உலகத்தை
அழித்தன.
அப்பொழுது இந்திரன், மலைகளின் சிறகுகளை
வஜ்ராயுதத்தால்
வானத்திலேயே சிதைத்தான். சிறகுகள் விழுந்தன.
இறகுகளை இழந்த மலை
களும், பட்டணங்களிலும், தேசங்களிலும் ஆங்காங்கு விழுந்தன,
அவைகளின்

ரக்தங்கள் சிந்தியவிடங்களில் பவழங்கள் உண்டாகன் றன.

எள ரிஸ்ன எணண

॥ 623 ॥

fire; Goseveifa (ஐ எ(8 விர ௭ |
ஏர எனக எண ர் வனி ॥ 122 UI
(708-104)

அருணன்

இருந்த

முட்டையை,

விந்தை

உடைத்தாள்.

அநீத முட்டையின் ஓடுகள் விழுந்த இடங்களில், பவழங்கள் உண்டாகும் ஆகரங்

கள் உண்டாயின,

௭51 என்ர எள அள் எக்கர் |

0௭ ஷ் எனிளஏ் ர ணன் 1 9௦% ॥

83௫ எனி |

(405)

மஹாவிஷ்ணு

மதில்க்டபர்களை வஷ்தத்தபொழுது, அவர்க

