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പശ്ചിെമാദയം
ന ഒന്നി ൨ ൈപസ വില

൧ാം ന തലെശ്ശരി ൧൮൪൭. നവ

സൂയ്യൎൻ അസ്തമിച്ചതിെന്റെശഷം ഒരുത്തൻ ഒരു കുന്നിെന്മൽ െകറിെനാക്കിയാൽ
ആ സമയം നക്ഷ ം ഉദി ന്നതും പിെന്ന െമണ െപാങ്ങി െപാങ്ങി അ◌ൎ 
ദ്ധരാ ിയിൽ തെല െനരായും പിെന്ന ചാ ചാ ഉഷസ്സിങ്കൽ അസ്തമി 

ന്നതും കാണു . പ െലാകർ ഇങ്ങിെന നക്ഷ ങ്ങളുെട ഉദയാസ്തമാന 
ങ്ങൾ കാണ്കെകാ നക്ഷ ങ്ങൾ ഒക്കയും ദിവെസന ഒരുവട്ടം ഭൂമിെയ ചു 
റ്റിവരു എ നിരൂപിച്ചിരു — പരിചയം ഉണ്ടായാെറ ഭൂമി ദിവെസന ഒരു 

ാവശ്യം തിരിയുന്നത െകാ ഇവറ്റിെന്റ ഉദയാസ്തമാനങ്ങൾ കണ്ണി െതാ  
ന്നതു ഭൂമിയുെട ഉരുൾചയാൽ സംഭവി ന്ന മമെ എ നിശ്ചയി – അതു 
മാ ം അല്ല മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ കാരം ഒരുവൻ ദിവെസന െനാക്കിവരുെമ്പാൾ
അസ്തമാന സമയത്തിൽ ഒരുവലിയ നക്ഷ ംഉദി ന്നതു ക . പിെന്ന അഞ്ചാ 
റുദിവസം കഴിഞ്ഞാെറ ആസമയെത്തക്ക അതഅ ം െമെ ട്ട െപാങ്ങിയും—
൩. മാസം െചന്നാെറ തലയ്ക്കെനെരയും പിെന്നയും മത്താെല–൩–മാസം കഴി 
ഞ്ഞാെറ അത് സൂയ്യൎെനാന്നി അസ്തമി ന്നതു കാണും– ഇങ്ങിെനപിെന്നയും.
൬. മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നക്ഷ െത്ത മുമ്പിെലെപ്പാെല അസ്തമി ന്നതും
ഉദി ന്നതുംകാണും– ഈ നക്ഷ ചലനം നുമു െതാ ന്നതല്ലാെത ഉള്ളതല്ല–
ഈഭൂമി ദിവെസന ഒരു ാവശ്യം തെന്നത്താൻ ചു ന്നതുെപാെല– ൩൬൫�ദി 
വസംെകാ ഒരു ാവശ്യം സൂയ്യൎെന ദക്ഷിണം െച ന്നതുെകാ അതും
ഭൂമിയുെട ചലനം െകാ ണ്ടാകുന്ന ഒരു മമെ –ഇങ്ങിെന ഒരുസം വത്സം മു 
ഴുവനും രാ ിെതാറും െനാ െമ്പാൾ അെനകം നക്ഷ ങ്ങൾ സ്ഥലമാറ്റം കൂടാ 
െത അവിടവിെട തെന്ന നി ന്നതായി കാണും–അവ സ്ഥിരനക്ഷ ങ്ങളാകു –
ചില നക്ഷ ങ്ങൾ െമണ കിഴെക്കാ നീ ന്നതും അതിൽ ചില ഒന്നി ക 
ണ്ടാൽ അവറ്റിൽതെന്ന ഗതി െവഗതയിൽ എറ റവും കാണും–അതു ഹങ്ങൾ
ആകുന്നതു–പൂവ്വൎന്മാർ മണ്ഡലത്തിൽ ചിതറികിട ന്ന ഒെരാെരാ സ്ഥിരനക്ഷ  
ങ്ങെള രാശീകരി ഒെരാെരാരൂപം സങ്ക ി നാമം വിധിക്കയുംെച –
വടെക്ക പാതിയിൽ കണ്ട നക്ഷ ങ്ങെള ൩൮.രാശികൾ ആക്കി െതെക്കപാതി 
യിൽ കണ്ടതു. ൪൮രാശി എ ം ക ി –നടുവിൽ സൂയ്യൎ സഞ്ചാരമുള്ള വീഥിെയ
വിചാരി —൧൨.രാശി ആക്കി ആ വീഥി രാശിച ം എന്ന െപരും ഇ ആ
൧൨. രാശികെള സുെഖന ഉള്ള കണക്കി െവണ്ടി അെന്യാന്യം സമമക്കിയെശ 
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ഷം ഒെരാെരാരാശി. ൩൦–അംശമാക്കി വിഭാഗി ഇങ്ങിെന രാശിച ത്തി –
൩൬൦– അംശം ക ി – അംശങ്ങെളയും മണി റ എന്നെപാെല ൬൦– മിനി 
ട്ടായും ഒരുമിനിട്ട– ൬൦–നിമിഷമായും പകുത്തിരി . നക്ഷ െമാ– ഹ 
െമാ ഇന്നിന്ന ദിക്കിൽ ആകു എ നിശ്ചയിെക്കണ്ടതി വിഭാഗത്തി
ഇ സൂക്ഷ്മതെവണം–ആ ൩൬൦- അംശങ്ങളിൽ അദ്യം മീനത്തിൽതെന്ന അതു 
െകാണ്ട െമടത്തിെന്റ തല–൩൦– കഴി തുട – ഇടവം൬൦– കഴി തുട –
ച െനാ മെറ്റാ ഇടവമദ്ധ്യത്തിൽ നി െമ്പാൾ.൭൫. അംശത്തിൽ ആകു
എ ം. കുംഭമദ്ധ്യത്തിൽ നി െമ്പാൾ. ൩൪൫. അംശത്തിൽ എ ം പറയു –
ഇങ്ങിെന കിഴ പടിഞ്ഞാറുള്ള നീളം അ ം അറിെയണ്ടതി രാശി ച ം
മതി—
അതിെന്റ സൂക്ഷ്മ നിദാനത്തി ം െത വട ള്ള അകലം അറിെയണ്ടതി ം
മെറ്റാ ആവശ്യം– വൻ എെന്നാരു സ്ഥിരനക്ഷ ം ഉ – അതു �ഭൂെഗാളത്തി 
െന്റ വടമുെന എകെദശം െനെര നി ന്നതാകെകാ അന്യനക്ഷ ങ്ങൾ
എല്ലാം അതി െതക്ക എ പറയു – ആകയാൽ രാശിച മല്ലാെതപരമണ്ഡ 
ലെത്ത രണ്ടാക്കി വിഭജി ന്ന ഒരു സമെരഖെയ സങ്ക ിച്ചിരി – ആയതി 

രാശിച ത്തിൽ ഒരു പാതി എകെദശം വടെക്കാ ം മെറ്റ പാതി എകെദശം
െതെക്കാ ം ചാ നി ആ സമെരഖയിൽനി വ . ൯൦.അംശം വട 
ക്ക അകലം ഉ – സപ്ത ഋഷികൾക്ക എകെദശം.൬൦. അംശം വടക്ക അകലം

ഇങ്ങിെന ഇടവ സ്രങ്കാന്തിയിൽ രാശിച െരഖ സമെരഖയിൽനി ൨൩�അം 
ശം വടക്കാകു – വൃശ്ചിക സ്രങ്കമത്തിൽ ൨൩�അംശം െതക്കാകു –ച ൻ രാ 
ശിച ത്തിലല്ലാെത കുറയാ െത ംവട ം െത കെകാ ആയത ഒെരാദി 
വസത്തിൽ കട ന്ന ഭാഗത്തി ഈനാ കാർ നാൾ എ െപരി ഇങ്ങിെന
൨൭നക്ഷ ങ്ങൾ എന്ന െചറുരാശികെള സങ്ക ിച്ചിരി – അതാരാശിെയാടു
െചരുന്ന മാസവും നക്ഷ ങ്ങളും ഇവിെട സംെക്ഷപി കാട്ടാം—

https://thalilakkam.in/



പശ്ചിെമാദയം- 1847 അകെട്ടാ 6

രാശി അടയാളം മാസം നക്ഷ ം.

െമടം ♈ എ ീൽ. െമയി. അശ്വതി.ഭരണി.കാത്തൎ ിക
ഇടവം ♉ െമയി. ജൂൻ. െരാഹിണി. മെകയ്യൎം.
മിഥുനം ♊ ജൂൻ. ജൂലായി. തിരുവാതിര. പുണർതം.
കക്കൎടകം ♋ ജൂലായി. ആെഗാസ്ത. പൂയം. ആയില്യം
ചിങ്ങം ♌ ആെഗാസ്ത. സെത്ത . മകരം. പൂരം. ഉ ം
കന്നി ♍ സെത്ത . അകെട്ടാ . അത്തം. ചി .
തുലാം ♎ അകെട്ടാ.െനാവ . െചാതി. വിശാഖം.

വൃശ്ചികം ♏ െനാവ– െദെസ . അനിഴം– തൃെക്കട്ട.
ധനു ♐ െദെസ– ജനുവരി. മൂലം. പൂരാടം ഉ ാടം
മകരം ♑ ജനു.വി വരി. തിരുഒണം– അവിട്ടം
കുംഭം ♒ വി വ–മാച്ചൎി. ചതയം–പൂരുട്ടാതി.
മീനം ♓ മാച്ചൎി– എ ീൽ ഉ ട്ടാതി. െരവതി

െകരളപഴമ

൩൦. മാപ്പിള്ളമാരുെട വിെരാധവും വഷൎ കാലത്തിെല താമസവും– ഈ ഉണ്ടാ 
യത എല്ലാം മുസല്മാനർ കരുതിെക്കാ പറങ്കികൾ വന്നതു ന െട കെച്ചാ 
ടത്തി നാശം തെന്ന നല്ലവണ്ണം െനാെക്കണം എ വിചാരി െകാത്തി 
വാൾ മുതലായവ ൎ ം വളെര ൈക ലിെകാടു വശീകരി പറങ്കികൾ വ്യാ 
പാരികൾ അല്ല കട ിടിക്കാരെ അവരുെട രാജാവു ഇവിെട അയച്ചിരി
എങ്കിൽ ഇ നിസ്സാര സാധനങ്ങെള തിരുമുല്ക്കാ െവക്കയില്ലയായിരു . വഴി 
യിൽ െവ ചില ദിക്കിൽ നി മുസല്മാനരുമായികലഹി നാശംെചയ്തിരി  

എ മാലുമിഅറിയിച്ചിരി – ഇ ാമും അവരുമായി എെപ്പാഴും െഘാ 
രയുദ്ധം ഉണ്ടായി ണ്ടെല്ലാ. ന െട മുതലിയാരും പറങ്കികൾ വന് നുസകലവും
നശിപ്പി ം എ കഴിഞ്ഞ െകാല്ലത്തിൽതെന്ന ശകുനഫലം പറഞ്ഞിരി –
അതുെകാ പുതുെസ്നഹം രാജാവവകൎൾക്ക െവണം– എങ്കിൽ പഴയ െകട്ട അ  
െപാകും ഇവെര െച ൎ െകാണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമി തെന്ന വി െപാകും–
എന്നാൽ ഈ രാജ്യമാഹാത്മ് യംഎല്ലാം ക്ഷയി ം– ഇനി തിരുമനസ്സിൽ െതാ 

ന്ന കാരം െചയ്യെട്ട എ ണത്തൎ ി –
അതുെകാ താമൂതിരി ൧൯ാ തിയ്യതി കപ്പിത്താെന വരുത്തി നിങ്ങൾ ആർ
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ആകു — െനർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കയില്ല. എന്തി വ – ഈ
നാ കാർ മനുഷ്യരല്ല കെല്ല വിചാരിച്ചിെട്ടാ ഈവക കാ െവച്ചതു– എന്നി 
ങ്ങെന ഒെരാ ക ിച്ചെപ്പാൾ കപ്പിത്താൻ പറ –ഞങ്ങളുെട കായ്യൎം നി 
ങ്ങൾക്ക ഇെപ്പാൾ െബാധിക്കയില്ല മത്താെല െബാധി ം– ഞങ്ങെട രാജാ 
വു െലാകരക്ഷിതാവായ െയശു ീ െവ സവ്വൎ രാജ്യങ്ങളിലും അറിയി വാ 
ഴിെക്കണം എ െവ എവിെടയും കപ്പലുകെള അയ ജാതികളിൽ ഐക്യം
വരു –നിങ്ങളുെട അമ്പലങ്ങളിലും ബിംബങ്ങളിലും ിമൂത്തൎ ി ത ാട്ടി
മുതലായ ഭാവനകളിലും ഞങ്ങളുെട മതെത്താടു ഒരു സംബന്ധം കാണു –
അന്യജാതികെളെപാെല നിങ്ങളും ഈ പുതിയ വത്തൎ മാനെത്ത അംഗീകരി 
ച്ചാൽ ഈ രാജ്യമാഹാത്മ്യം ഇടവിടാെത വദ്ധൎി വരും ഞങ്ങൾ സകല 
ജാതികെളാടും െസ്നഹം ഉ –ഇ ാംവകക്കാെരാടു മാ ം ഇല്ല– അവർ നി 
ത്യം ഞങ്ങെള ചതിപ്പാൻ െനാ – നിങ്ങെളയും ചതി ആകയാൽ
ഞങ്ങെട രാജാവ് അ ീക്കയിൽെവ അവെര ജയി ശിക്ഷി വരു – ഞാ 
നും വഴിയിൽ െവ അവരുെട െ ാഹത്തിൽ അകെപ്പ ൈദവകടാക്ഷത്താൽ
പണിെപ്പ വിട്ട ഉടെന ഭീരങ്കിയുണ്ടകളാൽ അവ ൎ അ ം ബുദ്ധിവരുത്തി
ഇരി സത്യം–എങ്കിലും ഈ മാപ്പിള്ളമാർ നിങ്ങെളാടു പറയുന്നത് എല്ലാം
വിശ്വസിക്കരുത്— അവരുെട പക നിമിത്തം നീരസം െതാന്നാെത ഞങ്ങെള
രക്ഷി െകാെള്ളനും അവെര അനുസരിച്ചി ള്ള ഞങ്ങെള െകാന്നാലും ഞങ്ങ 
െള രാജാവ് വിടാെത അെന്വഷി കായ്യൎം അറി നിങ്ങളിൽ തി ിയ
െച ം– െപാ ൎ ഗാൽ ജയം െകാള്ളാെത ക ഈരാജ്യംവി െപാകയും ഇല്ല–
എന്നതു താമൂതിരി െകട്ടാെറ കപ്പിത്താെന്റ മാറിൽ തൂങ്ങി ഇരി ന്ന കന്യമറി 
യയുെട ചി ം ക ആയ്ത് എങ്കിലും അഴി തെരണം എ ക ിച്ചാെറ ഇതു
െപാന്നല്ല െപാൻപൂശിയ മരമെ –െപാന്നായാലും തരികയില്ല കടലിൽ െവച്
ചുരക്ഷിച്ചതു സാക്ഷാൽ ഇവൾ തെന്ന ആകു എ തിണ്ണം പറ തെന്റ രാ 
ജാവു അയച്ച അറവിക ം െകാടു – ആയ്ത താമൂതിരി വായിപ്പി ചര കളുെട
വിവരം െചാദി നല്ലതു നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ വസിച്ചാൽ കലശൽ ഉണ്ടാകും
കപ്പലിെല െപായി അവിെട പാ ൎ കെച്ചാടം െചയ്ക പിെന്ന ക ന അയ 
ക്കാം എന്നരുളിെച്ചയ്തയ കയും െച –
അനന്തരം ഗാമ െകാ വാെളാടു കൂെട പുറെപ്പ കാ കാട്ടിൽ എത്തിയെപ്പാൾ
മാപ്പിള്ളമാരുെട വിെരാധത്താൽ െതാണി ഒ ംകിട്ടാെത രാ ിയിൽ കരെമൽ 
തെന്ന പാത്തൎ െപ്പാൾ അധികാരികളും വ കൂടിമുട്ടി നിങ്ങൾ കപ്പൽ കെര 
ക്ക അടുപ്പി ചര ം പായും ചുക്കാനും എടു ജാമ്യമാക്കിെവ സുെഖന ഇരി 
ക്കാമെല്ലാ അതിന്നായി കപ്പലിെലക്ക് ക ന അയെക്കണം എ ം മ ം െകൗ 
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ശലം പറഞ്ഞാെറയും കപ്പിത്താൻ പുറെമ ഭയം കാട്ടാെത അ ം ചില ചര  
കെള മാ ം വരുത്തി ചിലെര കെര പാപ്പൎി താൻ കപ്പൽ കെരറി–ഇനി
ഞാൻ വിചാരി െകാ ം എന്നറിയിക്കയും െച – മാപ്പിള്ളമാർ അത്യന്തം െകാ 
പി എങ്കിലും വിെരാധം ഒ ം െചയ്വാൻ സംഗതി വരാെത െപാ ൎ ഗാൽ ചര 

കെള കാണുെന്താറും ദുഷി ചീത്തയാക്കി ഒരു ീസ്ത്യാനെന കാണുെമ്പാൾ.
ചീ.പറങ്കി എ െചാല്ലിതു ം– താമൂതിരി അ ചുങ്കം െചാദിച്ചില്ല കാവലി
ഒരു നായെര ക ിച്ചയ ചര കെള പതുെക്ക വി ി – ഗാമമാ ം കെരക്കിറ 
ങ്ങാ െത ദിവെസന ഓെരാരുത്തെര ഇറക്കി അങ്ങാടി കാണി ം കണ്ട സാധന 
ങ്ങെള മാതിരി കാ വാൻ വാങ്ങി ം മീനും പഴവും വി ാൻ െകാ വരുന്ന നാ  
കാെര സല്ക്കരി ം മമത വരുത്തി വഷൎകാലം കഴിക്കയുെഞ്ച —

ഭൂമിശാ ം (തുടച്ച ൎ)

ഭൂെഗാളത്തിെന്റ അച്ച് ആദിത്യെനചുറ്റി െച ന്ന സമയം എല്ലാം ഒരുെഭദം വരാ 
െതചാ കിട ന്നതിനാൽ ഭൂമി െകാല്ലെന്താറും ര വട്ടം സൂയ്യൎനിൽ നി 

ദക്ഷിെണാരകരമുനകളുെട ദൂരം സമമായദിക്കിൽ എ കാശം െകാ 
ന്ന െഗാളാദ്ധൎത്തിെന്റ ച വും ഇരുമുനകളിൽകൂടി കട കെകാ ആ

ര സമയങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ എ ം അെഹാരാ ം സമമായിരി ഇതു
മാച്ചൎമാസം– ൨൦ാം തിയ്യതി സപ്തമ്പർമാസം– ൨൩ാം തിയ്യതി സംഭവി  
ന്ന വിഷുവത്ത് തെന്ന ആകു സൂയ്യൎെന്റ കാശം െകാ ന്ന പാതി ഭൂമി 
െയ അത്യന്തം െഭദമുള്ള രണ്ടംശങ്ങളായി വിഭാഗി ന്ന ദി കളിൽ സംവത്സര 
െന്താറും എ ന്ന സമയംതെന്ന അെഹാരാ ങ്ങളിലും ഋതുക്കളിലും വളെര വ്യ 
ത്യാസം ഉണ്ടാകു – ആ ര ദി കൾ ദക്ഷിെണാത്തരായന്തങ്ങൾതെന്ന ഇതി 
െന അ ം െതളി പറയാം. ഭൂമി രാശിച ത്തിെല ദക്ഷിണായണാന്തത്തിങ്കൽ
നി െമ്പാൾ െഗാളത്തിെന്റ വടക്ക അംശത്തിൽ സൂയ്യൎ രശ്മികൾ വളെര ചരി
വീഴുകെകാ അതിൈശത്യവും രാ ി ൈദഘൎ ്യവും െഗാളത്തിെന്റ െതക്കപാ 
തിയിൽ സൂയ്യൎരശ്മികൾ െനെര പ കെകാ ദിവസദീഘൎ തയും ഉഷ്ണാധിക്യവും
സംഭവി ഭൂെഗാളം ഉത്തരായണമാകുന്ന രാശിച ത്തിെന്റ പാതിയിൽ കൂ 
ടിെച ന്നളവിൽ വടക്ക ൎള്ള ൈശത്യവും നിശാധിക്യവും െതക്ക ൎണ്ടാകു
ഉത്തരായണാന്തത്തിൽഎത്തീ ദക്ഷിണായനമാകുന്ന രാശിച ത്തിെന്റ അംശ 

െട സഞ്ചരി ന്നസമയം മുെമ്പത്ത ഋതുകാലെഭദങ്ങൾ വടക്കക്കൎ തിരി വ 
രു ഭൂെഗാളം പിെന്നയും ദക്ഷിണായനാന്തത്തിൽഎ െമ്പാൾ ഒരു സംവത്സ 
രവും ഋതുകാലെഭദങ്ങളും തിക വ എന്നറിക–

൫. ഭൂമിയുെട രൂപവും സമ്മിതങ്ങളും
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യാെതാരു ദിക്കിൽനി ം ഭൂമിയുെട അറ്റം െനാക്കിയാൽ അതിെന സമവൃത്താ 
കാരമായി കാണുകെകാ ം െസാമ ഹണ സമയം ച െന മെറ ന്ന ഭൂമി 
ഛായ നിത് യംച ാകൃതി ധരിക്കെകാ ം അെനക കപ്പല്ക്കാർ ഒെരാ ദിക്കിൽ
നി പുറെപ്പ പടിഞ്ഞാെറാ കപ്പെലാടി സമു വഴിയായി ഭൂമിെയചുറ്റി കിഴ 

നി മടങ്ങിവരികെകാ ം െതെക്കാ യാ പുറെപ്പ െപാകുന്നളവിൽ  
വൻ എന്ന സ്ഥിരനക്ഷ െത്ത ആകാശത്തിൽ താണു മത്താെല ഭൂമിയുെട
കീഴിൽ മറ െപായ കാരവും വടെക്കാ െച ന്ന സമയം ആകാശത്തിൽ
കയറി ഒടുവിൽ ഊദ്ധൎത്തിങ്കൽ നി ന്ന കാരവും കാണുകെകാ ം ഭൂമിക്ക
െഗാളസ്വരൂപം ഉെണ്ട നിശ്ചയമായിഅറിയാം ഭൂെഗാളവി ട്ടത്തിെന്റ ദീഘൎ ം–
൨൧൫൦– െയാജന ഭൂമെദ്ധ്യെരഖയുെട നീളം –൬൭൫൦– െയാജന ഭൂെഗാളത്തിെന്റ 
െമൽ ഭാഗത്തി എകെദശം.൧. െകാടിയിലും൧൬ ലക്ഷത്തിലും പരം൨൫൦൦.
ചതുര െയാജന വിസ്താരം ആകുന്നതു—

൬. ച െന്റ സഞ്ചാരവും ഹണ കാരണവും

ഭൂെഗാള സഹഗാമിയായച െന്റവിട്ടം.൫൮൫. െയാജന ദീഘൎ മുള്ളത് അവൻ.
൬൩൭൫൦. െയാജന ദൂര നിന്ന ദീഘൎ വൃത്തത്തിൽ ഭൂെഗാളെത്തയും അതി 
െന്റ ഒരുമി ആദിത്യെനയും ചുറ്റിെച ഭൂമിെയ ചുഴ സഞ്ചരി ന്നതിൽ
സ്വവിട്ടെത്ത വലം െവക്കാെത നിത്യം ഒരുെപാെല ഭൂമിക്കഭിമുഖമായി നി  
കെകാ നാം ച െഗാളത്തിെന്റ പാതിമാ ം അറിയു ഭൂമിെയചുറ്റി  
മിെക്കണ്ടതി ച എകെദശം ൨൭ദിവസവും൨൦. നാഴികയും െവണം
എങ്കിലും ഈ സമയത്തിന്നകം ഭൂെഗാളവും തൻവഴിയിൽ െച ന്നതിനാൽ
ച ൻ ആദിത്യ ഭൂമികെളാടു മുെമ്പത്ത സംബന്ധം ാപിെക്കണ്ടതി ൨—
ദിവസവും ൧൦. നാഴികയും അധികം സഞ്ചരിെക്കണ്ടിവരിക െകാ ഒരു ചാ
മാസത്തി .൨൯�ദിവസംതിക വെരണം—
ഭൂച ന്മാരുെട മണ വൃത്തങ്ങൾ നിരപ്പായിനി എങ്കിൽ മാസെന്താറും അമാ 
വാസ്യയിൽ ഒരു സൂയ്യൎ ഹണവും െപൗണ്ണൎമാസിയിൽ ഒരു െസാമ ഹണവും
സംഭവി ം എങ്കിലും ച ൻ െച ന്നവട്ടം ഭൂ മണ വൃത്തത്തിൽ ചാ കി 
ട ക െകാ അമാവാസ്യാ െപൗണ്ണൎ മാസികളിൽ ച ൻ ഭൂെഗാളത്തിെന്റ
സഞ്ചാരവൃത്തം കട തെന്റ വട്ടെത്താടു ഒപ്പി െവ ന്ന സമയമെ ഹണ 
ങ്ങൾ വരുവാൻ സംഗതി ഉണ്ടാകുന് അമാവാസ്യയിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിെശഷം
വരുെമ്പാൾ ച ൻ ആദിത്യ ഭൂമികളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ െച ന്ന സമയം മൂവരുെട
മദ്ധ്യെരഖകൾ നിരപ്പായി നി കെകാ െസാമഛായ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ വീണു
സൂയ്യൎെന നമ്മൾക്ക മറ െവ ം അതി സൂയ്യൎ ഹണം എന്നെപർ െപൗ◌ൎ 
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ണ്ണമാസിയിൽ ഭൂെഗാളം ആദിത്യ ച ന്മാരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ വ മൂവരുെട മദ്ധ്യ 
െരഖകെള നിരത്തിെവ ന്ന സമയം സൂയ്യൎരശ്മികൾ ഭൂമിയുെട വലിപ്പം നിമി 
ത്തം ച നിൽ വീഴാെത ഭൂഛായമാ ം അവെന്റ മണ്ഡലെത്ത ആഛാദിക്കെകാ 

ച െന ചുവന്ന നിറമായി കാണു അത് െസാമ ഹണം തെന്ന.

൭. ഭൂെഗാളത്തിെന്റ അകവുംപുറവും

ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുെട പുറഭാഗമെ അറിയു –൩൦൦൦– കാലടി ആഴത്തിൽ അധി 
കം കിഴി െപാവാൻ കഴിയായ്കെകാ ഗിരി നദീ സമു ാദികെളമാ ം വിവ 
രി പറവാൻ ഇടയു –

൮– ഭൂമിയുെടപുറഭാഗം

ഭൂെഗാളപുറഭാഗം മൂന്നംശമാക്കിയാൽ അതിൽ രണ്ടംശംസമു ം ഒരംശം
ഉണങ്ങിയ നിലം തെന്ന സമു ത്തിെന്റവിസ്താരം എകെദശം. ൮൮�. ലക്ഷം
ചതുര െയാജന ഉണങ്ങിയ നിലത്തിെന്റ വിസ്താരം എകെദശം.൨൮.ലക്ഷം
ചതുര െയാജന ആകു ഭൂമിയുെട ദക്ഷിണ പശ്ചിമ ഭാഗങ്ങളിൽ െവള്ള 
വും പൂെവ്വൎാത്തരഭാഗങ്ങളിൽ ഉണങ്ങിയ നിലവും ധാനം െവള്ളെമല്ലാം
തമ്മിൽ െച ൎ എക സമു മായിരി എങ്കിലും അതിെന അഞ്ചംശമായി
വിവരി പറയാം–
൧. ആസ്യാ യുെരാപ അെമരിക്ക ഖണ്ഡങ്ങളുെട വടെക്ക അറ്റ ള്ള വടെക്ക
ഹിമസമു ം–
൨–െതെക്ക ഹിമസമു ം–
൩–യുെരാപ അ ിക അെമരിക ഖണ്ഡങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിെല അതലന്തിക
സമു ം–
൪–അെമരിക ഔ ല്യ ആസ്യ ഖണ്ഡങ്ങളുെട നടുവിെല മഹാ ശാന്ത സമു ം
൫. ആസ്യ അ ിക ഔ ല്യ ഖണ്ഡങ്ങളുെട മദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഹി സമു ം
ഉണങ്ങിയ നിലവും വളെര െഭദമുള്ള അ ഖണ്ഡങ്ങളായി കിട ആസ്യാ
യുെരാപ അ ിക എന്നീ മൂ ഖണ്ഡങ്ങൾ ഭൂെഗാളത്തിെന്റ പൂവ്വൎഭാഗ ഒരു
വലിയ ദ്വീപാകു . അെമരിക ഖണ്ഡം പശ്ചിമഭാഗ ള്ള ദ്വീപു ഔ ല്യ
ദക്ഷിണാംശത്തിെല ദ്വീപു അതിെനാടു മ ം പല ഉപദ്വീകുകൾ െചന്നൎിരി –
ലാദ്ദ ൎദാൽെഹൗസി എന്ന പുതിയ ഗവന്നൎർ ജനരൽ ഈ മാസത്തിൽതെന്ന തീ
കപ്പലിൽ കയറി ബങ്കാളത്തിൽഎ ം. സർ െഹൻറി െപാത്തിഞ്ചർ െഫ വ 
രിയിൽ മ ാസ സംസ്ഥാനെത്ത ഭരെമ ം അവെരാടു കൂട മ ാസ പട്ടാളത്തി
കമ്മണ്ടരായ ജനരൽ ബക്കൎലി െകപ്പിൽ നി വരികയും െച ം—
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