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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧ാം ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൭. അകെട്ടാ

െവളിച്ചം പൂവ്വൎദിക്കിൽ നി മാ മല്ല പശ്ചിമത്തിൽനി ം വരുന്നത്
ആശ്ചയ്യൎംതെന്ന– ഈ െകരളം ൈദവവശാൽ ഇങ്ക്ലിഷകാ ൎ അധീനമായി
വന്നതിനാെലാ ഈനാട്ടിൽ അറി കൂടാത്ത ചിലസംഗതികെള പടിഞ്ഞാ 
റ്റിൽ ഇെങ്ങാ കട വരുവാൻ ഒരുപാലം ഉണ്ടായിരി –ഇവിെട നടപ്പായ
വിദ്യകളും ശാ ങ്ങളും ഒഴിെക വിലാത്തിയിൽ നട ന്നവ പലതുംഉ –
ര വെക ം തമ്മിൽ വളെര െഭദം ഉ താനും–പരമാത്മാ ജീവാത്മാ തുടങ്ങി 
യുള്ള മെമ്മൎാപെദശങ്ങെള ധ്യാനി ഒെരാ ക ണ്ടാക്കി ദിവ്യെ ാകങ്ങെള
ചെമ വിദ്വാന്മാെര രസിപ്പി ന്നത് ഹി ജ്ഞാനത്തിൽ മയ്യൎാദതെന്ന– കാ 
ലെദശാവസ്ഥകളുെട സൂക്ഷ്മം നിദാനിച്ചറി കുട്ടികളുെട ഉപകാരത്തിന്നായി
ഗദ്യമാക്കി പറയുന്നതു വിലാത്തി ജ്ഞാനത്തിെന്റ ലക്ഷണമെ . ഈവക
വായിപ്പാൻ ആ ഹി ന്നവർ ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാസെന്താറും വിലാത്തി 
ശാ ങ്ങളിൽനി പ ന്നത് ഒെരാ എടു ഇതികീഴിൽകാണിച്ചമാതി 
രിയായി മലയാളികൾ െതാ വാൻതക്കവണ്ണം ഭാഷയിലാക്കി അച്ചടി
ആവശ്യമുള്ളവക്കൎയ കയുംെച ം– വില ഒരുവഷൎത്തി അരരൂപ്പിക—

െജ്യാതിഷവിദ്യ

൬ശാ ങ്ങളിലും ൬൪കലാജ്ഞാനങ്ങളിലും ധാനമാകു എ ഈരാജ്യ 
ക്കാർ പലരും പറയു –െജ്യാതി എന്നതു െവളിച്ചംതെന്ന– െജ്യാതിഷെമാ
കണ്ണാെലകാണുന്ന ഹങ്ങൾമുതലായ വാനമീനുകളുെട അറിവാകു –
അതല്ലാെത

സവ്വൎലാവണ്യം ന ംതാരകാധിപൻനൂനം
സവ്വൎെശാകങ്ങെളയുംകളയുംദിനാധിപൻ

എെന്നാരുപാട്ടിൽ െകൾ ന്നതുെപാെല പ പലരാജ്യക്കാരും ഒെരാെരാഗു 
ണെദാഷങ്ങൾ മനുഷ്യ ൎവരുന്നത് നക്ഷ ങ്ങളുെട കടാക്ഷബലത്താൽതെന്ന
എ നിരൂപി ജനരാശിയിങ്കെല ഹനക്ഷ ാദി സ്ഥിതിെകാ ം ഹചാര 
െഭദംെകാ ം െവെവ്വെറ അനുഭവങ്ങൾകാണും എ സങ്ക ി ം ഹണങ്ങളും
ധൂമെകതുക്കളും ക വളെരെപടി ം ഇരി —ആവിദ്യെയ നന്നായി
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അെന്വഷണംകഴിച്ചവർ എല്ലാവരും െജ്യാതിഷത്താല്വരുന്ന ഈവക ഭാവി 
ജ്ഞാനം വ്യത്ഥൎ ംഅെ എ കണ്ടിരി – അതുെകാ സുബുദ്ധിയുള്ള
െജ്യാതിഷക്കാർ അ കാരംഒ ം തിരയാെത കണ്ണിനാലും ഗണിതത്താലും
കഴിയുെന്നടെത്താളം െജ്യാതി കളുെട അവസ്ഥ എെന്ത വിചാരിെക്കഉ –
െവള്ളക്കാർ കണ്ണി തുണെവണം എ െവ കണ്ണാടി ഴലുകെള
ഉണ്ടാക്കി പെലട ം രാപ്പകൽ നിത്യവാനം െനാക്കിെകാ ഒെരാ 
പുതുമകെള കണ്ടറിഞ്ഞിരി സൂയ്യൎെന ചുറ്റിെച ന്ന ഹങ്ങൾ
ഇെപ്പാൾ.൧൩എ െതാ –മുെമ്പ െവള്ളക്കാർ ൧൧എ പറയും കഴി 
ഞ്ഞെകാല്ലത്തിെലാ കുഴൽെകാ ൨പുതുതായികണ്ടിരി — കണ്ണിെന്റ

ീയാവിവരവും അതി ആയുധമാകുന്ന കുഴലിെന്റ െയാഗവും പഠിപ്പി ന്നതു
ദൃഷ്ടിവിദ്യതെന്ന— പിെന്ന ഗണിതെത്തയും ീെകാണവിദ്യെയയും നിരന്തരം
ശീലിക്കെകാ ം ഒെരാെരാ പുതിയ ീയകെള പരീക്ഷി കണ്ട െജ്യാതി ക 
ളുെട വലിപ്പവും അവറ്റി സൂയ്യൎനിൽ നി ള്ളദൂരവും അവറ്റിൽ ചലന മവും
ഇങ്ങിെന ൩വിെശഷങ്ങെള അധികമധികം നിശ്ചയി െപാരു — ഇങ്ങിെന
ദൃഷ്ടിവിദ്യയിലും ഗണിതത്തിലും അഭ്യാസം തികഞ്ഞവരാൽ െജ്യാതിഷജ്ഞാ 
നത്തി വഷൎംെതാറും പുഷ്ടിവദ്ധൎി വരു –
അതിനാൽ എ പകാരം എന്നാൽ വഷൎം അയനം മാസം രാപ്പകൽ മുതലായ
കാലെഭദങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മം നല്ലവണ്ണം അറി വരു – ഇത്ഒ –സമു ത്തിൽ
കൂടവഴി നിശ്ചയംവരുന്നത് മെറ്റാ — പൂവ്വൎത്തിൽ കരവി കടൽവഴിയായി
െപാവാൻ വളെരവിഷമമായിരു — ഇെപ്പാൾ ഹങ്ങളും നക്ഷ ങ്ങളും
ഇന്നകാലത്ത ഇന്നിന്നദി കളിൽ നി എന്നറികെകാ കപ്പല്ക്കാർ എതു 
ദ്വീപുകളിെല ം ഒടുന്നവഴിെയ സ്വെദശത്തിൽ എന്നെപാെല നിശ്ചയി –
സാ ന്മാർ൩–൪–മാസം സമു മദ്ധ്യ െട ഒടുന്നസമയ ദിവെസന ഉെച്ച
ഇെപ്പാൾ ഇന്നദിക്കിൽ ആകു എ ം െപാെക ംസ്ഥലെത്തക്ക് ഇനി
ഇ ദൂരം ഉെണ്ട ം െജ്യാതിഷവിദ്യാ യുക്തിെകാ വിവരമായി അറിയു –
ഇതിൽപിെന്ന മാസെന്താറും മത്താെല സൂയ്യൎെനയും ബുധൻമുതൽ ൧൩ ഹ 
ങ്ങെളയും അതാെതാടുെചന്നൎ ച ാദിഉപ ഹങ്ങെളയും വിവരി ം

െകരളപഴമ

൧.പറങ്കികൾ മലയാളത്തിൽ വന്ന കാരം പറയു –
െകാല്ലം൬൭൩ ഇടവമാസം ൯ാംതിയ്യതി (൧൪൯൮ആമത്,െമയി൨൦) ഞാ 
യറാ യിൽ തെന്ന േകാഴിെക്കാട്ട്നി െതേക്കാ മീൻപിടിപ്പാൻെപായ
ചിലമു വർ൪ കപ്പൽ പടിഞ്ഞാെറദിക്കിൽ നി വ നു രംഇടുന്നത്ക 
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, മീൻവി ാൻ അടുത്തെപ്പാൾ, ഒരിക്കലും കാണാത്ത െവഷവും ഭാഷയും
വിചാരി വളെരഅതിശയി – കപ്പല്ക്കഒരുമാലുമി ഉ അവൻ ഗുജരാത്തി
കണക്കൻതെന്ന– മഴക്കാലംസമീപിച്ചെല്ലാ അറവികപ്പൽ എല്ലാംെപായി
എന്തിനു ഇെപ്പാൾവരു എവിെടനി വരു എ െചാദിച്ചതി കാപ്പിരി 
കൾ വസി ന്ന െമലിന്തബന്തരിൽ ഞാൻ ഈ െവള്ളക്കാർ വരുന്നതുക
ഹി രാജ്യത്തിൽ െപാേകണ്ടി ഇരി ന്നവർ എ ം വഴിഅറി കൂടാ
എ ം, െത്യകം െചാെല്ക്കാണ്ട െകാഴിെക്കാട്ടിെലക്ക് െച കച്ചവടം തുടെങ്ങ 
ണം എ ം െകട്ടി വഴിനടത്തി ഇരി ഇ ചുരം കണ്ടെപ്പാൾ അവർ
പടച്ചവെന തി പാടി എനിക്ക നല്ലഇനാം തന്നിരി എ പറ
െകാഴിെക്കാട എവിെടഎ െചാദിച്ചറി ഇരിെമ്പടുത്ത ഓടിബന്തരിൽ
വരികയുംെച – അനന്തരം കപ്പിത്താൻ മാലുമിെയയും ഒരുപറങ്കിെയയും
കെരക്കയ – ഇരുവരുംെപായി ഏറിയആളുകെള കട റത്തക എങ്കി 
ലും,ഭാഷഅറിയുന്നവൻ ആരുംഇല്ല– മാപ്പിള്ളമാർ അവെര അങ്ങാടികളിൽ
കടത്തി പരെദശി കത്തൎ ാക്കന്മാരുെട മാളികകെളയും പീടികകെളയും കാ  
െമ്പാൾ മുെമ്പ വിലാത്തിക്ക് െപായഒരുതുക്കൎൻ എതിെര െവഷംകണ്ടറി
െപാ ൎ ഗൽ ഭാഷയിൽ എെന്താരു ൈശത്താൻ നിങ്ങെള ഇവിെടെകാ വ
എ െചാദിച്ചെപ്പാൾ പറങ്കി– ഞങ്ങെടരാജാവ് മുളകമുതലായ മലയാള ചീന
ചര കെളയും അെന്വഷിപ്പാൻ അയച്ചിരി – അതല്ലാെത ന ാണികൾ
ഈനാട്ടിലും ഉ എ െക ി മാഗ്ഗൎം നിമിത്തംെചച്ചൎേവണം എ  
നിശ്ചയി . അതിനായി വന്നിരി ന്നത് എന്നറിയിച്ചാെറ തുക്കൎൻ അപ്പവും
െതനും െകാടു സല്ക്കരി കൂടിെച കപ്പലിൽകയറി എല്ലാവ ം െബായവ
എന്നവാ വിളി സലാംെചയ്തെപ്പാൾ പറങ്കികൾ ഭാഷഅറിയുന്ന ഒരാെളകിട്ടി
എ സേന്താഷി കര – തുക്കൎനും കപ്പിത്താെനാടു സംസാരി കായ്യൎം
സാധിപ്പാൻ ദുബാശിയായി െസവി ം എ സത്യവുംെച – താമൂതിരി
സാധുവാകു ാപ്തിമാ  ംെപാരാ െകാവിലക ാഹ്മണ ൎ ാധാന്യം
പട്ടണത്തിലും ബന്തരിലും മുസല്മാനരാകുന്ന മാപ്പിളമാ ൎ ം അറവിപാസൎ ിതു 
ക്കൎമുതലായ പരെദശികൾ ം ആധിക്യംഉ ചീനെത്താടും മക്കെത്താടും
അളവില്ലാത്ത കച്ചവടംനട മഴക്കാലംതീരുെമ്പാൾ ദിവെസന പ നൂറക 
പ്പ ചുങ്കംതെന്ന രാജാവിെന്റ വരവിൽ ധാനം; അതുെകാ നിങ്ങൾ ലുംപടകും
വ വ്യാപാരം െച ന്നതിൽ താമൂതിരിക്ക് രസംെതാ ം –മാപ്പിള്ളമാ ൎ
അസൂയ ഉണ്ടായാെലാ രാജാവും നിങ്ങെള വിെരാധി ം അവൻ ഇെപ്പാൾ
െപാന്നാനിയിൽ ഇരി െവഗം ആെള അയെക്കണ്ടിഇരി – ഇങ്ങിെന
എല്ലാംെകട്ടാെറ കപ്പിത്താൻ ൨പറങ്കികെളഅയ – മാനുെവൽ എന്ന െപാ◌ൎ 
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ഗൽ രാജാവ് നിങ്ങളുെട കീത്തൎ ിെക തിരുമുമ്പിൽ എ വാൻ ക ി
ക കെളയും എഴുതിത ; എെപ്പാൾ വ കാണാം? എ അെന്വഷിച്ചാെറ
താമൂതിരി വത്തൎ മാനം അറി മഴക്കാലത്തി മുമ്പിൽ കപ്പൽ പന്തലാ 
യിനിെകാല്ലത്ത ആെക്കണം എ ം െകാഴിെക്കാ വന്നാൽകാണാം എ ം
ഉത്തരംഅയ – അ കാരംതെന്ന ഗാമകപ്പിത്താൻെച .പന്തലായിനി മുഖ
ന രംഇടുകയും െച —
൨. ഗാമതാമൂതിരിെയ കണ്ട കാരം–
ഇടവം ൧൭ാം തിങ്കളാ െകാ വാളും ൨൦൦ നായന്മാരും പന്തലായിനി
വന്നെപ്പാൾ ഗാമകപ്പിത്താൻ പറങ്കിമൂപ്പന്മാരുമായി വിചാരി – ഞാൻ െപായി
രാജാെവകാണും ആപ ണ്ടായാൽ നിങ്ങൾഒ ംപാക്കൎരുത് ഉടെനന രം 
എടു െപാ ൎ ഗലിൽ ഒടിമലയാളത്തിെല വഴിഅേന്വഷി കണ്ട കാരം
എല്ലാംഅറിയിെക്കണം എ ക ിച് ചുവ ാലങ്കാരങ്ങെള ധരി െവടിെവ
െകാടിപറപ്പി ൧൨പറങ്കികെളാടും കെരക്കഇറങ്ങി– അനന്തരം നായന്മാർ
എതിെര വണങ്ങി തണ്ടിൽകെരറ്റി എല്ലാവരും െഘാഷിച്ചനടയായി പുറെപ്പ
കാ കാെട്ടത്തി സല്ക്കാരം വാങ്ങി അനുഭവിച്ചതിെന്റെശഷം, ങ്ങാടത്തിൽക 
യറി പുഴവഴിയായി െച െമ്പാൾ ര പുറവും അെനകം വലിയപടവുകൾ
കെര വലിച്ച ഓലെമ നി ന്നത് ക കിഴി മ ത കളിൽ കയറി
മഹാപുരുഷാര മദ്ധ്യ െടെച ഒരുമതിലകത്ത് എ കയുംെച . അതിൽ
വലുതായി ള്ള ഒരുെച തൂണും അതിന്മീെത െച െകാഴിയും െവശത്തിൽ
൭മണികളും തൂ ന്നതുംക – ാഹ്മണർ എതിെര കപ്പിത്താൻ മുതലായ 
വരുെട െമൽെവള്ളംതളി തീത്ഥൎ വും സാദവും െകാടു – കപ്പിത്താൻ
ഇതുപള്ളിമയ്യൎാദ എ വിചാരി െനറ്റിെമൽെതാ പിെന്ന ൈകെമൽ െത 
പ്പാൻ വ ംനിമിത്തം സമ്മതിച്ചതും ഇല്ല– െക്ഷ ത്തിൽ െപായി െകാ വാൾ
സാഷ്ടാംഗംവീണെപ്പാൾ അവരും മു കുത്തി നമ രി – നാലുൈകകളും
ദീഘൎ പ ം മ ം ബീഭത്സരൂപങ്ങളായ ബിംബങ്ങെള കണ്ടാെറ ഒരുപറങ്കി
ഇതുൈദവം അല്ല പിശാച്ചരൂപമായിരി ം എൻ നമ ാരം സത്യൈദവത്തി 
ന്നായിട്ടെ എന്ന സ്വഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത്െക കപ്പിത്താൻ ചിരിെച്ചഴുനീ –
അവിെടനി പുറെപ്പ രാജധാനിയിൽ എത്തിയെപ്പാൾ മെറ്റാരമ്പലത്തി
ൽ െവശി ഭഗവതിെയ കന്യാമറിയ എ വിചാരി വന്ദി കാഹളം
നടെവടി മുതലായ െഘാഷെത്താടുംകൂട മതിലക െച – അതി നന്നാലു
കന്മതിലുകളും ഓെരാെഗാപുരങ്ങളിൽ൧0.൧൦ കാവല്ക്കാരുംഉ – കമ്മന്മാർ
പണിക്കർ െമെനാക്കി മുതലായസ്ഥാനികൾ അനവധിനി ം– കാവല്ക്കാർ
പുരുഷാരെത്ത നീ െമ്പാൾ തി ംതിര ം െകാ ചിലർ മരി – നാ 
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ലാം പടിവാതുക്കൽ ഭട്ടത്തിരിപ്പാട എതിെര കപ്പിത്താെന ആെ ഷി
വലൈങ്കപിടി ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിൽ തിെരക്കക െവശിപ്പി –
അതിൽ പച്ചപ്പടം വിരിച്ചതും പലദിവ്യാംബരങ്ങൾ വിതാനിച്ചതും ചു മുള്ള
ഇരുത്തിപ്പലകെമൽ മ ീകൾ ഇരി ന്നതും നടുവിൽ കട്ടിലിെന്മൽ കുന്ന 
ലെക്കാനാതിരിരാജാവ് കിട ന്നതും ക – അവൻ വൃദ്ധൻ വലൈങ്കയിൽ
൧൪ രത്നമയ വീരചങ്ങല ഇട്ടതിനാൽ ഒരാൾ തൃൈക്ക താെങ്ങണ്ടതായിരു –
െകശബന്ധത്തിന്മീെത മുടിഅണിഞ്ഞതും കാതുസ്വണ്ണൎാലങ്കാരം െകാ
ചുമേലാളം തു ന്നതും അരയിൽ സൂയ്യൎദീപ്തി കലന്നൎ ഉടഞ്ഞാൺധരിച്ചതും
ക – ര ഭാഗ െവറ്റിലതളികയും െപാൻെകാളാമ്പിയും െപാൻകിണ്ടിയും
െവച്ചിരു – മ ികൾ എഴുനീ വായിെപാത്തി നി െമ്പാൾ കപ്പിത്താൻ തിരു 
മുമ്പിൽെച ൩വട്ടംെതാഴുതു– രാജാവ് ആയാസംനിമിത് തംഅവെരഇരുത്തി
ചിലെസൗജന്യവാ കൾ ക ിച്ചെശഷം പനസവും വരുത്തിെകാടുത്താെറ
അവഭ ൎക്ഷി ന്നത് കണ്ടെപ്പാൾചിരി അവർ അണ്ണാ െവള്ളംകുടിച്ചാെറ,
െവള്ളം തരുമൂക്കി ൽ െപായതിനാൽ രാജാവ് അധികംചിരി – അനന്തരം
വത്തൎ മാനം അെന്വഷിച്ചെപ്പാൾ െപാ ൎ ഗൽരാജ്യം ഇവിെടനി പടിഞ്ഞാ 
റുവടക്കായി യുെരാപരാജ്യങ്ങളുെട ഒടുവിൽതെന്ന ഇരി – മുസല്മാനർമി
വഴിയായി െകാ െപാകുന്ന മുളകും ചീനച്ചര കളും ഞങ്ങൾ വളെര വിെലക്ക 
വാങ്ങി വരുന്നതാകെകാ ഞങ്ങളുെടരാജാവ് അ ീകഖണ്ഡത്തിെന്റ ചുറ്റിലും
ഓടി മലയാളത്തിൽെപായി കച്ചവടംെചയ്തവരാെമാ എ ഭാവി പലെപ്പാഴും
കപ്പല്ക്കാെര നിെയാഗിച്ചിരി – ഒടുക്കം ൧൦മാസത്തി മുെമ്പ എെന്ന അയ 
ച്ചെപ്പാൾ ൈദവകടാക്ഷത്താൽ ഈ വിഷമയാ സാധിച്ചിരി – രാജാവ്
തങ്ങൾക്ക അറവിഭാഷയിൽ എഴുതിയ കത്തഇതാ എ പറ െകാടുത്താ 
െറ രാജാവ് വാങ്ങിഇല്ല– ഇെപ്പാൾ സമയംഇല്ല വന്നത് സെന്താഷംതെന്ന
മുസല്മാനരുെട വീട്ടിൽ പാക്കൎ എ ക ിച്ചാെറ െവദംനിമിത്തം ഇടച്ചലി
സംഗതി ആകെകാ ം വാക്കറി കൂടായ്കെകാ ം ഒരുമി പാ ൎന്നത് 
നന്നല്ല െവെറ പാക്കൎാമെല്ലാ എന്നറിയിച്ചെപ്പാൾ താമൂതിരി സമ്മതി അവർ
രാ ീയിൽ െപരുമാരിയിൽതെന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്തി നെല്ലാരു വീട്ടിൽ
കെരറിപാക്കൎയും െച – അനന്തരം തുക്കൎൻ ഇവിെട സമ്മാനം സകലത്തിലും

ധാനമെല്ലാ എ െവക്കാതിരു എന്നറിച്ചാെറ കപ്പിത്താൻ തിരുമുല്ക്കാെ  
ക്കായി ചിലചര കെള അയ സ്വരാജ്യം വി േപാകുെമ്പാൾ ഇവിെട എ ം
എന്നറിഞ്ഞില്ലയായിരു അതുെകാണ്ട െയാഗ്യമായ കാ ക്ക സംഗതി വന്നില്ല
എ എഴുതി മ ീകൾ ം ചിലതു അയ െകാടുപ്പിക്കയും െച –

ഭൂമിശാസ്തം - ഒന്നാംഖണ്ഡം
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ഗണിതങ്ങളും മ്യാകൃതി വിെശഷങ്ങളും
൧. നക്ഷ െഭദങ്ങൾ

അളവില്ലാത്ത ആകാശമാഗ്ഗൎത്തിൽ അെനക കാശമണ്ഡലങ്ങൾ തൂങ്ങി
നി ന്ന കാരംെതാ അവറ്റിൽമൂന്നി സൂയ്യൎൻച ൻ ഭൂമിഎന്നിങ്ങി 
െന െത്യകംെപരുകൾഉ െശഷംസവ്വൎത്തി ം നക്ഷ ങ്ങൾ എ  
പറയു � െഗാളങ്ങൾക്ക നിത്യസ്ഥിതി മാണം എ ഹിപ്പാൻ സംഗ 
തിഇല്ല ഒരിന്നി ആകാശമാഗ്ഗൎ െടനിയെമന മണസഞ്ചാരങ്ങളുമു
ഇതിെന്റവിെശഷങ്ങെളസംെക്ഷപി പറയാം–

൨. നക്ഷ സഞ്ചാരങ്ങൾ

െജ്യാതിശാസ്തീകൾ കണ്ണാടി ഴലൂെട ആകാശമാഗ്ഗൎത്തിൽ െനാക്കി നക്ഷ  
ങ്ങളുെടസഞ്ചാരവും വലിപ്പവും അ ം സൂചിപ്പി പറയുന്നിതു സവ്വൎാകാശമണ്ഡ 
ലങ്ങൾക്ക ഒരു മദ്ധ്യസൂയ്യൎൻ ഉ സ്ഥിരനക്ഷ ങ്ങൾ എ െപരായ കാശ 
െഗാളങ്ങൾ ആസൂയ്യൎെന എ യും ദൂര നി സമവൃത്തവഴിയായി ചുറ്റിസഞ്ച 
രി എങ്കിലും ഈ മണ്ഡലങ്ങളുെട വിസ്താരവും ദൂരതയും െകാ ം അവ െച 

ന്നവട്ടത്തിെന്റ ദീഘൎ ംനിമിത്തവും എക മണത്തി അെനകായിരം ആ
െവണ്ടിവരു പല ഹങ്ങളും സ്ഥിരനക്ഷ ങ്ങെള െച ൎ ദക്ഷിണംെവ
അവറ്റിെന്റ െതജസ്സിനാെല കാശി ചിലതി സഹഗാമികളായ ഉപ  
ഹങ്ങളുമു ഇങ്ങിെന ആകാശമാഗ്ഗൎത്തിൽ ഒെരാ സ്ഥിര മാണ യാണങ്ങ 
െളയും കാണു —

൩. സൂയ്യൎസംസ്ഥിതി

ഒരു സ്ഥിരനക്ഷ ത്തിെന്റയും അതിെന ചുറ്റി മി ന്ന ഹങ്ങളുെടയും
സംബന്ധത്തി സൂയ്യൎസംസ്ഥിതി എന്നെപർപ ം ഈവക എ ഉെണ്ട
നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടില്ല നാം വസി വരുന്ന ഭൂമി െച ൎ അനുഗമി ന്നതിെന
അറിയു സൂയ്യൎെനചുറ്റിസഞ്ചരി ന്ന ൧൩ ഹങ്ങളിൽ ഭൂെഗാളവും കൂടി 
ഇരി സൂയ്യൎെനാടു അടുെക്ക െചന്നൎവ ബുധൻ ശു ൻ ഭൂമി െചാവ്വ ഈ
നാലുതെന്ന െചാവ്വായ്ക്ക റം ആദിത്യെന ചുറ്റി െച ന്നവെവ സ്തായൂെനാെചര
ല്ലസ്സ് അസൂയ്യാ ഈ അ െചറിയ ഹങ്ങൾതെന്ന വ്യാഴം ശനി ഉറനുസ് ന ൻ
എന്നീ വലിയ ഹങ്ങൾ സൂയ്യൎെനദൂര നി ചുറ്റിസഞ്ചരി ഇതല്ലാെത

ഹങ്ങെളയും അവറ്റിെന്റ ഒരുമി സൂയ്യൎെനയും ചു ന്ന ൧൮ഉപ ഹങ്ങളുമു
അവറ്റിൽ ഭൂമി ഒ വ്യാഴത്തി നാലു ശനി എഴു ഉറനുസി ആറു
സഹഗാമികളായിരി .
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൪ .ഭൂെഗാളസഞ്ചാരവുംഅതിനാൽഉണ്ടാകുന്നവിെശഷങ്ങള–
ഭൂെഗാളം ൩൬൫�.ദിവസത്തിന്നകം ൨�െകാടി െയാജന* ദൂര നി ം ൧൬�
െകാടി െയാജന ദീഘൎ മുള്ള െനടുവട്ടത്തിൽ ആദിത്യെന ചുറ്റിസഞ്ചരി ന്നതുമ 
ല്ലാെത ൬൦ നാഴിെകക്കകം സ്വവിട്ടവും ചുറ്റിഉരുളു ഈര വിധം മണങ്ങെള
െകാ ഋതുക്കളിലും അെഹാരാ ങ്ങളിലും പല െഭദങ്ങളുണ്ടായി വരു
അെതങ്ങിെന എന്നാൽ ആദിത്യ അഭിമുഖമായ ഭൂെഗാളത്തിെന്റ പാതിഅം 
ശം മാ ം കാശമായി വരികെകാ ം ഒെരാെരാദി കൾ നിത്യസഞ്ചാരം
െഹതുവായി ദിവെസന സൂയ്യൎൻ കാശിപ്പിക്കാത്ത ഭൂപാതിയിലും തിരി
െപാകെകാ ം എല്ലാടവും ൬൦ നാഴിെകക്കകം അെഹാരാ ം തിക വരു
ഭൂെഗാളവിട്ടം രാശിച ത്തിൽ സ്തംഭാകാെരണ നി എങ്കിൽ ഒെരാെരാക്ക
൩൦നാഴിക െവയിൽ െകാ ന്ന െഗാളാദ്ധൎത്തിലും ൩൦നാഴികസൂയ്യൎൻ  
കാശിപ്പിക്കാത്ത പാതിയിലും തിരി െച അെഹാരാ വും ഋതുക്കളും
ഭൂമിയിൽ എ ംസമമായിരി ം എങ്കിലും ഭൂമിയച്ച് അ ംചാ ം കാശം
െകാ ന്ന അംശം ദണ്ഡാകാരമായും രാശിച ത്തിൽ കിടക്കെകാ രാപ്പകൽ
വളെര െഭദി െപാകു . ഭൂെഗാളവിട്ടത്തിെന്റ രണ്ടറ്റങ്ങളുെട നടുവിെലദി
ഒെരാദിവസ സഞ്ചാരം െകാണ് ഭൂമിെയ ര സമമായ അംശങ്ങളാകുന്ന
വട്ടമായിെച ആവട്ടത്തി മദ്ധ്യെരഖ എന്നെപർ െവയിൽ െകാ ന്ന
െഗാളാദ്ധൎത്തിൽ വൃത്തവും ഭൂമദ്ധ്യത്തിൽ കൂടിനട കെകാ ഈര സമ 
വൃത്തങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്ത അംശങ്ങളാകുന്നതിനാൽ മദ്ധ്യെരഖയിൽ അെ
അെഹാരാ ം എല്ലാെ ാഴും സമംതെന്നആകു –
ഇതിൽ പറ വരുന്ന െയാജന ഒ ൪ നാഴിക മാണംഎന്നറിക–
അറിവുള്ള ജനം െചാന്ന വചനെത്ത മറെക്കാല്ലാ
കളവിനെങ്ങാരുനാളും നിെനച്ചീെടാല്ലാ—

F. Müller Editor
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