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பாயிரம், 

அண்டபிண்ட வியாக்கியானமென்னும் இர நாலான2 ஏறக 

குறைய _நாறுவருஷங்களஞுக்கு மூன்னே உரோமை நாட்டினின் றி5 
சாட்டிற் செழுகதருளிவநத சத்தியவேதபோதக குருசுவாமிமார்களி 
லொருவருமாய்,வேசசாஸ்திரங்களிற் றேர்க்த விற்பன ருமாய்,,ண 
டபிண்ட சாஸ்இிரங்களையெல்லாம் பரிசோதஇததறிர்த பாண்டித்தி 
யருமாய், இலங்கைத்தீவின் விகரரியுமாய் இருந்த மகா மேன்மை 
பொருக்திய பெரிய சஞ்சவிரசாத சுவாமிகள்,[இத்சேசத்தாரி லகே 
கர் சர்வலோகங்களையும், அவைகளிலுள்ள சமஸ்ச பொருட்களை 
யும் உண்டாக்க சாப்பாற்றநிவருன்ற மெய்யான தேவனைவிட்சச 
சதிரசூரியன், கரகாட்சேத்திரங்களும், ௮பபுப பிரிதிவென்னும் 
நான்கு பூதியங்களும், ஆகிய இன்னு மகேச உயிரில்லாத வஸ்.து்க 
சையும், பூலோகத்திற் திரிகின்ற பன்றி, காய், பெரிச்சாளி முதலிய 
மிருகவினங்களும், தாபர சங்கக்களும் ஆய ஜீவப்பொருட்களை 
யும், மனிதர்களிற்றுனே வல்லமை சாலிசளூமா யிராசாக்களுமா 

யிரு௩த பரதாரவிச்சையால் ௮கேகராக் கொன்று பதிவிரதைக 
ளைக் கபபழிகக காமாுரனாயும், கையெடுத்துக் கும்பிட்டுத் தொ 
மூத தோதசரித்தப் பூசை ஈமஸ்சாரம்பணணி வருவதைக்கண் 
டாச்சரியப்பட்டூு இவைகளையெல்லாம் படைச்ச சர்ததா வொருவ 

ருண்டென்றும், அவரை யனறி மற்றவைகளெஃஷ்லாம் அவரா ஓண 

டாக்கபபடடன வெனறும், வைக ளெல்லாமெவ்விதமாய்ச் ௫௬ 
ஷ்டி க்சபபட்டி ர௬ுக்கின்றனவெனறும் யாவருஈதெளிவாயதியும்பொ 
ருட்டும், ச5திரசூரிய கிராணங்களைப்பத்றிய சட்டுக்கதைக ளும் 
படிக்கும் விசேஷமாய்ச் தெய்வமில்லையென்று சாதிக்கிற ௮திவில் 
லாதவாகளுடைய குருட்டாட்டகஈ தரும்படி க்கும், சசலத்சையும் ப 
டைததஒரோகாத்தாவை யெவரும் புகழ்ஈ,த இடைவிடா இயானிச் 
சவும்,இசச௮அணடபிணடவி.பாக்கியான த்தைக்கிறீஸ்அபிறகத17-ம். 

மூறறாண்டில் இலங்கைதசிவில் எழுதி முடித்தனர். அக்காலத்திற 
றமிழ ௮ச்செழுத் தெங்கு மிலலாமையால் இதனை வெகுசாள் வ 
cond லசசிடாமலிருஈசதுகதவிரப் பிற்பட்டகாலத்திலும் இனை 
யசசிட்டுட் பிரபலியபபடுதச ஒருவரும் நினையாமற்போய்க் கள_௫ 
யாய் 1,800-ம். ஐண்டிற்குப் பிறகு சென்னைக்கல்விச் சங்கததத 
தமிழ்த்தலைவருமாய் ௮தஇல் மாசேஜருமாயிருக்த ம-௱-௱-ஸ்ரீ. ௮. 
முசதுசசாமிப்பிளளை யவர்கள் இவ்வரிய நூலின் பெருமையைக் 
கண்டு மூலபிர தி அகபபடாமையினாலே அவ்கங்கேயுள்ள ஐநேக 

97திகளை வரவழைத்து ஒன்றற்கொன்று பொருகதாதிருக்சதசேச 
வ.*ரபபிழைசளைச் சீர்திருத்தி அச்சிரிவதற கேதுவாய் வைக்இ 
ருத் சுத்தப் பிரதியானது அவரது எமத்தனரும் எனது மாமன
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ருமாெகாலேஜ் முச்சி ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, அப்பாவுபிள்ளை யவர்களால் 
எனக்குச் இடைத்ததினலே மகா மேன்மையும் கனமும்பொருந்திய 
தே. மரி. ஞானப்பிரகாசராத சுவாமிகஞூடைய உத்தாரம்பெதறு 
ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ. கோ, ஜெசகாசமுதலியார வர்கஞடைய பேருதவி 
யைக்கொண்டு இதை யச்ரிறபதிப்பிக்சலானேன். 

இக நூலை யச்ரிட அரம்பித்கபோது அகிய பாஷையிலுள் 
ள இவ்வித தாமங்சொண்ட வெவ்வேறு புத்தசங்களைவாரித் தறி 
திருக்கும் அநேகர் தங்கள் தங்களுடைய ஸ்-கூல் புத்தகங்களிலுள 

சாபடியே இதனையுர் திருத்தி யெவேனுமென்று வெகுவாயத 
தர்ச்சச்சபோ இலும் அவைகளெல்லாம் வெவ்வேறு சாலகசளிலும 

மெவ்வே திடக்சளிலும் பலராலும் அச்சிட்டு ஒன்றற்சொன ரொவ 
வாததா யிருப்பதாலும், இதனை யெசற்கொப்பாய் மாற்.றுவதென 
ஒருவருர் தணிர்தசொல்ல மாட்டாதவாசளா யிருப்பதினலேயம, 
இதிலுள்ள இரண்டொரு ௮ட்சரவழுக்களைச் இருத்திக் கையெழுத் 
தாய் முன்னுள்ளபடி.யே இதை gf Fru GUIs Breton gs sell 
7 இதஜனேகூட இசற்கொதத பிரகாரமாக நூதனமான இரண்டு 
படங்களஞ் சேர்ச துவைத திருகினற.த, கையா லிசளை யச்சிட 
வேணுமென்று எனலுக்குள்ளே சொணடிருநத பெருக்கவவையை 
முடிச்தவிட்டேன், இதனை வாக்கும் பெரியோர் யாவரும் இப 
புததசத்தை தனபோ டங்கசேரிப்பார்களென்று ஈம்புகிறேன, 

இனம், 

ம, சா, இயாகப்பிள்க்,
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முகவுரை. 
சர்வத்சையும் படைத்திரட்சிக்கிற பராபர வஸ்,தவை யதி6 

அ அவருககுப்பொருஈதாத பாவதோஷஙகளை யருவருதது ௮வரு 
டைய சித்தத்துக்குப பிரியமாயிருக்கிற தரும சரிததிரங்களைப 
படி.தலுக் கடைசியாய் மட்டில்லாத பூர்ததியைக் கொடுக்கிற பர 
மானஈதத்தை யனுபவிககிற தெனூற ௪ பூமியிலே தரிகற சகல 
மனிதருடைய வு.கதம கதியாயிருககறதெனறு ஞானத்துற தெளி 
த சகல சாஸ்இரிகளஞ் சங்கேதம் பண்ணினுநதவிரத தப்பில் 
லாத வேதபபிரமாணங்களினாலு மறிகதிருக்கிறோம். ஆனபடியி 
னாலே யாதொருவன மோக்ஷகிராச்சியதஇிறகுப்போக மனுண் 
டானால் பரமணடலத்தையும் பூமண்டலத்தையு மதுகளி லடங்கியி 
ரூககிற வஸ்.ஐ வெனனப்பட்ட யரவையுஞ் சிருட்டி த்தவருமா பள 
விலலாத சரேமத்தடனே ஈடத்திக்கொணடு வருகிறவருமாயிருக் 
ற கடவுஞடைய சுபாவத்தையும் மட்டில்லாத கனமைகளையுங் 
கூடினமாததிர மதியப் பிரயாசைபபடச் கடவான், அனால் ண் 
டமெனகிற பெரிய லோகமும், பிண்டமென் ற சினன லோகமும், 
பரஞ்சோதியாகிற பராபர வஸ்துவினுடைய வொப்பிலலாத ஞா 
னத்தையுவ் கரைகாணாத இருபாகடாக்ஷத்தையு மனோவாககுக் கெ 
ட்டாத மேலான வல்லமையையு மளவறுக்கபபடாத வீமரிசையை 
யும் சணக்கத்ற வுபசார கனமைகளைய/5 இவவிப கீர்த்திப்பிரதாப 
சோபனங்களையஞ சாங்கோபாஙகமான பிரகாரமாகப பிரததிய 
கூமாயக் சாணமபிககிறதனாலே யாவரும் பராபர வஸ்துவை யதி 
யும்படிக்குச் சம்பூரண தாற்பரியமாயிருக்கிற காம் கடவுளுக்குத் 
தோத்திரமாச ௮ணடபிண்ட வியாக்கியானம் பணணத்தச்சதாக 
வபேகை்ஷையாயிருக்கிறோம். இப்படிபபட்ட வுத்தியோகததைப 
பராமரிச்சிறதிலே சசஸ்திரலகளை யறியாத Sage சர்மையி 
அளள சிலபேர்கள் ௮ண்டபிணட வியாக்கியானம் பண்ணுகிற 
இஃல பிரசதியக்ஷமான தப்பறைகளையும் புத்தக்கொவவாத வகேக 
வி?சஷூஙகளையு சாறுமாறாப் விதிதஇருககினரார்கள், நாமோ 
வெனில் சோதிமணடலங்களுடைய வர்த்தமானங்களையும் பிரபஞ் 
சதஇ லடங்கியிருக்கிற வெண்ணப்படாத வஸ்தக்களுடைய சுபா 

வச்தையு் குணாகுணங்களையும் வெளிப்படுத் தவதல் பொயயான 
விசேஷகளை நினையாமல் ஈம்மாற சொல்லப்போகிறதசெல்லா 
மொனதில ஸ்இிரமுளள நியாயக்களினா லொப்டவிக்கப்படும், ஒன் 
தில் பிரத்தியகூமான அறுபவசிததியினாற் கணம்பிடிக்கலாம், 
சில சமையங்களிலேை அண்டவியாககியானததிலே விசேஷமான 
சியாயங்களையுவ் சாரணஙுகளையும் சாம் சொல்லுவது விளல்காத 
ருகனுமானா லதுகளை நம்மாலுண்டாக்கடபட்ட லோகப்பிர மாண



IV முகவுரை, 

மென்ற பிரிவிற பார்த்தாற் நறெரியப்பரிம், இப்போஇந்தட் பிரப் 
தத்தின் ஏரமமேதெனருல், முக்சமுகத அண்டவியாக்யொனத்தில் 
உலகத்தில் மிகவும் பிரகாடிக்கற ஈட்சததிரங்களடைய மண 
டலத்தையு மதினுடைய விஸ்$ரணத்தையும், ஈட்சத்திரத்தின சுபா 
வத்தையும் நிர்ச்கசமனத்தையு முயரத்தையும் பருமத்தையும் ௮ய 

தத்தையும் அட்சயத்தையும் பிரகாசக்தையு குணாகுணங்களைபு 
மதற்கடுத்த வநேக வாச்சரிய விசேஷஙகளைய முத லதிகாரத்திலே 
வெளிப்படுத் தன பிறபாடு இரண்டா மதிகாரததிலே நட்சததிர 
மண்டலச்திலிருர்து இரகங்களஞுடைய மண்டலத்தற புச்தியிஞஷல்ற 
௧௫ முன்சொலலப்பட்ட பிரகாரமாக ஈநடசசதஇரங்களைப பரிக்ஷித் 
தாப்போலே இரகங்களுடைய வற்புசமான அய£ததைத் தெரி.பப 
பண்ணுவோம். அதற்கப்பால் மூன்றா மதிகாரத்திலேபும் காலா 
மதிகாரச்திலேயுஞ் சகல இரகங்களிலுஞ ௪ஈஇிர சூரியன் மிகவும் 
விளங்கபபடுகிறதின லசசளஞுடைய சபால,சசையும், பிரகாசத்தை 
புங், இராணங்களையும், ரொணங்களுச்சடுதத பனனிரண்டாச்சரி 
ப விசேஷங்களையும், உத்தாதட்சண அயரதசையும், பன்னிரண டி. 
சாசிசக்கரங்களுடைய வகையையும், ௮மாவாசை, பவுர்ணமி, ப 
சபட்ச ததையும், பூர்வபட்சத்தையம், சநதிரனுடைய பிறைகளையு, 
மாகுகளையும், எறுச்குதவும் எதுச்குசவாதென்று சொல்லிக்சாட்டி 

யிநத விரண்டு இரகங்களுடைய வுசாரணசதை.பும் வெளிப்படுத்து 
வோம். இதனறியே சோதஇிமண்டலங்களுடைய வாததமானங்ச 

ளைக் சாண்பித்சபிறபாடு இசட் பிரபஞ்ச,த_தக்குள ளிறங்கிச சகல 
வஸ்தக்களுக்கு மஸ்திவாரமாயிருககிற பிரிதிவு, அப்ப, சேய, ஆகா 
சம், ஆக நாலு பூதியங்களுடைய விவரத்தையுந் தெரிவிதது ௮௮ 
களுக்குச் சமபந்தமாயிருக்கிற குளி ௬ஷடணா மீரம உணர்தல் ,த௫௪ 
நாலு பிரசான குணங்களையு மதுகளுடைய ஒகிரூபணநுகளையும் 
வெளிபபடுததி காறறானது அகாய வசைவேதவிர அறு வொரு 
பூசியமா யிருக்கக்கூடாதென்றும், இகத கானகு பூதி.பமகளி லெ 
அ உத்தமமானதென்கிற வுச்சிகமான சாககததைச சொல்லுகிறதி 
லொவ்வொரு பூதியத் துக்கதெத நனமைகளை.பும் ஐஜ$தாம கா 

சத திலே யறிவிட்போம். இப்படியே பூ.இ.பங்களுடைய சாதாரண 
உச்த,சமானத்தைச் சொல்லிச்சாட்டின பிறபசடி சனிதசனியே பூதி 
யங்களைப் பரி௯நித்து ஆரும் அதிகார.ததிலே தேயுவென்கிற நெருப் 
பினுடைய சுவாபத்தையும், அகத நெருப்பானது BS ௮ ஷதஇற 

கூடப்பட்டதா யிருக்றதென்றும், சுவாலையிறுைய ரூபததையும் 
780  & Sen uf மதுகளுக்குக் காரணங்களையும, gh chs Getter 
சுபாவ பலத்தையும், அதை யாச்சரியமான வகையோடே. பெரி 
யப்பண்ணுகறெதையும், தீச்கண்ணாடிகள திரவியங்களாகிற பருக 
லோகக்களை புருசப்பண்ணுகிற விச த்தையம், சூரியகாகதி.மின் சுபா 

க:ததையும், வானத்தின் மினனலுங், குமுறலும், இடிபமுணடாகி 

ச் நியமம் ஏற்பாமி,



(saqenr. v 

ற காரணத்தையும், நெருப்பினாற் பூமிக்கு வரு ம.இர்ச்சிகளையும் ௮௧ 
இனியின் கனத்தைக் சண்டுபிடிக்கு மாசசரியத்திற்குரிய விசேஷக் 
களைய மிதுமுதலாகய தியினாச்சரிய விசேஷங்களையுஞ் சொல்லிக் 
காட்டுவோம். இப் பிரகாரமாக ஏமா மதிகாரத்திலே அசாசத் 
இலுடைய விஸ்$ீரணத்தையு மதினுடைய பற்பல ௮ஈதஸ்.துக்களை 
யும் கனத்தையும் பிரயோசனத்தையும், தகாசத்தின் கனத்தின 

லே பிறக்கிற வாச்சரியமான விநோதவய்களையும், ஆகாசத்தில் வீ௬ 
சற காறறினுடைய சுபாவத்தையும் அதற்குக் காரணத்தையும், 
சாறறினுடைய பற்பல வகைகளையும் ஈசன்மைகளையும் வெளிப்படுத் 
அவோம். இசதடவாக எட்டா மதிகாரச்திலே பப்புவென்ேே தண் 
ணீருடைய வர்த்தமானங் காணப்படும். முந்தமுந்த இகதப் பூதி 
ய்மொன்றுமாத்துரஞ சகலமான வஸ்துக்களையும் பிழைப்பிச்கிற 
தற்குப் போதுமென றொப்புவிக்கத் தக்கதாகச் சீல சாஸ்திரிகள் 
சொல்லுகிற நியாயங்களை யாட்சேபிததந்தப் பூதியஞ் சகல வஸ் 
HIE குசவியா யிருநதரலும் தஃதொன்றுமாத்திரம் பிழைப் 
பிககப் போராதென்று நியாயத்தினாலே ஸ்தாபித்ததற்குப் பிற்பாடு 
தண்ணீரானது எந்த அங்கிஷங்களினாலே கூட்டப்பட்டதா யிருக் 
இறதென்று பரி௯தித்து ஊற்றுக்களுக்குச் சொல்லப்பட்ட கார 
cu mac லெஈதச காரணத்தை யறுசரிக்க வேணுமென்று குறித் 
தொருவருஷத்தி லெமமாததிரம் வருஷித்ததென்றும், தறுகளெல் 
லாம் மழைகளினால் வருகிறதென்றும் நிசசயம்பண்ணி மழையும் 
பனிய மெர்தவிதமாக வருகிறதென்று மதுகளுக்கு மெய்யான கா 
சணங்களையு மறியப்பண்ணுவோம்.இதறகப்பா லொன்பதாம் மதி 
காரத்திலே சமுததிரத்தின விவரமும் ௮க்சகடலிலுண்டாகிய வுப்பு 
த்தண்ணிருககுக் காரணமும் இப்படிக்கொத்த சாகரமாகிற சமுத 
இரததி னதிசயமுளள வடிவுககும் பெருககுச்குங் காரணமும் கி 

மித்தமும், அதிஞுடைய சனமைகளுக்குஞ் சாகரத்திம் சாணலான 
முதிற, பவளம், ௮மபர் முகலாயெ விலையேறப்பெற்ற வதிசய வஸ் 
அககஞம்,விசோதக்களஞுஞ் சமுத்திரத்திலே தண்ணீரில்லாமற்போ 
ஞல் சாவலோகத்திலுமுளள ஆறுகளிலோடுகிற தண்ணீரல்லாய் 
கட்லிலலிமுதெபோ ததை கிரபபுகறதற் கெத்தனைவருஷஞ்செல் 
அமெனறு நிதானமாய்ச் சொல்லுகிறது மித முதலாகிய வதிய வி 
சேஷங்களை முன சொல்லப்பட்ட வொன்பதா மதிகாரத்திலொப் 
புவிக்கப்பமிம். கடைசியிலே பூமியளவையம், பிர மாணத்தையுஞ 

சுமுததிரையாசச் சொல்லிப் பூலோகம் உணடையபோல வட்டரூ 
பமாக விருக்கிறதெனறு மொபபுவித்ததறகுப் பிற்பாடு பூமி சரவ 
லோகத்துக்கு மையமா யிருககிறபெனறு நியாயத்தினற காட்டி 

மலுஷர் இரிகிற பறபல ஸ்ூலக்கஞடைய வாச்சரியமான வேறு 
மையையுங, குளிரையும், உஷ்டணததையும, பிரகாசத்தைய, மிரு 
டையும் ௮ழுசஞளுடைய வி?சஷலகனையுங் கண்டுபிடிக்கற வலக 

வையும் ஸ். சாபிதழப் பூலோசத்தைச் சறநிக்கொண்டு வருறெ.9 
லே சம்பவிக்க ஓமபுத விசேஷ தை வெளிப்படுத்திட் பருவதப்



VI மூசவரை 

களிலே விளைகிற வொன்பதுவகை இரத்தினங்களுடைய வாத்தமா 
னங்களையும் பஞசலோசத்தினுடைய விபரத்தையு மதற்குக் கார 
ணங்சளையும் பததா மதிகாரத்திலே தெரியப் பண்ணுவோம். இ 
தலலாமற புத்தியில்லாத வஸ்.ஐக்களுடைய சுபாவத்தையுக, கு 
ணக்களையும் பரிகதிததசறகுப பிறபாடு €வலுள்ள வஸ். தக்சஞடை 
ய வர்சசமானத்சத வெளிப்பபநிதசத் தடங்கி முந்தமுகத வளர் 
தவனுளள புலலுகள, புஷ்பங்கள், செழுகள், விருக்ஷங்கள் முத 

லானதுகள வளருகிற வகையும், ௮அதுகளஞுடைய வோ, பட்டை, இ 

லை, பூ, சாய், கனிகளுடைய சுபாவ குணங்களு ம .தகளிலுண்டான 

வதிசய விசேஷஙகளு மதற்கக்கா ரணஙகளும் பதினோரா மதிகா 
ரத்திலே சொல்லபபபிம், இபபடியே இகதிரி.பங்களஞுளள மிரு 
சம்கஞைடைய சுபாவ உர்ததமானங்களைக் காண்பிககிறதிலே இ 
கததினுடைய ௪௧ தவங்களைப் பிண்ட வியாக்கியான திலே விஸ்த 
ரணமாய்ச் சொல்லபபோகிறதினாலே யிந்த ஓண்ட வியாக்கியா 
கத்தின் கடைசியான வழிசாரததிலை மிருகங்கள தாஙகள் பி 
ழைககிறகறகுக தங்களாக்சுப பொலலாப்பு வராதபடிக்குக் குஞ் 
௬கள குடடிகளை வளாககிறதறகுங் காணபிக்கிற விசேஷ சா 

மாத்திய/ சையு மதற கடுசத வாசசரியமான விசேஷங்களையும் 
பன்னிரண்டாம் ௮திகாரசலே வெளிப்படுததவோம், எல்லா 

மூகிகதகற ப பிற்பாந பிணடவியாக்கியானத்திலே மூந்த முக் 
த பிண்டமானது அ௮அணடத்தினுடைய குறிபபி_மா யிருககிறதென 
௮ கெட்டியுள்ள நியாயககளினாலே ஸ்சாபிதத பிறபாடு மனுஷ 
சூனவன றனணி_கறும்ல மதற வஸதுககளுடைய கனமைககாை 
யெல்லாங் கொண்டிருககறெது மல்லாம லபபாலே கடந௫்து மகா 
மகிமையுளளவளஞு ப்ருககிருனென ரெப்புவிதமு மலுஷலுககு 

மறறப பொழுடகளுககு மூணடரன சமாதானசதையும் வேறது 

emu சொலலிககாட்டி, பிணடைத்தினுடைய சபாவமான 

அளவையும் பி.மாணசசையுஞ சாஸதிரமேரையாக நிதானமா 
யொபபிபபோம, இரறசபபால் ௮ஸ்திகள பிணடத்துக் சஸ்இ 

வாரம। யிருககிறகிஞலேை தேகததை கன்முயறிகற சறகு எலும் 
புககநடைய லிவரதைத கனமுயக கண்டுபிடிக்கவேணும். goru 

ஓ ஃீனாலே அஸ்திகளாடைய கீிருபணத்தையும மாமஸங்களையுஞ, 
௪5 துகளையஞ., சோககைகளைய முரூபததையு, மிருபபிடத்தையம், 
பிரயோசனத்தையும், சரூமததையுக, துவாரங்களையும் சாரணங் 
களையும் பறிளுலா மதிகாரததிலே சொல்லிககாடடுவோம், அதற 
கப பிறபாு சிரசினுடைய விவரத்தைக் காண்பிக்கிறதிலேமு6த 

ts மமீர்கஞுடைய சுபாவத்தையும் அதுகளுக் குணடானபற 
பல வர்னல்சளுடைய காரணததையுஞ செரல்லிக் கபாலத்தனு 
டைய வருபததையும், ௮ங்கணககளையும், மூசாயினுடைய விரண் 

மி பிரதான அசைவுகளையும் அந்தஸ்.தக்களையும், bs Si sage 
சுமக்கு£ற மூன்று தூண்களையுஞ் வே வணுச்கள் வடி.கட்டப்பட் 

சிப்போறே பிரகரரத்தையும் ஈரம்புகளுடைய பிரதான பத்2ச்



முச்வுரை. vit 

சோடுகளையு, முசத்திலுடைய மடமைகளையுங், கண்களுடைய விசே 
ஷமான வர்ணிப்பையுங் கேட்டுறதற்குங், காண்டுறதற்கு, முசர்ச 

௮ பார்க்இறதற்கும், உருசியைச் ரர௫க்கிறதற்கும், பரிக்திக்கிறதம் 
குஞ் சம்பந்தமா யிருக்கிற வாச்சரிய விசேஷங்களையுர் தனித்தனி 
யே பதினைஈதா மதிகாரத்திலே வெளிப்படு, வோம். பஇனரும் 
அதிகாரத்திலேயோ வெனருல், செஞ்சினுடைய தத்துவங்களும் 
இருதயமு ம.துகளி லடங்கியிருக்ற வதிசயங்களும் விசேஷமா 
ன அசைவுகளும் இருதயத்தின் மாம்ஸங்களும் இரத்தமானது ௪ 

வாக்னியோடே சரீரத்தை யெப்போதஞ் சுற்றிக்கொண்டு வருக 
ஐதும், இந்த வாச்சரியமான சுற்றுக்குச் சம்பந்தமா யிருக்கற வி 
ரத்தத்தாரைக ளிருகயத்இனின்று இளம்பி மற்ற சாதுக்கள் வழி 
யாகப் புறப்பட்டுத் தோகமெல்லாம் பாய்ச்சுறெதையும், ஈல்லீரல 
வெள்ளிரலுடைய சுவாப குணங்களும், ஞூர்ச்சை விடுதம் 
வால்வறெதுர் துருத்திப் பிரசாரமாய் வெளளீரல் செம்பும், 
அமிழ்ச் துற தம், சுவாசத்தின் பியோசனமு மூன் சொல்லப்பட் 
ட பதினாறும் ௮திகாரச்திலே தெரியப்படும்.இப்பால் (கி வியாக் 
கியானம் பண்ணுறெஇலே மூர்சமுக்த தரகத்தை மூடிகிற பின 
தோலுல், கெட்டியான செர்மமுங், கொழுப்பும் பரிட்சிக்கப்படும். 
வயிற்நினுடைய சுபாவக்குணங்களும் போசன தாரையும், குட்சியி 
அண்டாூயெ விரண்டு வாசல்களு மாகாரபானம் பால்போலே கூ 

ழாய்ப்போனபிற்பாடு குடல்களுச்குள்ளே பிரவேசித். ௪ மசா பல 
முள்ள இரசங்களோடே கலஈதுபோ யநேகவிசை சுற்றிகசொண 
டு வருகறதும், பசிக்கு தாகத்துக்கு் காரணமும், சோணமாடிற 
வகையும், செரிக்கபபட்ட் போசனமுஞ் சாறும் பால்போலே 

வெள்ளையாடிறஹதம், ௮௫த வெள்ளை யிரசம் பாறருரைககுள்ளே 

புகுக்து பெரிய விரதசத் தாரைக்குள்ளே விழுகறதம், வாலீர 
லுக், சலலீரலும், மாங்சாயு மதுகளுக்கதெத தொழில்சளும், வே 
ரே யாச்சரியமான சத்துவககளஞடைய வகைகளும் பதினேழாம் 
அஇசொரகதிலே சொலலப்படும், ஒப்படியே சராணகராதி dass 
தை வெளிப்படுத்தம்போது பாதத்.துச்குல் கரத்துக்னஞ் சம்பந்த 
மா யிருக்றே விசேஷங்களை சனருய்த செரியபபண்ணி அவய 
வங்சளுடைய இரியைக்குவேண்டிய ஈரம்புகருடைய சுபாலத்தை 

ய, மறுகளுக்குள்ளே யோடுகிற €ீவவணுக்களி னத்தியத பலத 

தைய, மலுஷனடக்கிற வகையையு மிருகங்கள் ஈடக்கிற பிரகா; 
தையும், பாம்புமுசலான செர்.தச்களூரு£ற விசதசையம், படகி 
கள் பறக்கிற அடலையும், மச்சங்கள நீரதூத மேரையையும் 
அங்கங்களஞுடைய குணங்களையும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே 

சொல்லிககாட்டுவோம். இதன்தியே ஈரசீவலுடைய மகிமையை 
யஞ் சுபாவ ருணவ்களும், விர்த்தகளஞம், ௮ட்சயமுஞ், சதஈதரமுள 
ள சிததழமு மதற்கடுத்ச வதிசய விசேஷங்களையும் பத்தொன்பதா 
மதிசாரத்திலே வெளிப்படுத்சப்பம், தண்டத்தையு பிண்டத் 
தையு மறிஈசசறகுப் பிற்பாடதுகளை யுண்டாச்? Sr Hs ge



VII மூசவுரை, 

கொண்டு ௨ருற மெய்யான கடவுளைச் கண்டுபிடிக்கும் வசயும் 
அவருடைய டித்தத் துக்குப் பொருகதியிருக்கிற தருமங்களைச் செ 
ய்யும் வகையையு ம.துகளால் வரத்தக்க மட்டில்லாச பலனையுஞ், 
சங்க்ஷேபமாக இருபதா மதிகார த்திலே தெரியப்பண்ணுவேரம். 
கடைசியாய் உலகப்பிரமாண சாஸ்திரத்தையும் பரமகுக்ஷாபிப் 
பிராயத்தையும் வெளிப்படுத் தவோம். 

Obs அண்டபிண்ட வியாக்யொனத்தைச் கண்டுபிடிக்கிற த 
இல அதிசாரத்திலே அருமையா யிருச்ததிஞலே கடினமான சமிழ் 
ரீதியை யறுசரியாமல் சாலுபேரு மெளிதாய்க சண்டு பிடிக்கலான 
வகையோடே வாகூயெங்களைச் சுருக்சத்திலே நிறுத்து அண்ட 
லுடையவும் பிண்டத்தி னுடையவும் வியாக்கியொனததை யெழுஇ 
ஜேம். இத்தொகைட்பட்ட விசேஷங்களடல்க யிருக்ற teu 
பிரபஈ்தச்தஇலுண்டான ஆச்சரிய விசேஷங்களையும் ௮ராதி யுகா 
தவக் இரராள் வாக்கும் கடந்து வந்த காலக்ரமங்களையும 

இனி ஈடக்கும் வரிசைகளையும் ஈனருயத் தெரியப்பண்ணுஇறதந் 
குச் சாஸதீரங்களும் புத்திக் கூர்மையும் வேண்டி. யிருப்பகால 
எனலுடைய கொஞ்ச புத்தியையுர் அுற்பலச்தையும் ஈம்பாம லி 
தீப் பிரபஈதமான.து கடவுளுக்குத் தோத்திரமாக வுண்டாக்கப் 
பட்ட இனால் பராபர வஸ்தவிலுடைய மட்டில்லாத இருபாகடா 
கூத்தை ஈம்பிச்சொண்டு இச ௮ண்டபிண்ட லியாக்யொனச்தை 
அிடங்கனேன், சுவாமி யிரக்ங்க்கக் கடவாராச, 

முசவுரை முறதிறறு.



அ/ண்டபிண்ட வியாக்கியானம், 

முதலதிகாரம், 
நகூத்திரமண்டல விவரம். 

இடைவிடாமல் ஸ்துஇக்கப்படுகிநதற்குப் பாத்திரமா 
யிருக்க சர்வேஸ்வரனானவர் தம்முடைய மட்டில்லாத க 
ருபாகடாகூச்தையும் அளவில்லா விமரிசையையும் ௮ள 
வறுக்கப்படாத பலத்தைபும் பிரசித்தமாய்க் சாண்பிக் 
கச் சித்ரமா யிருநத இதனாலே பரிபூரண பூர்த்தியைக்கொ 
டுக்கும் பரமானந்தமாகிற மோக்ஷபாக்கியத்தை யநுப 
விக்கும் பொருட்டாகவே மனுஷரைச் இருஷ்டித்தார். 
ஆனால் சர்வத்துக்கும் வல்லவராயிருக்கிற கர்த்தரானவர் 

தம்முடைய மோக்ஷராச்சியத்துக்கு மனுஷரைக் கூட்டிக் 
கொண்டு போகுமுன்னே யவர்கள் மகாராசாக்களாய்ப் 
பிரஸ்காபிககத் சக்கதாக ௮கக்த தபையோடே, சர்வமலா 
கத்தையும் அவர்களுக்குச் சிருஷ்டிக்துக் கொடுத்தார். 
இதெல்லா மப்படி யிருக்கும்போது மனுவரொன்னப்ப 

ட்ட யாவரும் நன்றியறிகத மனதோடே யிப்படிப்பட்ட 
கடவுளைத் தோத்திரம் பண்ணுகிறதுமல்லாம லிந்த ஆண் 

டவருடைய வொப்பில்லாத பமகிமைகளைப் பிரகாிப்பிக் 
௧:௨௦ லோகத்தை.பு மதிலுள்ள பிரதான வஸ்துக்களை பு 
மனதிலே தியானித்து ௮துகளைத் தங்களுக்குக் தந்தரு 
வின கர்த்தாவின்மிபரிலே யத் இி.பர்த பத்தியா பிருக்க 
வேணடியவர்களா யிருக்கிறோம், 

முந்த முகத புத்திபுள்ள மனிதன் sor Bh 
து சோது மண்டலங்களைத் தெளிவா .பாராப்ந்து பார் 
கீதால் Konus லுள்ள பொருட்கள் சகலத்துக்கு 

மைலான குணங்களைக் கொண்டிருக்கிறதென் றறியலாம். 
அதெப்படி. யென்றால் பிரபஞ்சத்து லடங்கி யிருக்கிற 
2பாருளெனனப்பட்ட யாவும் பற்பல விதமா யழிந்து 
போனாலுஞ் சோதிுமணடலவங்கள் விகாரப்படாமல் * ௮க்ஷ 

* செட்டுப்போகாமல,
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யமா யிருக்கின்றது. இதுநிமித்தமாகப் பராபர வஸ். அவா 

னவ ருலகத்தை நிரப்புதியபோ தெந்த விதமாக ஆச்ச 

ரிய குணங்களைக் கொண்டிருக்க சோதிமண்டலங்க 
ளைப் படைத்தாரோ அுந்தப்பிரகாரந்தானே யிப்படிப் 
பட்ட் சோதிமண்டலங்கள் * க்ஷயமாசாம லொருகண்ட 
சீரா யிடைவிடாமற் பிரகாசிக்கிறதென்று ௮நதாதக் கால 
ங்களிலுள்ள மனுஷர் தலைமுறை தலைமுறையா யநுபவ 4 
தீதியினாலே கண்டுபிடி த்அக்கொண்டு வருஒழர்கள். இக் 
தீப் பிரகாசத்தின் வகையைப் பார்க்கும்போது சகலமான 

வஸ்அக்களுக்கும் ௮லங்காரமுமா யிருக்கப் பகல் கே 

ம.தீதிற் சூரியனைச் சர்வேஸ்வான் கட்டளை யிட்டது ம 
ல்லாம லிராக்காலத்திற் சஈதிரன் பிரகாடிக்கச் சித்தமா 
யிருந்தார். ARR சில தறுவாய்களிலே நிலவில்லா 
மற் போனாலு மெண்ணப்படாத நக்ஷத்திரங்கள் பிரகா 
HED moor, 

இதற்கப்பா லறிய வேண்டியதாவு: சோதிமண் 
டலங்கள் அ௮க்ஷயத்தையும் பிரகாசத்தையுங கொண்டி 

ருக்கிற படியினாலே ஆச்சரிய லகுவோடே தன் அய 

ஈத்திலே நடக்கின்றன, ஆனால் சூரியன சந்திரன் மூ 
தலான ரகங்களையும் நட்சத் திரங்களையுஞ் சோதிசாஸ 
இரத்தின்படியே மட்டிட்டா லதுகளுடைய பிரமாண மி 
கவு மகா பேர்பெற்ற வித்தியாபாரகருக்கு அற்புத விசேஷ 
மாயிருகரும். இதெல்லாம் வெளிப்படுத்அகிறதற்கு மு 

னனே நட்சத்திரத்தின் சிங்காரத்தைச் சுருக்கத்துக்கு 
ள்ளே விசாரிக்கக்கடவோர், 

அதெப்படி. யென்றால் நல்ல இராக்திரி காலத்தி 
லே மேகசஞ்சாரங்க எில்லாதிருக்கையிலே பற்பல பி 

ரகாசத்தைக் கொண்டிருக்கிற நட்சத்திரங்களை யூற்று 
ப் பார்த்தால் சோதி சக்கரங்களெல்லா மெண்ணப்ப 
டாத வச்சிரங்களினாலேயு மிரத்தெனங்களினாலேயம் பி 
ரகாசிக்கன்மன வென்றும் நநதவனங்கள் பற்பல வ 
ர்ரை முள்ள புஷ்பங்களினாலே ங்காரமாகிறுப் போ 
லே நட்சத்திர மண்டலங்க எத்தியச், 2 வேடிக்கையோ 
Guy மலங்கிர்சங்க ளோடேயும் பூணூகிறதெனறு காண 
  

ச் ௮க்ஷயமரயிருக்க,
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லாம். பூரவகாலத்தி லொரு கூரைமகன் பூமிக்குள்ளே 
புண்டாகிய இருள் பொருந்தின செயிக்குள்ளே வாசம் 

பண்ணி யோரிராத்திரியிற் புறப்பட்டு ஈட்சத்திர மண் 
டலங்களுடைய சிஙற்காரத்தைப் பார்க்கும்போது பிரம் 
த்துச் சந்தோஷ. மிகுதியினாலே பரவசமாய்ப் போனா 
னாம். இப்படிப்பட்ட விராசரூமாரனைவன நட்சத்திரங் 

களடைய ஈஅயகசத்தையும் பருமத்தையும் 1நிர்க்கமனதந்தை 
யும் நடையினுடைய சுறுதியையு முயரத்தையும் ge Hugs 

தையு மடிலுள்ள வுச்சித குணங்களையு மறியாம லிருக 

தீவ னித்தனை சந்தோலப்பட்டா லஅகளெல்லாத்தைபுங் 
கொஞ்சத்துக்குள்ளேயானாலு மாராய்ச்திருக்க்ற சோதிசா 

ஸ்திரிக செப்படி ப்பட்ட ஆச்சரியத்தோடே நட்சத்திரங்க 
சைப்பார்தி ததக புண்டபெபெண்ணின கடவுளைத் கோத்தி 
ரஞ்செய்வார்களென்று யோூிக்கச்சடவோம். இந்த வற்புக 
விசேஷங்களின்னழமா மதிக்மாப் விளங்கும்படிக்கு அறிய 
வேண்டியதாவது. 

பூமிக்கும் நட்சத்திர மண்டலத்துக்கும் 12,00,00,000 
ப்னிரண்டுகோடியே யறுபதுலட்சகாத தூரமிருக்கின்ற 
௮. இப்படிப்பட்ட ஈட்சத்திரங்களுடைய மண்டலம்சம௪ 
க்கரத்திலே 00நா.ழிகைக்குள்ளே79,85,00,000 எழுபத்சொ 
ன்பது கோடியே யிருபத்தைந்திலட்ச காதம் நடக்கவே 
ண்டியிருக்கிறது; ஆனபடியினாலே சமசக்கரத்திலுண்டா 
ன நட்சத்திரங்களொருநாழிகைக்குள்ளே 1,72,00,000 Gar 

டியே யெழுபத்திரண்டு லட்சகாதம் நடக்கும். ௮ந்த ௩ 

ட்சத்திரத்தினுடைய விஸ்தரணத்தையுங் காத்திரத்தைபு 
மறிய மனதுண்டானால் உத்தராதி ராச்சியத்திலுள்ள சோ 
இசாஸ்திரிகள் ஈட்சத்திரக் கூட்டங்களுக்குள்ளே 1181 
நட்சத்திரங்கள் கண்களுக்குப் பிரசித்தமாய்க் காணப்படு 

இெெசென்று இராத சாஸ்இரங்களிலெழுதி maser ser. 
ஆனால் கண்ணுக்கு வெட்டவெளியாகக் காணலான நட்சத் 
தரங்க ளல்லாமல் தாரதில்.டி.ச்கண்ணாடியால் நட்சச்திர ம 

ணடலக்றைப் பார்த்தா லெண்ணிக்கையி லடங்காத ஈட்ச 

தீ.திரங்களைக் காணலாம். இந்தப் பிரகாரமாக இராக 
    

% பாதையையும். 

[ அசையாநிலை.
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தினென்கிற நட்சத்திரத்தினுடைய கூட்டத்தில் 59 ஈட் 
சத்திரமாத்திரங் கண்ணுக்குக் காணப்பட்டாலு மப்படிப் 
பட்ட நட்சத்திரக் கூட்டத்திலே துரதிஷ்டி. முகாந்திர 
மாக நன்றாய்ப் பார்த்தால் 10,000 நட்சத்திரங்களைக் கர 
ண்பிக்கும். இஃதன்றியே நட்சத்திர மண்டலத்திலே புகர் 
பூசத்தின 8மே துவக்கி வடமேற்கே போகிற வெண்மை 
யான நட்சத்திரப் பாதையிலே தநூரதில்ட்டியைக்கொண் 
டு பார்த்தால் கோடாகோடி ஈட்சத்திரங்களைக் காணலா 
ம். ஆனபடியினாலே நட்சத்திரங்க ளெண்ணிக்கையி லட 
ங்காதென்டுறது சத்தியமாகும். இப்படிப்பட்ட நட்சத் 
இிரங்களின் பிரமாணகத்தைக் கண்டுபிடிக்க மனஅள்ள 
வர்க ளறிய வேண்டியதாவது; மகா விராசாவுமாய் சாஸ்தி 
ரியுமா யிருரச போலோமேவு என்கிறவரு மனேக சாஸ் 
இரிகளும் அறுவிதமாக் நட்சத்திரங்களின் காத்தாத்தை 
ப் பகுத்தார்கள். முந்தின அ௮ந்தஸ்திலே யுண்டான ௩ட்ச 
தீதிரங்க ளொவ்வொன்று பூமியைப்பார்க்க 170 பங்கு பெ 
hus. யிருக்கும். இரண்டா மந்தஸ்திலே யிருக்கிற 
45 நட்சத்திரங்களி லொவ்வொன்று 90 பூமி கொண்டதா 
யிருக்கும். மூன்றா மந்தஸ்திலே யுள்ள 208 நட்சத்திரங் 
களி லொவ்வொன்று 72 பூமிகொண்டதா யிருக்கும், நா 

லாமக்தல்திலே புண்டான 204 ஈட்சத்திரங்களி லொவ் 
வொன்து 04 பூமிகொண்டதாகும். ஐந்தாமக்தஸ்திலே யுள் 
ள 217 ஈட்சத்திரங்களிலொவ்வொன்றில் 95 பூமியடங்கதீ 
தக்னெதா யிருக்கும், கடைசியிலே ஆராமந்தஸ்திலுள்ள, 
241 நட்சத்திரங்களிலொவ்வொன்று 18 பூமிகொண்டதா 
மென்று அறியக் கடவோம். முன்சொல்லப்பட்ட பூர்விக 
சாஸ்திரிக ளூத்தராதி இராச்செயத் திலே வாசமாயிருந்த இனா 
ல் தெட்சணாதியிலுள்ளநட்சத்திரங்களை யறியாமற்போனார் 
கள். ஆனாலவர்களுக்குப் பிற்பாடுண்டான மகா பேர்பெ 
ற்ற சாஸ்திரிகள் தென்பக்கத்திலுள்ள நட்சத் திரங்களையும் 
யாத்தினா வழியாகக்கண்டதினால் முன்னெழுதப்பட்டி ர் 
க நட்சத் திரந்களோடே கூட்டினார்கள். ஆனால் நட்சத்திர 
ங்கள் விஷயத்திலே பராப.ரவஸ் அவினுடைய மட்டில்லாக 
பலத்தையுஞ் சாமர்த்தியத்தையும் விளங்கப்பண்ணத் தகீ 

கதாக வறியவேண்டினதகாவஅ. எந்த ஈட்சத்திரத்தையும் 

பார்க்கும்போது திருஷ்டிக் கெத்தனைசிறியதாய்க் காணப்
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பட்டாலும் ஒவ்வொன்றும் பூமியைப்பார்க்கப் பெரிதா 

கவே யிருக்கிறதினாலே யாகாமொருவன் ௩ட்சத்திரமண்ட 
லத்திலிருக்து பூமியைப் பார்க்கிறதற்கு எத்தனைப் பிரயா 
சைப்பட்டாலும் பரிச்சேதமாய்த் தெரியப் போடிறஇல்லை. 

இதெல்லா மிப்படி. யிருக்கப் புத்திமயங்கதி அணு 
ப்போலிருக்கற பூமியிலுண்டான அழிந்துபோகிற வ 
ஸ்துக்களை யபேட்டிக்கிற மனிதர்கள் ஈட்சதீதுர மண்ட 
ல,த்அுக்கப்பாலே கடந்திருக்கிற மோட்சத்தை யனுபவிக் 
கத்தக்ககாக அபேட்சையா யிருக்கவேண்டாமோ? நட் 
சத திரங்களசுடைய அயநத்தைப் பார்க்கும்போ சதுகளைச் 

சிருஷ்டி. த்தவரான பராபர வஸ்அவினுடைய சக்கிதியிற் 

போயிருக்க ஆசைப்பட வேண்டாமோ? 
இதற்கப்பால் நம்மா லெழுதப்போகிற வற்புத விர 

ஷங்களை யுற்றுக் கேளுங்கள். இயாதொரு பீபஙடுிக் ரூ 
ண்டானது சுட்ட இவரத்கு லெத்தனை சுறுக்கா யோ 

யதோ அத்தனை இக்கிரமாக இடைவிடாம லோ. 
னால் நாற்பது நாளைக்குள்ளே பூமியெல்லாஞ் சுற்றிக் 
கொண்வெரும், ஆனபடி.யினாலே யெத்தனை. தவச 
மாய்க் குண்டு பறந்தாலும் 7,020 காதம் கடக்க Ans 

ற்கு நாற்பது நாள் வேண்டி யிருக்கினறதுபோ லாயி 
ற்று. சம சக்கரத்திலே புண்டான நட்சதக்துரங்களோ 
வென்றா றல் ஒரு நாளைக்குள்ளே 79,30,00,000 எழுபத்தொ , 
ன்பது கோடியே யிருபது லட்சகாதம் ஈடக்கிறது, இத 

ன்றியே ஈட்சத்திர மண்டலத்திலிருந்து நாலுமுழ வகல 
நிகளமும் ஒருமுழப் பருமழுமுள்ள ஒரு பாறையான 
அ பூமியிலே விழுடிறதற்கு 71 வருஷத்துச் சல்வான 

ஞ் செல்லுமென்பது நிச்சயமாகும். அதேதென்றால் மு 
ன் சொல்லப்பட்ட கற்பாறையானஅ சாஸ்திரிகள் சொ 
ல்லஓுஏறுப்போலே ஒரு ஈதாசுக்குள்ளே 200 காததூரம் வி 
முலாம். இதப் பிரகாரமாக யாதாமொருத்தன் பூமியிலி 

ருந்.து நட்சத்திர மண்டலமட்டும் போடறதற்கு 84,000 
முப்பத்து நாலாயிரத்துச் ல்வான வருஷுஞ்செல்லும். ௬ 

இதெல்லா மிப்படி. யிருக்கையிலே இலெள£க ஈன் 
மைகளிற் பூமியிலேமாத்திர முண்டான செல்வமென்னப்ப 
  

4 ஒரு மணி ௮ல்லது இரண்டரை காழிகை,
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ட்ட் யாவு 2மாரணுவுக்குள்ளே யடங்கி யிருக்கும்போ தித் 
தனை மண்டலங்களு மவைகரக் கப்பாலே கடந்திருக்கிற 

மோட்சத்திவடைய அளவில்லாத பாகஇியத்தையும் விசா 

ரியாம் லிருக்கிறதென்ன? மகா சாஸ்திரியான அர்ச், அம்பு 

ரோூியுசென்கிறவர் திருவுளம் பற்றினதை புற்றுக்கேளு 
ங்கள். “மீசாதிமணடலங்கள் பராபரவஸ் தவிவடைய பு 
த்தகமா யிருக்கனறஅ. இதில நட்சத்திர வெழுத்தா 
லே தம்முடைய அளவில்லாக நன்மைகளுடைய அடை 

யாளங்களை யெழுத்அுவாசனை யறியாதவர்களுக்கு முதலா 

யறிவித்திருக்கினரார். இப்படிப்பட்ட சோதிமண்டலத 
இல் விலைமசபாத விரத்தினங்கள்போலே யெண்ணப்ப 
LOG mw ்சத்திரஙகளை யாண்டவர் பதித்தார். அவைகள் 
இராத்திரி காலங்களிலே தீவட்டிபோலே புலோகத்துகீ 
குப் பிரகா௫ிக்கன்றது.”” சில சாஸ்இரிகள் ந! சத்திரங்கள் 
மோட்சமணடலகத்தினுடைய நிலத்தின் இல்.டூவாக்லென 
றருளிச் செய்தார்கள், 

இதற்கப்பா லறியவேண்டியதாவது: சோதிசாஸ் 0 
ரிகள் நட்சத்திரக் கூட்டஙகள் பற்பல ரூபங்களைக் கொ 
ணடிருக்வனெறனவென்று விதித்தாலு மந்த ரூபஙகவக் 
கு விசேஷ பலமுண்டென்று விசாரிக்க வேணடரம் 

அதேதென்றால், அங்கங்கே சிதறி யிருக்சிற நட்சத்தி 
ரங்கலாப் பொதுவிலே பார்த்தறிகற தருமையா யிருக் 
கமதினாலே அதுகளெல்லா மனதிலெளிதாய்த் தரிக்க 
த்தக்ககாகப் பற்பல கூட்டங்களாகப் பிரித்தர்தந்த வகுப் 

புகளுக்குத் தங்கள் மனதினபடி.யே வெவ்வேறு கரமங்க 
ளா ஸ்தாபித்தார்கள். இவ்விதமாய்ச் சூரியனுடைய அப 

ஈம் மனதிலே நனருய்ச் தரிக்கிறதற்கு மேஷம், ரிஷப மு 
தலான பன்னிரண்டு ராசிகளை விதித்தார்கள். அசுபதி, 
பரணி, கார்த்திகை முதலான 87 நட்சத்திரங்களைப் பகு 
ஜீதார்கள். ஆனாலிதிலே யிரண்டு தப்பி; முண்டென் 
றறிவீர்களாக. பன்னிரண் டி. ராசிகளினாலேயு மிருபத் 
தேழு ஈட்சத்திரங்களினாலேயு மனுவருக் கபாயம் வருமெ 
ன விசாரிக்கவேண்டாம். அவ்வண்ணமே யுண்டாக்கப் 
பட்ட வஸ்து மனுஒருடைய சுதந்தர புத்தியைக் கெடுத்க 
மாட்டா ததினாலேயுங் கண்டிப்புள்ள ஈட்ச த் இரங்களுக்கும்
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அரபியா யிருக்கிற மனதக்குஞ் sues Noor 5 Bey 
லேய மற்றுமுள்ள வநேக காரணங்களினாலேயுஞ் சுதந்தர 
முள்ள மனதினாலே வரப்போூற கிரியைகளை நட்சத்திர 
யோகங்களின் பலத்தினாலே யேற்கனவே தப்பாமற் சொ 
ல்லலாமென்கிற பட்சமானது புத்திக்கும் நியாயத்துக் 
குங் செமத்தின்படியே யொவ்வாததா யிருக்கிறதென் ஐய 

ஒகரிக்கக் கடவோம். இதெல்லாஞ் சகுன நிவாரணமென் 
கிற புத்தகத்திலே விஸ்தீரணமாய் நகாமெழுதி வைத்ததி 
னா 2ல யிங்கே யிம்மாத்திரஞ் சொல்லிக் காட்டியது போ 
அம் இரண்டாவது, இந்தச் சமையிலுள்ள சனங்க 
ளறிந்திருக்கிற 27 நட்சத்திங்களல்லாமல் வேழே யகநேக 
நட்சக்திங்களுண்டாயிருக்கிுற படியினாலே உத்தராதி 
ராச்சியத்தி லுண்டான மெய்யான சோஇசாஸ்இரிகள் 
கண்களுக்கு வெட்டவெளியாகக் காணப்படுகிற வெல்லா 
நட்சத் இரங்களையும் 02 பிரிவாகப் பிரித்தார்கள். wit 

சியி2ல ௩ட்சதீதி மண்டலத்தை யிவ்வளவாக வெளிப்ப 

டுத்தினமையாற் இரகங்களுடைய மண்டலத்தை வழுகிற 
பாடத் திலே (சர்வேஸல்வரனுடைய மகமை மிகவும் விளய 
கச்தக்கசாகக் கூடினமாத்இரம் வெளிப்படுசத்./3வாம். 

௨-ம். அதிகாரம். 

கிரசமண்டலங்களின் விவரம். 

நட்சத்திர மண்டலத்து லுண்டான பிரகான Gor 
ஷஒங்களைக் கூடினமாத்திரம் வெளிப்படுத்தினதற்குப் பிற் 
பர டஇலே யிருந்து தரகங்கருடைய மண்டலககிலே 
பரிறங்கி கரகங்கரஞுடைய வுயரத்தையுங் காத்திரத்தையுஞ் 

சுபாவத்தையுங் குணங்களையும் ஆராய்கயஅ கரமமுள்ள 
நியாயமா யிருக்கிறது. 

முந்தமுந்த கண்களுக்குப் பிரதீதியட்சயமாப்க் காண் 
கம ஏழு இரகங்கள்மாத்திர முண்டு. அதுகளுக்கு காம 

ங்களும் ஒழுங்குகளு மேதென்றால் நட்சச்தி மண்டலத் 
அக்குப் பிற்பாடு முூகலாவது சனி, இரணடாவஅ வியா 

ழம், மூன்றாவது செவ்வாய், நான்காவது ஞாயிருகய சூரி 
யன்; ஐர்.காவது வெள்ளி, ஆறாவது புதன், ஏழாவது இங்
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களாகிற சந்திரன் இப்படிப்பட்ட கோட்களுடைய மே 
ரையை.பு மொழுங்கையும் ஸதிரமாய் மனதிலே தரிக்கிற 

தற்கு தங்கள் துவக்கி யேழுகுழமைகள் மு௫ியுமட்டு 
மொன்றைவிட் டொன்றை எண்ணிக்கொண்டுபோய்ச் 
சனியிலே முூந்தா லதுகள்தானே கரகங்களூடைய வொ 
ழூங்கு நிலைமையுமென்று சொல்லப்படும், vee 

இந்த ஏழு கிரகங்கருடைய சக்கரங்களும், நட்சத் 
இரங்களுடைய மண்டலங்களும், ஆக ஏட்டு மண்டலங் 
களுஞ் சர்வேஸ்வரனாலே யுண்டாக்கப்பட்ட. சங்கத வாதி 
இயங்களென்.று பூர்வ சாஸ்திரிகளெழுதிவைத்தார்கள். ௮ 
சேனென்ரு லிந்த எட்டு மண்டலங்களசைகுிமபோது த 

டன்னு அயரத்தினாலே யாச்சரியமான சங்கேேத்கையு மேலா 
ன சாஸ்திரத்துக்குச் சம்பகதமர யிருக்கிற இராகங்களை 
யும் பிறக்கப்பணணும். இதெல்லாம் ஒ ரூவமையினாலே 
வெளிப்படுத்துவோம். அதெப்படி. யென்றால் சரிகம பத 
நிச சனிதப மகரிச என்கிற சப்த்த ௬௭த சாஸ்இரிகள் உச்சி 

கமான பாடல்களைப் பாடுகிறாுப்போலேயிஈத எட்டு மண் 

படலங்கள் அ௮சரீரியா யிருக்கிற சம்மனசுக்களா லேவப்பட் 
டமா யிருக்கிறபடியினாலே செவிகளுக்கு மகா வின்பமா 
ன தொனிகளைத் தொனிச்சப் பண்ணும். அ௮வ்வண்ண, 
மே சாஸ்இரத்தின்படியே பாடுகிறவர்களு மித்தனை யமிர் 
தமான இராகங்களைப் பாடினால் அத்தியந்த புத்தியையுஞ் 

சாமர்ததியத்தையுங் கொண்டிருக்கிற பாமதாதர்க விந்த 
எட்டு மண்டலங்களை யசைகரும்போ தற்புதமான வாத்தி 
யங்களை வாடிக்கிறதற்ருச் சமானமா யிருக்கிறதினாலே ய 
டா தமான சப்தங்கள் பிறக்குமெனபதற்றாச் சந்தேகமில் 
லை. ஆனப்டியினாலே பக்ஷிக ளின்பமாகக் கூவுகிற மூரல் 

களினாலே மதுரமான கானங்களைதக் தொனிக்கப் பண்ணு 
இறதைப்பார்க்கிலுங் காந்தருவ சாஸ்த்திரத்தை யறீர்இரு 

க்கறெவர்கள் இராகத்தின்படியே பாடிக்கொண்மிம் பாட்டு 
களோடேகூடச் சங்கே வாத்தியங்களை வா௫ித்துக்கொண் 
டும் ஆகாத சந்தோஷத்தை வருத்திவிக்கெதைப் பார்க் 
இலும் எட்டு மண்டலங்களுடைய அ௮சைவினாலே புறப்படு 
கிற பின்னபேத தொனணிகள் செவிக்கு மனதுக்கும் பரி 
பூரண பூர்த்தியை வருத்திவிக்கலாமென்.நு முன்சொ'ல்ல 

ப்பட்ட கிரந்த கர்த்தாக்க ளெழுஇவைக் தார்கள், ஆனா
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ல் பூலேோர்கத்திலே திரிகிற மனுஷ. ரிப்படிப்பட்ட அற்புத 
மான சங்தேங்களைக் கேளாம லிருக்கிறதற்காக் காரணமே 
தென்றால் பூமிக்கு மந்த மண்டலங்களுக்கு மகா தாரமி 
ருக்கிநததினாலே சோதிமண்டலங்களுடைய சத்தங் கா 
திலே விழமாட்டாததினாலேயு மனுவரிக்த அற்புதமான 

கியொானங்களைக் கேட்டால் தங்களை முதலாய் நினையாம 
லதிலே முழு மமிழ்க்திப் பரவசமாய்ப் பேரவார்களென 
இறதற்காகவுஞ் சர்வேஸ்வரன் விலக்கனொரொன்கிற மூகாக் 
இரமாகும். இஇனாலே லோகத்திலே புண்டான மனுவ, 

ருக்கிந்த வின்பமான விராகங் கேளாம லிருக்கிகதென்.று 

முன் சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரிகள் திருவுளம் பற்றிஞர் 
கள், 

இப்போது பிரிதிவுக்குங் கரகங்களுடைய மண்ட 
லங்களுக்கு மெத்தனைதூார முண்டென்றுற் சாவதானமா 
ய்க் கேள். முநதழுந்த இந்த விஷயத்தி லறியவேண் 
டியதாவது. பூமியானது சர்வலோகத்துக்கு மையமா 

uD HOST gy மேழு இரகங்களுடைய சக்கரங்களுக்கு மை 
யமாயிருக்கவில்லை யென்கிறது பிரசித்தமாகும் அதே 

னென்றாற் பற்பல சமயங்களிலே கிரகங்களைக் தார 
இவ்டி.யினாலே பார்த்தாற் கோட்களுடைய காத்திரம் பற் 
பல விதமாய்க் காண்பிக்கும். ஆனபடியினாலே கிெரகங்க 

ளான தங்கள் சக்கரத்தின் &ம்ப்பக்ககச்திலிருக்கியபோ.அ 
பூமிக்குங் கோட்களுக்கு மத்தனை தூரமில்லை. சக்கரத்தி 
னுடைய மேற்பக்கத்திலே நிற்கும்போ௮ பூ:மக்குங் ரெக் 
அக்கும் வெகுதூரமாயிருக்கும். இதெல்லா மிப்படி. யிரு 
ச்குமபோது பூமிக்குஞ் சந்திர சக்கரத்தின மேற்பக்கத் 
க்கும் 88,100 எண்பதீது மூவாயிரத்தி நாற்றறுபது கா 
ததூரம். அந்த ஸ்தலத்திலேதானே சந்திர ஸிருக்கும் 
போ தொரு காழிகைக்குள்ளே 8,712 எண்ணாயிரத்தி யெ 
மே.நாற்றிப் பனிரண்கொதம் நடக்கிற. இதன்றியே பூமி 
க்குஞ் சூரிய சக்கரத்தின் மேற்பக்கத்துக்கும் 95,00,600 
தொண்ணாற் றைந்திலக்ஷத் தறுபதினாயிரத்தி யெண் ஹா 

௮ காததூரம். அதிலேமானே சூரிய னிருக்நறெபோது 
ஒரு நாழிகைக்குள்ளே 10,00,500 பத்திலக்த் தைக் நாற் 
னுபுஅகாதம் நடக்கிறது. இந்தப் பிரகாரமாகப் பூமிக்கும் 
பூதன சக்கரத்தின் மேற்பக்கச் அக்கும் 1,30,98,080 கோடி.



10 அ௮ண்டபிண்ட் வியாக்யொனம். 

யே முப்பத்தாறிலக்ஷத்துச் தொண் ணாற்றி மூவாயிரத்தி 
௮றுநூற் ஜறெண்பது காதம். அவ்விடத்திலே புதனிருக் 
கும்போது ஒரு நாழிகையிலே 14,84,570 பதினாலு லக்ஷத் 
அ முப்பத்தி நாலாயிரத் தைச் நாற் நெழுபத்தாறுகாதம் 
நடக்கிறது, இதன்றியே பூமிக்கும் வெள்ளி சக்கரத்தினு 
டைய மேற்பக்கத் துக்கும் 1,02,77,940 கோடியே௮றுபத்தி 
ரண்டு லகூக்அ எழுபத்தேழாயிரத்திக் தொளாயிரத்தி 
நாற்பது காதம். அ௮வ்விடத்திலேதானே வெள்ளி கரகம் 

(HEB CUTE! ஒரு நாழிகையில் 17,05,308 பதினே முலக்ஷ 

தீது ஐயரயிரத்தி மு் நாற்றெட்டு காதம் நடக்கும், இதற் 
கப்பால் பூமிக்கும் செவ்வாய் சக்கரத்தின் மேற்பக்கத்துக் 
சூம் 2,04,00,800 இரண்டுகோடியே. அ௮றுபத்திராலு லக்ஷ 
த்து அறுபத்தாராயிரத்தி முர்தூறு காதம், இப்படி.ப்பட் 

ட சக்கரத்தினுடைய மேற்பக்கத்திலே செவ்வாய்க் கரக 
மிருக்கிறபோ.௮ ஒருநாழிகையில் 27,72,000 இருபத்தேழு 
msg எழுபத்தரோயிரத்தி ௮றுநூற் HUG i sd 

நடக்கும். இத்தன்மையாகப் பூமிக்கும் வியாழத்தின் மே 
ற்பக்கத் துக்கும் 5,99,15,020 ஐந் அகோடியே கொண் ணா 

ற்ஜொென்பதி லக்ஷத்திப் பதினையாயிரத் தைந்நூற் Dau ga 
காதம். இப்படிப்பட்ட மேற்பக்கத்திலே வியாழ மிருச் 
இறபோது ஒரு காழிகையில் 02,70,804 ௮றுபத்திரண்டு 

லக்ஷத்து எழுபதீதாறாயிரத்தி எண் ணூற் றறுபத்திகா 
லுகாதம் ஈடக்கும். கடையிலே பூமிக்குஞ் சனிசக்கரத் 
தின் மேற்பக்கத்துக்கும 11,95,05,800 பதினொரு கோடி 

யே முப்பதீதைர்தி லட்சத்துச் கொண் ணூற் மையாயிர 

த்தி முக். நாறு காதம். ௮வ்விடத்திலேகானே சனியிருக்கி 
றபோது ஒரு காழிகையில் 1,19,00,400 கோடியே பத்தொ 
ன்பது லட்சத்து நானூற் நறுபது காதம் நடக்கும். 

இக்தக்சரகங்கசுடைய அயநத்தையும் நாம் வெளிப் 
படுத்தும்போது முன் சொல்லப்பட்ட. கிரகங்கள் மேற்கே 
யிருந்து இழக்கே போகிற சுபாவ ஈடக்கையை நாம்நினைக் 

கவே யில்லையென் ஐறியுங்கள். அதேதென்றால் சகல 
மான நட்சத் திரங்களுக்கும கிரகங்களுக்குங் இழக்கேயிரு 
ந்து மேற்கேபோடி௰ பலவக்,த நடக்கையல்லாமல் மேற்கே 

யிருந்து கிழக்கேபோகிம சுபாவமான ௮சைவுமுண்டு. 

இது பிரசித்தமாய்ச் சந்திரனிடக்திற் காணலாம். அவ்
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வண்ணமே யொருகாள் சூரியன் ௮ஸ்தமிக்கிறதற்கு முன் 
னே சந்திர லுச்சச்திலே நின்றுதானால் மறுகாளக்த நேர 
த்திலேதானே யுச்சத்துக்குக் கிழக்கே சநதிரனுடைய 
வளையம் 860 பங்கில் 15 பல்கு தாழ்க்திருக்கும். இதல் 
லாம் ஈன்றுப்க் கண்டுபிடிக்கிற தற்குச் சகலமான வளையங் 
களெல்லாம் 800 பங்காய்ச் சாஸ்திரிகள் பிரித்தார்களென் 
மறிவீர்களாக. பின்னையு மொவ்வொரு பங்கு 0௦ ஈலிபித்த 
மாகவும் ஓவ்வொருலிபித்தம் 00 *விலிபித்தமாகவும் பருத் 
தார்களென்று ரினைப்பீர்களாக. சூரியனா! சன்னுடைய 
சுபாவமான அ௮சைவினாலே 5! லிபித் நமும 8 விலிபித்,தழு 
ம் கடக்கிறது, இஅ நிமித்தமாகச் சூரியன் றினஈ தினமொ 

ரூபாகஞ் சரியாய் முயெ நடவாதஇனாலே 500 நாளைக்குள் 
ளே யொருவருஷ முடியாமல் 5 நாளும் 5 தாகம் 40 லிபித் 

கமு மதிகப்படுகிெபடி.யால் ஒருவருஷத்திற்கு 303 காளா 
கவும் நாலுவருவ.ச்.துக் கொருக்காழ் பினனு மொருகா ளதி 
கமாய்ச்சேர்த்துசாலாம் வருவ.க்திலே 300 நாளாகவுங் கூ. 
ட்டவேணுமென் சாஸ்இரிகள்ஸ்தாபித்தார்கள். ௮தஇிலே 
தேதலாய்ச்சில விலிபித்தங்கள் ஏற்றக்குறைச்சலா யிருப்ப 
தி-ாலேதாறு வருவ.தீஅுக் கொருக்கால் 900 காள் கூட்டா 
ஆல்முனனூற்று அறுபத்தைந்து காள்மாதீதிரங்கூட்டுவார் 
கள். சனியோவெனரறுல் தன்னுடைய வளையமெல்லா 
முகிய நடந்அ முன்னின்ற ஸ்தலத்துக்குத் திரும்ப வருகி 

தற்கு 29 வருலு.மும் 161 நாளும் 22 BT HG செல்லும். 

வியாழமோ வெனறுல் 11 வருஷமும் 815 காளும் 15 தா 
சுஞ் செல்லம். செவ்வாயோவென்றால் ஒரு வருஷமும் 

921 காளும் 22 தாசுஞ் செல்லும். சுக்ரனும் பு.னு மிடை 

விடாமற் சூரியனைப் பெருவளையங்களிலே சுற்றிக்கொண்டு 
வருகிறதினலே யஅகளுடைய அசைவை வேளே விதமர 
  

% லிபித்தமென்பது ௮ளவைக் குறிக்கும்போது ெகபாமை 
Wer 360 பஙடில Gh Uwe oor அறுபதிலொருபஙகுக்கும் மணி 

நேரத்தைக் குறிக்கும்போது மினிட்டென்னும வினாடிககும் உப 
யோகசப்படுததி யிருக௫ன்றது. 

1 விலிபித்தமென்பது அளவைக் குறிக்ரும்போ.௪ லிபித்த, 
தில் அறுபதிலொருபங்குககும் மணிநேரத்தைக குறிக்கும்போது 
செக்கென்றென்றும் நிமிஷ த்திற்கும் உபயொகபபடுத்தி யிருக்க
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கப் பார்ச்கவேணும். ஆனபடியினாலே வெள்ளி யொரு 
விசை தனது வளையத்திலே சூரியனைச் சுற்றிக்கொண்டு 
வருகிறதற்குள்ளே யேழீராசிகளும் 14 பாகமும் 47 விலி 
பித்தமும் நடக்கறது. புதனோவென்றால் ஒரு வருஷத்து 
க்குள்ளே ௧ன௫ வளையத்திலே சூரியனை மூன்றுவிசை ௪ 
ற்றிக்கொண்டு வருகிறது. மல்லாமல் பின்னையு மொவ்வேர 
ரிராசியும் 99 பாகழும் 57 விலிபித்தமும் நடக்கிறது. இதற் 
கப்பால் கரகங்களுடைய விஷயத்திலே மகா வதிசயமான 
விசேஷத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டி யிருக்க. ௮தெ 
ப்படியென்றால் சந்திர சூரியனல்லாமல் மற்றுண்டான இர 
கங்கள் வக்கரிக்கெறது. இதற்கர்த்த மேதென்றால் ஒரு 
சமயத்திலே வியாழஞ் செவ்வாய் முதலான கோட்கள் 
மேற்கேயிருஈ்து திழக்கே போகிமது, வேறே தறுவாயி 
யோ வென்றால் பின்வரங்கறாுப்போலே இழக்மீகயிருந் 

௮ மேற்கே போடுறது. ஒரு தறுவாயிலே war Sar 
மாய்ப் போகிறது. வேறே தறுவாயிலே அமர்ந்து நடக்டு 
ற. சில சமயங்களிலே முழுஅம் நிற்கிறுப்போலே காண் 

பிக்கிறது. இந்த வற்புக விசேஷக்மை வெளிப்படுத்து 
கிறது வெரு ௮ருமையாயிருக்கும். இது நிமித்தமாகச் 

| சிந்தராச்செத்திலிருக்கிற சோதிசால்திரிகள் முகலா யித 
ற்கான பிரத்தியுச்காஞ் சொல்லுகிறெதற்ரு வருந்துகற 
போது புத்திக்கொவ்வாத காரியங்களைச் சொல்லிக்கொ 
ண்டு வருகிறார்கள். ஆனப்டியினாலே யிந்தச் சந்தேக 
நிவாரணத்தை யுற்றுக் கேட்கக்கடவீர்கள்டு முந்தமுந்த 
இரகத்தினுடைய வளைய சக்கரத்திலே யந்தக்கோடு மைய 
மாக வேறே வளையம்பண்ணி யந்த இரண்டாம் வளையத் 
தின் £ழ்ப்பக்கத்திலே இரக மிருக்கெதென்று விசாரிச் 
அக்கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட சரக முன் சொல்லப் 
பட்ட ஸ்.தலதீகிலே யிருந்த்ச வளையத்திலேகானே மே 
ற்கே போயினதென்று விசாரித்துக்கொள்ளுங்கள். ௮ப் 
போது கிழக்கேயிருந்து மேற்கே போயினதாகக் கண்ணு 
க்ஞுச் சுபாவமாய்க் காண்பிக்கும். ௮தின் பிறகந்தக் இர 
கதானே வலாயத்தின் மேற்பக்கத்திலிருர் து மோன 
வளையத்தி லிறங்கி இழக்கே போகிறகாக விசாரித்.துக் 
கொள்ளுங்கள். இந்த 290659 obs sured Ore Cw 
PoadMrg GpsCa Cur@ pS Serr BQYSGHS Gl oar
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பிக்கும். இந்தப்பிரகாரமாக முன்செொல்லப்பட்ட இரகமா 
ன தனதிரண்டாம் வளையத்திலே சுற்றிக்கொண்டுவரும் 
Curs! 9655 சரெகத்திலுடைய முந்தின பெரிய வளையம் 
இடைவிடாமல் மெள்ளமெள்ளக் இழக்கே போடூழறெதெ 
ன்று விசாரித்துக்கொள்ளுங்கள். அப்போது சரக்மான 
௮ மேற்கே தீவரமாய்ப் போனாலு மந்தக்கிரகத்தின் முந் 
இன சச்கரத்துக்குள்ளே மெள்ள மெள்ளக் கிழக்காகப் 
போனதினாலே கிரகத்தினுடைய நடையிதனாலே கூறை 
ந்து போகாதிருக்காலுங் கண்களுக்குக் முறைந்துபோனாம் 
போலேயு மெத்தன நடக்கிறாப்போலேயுங் காண்பிக்கும். 
ஆனாலக்தக் கரகமானது மேற்கேயிருந்து மெக்கே கோ 
க்குகிறபோஅ இரகத்தினுடைய சுவாப ௮சைவும் பெரிய 
வளையத்தினுடைய அ௮சைவுங்கூடக் கிழக்கே போகிறது 
னாலே சரெகமானஅ தீவரமாய் ஈடக்கிறாுப்போலே காண் 
பிக்கும். கடையிலே கிரகம் நிற்கறாப்போலே காண்பி 
க்கிற வகையேதென்றால் முன் சொல்லப்பட்ட கரகமான 
அ மேலே யேறுகறபோதானாலுங் €ழே யிறங்குகிறபோ 
தென்கலு மந்த விரண்டு எதிரான பக்கங்களிலேயுமுள்ள 
வளைவு கண்ணுக்குக் காண்பியாததினாலே யதிலெ நடக்கும் 
“போத செவ்வையாய்ச் சும்மா நிற்கறுப்போலே காண்பி 

க்கும். ஆனபடியினாலே யிரண்டாம் வளையத்தைகீ இர 
கமானஅு ஓரு கண்ட சரா யெப்போஅஞ் சுற்றிக்கொண 
டு வருகறதென்றுந் இரகச்தினுடைய முந்தின வளைய 
மெப்போது மெச்சனவாய்ப் போகிறதென்று மனதிலே 

யெண்ணிக்கொண்டிருந்தால் முன் சொல்லப்பட்ட ஆச்ச 
ரியமான விசேஷங்களை யெளிதாய் வெளிப்படுத்தலாம், 
ஆனாற் சூரியனுஞ் சந்திரனும் வக்கிரியாம லிருக்கறதென் 
ன? மற்றக் கிரகங்கள் வக்டுரிக்கிறதென்னவென் ; றிக்தச் 
மை சாஸ்திரிகள் பிறத்தியத்தரஞ் சொல்லமாட்டார்க 
ள். ஆனால் ஈம் கூடினமாத்திரஞ் சொல்லிக் காட்டுக 
றோம். 1 ஈன்றாயுற்றுக்கேளுங்கள்; சூரியனுஞ் சக்திரலுங் 
இரகங்கஞண்டான இரண்டாம் வளையத்கைச் சுற்றிக்கொ 
ண்டு வருகிறதென்று சொன்னாலு மற்ற வளையதச்திலே 
மெள்ள மெள்ள ஈடக்கிறதினாலேய மதுகளுடைய முந்தி 
ன பெரிய வளையம் மேற்கேயிருக்து கிழக்கே சீக்கிரமாய் 
ச் சுற்றுகிெறஇினாலேயும் வக்கரிக்கிறதற் க்வகாசமில்லை, 

2
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இதெல்லா மனதிலே நன்றாய்த் தரிக்கறதற்கு இந்தப் புத 
திகத்தினுடைய முடிவிலே காண்பிக்கப்போ௫ிற இரகங்க 

சடைய சுரூபங்களையும் வளையங்களையும் நனருய்ப்பா 
ர்க்கவேணும். 

இப்போதைக்றாக் இரக்ங்களுடைய காத்திரத்தை 
வெளிப் படுத் தவோம். அதெப்படியென்றாற் சனி கரக 
மானஅ 884 பூமிகொண்டதா யிருக்கும். வியாழக்கிரக் 
மானு 081 பமியடங்கத்தக்கெதா யிருக்கும், செவ் 
வாய்கீ கிரகமான பூமியைப்பார்க்கச் சின்னதா யிருக்கி 

ps. அதேதென்றால்; ஏழமாச் செவ்வாய்க் இரகம் பூமி 
க்குள்ளே யடங்கி யிருக்கலாம், சூரியனை மேலெழுநத் 

வாரியாய்ப் பார்க்கும்போ௮ 1,728 பூமிகொண்டதா யிருக் 
கும். வெள்ளி ஒன்றரைப் பூமிகொண்டதா யிருக்கும், இ 
நகப் பூமியிலே 04 புதனிருக்கலாம். பூமியிலேதானே 56 
சந்திரனடங்கி யிருக்கலாம். இதெல்லாங் கெட்டியுள்ள 
நியாயங்களினாலே லோகப்பிரமாண சாஸ்திரமென்கிற பு 
த்தகத்து லொப்புவித் இருக்கின்றது, இந்த ஏழு இரகங் 
களிலே வியாழ கிரகச்தை யிடைவிடாமல் காலு சின் 

ன இரகங்கள் சுற்றிக்கொண் டி.ருக்சன்றது. பின்னையும் 
சனி சரெகத்கை யிரண்டு சின்ன இரக மெப்போதும் வ 
ளைந்துகொண்டு வருகிறது. இதெல்லாம் நன்றாய்க் காண 
வேணுமானாற் பெரிய தூரதஇஷ்டிக் சண்ணாடி. யுண்டானா 
லவசியமாய்ப் பார்க்கலாம், சந்திர கஇரகச்தினாலே மற்ற 
இரகங்களுக்குந் தன்னுடைய அயநத்திலே யுண்டான 
ன நக்ூத்திரங்களுச்குங் இராணம் வருகிறது, வெள்ளி 
யும் புதனுஞ் சரந்தினைப்போலே வளர்பிறை தேய்பிறை 
யா யிருக்கிறது. வியாழ இரகத்தின் மேலே சில சமயங 
களிலே யொன்று, சிலவிசை யிரண்டு, ல சமையத்தி 
லே மூன்று பட்டைபோலக் &ற்றுகள் காண்பிக்குறதனா 
லே வியாழன் தன மையக கம்பிமேலே சுற்றிக்கொண்டு 
வருகிறதென்று சாஸ்திரிகள் லதாபித்தார்கள். சனியோ 
வென்றால் வெவ்வேறே ரூபத்தோடே யகேகம்விசை கா 
ண்பிக்கும், சல சமையங்களிலே வியாழஞ் சனியை ம 
தைக்கு. வியாழத்தைச் செவ்வாய மறைக்கற௮! வெ 
ள்வி செவ்வாயை மறைக்கிறது, சில சமையுங்களிலே பு
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கன் சூரியனுடைய ஒரு பங்கை மறைக்கிற. வெள்ளி 
யும் புதனுஞ் சூரியனைச் சுற்றிக்கொண்டு வருகிறதென்று 

சொன்னோமே:; சூரியனுக்குமுன் னுசயம்பண்ணினாஓுஞ் 
சரி சூரியன் ௮ஸ்தமித்த பிற்பாடு ௮ஸ்தமித்தாலுஞ் சரி 
கிழக்கு மேற்முமாக வெதிர்த்து நிற்கும்போது வெள்ளி 
40 பங்குக் கப்பாலே போகமாட்டாது. அ௮த்தறுவாயிலெ 
எல்லா மதற்குள்ளே யடங்கி நடக்கும். புதனே வென்றால் 
29 பங்குக்குமே லதிகமா யிராது, இந்த ஏழு கிரகப் 
களுடைய விஷயத்திலே சோதிசாஸ்திரிகள் வேறே யதி 
சயமான விசேவ,த்தைச் சொல்லிக்கொண்மி வருகிரூர்க 
ள். அ௮தெப்படியென்றாற் சரகங்கள் எங்கும் நடக்கிற 
தென்று காண்பித்திருந்தாலு மிராசிகளுடைய சக்கரத் 
திலே மாத்திரம் நடக்கறெதல்லாம லப்பாலே போகாத. 
இந்த ராசிக்ளுடைய சக்கரத்தினடுவிலே கிராணவளைய 
மிருக்றது. அந்தக் இராண வளையத்திலே சர்வேஸ்வச 
னானவர் சூரியனை யுண்டாக்கெ நாள் அவக்கி யிதுவனா 

க்குஞ் சூரியனானது அ௮ங்கேயு மிங்கேயுஞ் சாயாம லொ 
ருகண்ட சரா யதிலே நடக்கிறதென் றநுபவ சித்தியினா 
லே சாஸ்திரிகள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள். சனியோ வெண் 
பற் திராண சக்கரத்துக் கப்பாலே விலகி ஈடந்சாலும் 
௮அவுமிரண்டு பங்ருக்கும் 48 லிபித்தத்துக்கும் அப்பர் 
லே போகாத, வியாழமோ வென்றால் எத்தனை விலக 
னாலு மொரு பாகத்திற்கும் 88 லிபித்தத்அக்கும் அப்பா 
லே போகாது, வெள்ளி கரக மற்றக் கிரகங்களைப் பாம் 
க்கக் இராண சக்காச்தை விட்டங்கங்கே சாய்ந்து ஈட் 

ந்தாலும் எட்டுபங்கு 54 லிபித்தத்னக் கப்பாலே Mose 
௮. புதனோவென்றால் காலுபங்கு 5 லிபித்தச்அக் கப் 
பாலே போகாது, கடைசியிலே சந்திரன் சக்காத்துக் க 

ப்பாலே மெத்த விலக யிருக்கறெபோது 5 பங்குக்கும் 17 
லிபித்,தத். துக்கு மப்பாலே போகா. ' ஆனால் சோதிச் 
ஸ்திரிகள் ஏழு ரகங்கள் ஏழுவகை யிரத்தினங்களுக்கும், 
ஏழுவகை திரவியங்களுக்கும் ஏழுவகை வியாதிகளுக்கும், 
விசேஷமான காரணமா யிருக்கிறெதென்.௮ு சொல்ஓகிறாம் 
கள். இக்தப்பிரகாரமாக இராகு, சேது என்கிற விசேஷ 

மான விரண்டு கரகங்க ளதிகமா யிருக்கிறசென்று சொ : 
ன்னாலும் இதெல்லா மபத்தமான கதையினாலே ஸ்தாபிக்
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கப்பட்டதா யிருக்கிறதினாலேயும் சந்திர சூரிய சக்கீரங்க 
ஞூடைய சேர்க்சைமாத்திர மிருக்கிறதினாலேயு மிந்த வி 
சேஷத்தைச் சகுனரிவாரணகத்தில் வெவ்வேறே கியாயங்க 
ளினாலே யாக்ஷேபித்த தனு லிங்கே யதைப்பற்றிப் பிரசங் 
கிக்கிறதற் கவகாச மில்லை. கடைசியி லறியவேண்டியதாவ 
அ: ஏழு இரகங்களஞுடைய விவரத்தைப் பொதுவிலே 
சொன்னதற்குப் பிற்பாடு சூரிய சம் இரன் பிரகான கரக 
ங்களா யிருக்கிறபடியினாலே யதுகளுக்கடுச்த சில வதிச 
யமான விசேஷங்களை வருகிற அ௮திகாரத்திலே வெளிப்ப 
மிக்துவோம். 

௩-ம். அதிகாரம், 

ரூரியனுடைய விவரம். 

போன அதிகாரங்களிலே யேழுகிரசங்களுச் கடுத்த 
குணங்களையு மதிசய விசேஒங்களையஞ் சொல்லிக் காட்டி. 
ஊதினா லிந்த ௮திகாரத்திலே சர்திரனுஞ் சூரியனுங் சரக 
ங்களுக்குள்ளே யத்சம கோட்களா யிருக்கிற தென்றும் 
௮/அ/களுக்குச் சம்பந்தமா யிருக்கிற இனனுமகேக காரியம் 
களையும் தெரியப்படுத் துகறோம். முக்தமுக்த அறியவேண் 
டியதாவது: பராபரவஸ்துவாகிய கடவுளானவர் தம்மா 

டைய மட்டில்லாக வல்லமையினா லுணடாச்ூன புத்தி 
ப்ரில்லாக வஸ் அகளுக்குள்ளே சூரியனைஅ உத்தமமா யி 

ருக்கிகதென்று சாஸ்இரிகளுஞ் சால்கிர மறியாதவர்களுஞ் 
சங்கேதம் பண்ணினார்கள். அதேதெனருற் சூரியனானது 

தனது பிரகாசத்தினாலேயு முவ்.டண த்தினாலேயும் பூலோ 
கத்தி லுண்டான சகலமான வஸதுகளுக்கு முயிரைக் கொ 

டுக்கிறதுபோ லிருக்கின்றது, ஆனபடியினாலே யித்த 
னை பிரகாசத்துக்கு முக்ரெத்துக்குங் காரணமா யிருக்க 
சூரியனிடத்திலே ஒன்றீல் கெருப்புள்ள அங்கங்கள் மு 
க்கியமாயிருக்கிறதென்றும், ஒன்றில் நாம் உபையோகிக்கி 
2 அக்னிக்கு மேலான உஷ்டணங்களைக் கொண்டிருக்கி 
2 அக்கினியினாலே உண்டாக்கப்பட்டதா யிருச்சிறதென 
அஞ் சாஸ்திரச்தின் படியே சொல்லவேண்டி. யிருக்க௮. 
பூருவகாலத்தி லிருந்த சல சாஸ்திரிகள் சூரியனான.த। வெ
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ஞ் சுவாலையா யிருக்கிறதென்று விசாரித்தார்கள், பூ 
ல் சுவாலை.பானது அத்இயக்த பிரகாசத்துக்கு ஷ் ண் 

தனுக்குங் காரணமா யிருக்கமாட்டாது. YMG 0TH 
இது மிகவும் அடர்த்தியுள்ள அங்கிஷங்களிலே உண் 
டாக்கப்பட்ட தென்றெதற்குச் சந்தேகமில்லை. இதற் 
குக் காரண மேதென்றால் அக்கினிந் கொழுந்கிலே மை 
யை வைத்தா லதினுடைய அங்கிஷங்கள் கொழுஈதி£ல 
பிரிந்து போடிறதனாலே யத்தனை சுடாது, ஆனு லக்கி 
னிச்கணலிலே அ௮ங்கெங்க ளடர்தீதியா யிருக்க இனாலே 
யும் பிரியக் கூடாததினாலேயு மதன் மேலே கையை வைத் 

தா லஓுடனே வெந்துபோம். ஆனால் தணலைப்பார்க்க இரு 
ம்பு அதிகமாய் நெருங்கி யிருக்கிறபடி.யினா vg நெருப்பி 
னாலே வெந்து சவந்துபோனா லஇிகமாம்ச் சுடும். அக்க 
நியாயத்தினாலே சில சரஸ்திரிகள் சூரியனானு மகா பிப 
காசத்துக்கு முஷ்டணத்துக்குங் காரணமா யிருக்கெதெ 
ன்று பார்க்ரும்போ௮ சூரியனானஅ எரிகிற நங்கமாயிருக் 
கிறதென்று நிச்சயித்தார்கள். இப்போதைக்குச் சூரியனு 
க் கெந்த ரூபமுண்டென்று கேட்டால் வட்டரூபமா யிரு 

க்ரூதென்டுறதற்குச் சந்தேகமில்லை. ஆனால் கண்ணுக் 
ஷிப்படி. காண்பிக்கிறதினாலே முழு மப்படி யிருக்கிற 
தென்று விசாரிக்க வேண்டாம். அதேதென்றுல் துப 

மாயிருக்கிற பொருள்கள் சதிரமாயிருந்தாலுர் இஷ்டிக்கு 
வட்டம்போலே காண்பிக்கும் ஆனால் சூரியனானஅ வட்ட 

ரூபமா யிருக்கவெதென் றொப்புவிக்த மனதுண்டானா லிரு 
ள் பொருந்தின அறைக்குள்ளே இஷ்டி. வாசல் விட்டதி 
னுடைய கதவுகளையும் ஈன்ருயிடை வெளியில்லாம overt. 
தீதுப் பிற்பாடு சூரியனுக்செதிராக விருக்க இந்தச் Bab 
டயின் கதவி லொரு சிறு விரல் போக் வட்டத். அவாரம் 
பண்ணி அவ் வறைக்குள்ளே யதீதுளைக் கெதிராக வொ 
ரு வெள்ளைத் அப்பட்டியை விரித்அப் பிடித்தால் சூரிய 
னன௮ அவாரத்்அக்குள்ளே தனது கதிர்களை வீசும்போ 
து ௮தினுடைய ரூபம் வட்டரூபமாகச் ”லைமேலே முழு 
அங் காண்பிக்கும். அவ்வண்ணமே சூரியனிடத்திலுள்ள 
சகல அ௮ங்கிஷங்களிலே நின்று கதிர் புறப்படுகிறபோ தவ 
சியமாய்த் தனத) ரூபத்தை முழுச் தோற்றப் பண்ணுக 
OF. ஆனாலந்தத் அவாரம் வட்டரூபமா யிராமலும் ௮ம்
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தச் சொரூபற் அப்பட்டியிலே படாமலுந் தறையிலே வி 
முந்தா லப்போது முழு வட்டரூபங் காணப்போகிறதில் 
லை. இதற்கப்பா லறிய வேண்டியதாவது: தூரதிஷ்டி.க் 
கண்ணாடியைக் கொண்டு சூரியனை யகேகநாள் பரர்த்தா 
லதிலே யுண்டான லெவடையாளங்கள் நிமித்தமாகச் சூ 
ரியனைது தனது மையக் கம்பிமேலே சுற்றிக்கொண்டு 
வருகெெதென்று எவிதாய்ச் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனாலிவ் 

விதமாகச் சூரியன் றன.த) மையக் கம்பிமேலே சுற்றிக்கொ 
ண்டி.ருப்பசாலும் எப்போதுர் சன் சொரூபத்தை வட்ட 
ரூபமாகக் காண்பிக்கெறெதினாலேயஞ் குரியனானது சக்கரத் 
ஹைப்போ லிராமல் முழுவுண்டையா யிருக்கிற தென்கிற 
31 நிச்சயமாகும். ஆனால் சூரியனுனைது முழுது முண 
டையைப்பேரலக் காண்பியாமல் தகடுபோலே காண்பிக்கி 
றதற்குக் காரணமென்ன? ஏந்த வுண்டையானாலு மகா 
தூரமா யிருக்கும்போ தவூயமாய்ச் தகடுபோலே காண் 
பிக்கும், அதேதென்றா ௮ண்டையானஅ மெத்த தாரமா 
யிருக்கும்போ தஇ2ல யுண்டாயிருக்கலான $ற்றுகளுக்குந் 
க கட்டிலே யபுண்டாயிருக்கலான இீற்றுகளுக்கும் வேற்று 

மை காண்பியாததினாலே யுண்டையானது தாரரமாயிருக 
மால் முழுச் தகமிபோலே காண்பிக்கும். போனவ. 
திலே பூமி சர்வலோகத்துக்கு மையமா யிருநதாலுஞ் 
குரியனுடைய சக்கரதஅக்கு மையமல்லவென்று சொன் 

னோமே இலஃூப்படி. யிருக்கையிலே யவசயமாயச் சூரிய 
ன் சன சக்கரத்தின் மேற்பக்கத்து லிருக்கும்போது 
பூமிக்குச் காரமா யிருக்கிறது் தவிர கண்ணுக்குச் சிரிய 
காய்க் காண்பிக்கும் சக்கரத்தின் கழ்ப்பக்கத்தி லிருக்கும் 
போது பூமிக்குக் கிட்டி யிருக்கிறது மல்லாமற் கண்களுக் 

ரப் பெரிதாய்க் காண்பிக்கும். ௮ப்படி.த்தானே மார்கழி 

மாதத்திற் பெரிதாய்க் காண்பிக்கிறது. ஆனிமாதத்திற் சிறி 
தாய்க் காண்பிக்கிறது. இதெல்லாஞ் சோதிசாஸ்திர வெ 

தசனங்களைக்கொண்டு பார்த்தால் பிரசத்தமாய்கீ காண்பிக் 
கும், ஆனாலிதிலே கனமான சந்தேகம் பிறக்கும். அ௮தெப் 
படியென்றால் மார்கழி மாதத்திற் குரியன் புமிகிட்ட விருக் 
கும்போது கடினமான வெய்யல் காண்பியாம லிருக்கற 
தென்ன? பின்னையும் ஆனிமாதத்திற் குரியன் பூமிக்குத் 
தூ£மாயிருக்கும்போது மந்தாரமில்லாமற்போனால் கடின
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மான வெய்யலிறைக்கறதென்ன, இத்தொகைப்பட்ட வி 
சேஷங்களெல்லாம் விவரமாய்க் கண்டுபிடிக்கிறதற் கறிய 
வேண்டியதாவது: சூரியனுடைய கஇிரானது புமிமீமலே 
சாயப்படுகறபோ தந்தப் பிரகாரக்கானே சா.ப்ப்பாப்க் இ 
ளம்புகிற.து. ஆனால் செவ்வையாக விழுந்தால் செவ்வே # 

எம்பும், இந்த வாச்சரியமான விசேல த்தை யோருவமை 
பினாலே வெளிப்படுத்துவோம். அதெப்படி. யென்றால் 

ஒரு பந்தை யடிக்கியபோது சாய்ப்பாக நிலத்திலே பட் 
டால் சாய்ப்பாகச் செம்பும். செவ்வையாக வடிபட்டால 

செவ்வையாகக் கிளம்பும். இந்தப் பிரகாரமாகப் பிரகா 
சத்தின் கதிர்களின் விலயத்திலே யோடக்கக் கடலீர்கள். 
ஆனபடியிஞலே மார்கழி மாதத்திற் குரியன் நெற்கே வெ 
குவாய்ச் சாய்ந்திருக்கறெதினாலேய மதினுடைய கதிர்களிக் 
தீச் மையிலே மெத்த சாய்ப்பாய் விழுகிற தினாலேயுஞ் 
சரியா யெழும்பாமற் சாய்ப்பாய்க் கிளம்பும். ஆகையினா 
லே விழுற கதிருக்குங் இளம்புகிற கதிருச்கு மெக்ததா 

ரமா யிருக்கிறபடியால் நடுவிலே அத்தனை யுவ்டணம் பிற 
க்கமாட்டாத, ஆனிமாதத்திலோ வென்றுல சூரியன் ற 
னது கதிர்களை யத்தனை சாய்ப்பாய் வீசாதஇனொாலேயும் வி 
_இற கதிருக்குங் செளம்புகிற கதிருக்கு மத்தனை நதூரமில 
லாததினாலேயும் நடுவிலே வெய்யல் மெததப் பிழக்கும். 
இந்தப் பிரகாரமாகத் இனந்தினஞ் ரூரிய னுதயம் பண்ணு 
ம்போ ததினுடைய கதிர் மெத்த சாய்ப்பாய்ப் புமிமேலே 
விழுகிறதினாலே யு ஷ்டணங் காண்பியா௮. ஆனாற் சூரியன 
ஏற ஏ௰ மத்தியானமட்டும் விழு கதிருங் களம்புகி 
ற கதிருங் கிட்டக் கிட்ட விருக்கிறதினாலே வெய்யலதிகமா 
ய்க் காண்பிக்கும். மத்தியானத்அக்குப் பிற்பாடு இதற் 

கு விரோதமான வகையோடே திரும்புமென்று யோடத் 
அக்கொள்ளலாம், 

இப்போசைக்குச் சூரியனிடத்தில மிகவும் விளங்கு 
கிற வேறே யதிசயமான விசேவங்களைச் சொல்லிக் காட் 
டுவோம். முூகலாவ௮--சகலமான கிரகங்களுக்கும் ஈக்ஷ 
தீதிரங்களுக்குஞ் சர்வலோகத்துக்கு முண்டான பிரகா 
சமெல்லாஞ் சூரியனாலே வருகறதென் நிருக்கும்போ.த 
பராபர வஸ் ௮வானவர் சூரியனைக்கொண்டு சகல வஸ்து
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ம்கீளுக்குஞ் செமிப்பு மலங்காரமுங் கொடுக்கிழுரன் றறி 
வீர்களாக, முத்து ரத்தினங்களைவிட ௮இசயித்திருக்கி 
2 விக்க ஆச்சரியமான இபத்தை யெங்கும் பிரகாசிபபிக் 
கத் தக்கதாக உலகத்தினுடைய நடுவிலே சர்வேஸ்வரன் 

ஸ்தாபித்தது மல்லாம லதினுடைய வுஷடணத்தி னிமி 

திீ.சமாகப் பூலோகத்திலுண்டான ஆவிகளையு மீமங்களையு 
மாகாயத்தி லேறப்பண்ணி யந்த ஆவிகள் மேகங்களாய்ப் 
போய் மழையாக வருஷிக்கிறது. ௮ந்த மழைக ளெண் 
ணப்படாத காரியங்களுக் குதவுகிறது, இத்தொகைப்ப 

ட்ட வி?சஷங்களெல்லாம் பூதியங்கரசுடைய விசேஷங்க 
ளை வெளிப்படுத்தும்போது yom ses Os fluc 

ண்ணுவோம். 

5-வ.--ரூரியனானது உச்தா தகஷண நிமித்தமா 
கச் சகலமான காலங்கள்) வாரங்கள், மாதங்கள், வருஷ 

ங்கள் முதலானுகளக்ருங் காரணமா யிருக்கும். ௮ 
கெப்படி. யென்றால: சூரியன் இரா௫ிகளுக்குள்ளே நடக்க 

கறபோது ஓவ்வொரு இரா௫ியிலே முப்பது காள் ஏறக் 

(Horm நடக்கிறடுனாலே வெவ்வேறே மாதம் பிறக்கும். 

இரதப் பிரகாரமாக மேஷுராசியி லிருக்கியெபோது இத்தி 
ரைமாதம் நடக்கும். ரிவி.பத்திலே வையாசி மாதமட்டும்* 

ருக்கும் இப்படியே முகயமட்டும் யோூப்பீர்களாக ௧ 
டைசியிலே பனிரண்டி. ராசிகளும் பனிரண்டுமாதழு மூடர் 
தீவுடனே ஒரு வருஷிஞ் சரியாகும், 

9-வது --வருஷ்காலமுங் குளிர்காலமும் வசந்தகா 
லுங் கோடைகாலமும் வருகிறகற்கரூச் ரரியனிமித்தமா 
பருக்க, இதிலே யாண்டவரைக் தோத்திரம் பண் 

ணுகிறதற்குப் பரிபூரண ரியாயமுண்டு, அதேதென்றா 
லகேக வஸ்துக்கள் விரைக்கிறதற்கும் முளைக்கறதற்கும் 
வளருகிறதற்குங் காய்க்கிறதற்கும் பழுக்கறதற்கும் மற்ற 
ப்பொருள்கள் பிழைக்கிறதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட கா 
லங்கள் வேண்டி யிருக்கும்போ இந்தக் காலங்களெல்லா& 
தப்பில்லாத கரமத்தோடே வருடிறதற்முப் பரரபர வஸ் 
அவானவர் புத்தியில்லாத வஸ்அவா யிருக்க w குரியனைச் 

சம்மனசுவினுடைய macinale eve பலவந்தமாய் 
நடத்துகிறார். டீ... ஈது; வட டன் வன ட].
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&-வது.--கூரியனுதயந் அவக்டி அ௮ஸ்தமி£கு மட்டும் 
பகலையும் ௮ஸ்தமிப்பு துவக்கி விடியுமட்டும் இரவையும் பி 
ரிக்கின்ற,௮. இவ்விதமா யிராமல் எப்போதும் பகலானாற் 
பூலோகம் வெந்து சாம்பலாகும். எப்போது மிரவானா 
லொன்றுஞ்செய்யமாட்டோம, ஆனபடியினாலே *:இழ்$ர 
க்காரனானவன் பிரகாசமுள்ள வர்னங்களினாலை.புங் கறு 
ப்பு முதலிய நிற க தினாலேயு மகா வுச்சிதமான வேலைகளை 

வர்னிக்கிறுப்போலே சர்வேலவரனானவர் பிரகரசமான ப 
கலையும் இருளுள்ள விராவையும் இவ்வியசாஸ்இிரச் இன்படி. 

யே கலந்து அற்புதமான செமத்தோடே லோ கமெல்லாம 

நடத்திக்கொண்டு வருகிறாரன்று அர்ச். இறிசோஸ்து 1 
வென்கிறவ ரருளிச் செய்தார். ஆஞ்ல யாதா மொருதந்தன 
பகல் நிமித்தமாக வருகிற நன்மைகளெல்லாம் பிரித்த 
மா யிருக்கன்றதே இரவினாலே வருகிற நன்மைகளெல் 
லா மேதென்று கேட்டாற் பிரத்தியக்கரச்தைச் சாவதா 
னமாய்க்கேள். பகற்காலச்திலே சகல மனுஷருக்கு மிருக 
ங்களுக்கு முண்டான இளைப்புகளை யிராக்காலத்திலே F 
ர்க்கலாம். பகல் கேரத்திற் சரீரத்திலே மெத்த வுஷ்டணம் 
பிறக்கிறதினாலே ௮௮ யிரவினுடைய &சயிச்தியச் தினாலே 

்மர்க்துபோம். இதன்றியே யெப்போ அஷ் 1சாகரணமென் 
ற விழிப்புண்டா யிருந்தால் நஈரம்புகளிலேயமிரச்கத் தா 

ரைகளிலேயு முண்டாயிருக்கிற €வ ௮மக்ூனி கெட்டுப் 
போய்த் தப்பரமற் சாவுவரும், இத்தன்மையாகப் போசன 
ங்களெல்லாம் ஈன்ருய்ச் செரிக்கிறதற்கு மிகவு முதவுகின்ற 
௮. கடைசியா யிராத்இரி காலத்தினாலே வரு மற்று 
முண்டரன பிரயோசனங்க எளெல்லாம் விட்டுபீ பராபர 
வஸ்துவானவர் தமத $தேவோச்கிச்ச வேகக்தலே யறி 

வித். 2 விசேஷத்தை மிகுந்த விமமிவசயோடே.” கேட்பீர் 
களாக. சர்வத்துக்கும் வல்லவரான ஆண்டவர் பகல்நே 

த்திலே தம்முடைய மட்டில்லா தயையை மனுவ.ருக்குக் 
காண்பிக்கவும், இராத்திரிகாலத்திலே தம்ம நினைச்துத் 
தோத்திரம் பண்ணும்படியாகவும் ஓய்வு நேரமாக இரவை 
க்கட்டளையிட்டி ௬க்கன்றார். ஆன படியினாலே நீங்களெல் 

லாரு மிராத்திரிகாலஞ் செபத்தியானத்துக்கான காலமா 
பிருப்பசால் ஈன்றியறிக்த மனகோடே சர்வேல்வரனைச் 
  

* குளிர்ச்சி, + தூசகமில்லாமை, 3 வெளிப்படுத்தல்,
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தோத்திரம் பண்ணுகறெதிலே யிரண்டொரு தாசு செலவ 
 திப்பீர்களாக. [பூர்வகாலத்திலே மகாபேர்பெற்ற.சர் ஸ்திரி 
யானவர் 'சர்வேஸ்வரனாலே யுண்டாக்கப்பட்ட வள்துக 
ஞூக்குள்ளே ரீசமான பொருளானாலும் ஆண்டவளணாத் தோ 
தீதிரம் பண்ணுகிறதற்குக் சாரணமாயிருக்கச் சர்வேல்வர 

-னானவர் சூரியனிடத்திலே தம்முடைய அளவில்லாத பலத் 
தையுவ் கிருபாகடாக்த்தையு மிகவும் விளங்கப்பண்ணுகி 
னாலே .இனச்இனம் பிரகாசிக்கிற குரியனைப் பார்க்கும் 
"போது அதை யுண்டாக்கெனவராடய பராபர வல்அவின் 
பேரிலே மிகுந்த ஈன்றியறிர்தக மனதோடே மென்மேலுக் 
கோத்தாம்பண்ணவேண்டாமோ?வென்றருளிச்செய்தார்.?? 
ஆனா லிதிலெ மனுவ.ருடைய குருட்டாட்ட மேதென்றூல். 
மகா காந்தியோடு சூரியன் பிரசாடிக்கிறபோது sons 
யொருத்தரும் பாரக்கக்கூடாமற் குரிய கிராணங்களினாலே 
யதினுடைய பிரகாச மறைந்திருக்குஞ் சமையத்தில் ௮ந்த 
க்சிராணத்தைக் கண்டுபிடிக்க மாட்டாமல் மகா ஆச்சரிய 
மாய்ப் பார்த் அக்கொண் டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட 
கூரிய கரொணங்களைக் தீர்க்கமாய்க் கண்டுபிடிகீகிறகற் கறி 
ய வேண்டியதாவது, 

ட 

இராச சக்கரத்தி னடுவிலே சரொாணங்களுடைய வளை 
ப முண்டென்று சொன்னோமே யந்த வளையத்திலேதா 
ளே யங்கேயு மிங்கேயுஞ் சாரயாமற் றப்பில்லாத கிரமத் 
தோடே யிடைவிடாமல் நடக்கின்றது. அந்தச் குரிய வளை 
யத்அக்குக் £ழாகக் குறுக்கே சந்தூானுடைய வளைய மிரு 
shang அதிலே யிடைவிடாமல் நடக்கின்றதுத இ 

தெல்லா$ மிப்படியிருக்கையிலே யவசியமா மிரண்டு ஸ்.க 
லங்களிலே இந்த விரண்டு சக்கரங்களுஞ் சேரும், ஆனப 
டயினாலே யொருகம்பி யிருக்கெறதென்று நினைத்துக்கொ 
ள். அந்தக் கம்பியிலே முன் சொல்லப்பட்ட விரண்டு சே 
ர்க்கையி லொரு சேர்க்கையை முந்தமுந்தக் கோர்த்துப் 
பிற்பாடு பூமியைக் கோர்த்துக் கடைசியிலே யந்த விரண் 
டாஞ் சக்கரத்தையும் கோர்க்கறாயென்று நினைத் அக்கொள். 
இதெல்லா மீிப்படியிருக்கையிலே குரியனான௮ ஒருசேர்க் 
கையின்மேற் சக்கரத்து லிருக்கும்போது சந்திர னக்தச் 
சேர்க்கையின் 8ழ்ச்சக்கரத்திலேசானே யிருக்கால் ௪இ
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ரனுக்குஞ் சூரியனுக்கு மெதிராகப் பூமியிலே நிற்கிறவர்க 
ளுக்குச் சூரியன் மறைந்த இனாலே குரிய இராணமென்று 
சொல்லப்படும். குரியனை முழு மறைத்தால் முழுக்க 
ராணமென்று சொலலப்படும். பாதிமழைத்தால் ௮ரைக் 
Gatco. காலிலொருபங்கு மறைத்தால் காழ் சரொணம். 
ஆன படி.யினாலே குரியகராண மேதென்றாற் குரி.ப ஐய. 
மாயிருக்கப் பூமிக்குஞ் சூரியனுக்கும் ஈடுவாகச் சந்திரனிரு 
க்க ௮ப்பாற் குரியனுடைய பிரகாச மறைர்து போய்க் 
கிராணமாம். அமாவாசை காலத்திலே சர்திரலுஞ் சூரி.ப 
னு மந்தச் சேர்க்கையிலே யிராமல் தப்பிப் பதினேழுபாக் 
நீளத்துக்கப்பாலே குரியன்போ பிருந்தால் சந்திரனு முச் 
தார பக்கத்திலிருந்தாற் குரியகராண மிருக்கலாம். பி 
ன்னையும் வேறே ௮மாவாசையிலே சந்திரன் தென்பக்கத் 
இ லிருக்கச் சர்திரனுஞ் கூரியனுஞ் சக்கரங்களுடைய கே 
ரக்கைக்கு ஏழுபாக தூரமாயிருக்தாற் குரிய கிராண மிருக் 
கலாம். ஆனால் நிதானமாய்ச் குரிய கிராணம் வருமென் 
௮ சொலலுகறதற்குப் பார்வையினாலே தாழ்த்தியாய்ப் 
போகுமோ உயர்த்தியாய்ப் போகருமோவென் றறியவே 
ணும் ஆனபடியினாலே குரிய கராண மறி௫ஏறதற்குச் ௪ 
ந்திர சூரியனுடைய நடையைப்பார்தது ௮மாவாசை கால் 

தீஇிலே சந்திர சூரியன் னது சக்கரங்களின் சேர்க்கை 
கிட்ட விருக்கிகதோ இலலையோவென்னு பார்க்கவேணு 
ம், சேர்க்கையிலேதானே யொன்றில் சேர்க்கையின் ௪ 
மீபத்கிலேசானே யிருக்கையில அ௮மாவாசையானா லப் 
போது கிராணமா யிருக்கலாம், இல்லாதேபோனாற் கி 

ரரணமா யிருக்கக் கூடாது. 

இதற்கப்பா லறியவேண்டியகாவது முதலர்வ--சூ 
ரிய சரொணங்களிலே குரியனிடத்திற் சற்றாடுலும் மிருட் 
ல்லை. சந்தரனுடைய விருண்ட பச்கமாத்திரங் சாண 
பிக்கும். 

2-வஅ.--கூரிய இராணம் பகல் நேரத்திலே மாத்து 
ரங் காண்பிக்கும். 

ல வது மாவாசை காலத்திலே மாத்திரங்சொண 
ம் வரும்,
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4-வது.--சில பேர்களுக்குக் காற் கிராணஞ் கலபேர் 
களுக்கு அரைக் கிராணம் சில பேர்களுக்கு முக்காற் ரொ 
ணங் கடைசியிலே சிலபேர்களுக்கு முழுக்கிராணஞ் Hove 
மையத்திலே பிரகாச மோதிரம்போல காண்பித்து நடுவி 
லே யுண்டான பங்குகள் மறைந்திருக்கும். 

8-வ௮.--கிராணம் குரிய வளையச்தின் மேற்குப் பகீ 
கத்திலே அவக்கி வளையத்தின் கிழக்கு புறமாக முஇயும். 

(-வ..--ரொண நேர மொவ்வொரு €மையி லொரு 
சாமத்துக்குமே லஇகமிராது, ௮அவு முழுக்கிராணத்தி 
லே மாத்திரம் பற்பல மைகளிலேய மைந்து தாசுமாத் 
இர மிருக்கலாம். 

7-வ,--பற்பல ராச்சியங்களிலேயஞ் சந்திர கராண 
1 வருகிற இலக்கத்தைப் பார்க்கச் சூரிய கராண மதிகமா 
/பிருக்கலாம், 

8-வ.--௫ுரிய சரொணமுமு.தும் சேர்க்கையிலே் வரு 

இிறபோ.து par Bor சேர்க்கையினடுக்தாப்போலே வந்து 
தானால் முன்னேபோன பவுர்ணமீயிலேயும் பிறகு வரப் 
போகிற பவுர்ணமியிலேயுஞ் ச௩இரகிராண மிருக்சக்கூ 
டாது, 

9-வ.௮.--சக்கரங்களுடைய சேர்க்கைக்குத் தூரமாய் 
ச் குரிய ஈரொணங் கண்டாலந்தக் கராணஞ் சேர்க்கை கட 
க்தற்கு முன் வந்துதானா பிற்பாடு வரப்போ பவுர் 
ணமி சந்திரசமாணமா யிருக்கும். சேர்க்கையைக் கடந்த பி 
ழ்பாடு தூரமாகச் சூரியசாணம் 'வந்துதானா ல்ப்போ தத 
ற்கு முன்போனபவுர்ணமியிலே் சந்த கராணமிருக்கும். 

10-வ.த7.--குரியரொணம்போ யாநுமாதத்திலே மறு 

படி. கூரியரொண மெளிதா பிருக்கலாம், ஐர்தா மாதத்து 

லேயு மேழா மாதத்திலேயும் பூருவமுமாய்ச் சிறிதுமா யி 
ருக்கும். 

11-வ* --ஓவ்வொரு சமையிலொரு மாதத்தி லொ 
௬ ரொணமாக்தா மிருக்கவுங் காண்பார்கள். ஆனால் ௨, 
திதரபக்கத்தி லிருக்றெவர்களுக்கு மாதத்தின் நுவக்கத் 
தி லொரு எொணம் வரலாம். அக்தக் Bara oot தென் 
பக்கத்தி லிருக்வெவர்கள் காணமாட்டார்கள். தென் பகி 
கச்சிலேய மப்படித்தான்.
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19-வ. ஒரு வருவூத்தி லைக்து குரிய Breen 

இர மிருக்கலாம், ௮திகமா யிருக்கக் கூடாது. 

௫௪-ம். அதிகாரம். 

சந்திரனுடைய விவரம். 

பேர்ன ௮தஇிகாரத்திலே சூரியனுடைய சுபர்வத்தை 
யுங் குணங்களையு மதிசயமான விசேஷஒங்களையுங் கூடின 
மாத்திரக் தெரிவித்திருப்பதினாலே இந்த ௮திகாரத்திலே 
சந்திரனுடைய வர்ச்சமானச்கை வெளிப்படுத்தத் தாழ் 
பரியமா யிருக்கிறோம். அதெப்படியென்றால் முந்த மூர் 
த சூரியனைப்போலே ௮க்கினியினடைய ௮ங்கெங்களி 
னாலே பராபர வஸ் அவானவர் சச் இரனை யுண்டாக்கவில் 
லையென்று சாஸ்திரங்களைக்கொண்டே, யெளிசா யொப் 
புவிக்கலாம். அதாவது நெருப்பிலே யுஷ்டணமும் பிர 
காசமு மிருக்கிறது, ஆனாலிக்த விரண்டு குணமுஞ் சந் 
இரனிடத்தி லில்லாததினாலே அக்கினியுள்ள அங்கெ. 
களினாலே யுண்டாக்கப்பட்ட தல்லவென்று சொல்லவே 
ண்டி. யிருக்கிறது, அவ்வண்ணமே சந் தரனுக்குச் சுபா 

வமாய்ப் பிரகாசமுண்டானா லெப்போதும் பிரகாசிக்கும். 
ஆனால் அ௮மாவாசி காலத்துக்குப் பிற்பாடு சந்திரன் மிக 

வுங் கறுப்பாட்க் காண்பிக்கிறதினாலேபும் பற்பல வித 
மாக்ச் சூரியனுக்கெடிராக நின்றதினாலேயும் வெவ்வேயே 
பிறை காண்பிக்கிறதினாலேயஞ் சந்திர திராணங்கலிலே 

சந்திரனுடைய பிரகாசழமாள்ள பக்கம் பூமியினிழலுக்கு 
ள்ளே பிரவேடித்.து முழுஅ மிருட்டாய்ப் போடிறதினா 
லேயு மவசியமாய்ச் சகந்திரனிடத்திற் சுபாவமாய்ப் பிர 

. காசமில்லையென்றுஞ் சந்திரனிடத்திற் காண்பிக்கிற கரக் 
தியான சூரியனுடைய கதிர்களினாலேயே வக்ததென்றும் 
அங்இகரிக்க வேண்டிமிருக்கறது, இதன்றியே சந்திரனா 
னது ஒளியுள்ளஅமா யெளிதாய்ப் பிரியலான. ஜமா யிருக் 

So அ௮ங்வெ.ங்களினாலே யுண்டாக்கப்படாமல் அடர்த்தி 
யானஅமாய்க் கெட்டியானதுமா யிருக்கிற அங்கிஷங்களி 
னாற் படைச்கப்பட்டதா யிருக்கிற தென்டிறது நியாயதி 

அக் கொத்திருக்கின்றது, அவ்வண்ணமே யெளிதாய்ப் 
3
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பிரியயான அம்ெங்களினாற் சிருஷ்டிக்கப்பட் டிரக் 
தாற பறபல ௮சைவி னிமித்தமாகக் கெட்டியுள்ள ஸ்திரச் 
தைக் கொண்டி ராமற் பற்பல ரூபமாய்ப் போூறகும் ௮ல் 

our லதிலே யுண்டான மாசுகள் வெவ்வேறே விதமாய்க் 

காண்பிக்கும், ஆனால் சந்தரனானது தன்னிடத்திலுண் 
டானசெல்லா மொருகண்டரோய்க் காண்பிக்கறெனாலே 
சந்திர னொளிவுள்ளதா யிராமற் கெட்டியுள்ள ௮ங்வெங் 
க ளினாலே யுண்டாக்கப்பட்டதா யிருக்கிறதென்று மன 

இலே ஸ்தாபிச்கவேணும். இதற்கப்பா லறியவேண்டிய 
தாவ], 

சந்தரனான3 குண்டுபோலிருக்காலு மகேக வுயர்ச் 

த பருவதங்களைக்கொண்டிருக்கிறதென்று சொல்லவேண் 
டி. பிருக்கறது. அதெப்படியென்றால் gap gras 
திலே பிரகாசமுள்ள பக்கமும், இருட்டுள்ள பக்கமுஞ் 

சறியாகப் பிரிந்திராமற் பிரகாசக்8ற்றுப் பின்ன பேசகமா 
க ரம்பம்போலே யிருக்கெறதினாலே பள்ளங்களு மேடுக 
ளூ மவூயமாய்ச் சக்திரனிடத்திலே பிருக்கிறதென்றறி 
யப் பெற்ற விசேஷமாகும். அஷ்டமிகாலத்திற் சந்திர 
னைத் தூரதிஷ்டியினாலே பார்த்தா லிதெல்லாம் பிரசித் 
தமா யிருக்கும். ஆனபடியினாலே சந்திரனெங்குஞ் சம 
னாயிருக்கவில்லை யென்கி௰து தப்பில்லாகத வடையாளமா 
யிருக்கு. இந்தப் பிரகாரமாக நாலாம் பிறையிலே ௪5 

இிரனுடைய ரூபத்தைப் பார்க்கும்போது பிரகாசமுள் 
ள பக்கமல்லாம லிருட்டுள்ள பக்கத்திலே சில ஸ்தலங் 
கள் பிரகாசிக்றதினாலே யதிலேகானே மேடுகளிருக்கி 
தென்றும் பிரகாசத்தைப் *பிரதிவாடுக்கிகதென்று மங் 
இகரிக்கவேணும். இந்தப் பிரசாரமாக ஏகாதசியிலேயு முன் 
சொல்லப்பட்ட விலக்ஷணங்களுண்டா யிருக்கிெறஇனாலே 
யர்தப் பிரகாரந்தானே யோடிக்கக் கடவோம். 

கடைசியிலே வேறே நியாயத்தினலே சந்திரனிடத் 
இலே பருவதங்க ளூண்டென் றொப்பிவிக்கலாம். அதெப் 
படியென்றால் சந்தானிடத்திலே பிரசத்தமா யிருக்க 
மாசுகள் சூரியனுக் கெதிராய் நின்றால் முழுதுங் கறுப்பா 
யிருக்கும், பிறகு ௮த்தனை கறுப்புக் காண்பியாது,. வே 

* விசேஷமான ஒரு சங்கதியை ஸ்தாமபித்.தச் சொல்லுறது, 
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Cn FbusSCo Gflucr வேறே விதமாக வரந்தப்ப்க்கதீ 
தைப் பிரகாடப்பிக்கதினாலே கறுப்பெல்லாம் வாங்கிப் 
போய் முழுஅம் பிரகாசமாயிருக்கும். இர்த விசேஷதி 
தைச் தீர விசாரிக்தோமானால் பூலோகத்திலுண்டான ப 
ரூவதத்தினுடைய நிழல் சூரியனுடைய பற்பல நடையினு 

லே வெவ்வேலே விதமாகக் காண்பிக்கிறாுப்போலே சந்தி 
சனிடத்திலுண்டான மாசுகள் சூரியனுடைய பற்பல ௮ந்த 
ஸ்தினாலே வெவ்வேறே விதமாகக் கண்களுக்குக் தோன் 
அடிறதினாலே அ௮வசியமாய்ச் சந்திரனிடத்திலே யுயர்க்ச 
பருவதங்களுண்டார் யிருக்கிறதென்று ஸ்தாபிக்கக் கட், 
வோம். அந்தப் ப்ருவதங்களுடைய வுயரம் ஒருகாத 
மூண்டென்றும் ஒன்றரைக் காதீ முண்டென்றுங் செட்டி. 
யுள்ள நியாயங்களினாலே சோதசொல்திரிக ளொப்பிவிக் 
இரார்கள். ஆனாலிக்சச் ”மையிலிருக்கிற சனங்கள் அதெல் 
லாங் கண்டுபிடிக்கிறது. அருமையா யிருக்கிறதினாலே யிம் 
மாத்திஞ் சொன்ன தபோ.தும், இப்போ தைக்குச் சந்தி௰ 
னுடைய தேய்பிறை வளர்பிறைகளை வெளிப்படுத்துவோ 

ம். அதெப்படி. யென்றால்:--பூர்வீச சோதிசாஸ்திரிகள் 
சொல்வதுபோல சந்திரனிட்த்திற் சுபாவமாய்க் ததிர் விழு 
கீமதினாலேபோகப்போகப் பிரகாசங் குறையவேண்டியது. 

2-வு.--பவுர்ணமி காலத்திற் சகலமான பிறைகளி 

லே யுண்டான பிரகாசத்தைப்பார்ச்கச் சுருக்கமாயிருக் 
கும். ௮தெப்படியென்றால்:--_தமாவாசி காலத்திலே சக் 
இிரனிடத்தி லகிகமான பிரகாசமுண்டாயிருந்து சூரியனை 
விட்டப்பாலே போகப்போக நிலா வினிடச்தி லுண்டான 
பிர கரசங் குறைர்துபோமென் ரறொப்புவித்தாப்போ லாச 
சுதே. ஆனபடியினாலே சந்திரனானது பவுர்ணமிகாலதி 
திற் சூரியனுக்கப்பாலே மெத்த தூரமாய்ப் போன தினா 
“லே யதினுடைய பிரகாசம் வெகுவாய்க் குறைந்தசென் 
றங்€கரிக்கச் கடவதாகும். 

8-வ௫ர.--மெய்யான பவுர்ணமி காலத்திற் சந்திரனி 
டத்திலே பரிச்சேதமாய்ப் பிரகாசங் காண்பிக்கவுமில்லை. 
இருக்கவுமில்லை. ௮வ்வண்ணமே மெய்யான பவுர்ணமி 

யேதென்றால், சந்திரன் முழுஅஞ் சூரியனுக் கெதிராக நித 
கிறதினாற் சந்திரனுஞ் சூரியனுந் தங்கள் சக்காங்களுடைய
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எதிரான சேர்க்கைகளினாலே யில்லாமற்போனால் முழுது 
மெதிராக விருக்கமாட்டாம லெப்போ௮அஞ் லெ வேற்று 
மை உண்டாயிருக்கும். ஆனபடியினாலே யதிலே பவுர் 
ணமி வந்.துதானால் மெய்யான பவுர்ணமி யல்ல சக்கரம் 
களுடைய சேர்க்கைகளிலே பவுர்ணமி வந்துதானா லப் 
போது முழுதுங் கராணமா யிருக்கிறதினாலே யொருவ 
ஜம் பிரகாசத்கைக் காணமாட்டான், பிரகாச மேயில்லை. 

இப்போ பிரபஞ்சத்தின் மேலே யுண்டாயெ சந்தி 
ரணனுடைய சுபாவ பலத்தைச் சொல்லிக் காட்டுவோம். 
சுதந்தரமுள்ள மனதினாலே வருகிற காரியங்களை Cups 
னவே சொல்லுகிறதற்குச் சந்திரன் முகலான சரகங்க 
ளூம் ஈக்ஷத்திர யோகங்களுங் கரணங்களுந் திதிகளும், அப் 
ரபூர்வபகஷழு முதவா திருக்கிறது மல்லாம லித்தொகை 
ப்ப்ட்ட் விசேலங்களை யங்€கரிக்கிற து மகா பாவமாபிருக் 
குமொழிய மற்றப்படியல்ல, ஆனால் ௮சரீரியாயிருக்கிற 
மனஇின்பேரிலே சந்திரனுக்குப் பலமில்லாமற் போனாலுங் 
கண்டிப்புள்ள பொருட்களிற் சிலது வர்த்திக்கிறதற்குஞ் 

சிலது குறைகிறதற்கும் பலமுண்டென்று சொல்லலாம், 
இந்தப்பிரகாரமாக விரைக்கிறதற்கும் நாட்டுகிறதற்கு௩.- 
ம்ரங்களுடைய கொம்புகளை வெட்டுகிறதற்கும் இது முத 
லான காரியங்களைச் செய்கிறதற்கும், ௮மாவாசி காலத் 
அக்குப் பிற்பாடு ஆனகாலமா யிருக்குமென் றனுபவ சித் 
இமினாலே கண்டுபிடிக்கிறோம். இதற்குச் சகாரணமேதென் 

முல்: அமாவாச காலத்திலே சந்திரன் சூரியன் கிட்டவி 
ருக்கிறபோ ததிகமான பிரகாசம் உவஷ்டணமுதலான நற் 
குணங்களைத் திரளாய்ச் * சுவிகரிக்கெறகினாலே யதற்குப் 
பிற்பாமி புல்பங்களுக்குஞ் செடிகளுக்கு மரங்களுக்கு மனு 
ஒ.ருடைய சரீரங்களுக்கு மதிகமான பலத்தைக் கொடுக் 
இன்ற, அ௮ந்தறியாயத்தினலே கிளிஞ்சில்களிலேயுஞ் சங் 
குகளிலேயு மிருக்கிற பூச்சிகளும் ஈக்தை ஊமச்சிகளிலிரு 
க்கிற பூச்சிகளுஞ் சிப்பிகளிலே முத்துக்களைக் கொண்டி. 
ருக்க பூச்சிகளும் ௮மாவாடி காலத்திலே வர்த்தித்அப் 
பவுர்ணமிக்குப் பிற்பாடு குறைந்துபோம். இதன்றியே 
யெலும்புக்குள்ளுண்டாகிய மூளைகளும் நஈரம்புக்குள்ளுண் 
  

* ௮ங்கேரிச்ிறது, உபயோடுக்றெ.த,
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டாயெ சேவ அக்கினியும் தாதுகளிலே யுண்டான வீரத்த 

மும் அபரபக்ஷத்திலே குறையும். பூருவபக்ஷத்திலே at 5 
திக்கும். இர்தப்பிரகாரமாக மரங்கள் முகலான செடிகள் 
பவுர்ணமிக்குப் பிற்பாடு வெட்டினால உளுத்துப்போ 

மென் றனுபவ சித் இயினாலே கண்டுபிடிக்கிறோம். இபப 

டூயே ,தமாவர? காலத்திலே சரீரத்திலுண்டான வில, 

சலங்கள் மிகவு மதிகரிக்கிறநினாலே கடின மருக்துகாக் 
குடிக்கிறது நியாயமல்ல. கடைசியிலே சர்இிரனுக்கும் ts 
பஞ்சத்தி லடங்கியிருக்கிற வல்துக்களுக்கு. முண்டாயய 
ஜக்கச்தையுந் தொக்தத்தையும் விட்டுச் சகல சாஸ்இிரங் 
களுக்கு மற்புதமாகத் கோன்.நுகி௰ ஒரு விசேவ.த்தை பெ 
வவளவாகிலும் வெளிப்படுத் துறோம். ௮தேதெனில்.-- 
சழுத்திரத்திவடைய பெருக்குக்கும் வடிவுக்குக் திங்கள் 
காரணமா யிருக்கிெறசென் ஐறிவீர்களாக. ஆனால் சழுத்தி 
ர தீதினுடைய ஆச்சரிய விசேஷங்களை நாமினிமேல வெளி 
ப்படுத்துகைபில் வில்தரணமாய்ச் சொல்லப்போகிற தினா 
விந்த வர்த்தமானத்தை யிங்கே யிம்மாத்திரந் தெரிவிக் 
தத போதும். இந்தச் சமையத்திலே அமாவாசி பவுர் 
ணமி காலங்களிலே யித்தனை யதிசயமான விசேஷங்கள் 
சம்பவிக்றெதென்' நிருக்கும்போது அமாவாச பவுர்ணமி 
வருகறதை யேதென்றறியக்கட லீர்களாக். 

இயாதொரு நகூத்திரத்தஇன்€ழே சர்திரனுஞ் சூரிய 
னுங்கூடி. அமாவாச வந்ததென்று விசாரித்துக்கொள் 

ளுங்கள்; சந்தினானது தன்னுடைய வளையத்திலே நடந்து 
சக்கரத்தைச் சுற்றிக்கொண்டு முன்னிருக்த ஸ்சலத்அக்கு 
வருறெதற்கு 27 நாளும், 7 தாசும், 46 லிபித்தமும், * வி 
லிப்பித்தமுஞ் செல்லும். ஆனாலஅக்குள்ளே சூரியன் 

, தனத சுபாவ ஈடையினாலே மேற்கேயிருந்து இழக்கே 
யப்பாலே போனதினாற் சந்திரன் சூரியனோடே. முழு 
அஞ் சேர்ந்திருக்கறதற்கு 2 காளும், 5 தாசும், 1 லிபிச் 

தீமும் நடக்கவேணும். ஆனபடியினாலே யொரு ௮மாவா 
சிக்கும் வேறே அ௮மாவாசிக்கும் 29 நாளும், 13 gra, 

44 லிபித்தமுஞ் செல்லும். ஆகையினாலே ௮மாவா௫ிக் 
கும் பீவுர்ணமிக்கும் 14 நாளும், 18 தாசும் 82 லிபித்தமுஞ் 
செல்லும். இப்படிப்பட்ட கணக்கில் மோசம்போசாத
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ப்டி.ச் கறியவேண்டியகாவது: சந்திரனுடைய சுப் வமான 
கடைமாச்திர மிங்கே பாத்தோம். ஆனாற் பூலோகத்தி 
லிருக்கெ மனுஷஒருக்குப் பற்பல சாரணங்களினாலே வெவ் 
வேறே விதமாகச் சந்திரன் காண்பிக்கெறதினா லுண்டாகிற 
வகைச் இந்தக் கணக்கு முழுஅஞ் சரியாயிருக்கமாட்டாது. 
சுபாவ மேராக்குச் சரியாயிருக்கும், இந்த விகாரங்களை 
யெல்லா மறிய மனதுண்டானால, மகா விஸ்தரண பிரபந் 
தங்களை யெழு வேண்டி யிருக்கும், ஆகையினாலே சந்திர 
கிராணத்தினுடைப வகைகளையெலலாஞ் சுருக்கத்திலே 
சொல்லிக் காட்டுவோம். ௮தெப்படியென்றால்; 

பிரகாசமுள்ள சூரியனுடைய கதிர்களானது கண்டி 
ப்புள்ள பொருட்களினபேரிலேபட்டா லவசியமாய் நிழல் 
புறப்படும். ஆனபடி.யினாலே சூரியனுடைய கிர் பூமி 
மேலே விமுெபோ தவ௫ியமாய்ச் சூரியனுக்கெடுராக வி 
ர௬ுட்டுள்ள நிழற்பிறக்கும். பின்னையும் பூமியானது மகா 
விஸ்$ீரணமா யிருக்கெறஇனாலேயம் உண்டை ரூபமா யிரு 
கீகியஇனொலேயும் எதிரான ஆகாசத்திலே வட்டரூபமாக வு 
ருக்ரஷியாய்ப் பண்ணப்பட்ட கோபு ரம்போலே யடி. பெருச் 
௮ நுனிறுத்,து அகேகமாயிரங் காதவழிக்கப்பா லே நிழீற” 

புறப்பட்டுப் போய் விழுமென்கிறது டிச்சயமாகும், இ 
தன்றியே சூரியனான.து கராண சக்கரத்தி லங்கங்கே பிச 
காமற் செவ்வையாய் கடக்றெதினாலே சூரியனுடைய கதி 
ரக் கெதிராகப் பிறக்க பூமியின்கிழ லந்தச்சூரிய சக்கரத் 
இலேதானே யெதிரான சக்கரச்திலே படாஇிருக்தாலும் 
அதற்குச் செவ்வையாய்ப் போய்விழும், ஆனபடியினா 
லே சந்திரனான௮ கிராண சக்கரத்துக்கழே செவ்வை.பா 
க விராமற்போனால் ரொணம் வரக்கடாஅ. ஆனால் சக் 
இரனுடைய வளையம் சூரியனுடைய கிராண சக்கரதீதுக் 
குச் சாய்ப்பா யிருக்கிறஇினாலேயும் இசண்டு விடங்களிலே 
மாத்திரஞ் சேர்ச் திருச்சிறதினாலேயும் இந்த விரண்டுசேர்க் 
கைகளிலே மாத்திரஞ் சர்தி சரொணம் வாலாமொழிய 
மற்றப்படியல்ல. அவ்வண்ணமே யொரு சேர்க்கையிலே 
சூரியனிருக்க எதிர்த்து நிற்கப்பட்ட வேறே சேர்க்கையி 
லே சந்திரனிருக்க விப்படிப்பட்ட கோத்திலே சந்திரனி 
ருக்கிம ஸ்.தலச்திலே பூமியினுடைய நிழல் செவ்வே விழுக்
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திருக்கிறதினாலே யவசியமாய் முழுக்ரொணமா யிருக்கும். 
பின்னையுஞ் ச6$திரனான௮ அந்தச் சேர்க்கைக்கு 15 பாகத் 
அக்குள்ளாக விருக்கமட்டும் பவுர்ணமி வந்துதானால் கிரா 

ணமெவ்வளவாகிலு மிருக்கலாம், 10 பாகத்திலே பவுர் 
ணமி வந் அதானால் நிச்சயமா யிருக்கலாம். இதற்குள்ளே 
யேற்றகீகுறைச்சல் வக்சாலும் ௮த்தனை யதிகமாய்ச் சந்தி 
ரன் மறையலாம். கடைசியிலே சந்திர ரொணத்துக்கடுச் 
த வேமே விசேல.மேதென்றால: 

முூதலாவது.--சந்தி கராணமானஅ சூரியனாலே சக் 
இரனுக்கு வர்.2 பிரகாசமில்லாத தன்மையா யிருக்கிறது. 

-வ௮.--சக்நிரகராண மிரவிலே மாத்திரங் காண் 
பிக்திற ௮. 

9-வு. பவுர்ணமி காலத்திலேமாத்திரம் வருகிற.து. 

வது -ஏந்ததி தேசத்தாருக்குச் சர்திர கிராணத் 
தி லிரவாயிருந்ததோ அ௮வர்களெல்லாருங் திராணகத்கைக் 
காண்பார்கள். 

ச 3-வ௫.--சக்திர ரொணமானஅ ௮தின் வளையத்தின் 
€ழ்ப்பக்கத்திலே பிடித்து மேல்பக்கத்திலே முூயும், 

6-வது சந்திர சராணமானது எத்தனை நேரமிருக் 
தாலும் & தாசுக்குமே லஇிகமா யிருக்கமாட்டா.௮, 

7-வ௮.-- சூரிய கராணத்தின் கணக்கைப்பார்க்கச் 

சந்திரகிராண மொரு சீமையிலே தானே யதிகமான இ 
லக்கமுண்டாயிருக்கும், 

8-வது, சந்திர கிராணஞ் சக்கரங்களுடைய சேர்க் 
கையிலே யுண்டா யிருந்தால் ஒன்றிலதற்கு முன்னே 
போன அமாவாச சூரிய ரொண மெவ்வளவாஇலு மிருக் 
௮. ஒன்றில் பிற்பாடு வரப்போகிற ௮மாவாசியிலே 
சூரியகிராண மிருக்கவேண்டியது, 

9-வ௮.---வருல த. துக்குள்ளே யிரண்டுவிசை சந்திர 
கிராண மிருக்கலாம் சுபாவமாய் ஆறாமாதத்திலே வரவே 
ணும், ஜஐச்தாமாதத்திலே வந்துதானாற் சின்னதா யிருக் 
கவேணும். ஏழாமாதத்திலே யொருக்காலும் வரவில்லை.
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10-வது.--சந்இிரன் சேர்க்கைக்குத் தரரமாயிருக் 
தால கட்டின ௮மாவாசிகளி லொன்றில் சூரிய சொண 

மாயிருக்கும். 

11-வ௫.--ஓன்றின் பிறகே பிரண்டு அடுத்தாப்போ 
லே வருறெ பவுர்ணமியி 2ல யொருமிக்க எந்தச் சீமைக 
ளிலேய மீரண்டு சந்திரகிராண மிருக்கமாட்டாது. 

13-வ.த--முூன்றுவிசை மாத்தி மொருவருஷத்தி 
லே ச$இரரொணம் வரலாமென்ூறதற்குத் தப்பாது, இ 
னி பூதியங்களுடைப விசேஷ.த்தை வருற ௮இகாரத்திற் 
சொல்லிக்காட்டுவோம். 

௫-ம். அதிகாரம். 

பூதியங்கரசடைடைய விவரம், 

நக்ஷதீ தரங்களுடைய சக்காங்களையுங் கரகங்களுடை 

௪) மண்டலங்களையு ம.துகளுக்குச்சம்பந்தமா யிருக்கிறஆச் 

சரிய விசேஷங்களையும் வெளிப்படுத்தின தற்குப் பிற்பா 

டு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே யடங்கியிருக்கிற வஸ்ஆச்களு' 
டைய சுபாவங்களையக் ருணங்களாயு மறிவிக்கிறது ரம 
தேள்ள நியாயமா யிருக்கின்றது. ஆகையால் முக்தமுக்த 
பூலோகத்திலுண்டான வஸ்அக்களுக்குப் பூ.தியங்கள் பிர 
தான காரியங்களா யிருக்கறதினாலே யக்தப் பூதியங்களூ 
டைய சுபாவத்தையு மாச்சரியமான குணாகுணங்களையுக் 
தெரியப்பண்ணத்தக்கதாசப் பிரயாசப்படுவோம். ௮தெப் 
படி.யென்றால் புதியமானஅ வெவ்வேறு விதமான பற்பல 

சுவாப குணங்களைக்கொண்டிருக்கிறதுமாய் ௮தினுடைய 

அங்கிஷங்களைக் கெடுக்கத்தக்கதாக எத்தனைபிரயாசப்பட் 
டாலு முன்னிருந்த ௮ந2 குணங்களை எப்போதும்போல 

வே சுவிகரிச் அுக்கொண்டிருக்கிற பொருளுமா யிருப்பது 
தான் பூதியமென்று சொல்லப்படும். அதெப்படியென் 

முல் தண்ணீரென்று சொல்லப்படுகிற பூதியமானது நெ 
ர௬ுப்பினுடைய வுவ்டணத்தினாலே யெத்தனை பிரிவாய்ப் பி 

ரிக்துபோனாலும்௮க்கினியினுடைய வுக்கிரத்தினாலே யர்கா 
புகைபோ லேறினாலு மதினுடைய ௮ங்கிலங்
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லர் மறுப்டியுங்கூடி யெப்போதும்போலே சண்ணீராம்ப் 

போம். இப்படிப்பட்ட பு.தியங்கள் சாஓமாத்திர முண் 
டென்று சாஸ்திரிகள் நிச்சயிக்கிறார்கள். 965 பூதியங்க 

ஞடைய பேரேதென்றால், பிரிஇவு, அப்பு, தேடு, ஆகாசம. 
ஆக இந்த காலுபூதியங்களும் சகலமான வஸ்.தக்களையுங் 

கூட்டுிகறெதற்கு ஏற்ற கருவிகளா யிருக்கிற$னாலேயும் 
பூமி, தண்ணீர், ஆகாசம், ௮க்னிமுகலானதுகள் சகல 
பொருட்களையும் ஈவமாய்ப் பிறப்பிக்கிறதற்குக் காரணமா 
யிருக்க தினாலேயும் பூ தியங்கள் 4 மாச்திர முண்டென்று 
நியாயத்தின்படியே சொல்லலாம்: பின்னையுஞ் சகலவஸ் 
அச ளழிர்துபோகிறபோது கடைசியிலே பூதியங்களாய்ப் 
போடிறதினாலே யந்.5 கால பூதியங்களினாலேதானே கூட் 
டப்பட்டதா யிருக்கிறதென்று தப்பா தடையாளமாயி 
ருக்கின்றது. இப்பிரகாரர்தானளே மரத்தை வெட்டி. நெ 

ருப்பிலே போட்டா லதிலே நின்று புறப்படுகிற ஈரமு 
ள்ள புகையான3, தண்ணீரினுடைய அடையாளம். ஆகா 
சம் சுவாலையோடே. கலந்திருக்கின்றது. ஆனபடியினாலே 
யாகாசத் அக்கும் நெருப்புக்கும் சப்பில்லாத விலக்ஷணம், 
கடையிலே அடுப்பிலே கடக்கப்பட்ட சாம்பலானது 

பமியினுடைய சுபாவத்தை நிதானமா மொப்பிவிக்கிற.து. 
இப்படியே மற்.றுமுண்டான காரியங்களின் விவூயத் இலே 

யோடிக்கலா மானபடியினாலே சகலமான பொருட்களி 
௮ண்டான குணங்களிற் பிரகான நாலு குணங்கள் வெவ் 
வேறே விசேஷங்களைக் காண்பிக்கிறதற்குக் காரணமா மயிரு 
க்குமாப்போலே சகலமான கண்டிப்புள்ள als க்கள் 
கூட்டப்படுகிறதற்கு காலு பூதியங்களும் காலு பிரகான 
தீளவாடங்களா யிருக்கறதென்று சொல்லவேண்டி யிருக் 
கிறது. 1 இந்த நாலு பிரதான குணங்களுக்குப் பேரோ 

தென்றால்; உவ்டணம், குளிர், உலர்தல; ஈரம், ஆக4 இந்த 

நாலு குணங்களும் 4 பூ தியங்களிலே யெப்படி. விளங்குகிற 
தென்றால், பிரிதிவு-உலர்தலுங், குளிருமாயிருக்கும். அப் 
பு-குளிரும், ஈரமுமாயிருக்கிறது, ஆகாசம், உவ்டணமு மீர 
மூமாயிருக்கிறது. ௮க்னி-உவ்டணமும், உலர்சலுமாயி 

ருக்கிறது. இதிலே பராபரவல் துவிடையஅ௮ள வில்லாக விம 
ரிகையையுங் கரைசாணூத சாமர்த்தியத்தையுங் காணலாம், 

அதெப்படி யென்றால்,இந்த * பூ தியங்களுக் தங்களுக்குள்ளே
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விரோதமா யிருந்தாலும் ௮ந்த வாஸ்சவத்தினாலே லோகீங் 
கெட்டுப்போகாம லிருக்கிறஅந்தவிர உலகமெங்கும் ஈன் 
றாயிருக்கிறதீழ்கும் சர்வ் அக்கும் வல்லவராயிருக்கிறஆண் 
டவர் இந்த 4 பூ தியங்களையும் ஆன ஸ்தலங்களிலே ஸ்தா 
பித்தார். ௮வ்வண்ணமே யொவ்வொரு பூதியதீதுக் கரண் 
டுபிரகான குணங்கொண்டிருக்சச்சே யொருசுணத்தி னி 
மித்தமாக வேறே குணத்அக்குச் சேரலாமென்கிற தின 
லெ யிந்தச் சேரலான குணங்களைக்சகொண்டு மட்டில்லா,த 
ஞானத்தைக் கொண்டிருக்கு சர்வேஸ்வானானவர் & பூதி 
யங்களை நடத்திக்கொண்டு வருகிறார். இந்த மேரையாகப் 
பூமி குளிரும் உலர்தலுமா யிருக்கிறதினாலே யெல்லாக் 
அக்கு மள்இவாரமாக ஸ்தாபித்து அதற்கருகில் குளிரும் 
ஈரமுங் கொண்டிருக்கி தண்ணினாக் கட்டளையிட்டு 
அக்ததி தண்ணிரின்கிட்ட ஈரத்தைய முவ்டணத்தையுங் 
கொண்டிருக்க ஆகரசச்தை யிருக்சப்பண்ணி யெல்லாச் 
அக்கும் மேலான வுவ்டணத்தையு 'முலர்தலையுங் சொண்் 

டி.ருக்கிற நெருப்பைக் கற்பித்தருளினார். இந்தப் பிரகார 
மாகப் பு.தியங்கள் கலந்திருந்தாலுஞ் சமாதானமா யிருக்கி 
ஐஇனொலே யாதொரு பொல்லாப்புஞ் செய்யாமல உலகத் 
இலே நன் மையுண்டாகிறதற்குக்தானே காரணமாயிருக்கி 
௮/.. ஆகையால் இந்த 4 பூதியங்களின் விஷயத்தி லறிய 

வெண்டி.ன ஆச்சரியமான விசேஷங்களை மனதிலே தரிக் 
அக்கொண்டு ௮௮ நிமித்தமாகச் சர்வேஸ்வரானை ஸதோக் 
இரம்பண்ண க்கட.வோம். 

அதெப்படியென்றாற் புதியங்களுக்குள்ளே Rag 
னது சுபாவ சம்பர்தமாயிருக்கெ விர்த்திகளைச் செய்க 
தற்கு அத்தியந்த பலமு மகா சுறுசுறுப்புங் கொண்டிருக் 
தாலும் அதற்கு விரோதமான மற்றொரு புதியத்தை யுண் 
டாக்கிறதற்கும் எதிர்த்து யுத்தம்பண்ணுகறெதற்கும் பல 

ல் 

வேலே சில பூதியங்களோவென்றா லெதிராக் நிற்க 
தீற்சூம் பின்வாங்காம லெப்போது மோருகண்டசோ பிரு 
க்கிறதற்குஞ் சுபாவ பலசத்தைக்கொண்டிருந்தாஒம் ஒரு 
இரியையானாலுஞ் செய்கிறதற் கவகாசமில்லை, அதற்குத் 
இருல்டரந்தரமாக்:
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அக்சினியானது சகல வஸ்துக்களை யெரிக்கிறதற்கு 
மகா சத்.துவச்தைக் கொண்டிருந்தாலும் ௮தினுடைய ஆர 

பாரமெல்லாம் அமர்த்துகறசற்குக் கொஞ்சந் தண்ணீர் 
மாத்திரம் போரும், இப்படியே சுடுகிறதற் குண்டான 
பலத்தைப்போலச் சலத்தோடே யெதிர்க்கப் பலமுண் 
டானாலவசயமாய் உலகமெல்லாங் கெட்டுப்போம். 

பூமியோவென்றால் வஸ்துவென்னப்பட்ட தெல்லாச் 
தோடேயு மெதிர்க்கிறதற்கும் ௮ழிவில்லாமலுஞ் சேதமில் 
லாமலும் பின்வாங்காமலு மொருகண்டசரோ மெப்போது 
மிருக்கிறதற்கும் வல்லமை யுடைத்தானதா யிருந்தாலும் 
பலவந்தமாய்த் தன சுபாவத்திஞு லொன்றுஞ் செய்ய 

மாட்டா. 

இதற்கப்பா லறியவேண்டியதாவது: இப்படிப்பட்ட 
நாறு பூதியங்களுஞ் சர்வேஸ்வரன் நங்களை ஸ்தாபித்த 
நிலைமைகளிலே சேருகியதற் கெப்போதுஞ் சொல்லப்ப 
டாச அபேகை்ஷையுள்ளதாகக் காணப்படுகிறது. அதெப் 
படியென்றால் ஆகாயத்தி லெச்தனை பலத்தோடே. கலலு 
கள் குண்டுகள் முதலான ஈனமள்ள வஸ்ஆுக்க ளெறியப் 
ப்ட்டாலுர் திரும்பச் சற்றுநேரத்துச்குள்ளே sor gs ஆதா 
ரமான பூமிமேலேவந்து விழுகிறது மல்லாமல் எவ்விட 

மதிகமாய்க் கிட்டியிருந்ததோ அவ்விடத்திலே இக்கிரத் 
தில விழும். இத்தன்மை.பாகப் பரிபூரணமழை வருவஷித் 
ததற்குப் பிற்பா டந்தச் சலழுயர்ந்த பருவதங்களிலே நில் 
லாமற் பூமியிலே விழுக்.து வாய்க்காலகளி லோடி ஆறுக 

ளிலே விழுந்து கடைசியிலே தனது சிலைமையான சமுச் 

இிரச்தி லோடிக் கலந்து நிற்கும். இவ்விதமாக ஆகாசம் 
பூமிக்குள்ளே யகப்பட்டாற் பமியை யதிரப்பண்ணி மே 
லாகத் இறந்துகொண்டு தனது நிலைமைக்குச் சேரும்பொ 
ருட்டாகப் பறந்துபோம். அக்கனியோவென்றால் ஆகாசதி் 
திலேறித் தனது மண்டலத்துக்குக் சேருகிறதற்கும் மற் 
அமுள்ள பூதியங்களைப்பார்க்க வதிகமான சுறுசுறுப்போ 
டேயும் பலவந்தம்கோடேயு மோடும், இத்தொகைப்பட்ட 
வுன்னதமான விசேலங்களை யோர் மகாதீதுமாவானவர் 

தியாணிக்கும் வேளையில் திருவுளம் பற்றின தாவது: “இதே 

அ புத்தியில்லாத வள்அக்களெல்லார் தனது நிலைமைக
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ளிலே சேருகிறதற் இத்தனை யாவலைக் கொண்டிருக்க புத் 

இயுள்ள மனுஷன்மாத்திரந் ன கிலைமைபாகிய மோக்ஷ 
ச்தை யனுபவிக்கத்தக்கதாக வுண்டாக்கப்பட்டவனா யிருந் 
அம் இதைச் சட்டைபண்ணாமல் தன்னுடைய ஆதீஅமத் 

தைக் கெடுக்கிற அழிந் துபோகிற லெள£க சுகசெலவங்க 
ளைத் தேடிக்கொண்டு திரிகிறது எவ்வளவு பயங்காழுள் 
ளதா யிருக்கிறதென்று ஆச்சரியப்படுகிறார்.”” 

இப்போதைக்குப் பூதியங்களுக்குள்ளே யெந்த பூதிய 
முத்தமமாயிருக்கிறதென் ஐறியவேணுமென்றால் ௮ களை 

யெல்லாங் கிரமத்தின்படியே யொவ்வொரு பூதியத்துக் 
கான நியாயங்களைச் சொல்லிக் காட்டுவோம். அ௮அதெவ்வா 
றெனில்: 

1-வஅ..--பு.மியை நினைக்கும்போ இதனாலே மனுவருக் 

குண்டாகிற பிரயோசனத்தை முழுதுங் சாண்போமாகில 
இ மற்றப்பூதியங்களைப் பார்க்க வுச்தமமாயிருக்கிறதெ 
ன்று சொல்லக் கூமொனதாயிருக்கின்றது. அதெப்படி. 
யென்றுற் பிரிதிவுவானது மனுலருக்கு எள்ளளவாகிலும் 
பொல்லாப்பு வருத்திவியாமல எப்போதும் எண்ணப்ப 

டாத ஈன்மைக ரண்டாகிறதற்குச் காரணமா யிருக்கிறது. 
2-வ..--அப்புவானஅ வருவம் பரிபூரணமாய் வரு 

ஷிக்கிறபோது தந்தத் தண்ணீர் மிகுதியினாலே பயிர்களு 
மரங்களுங் கெட்டுப்போய் யீரதீதனாலே யெண்ணப்படாத 
மனு ஒருக்கு மிருகங்களுக்கும் பற்பல வியாதிகளை வருத்தி 

5-வ7,--அகாயமானஅ பெரும்பு௪ லடிக்கும்போது 
பெருங் கோட்டைகள் போலேயிருக்கறெ விஸல்தரணமான 
கப்பல்களைச் சமுத்திரத்துக்குள்ளே யழுக்தப்பண்ணி பூமி 
மேலே யுண்டான வுயர்ந்த விருக்ஷங்களை முதலாய் வே 
ரோடே பிடுக்கி வீடுகளை யெல்லா மடியோடே பறக்கடித் 
அப் பெரிய மதில்களையும் அ௮ரண்மனைகளையுக் தகர்த்து 
மகா நேத்தியான வுப்பரிகைகளை யெலலாம் நிர்மூலம்பண் 
ணி மனு ஒரையெல்லாம் பாதாளங்களிலே தள்ளிவிட்டு 
இந்தப்படி. பிரபஞ்சத்திலே யடங்னெ வல்தஅுக்களையெல 

லாம் நாசம் பண்ணுகிறுப்போலே காண்பிக்கின்றது. பல 
வந்தத்தினாலே யசைக்சப்பட்ட ஆகாச மித்கனை பய்ங்கர 
மான சேதத்தை வருத்அவிக்கின்ற த,
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4-வது. -அக்கனியோவென்றால் இவைக ளெல்லர்வற் 
றையும்பார்க்க் அகோரமான பொல்லாப்புகளுக்குக் arr 
ணமாயிருக்கின்றது. அதெப்படியென்றால், நெருப்பான௮. 
மகா வில்தீரணமான Meg omnes யெல்லாஞ் சற்துநே 
சதீஅக்குள்ளே சாம்பலாக்கி வெகு விசாலமான வனங்களை 
Queers sass பூமியைச் தனது அதிர்ச்சியினாலே 
ஈடுங்கப்பண்ணிப் பமக்கரமான இடிகளினாலே பருவதங் 
களையு முப்பரிகைகளையும் .பிளக்கப்பண்ணி மனுஷைாயு 
மிருகங்களையு மெரித் த ஆகாயங்களைப் பயங்கரமான சதி 
தங்களினாலேயு மின்னல்கஷினாலேயு ஈடுகடுக்கச்செய்அ 
பிரபஞ்சத்தி லடங்கிபிருக்கிற வஸ்துக்களை யெல்லாம் 
நீறாக்குகிறுப்போலே காண்பிக்கிறது. இப்படியே 4 பூதி 
யங்களும் உலகத்துச் கபாயம் வருவிக்கத்தக்கதா யிருக் 
தா௮ மவைகளால் ௮0கேச நன்மைகளும் உண்டாடுன்் பன. 
அதெப்படி யென்றால்: 

முதலாவ. -பமியோவெனில் மனுஒருக்கு அற்ப 
சேதத்தையானாலும் வருத்திவியாம லவர்களை யிரவும் பக 
௮ம் இரக்ஷிக்தஅுக்கொண்டு வருகிற துந்தவிரப் பார்வைக் 
கலங்காரமான புட்பங்களையும் விகோ தங்களைபு Ars Sent 
களையும் திரவியங்களையும் முகருநிறதநற்குக் கஸ் தாரி புனுகு 
'கந்தவெடி முதலான சுகந்தங்களையும் பரிமளங்களையு மாகர் 
சதிஅக்கு வேண்டிய ௬கரமான காய் கனிகளையு முச்சி 
மான பசார்தீதங்களையும் பராமரித்துக்கொடுக்கன்றது. இ 
அவுந்தவிர மனுஷர் நடர்தாலுஞ் கரி இருந்தாலுஞ் சரி 
யெப்போஅ மவர்களைச் சுமர்துகொண்டிருக்கின்றது. அப் 
படிப்பட்ட மனுஒருபிரோடே தரிறபோ இத்தனை ஈன் 
மைகளைப் பண்ணுகிதது மலலாம லவர்களுடைய ஆகத்து 
மஞ் சரீரத்தைவிட்டுப் பிரிந்தவுடனே சன்னிடமா யிருச் 
கிற ௮ர்தச் சரீரத்தைக் தனது கர்ப்பத்திலே வைத்துப் 
பதனம் பண்ணிக் சொள்ளுன்ற3. இத்தொகைப்பட் 
ட நியாயங்களை யெல்லாங்கேட்டு ௭௮ வுத்தமமான பூதி 
யமென்று நியாயத்தீர்வை சொல்லுதற்கு முன்னே மந் 
அமுள்ள புதியங்களைப்பற்றிச் சொல்லப்போக கியாயங்க 
ளையு மீறியவேண்டி௰ தவசியமா யிருக்்ற. அதெப்ப 
டியென்றால்:
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2-வது. --அப்புவானது மனுஷருக்குப் பிரசான Lut 
சமா யிருக்கிுறதினாலே யத! லோகத்திலில்லாமற்போனால் 
மிருகங்களு மனுஷ ரென்னப்பட்ட யாவரும் பிழைக்கப் 
போகிறதில்லை யென்பஅ பிரசிச்தமான சத்தியமாகும். பூ 
மியிலே நின்று ஜெனிக்கிற மரீங்களுஞ் செடிகளும் பயிர்க 
சூ மற்றுமுள்ள வளர் சவனைக்கொண்டிருச்கிற வெல்லா 
வஸ்துக்களுஞ் சலமில்லாமற் போனால் நில்லாது, மழை 
யில்லாத சமயத்தில் எல்லாஞ் சாகிறாப்போ லிருக்கின்ற 
தே; வருவம் வருஷித்சவுடனே யெல்லாவற்றிற்கு மயிர் 
வருகிறாப்போ லாகுதே. உயிர் பிரதானமா யிருக்கும்போ 
இப்படிப்பட்ட வுயிர் நிற்டுிறதற்கும் ஈவமாய் விர்த்திக்கிற 
தற்கு மிகவு முதவுகற தண்ணீர் பிரிதிவைப்பார்க்ச வதிக 
பிரயோசன முள்ளதென்று காண்பிக்க வில்லையோ? இத 
னோடு சழுத்திரத்தினாலே வருக பிரயோசனத்கைக்கூ, 
டச் கூட்டினா லென்ன சொல்லலாம், 

௦-வது,--இப்போது அகாசத்தினுடைய நன்மைக் 
ளைக் கொஞ்சத்துக்குள்ளே சொல்லிக் காட்டுவோம். முக்த 
முந்த மனுஷர் பிமந்தவுடனே மூச்சு விடுகிறதற்கும், 
மூச்சு வாங்குகிறதற்கு மவசியமாய் (வேண்டியிருப்பது 
ஆகாசந்தானே. இந்த ஆகாச மில்லாமற்போனா லொரு 
க்ஷணமுதலா புயிரோ டிருக்கமாட்டோம். பூமியானது. 
நல்ல ௬௧ரமான ஆகாரங்களைக் கொடுத்தாலுக் தண்ணீ 

ருச்சிகமான பானமா யிருந்தாலு முயிருச் கவசியமாய் 
வேண்டிய சுவாசம் விடுகிறகற் காகா” மில்லாமற்போ 

“னாம் போசன ரசங்களினா லாகிற பிரயோசன மென்ன? 
ஆகார பானமில்லாம லகேக நாளிருக்கலாம்; சுவாசமில் 
லாமற் சற்றுகோ மிருக்கக்கூடாது. இதுதவிர ஆகாசமா 
னது பிழைக்கிறதற்கு வேண்டி யிருக்கிறது மல்லாமற் 
சகல வஸ்துக்களும் ஈன்றா யிருக்கிறதற்கு முதலா யவரிய 
மாய் வேண்டி யிருக்கின் ௦௮. அவ்வண்ணமே ஆகாசமில் 

லாமற்போனா லெல்லா மிருட்டாயிருக்கும். அதேதென் 
றாற் பிரகாசமானது சகலமான வஸ்க்கள் பேரிலேயும் வி 
பாபிக்றெதற்கு ஆகாசம் வழியாயிருக்கும், 

$-வ.--கடைசயிலே நெருப்பினுடைய பிரயோச 
னத்தைச் சரிவா விசாரித்தோமானால் மனுஷருக்கும் மற்ற
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வலஸ்.துக்களுக்கும் வெகு ௮வசாமான பொருளென் கெளி 
தாய்க் ௪ண்டு பிடிக்கலாம், அவ்வண்ணமே யிருதயமா 
னது அக்கினிபொருந்தி யிருச்சகப்பட்ட ௮ங்கஷங்களை 
யெப்போதுந் தன இரண்டு பைகளிலே தரித் திருக்கிறதினா 
லேயும், ௮ர்த வுல்டணத்தினாலே யிரத்தத்துக்கும் ௮ந்த 
விரக்தத்தைக்கொண்டு சரீரத்திவுடைய சகல ௮வயவங் 
களுக்கும் வேண்டிய பலக்தைக் கொடுக்ெதினாலேயும் இந் 
க வுஷ்டணாதிக்கஞ் சரீரத்திலே யில்லாமற்போனால் €க் 
இரத்திலே யமியப்படு மென்கிறதினாலேயு மவசியமாய்க் 
தேயு மனுஷருக்கு வேண்டி யிருக்கிறதென்று நிச்சயமா 
கும். இதல்லாம லக்கினி யில்லாமற்போனால் சமைக்கிற 
தெப்படி? சகல இரியைகளை நிறையவேற்றுகற தெப்படி.? 

இப்ப்டியே மொன்றுக்கொன்று தோல்வியிராகி விந் 

தீ 4 பூதியங்களினாலேயும் மனுஷருக் கிக்களை நன்மைகள் 
வரும்போ௮ இவைகளை மனுஷருக் குபகாரமாகக் கட்டளை 
பண்ணின பராபர வஸ். அவை ஈன்றியறிந்த மனதோடே 
தோத்திரம் பண்ணவேண்டி. யிருக்கின்ற மல்லாம்ற் புத் 
இயில்லாத விர்நர்ன்கு பூதியங்களுர் தன்தன் நிலையை ய 
டைவதுபோல் நாமும் நம செந்த கிலையாகிற மோக்ஷ 
கக்கத்தை யடையத்தக்ககாக இவைகளையெல்லாம் பை 
தத கர்த்தருமாய் மட்டில்லாத பலத்தையும் ௮ளவில்லாக 
கயாபத்தையுங் கொண்டவருமா யிருக்கு ஆண்டவளை 

ஸ்துதிக்கவேண்டி.யவர்களா யிருக்கறோம். இதை யோ 

ரவமையினாலே தெளியப்பண்ணலாம். அதெப்படியெண் 
ரல்; ஓர் இராயனானவன் ஒரு ஈல்ல அ௮ரண்மனையைக்கட்டி, 
பதிலே யிரண்டு ரத்தின இபங்களையும் பட்டுபட்டா வளி 
களையும் வைத்து விலையேறப்பெற்ற கவரத் தினங்களையுன் 
கட்டளையிட்டு ௮௫ வரண்மனையிலே யொருவனை நிறு 
தீதி யதிலே யுண்டான பாக்கியற்களையெல்லா ம்வனுக்குக் 
கொ்டுத்திருக்க அவன் இதெல்லா வற்றையும் தந்த விராய 
னைச் சட்டைபண்ணாமலும் நினையாமலு மவனுக்கான ஆசார 
சங்களைப் பண்ணாமல் அந்தப் புத்தியில்லாத தீபங்களையு 
மாகார பானங்களையுஙி கும்பிட்டு ஈமஸ்காரம் பண்ணினால் 
பூத ் இக்கும் நியாயத்துக்கு மொவ்வாத அக்கிரமமும் அறியா 
யமும் பயித்தியமும் ௮னாச்சாரமுமா மிருக்குமென்று யா
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வரும் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டி௰யது ஞாயர்தானே, அதீ 
தன்மைபோல இராசாதி ராசனாயிருக்கி பராபர வஸ்து 
வானவர் மனுஷரை பிர -்ஷிக்கத்தக்ககாக 4 பூதியங்களை 
யுண்டாக்கி யதிலே யுண்டான திரவியங்களையும் விநோ 
தங்களையு மாகார பானங்களைய முபகாரமாகக் கட்டளை 
யிட்டதற்குப் பிற்பாடு நாமவருக்கு நன்றியறியாதவர்களா 
யிருந்து சர்வ லோகத்தையு மதிலே யுண்டான வஸ்அ 

வென்னப்பட்ட தெல்லாத்தையு மொரு வார்த்தையினாலே 

சிருவ்டி.த்தவருமா யிர க்ஷிக்கிறவருமா யிருக்கிற சர்வேஸ் 
வரனைப் பிமக்கணித்அு அவருக்குச் செய்யத்தக்க வுத்தம 
மான ஆராதனை பண்ணாமலு மனதிலே முதலா யவரை 
சினையாமலு மவருபகாரமாய்தீ தீந்தருளின புத்தியில்லாத 
வஸ்௮க்களைக் கும்பிட்டு ஈமஸ்காரம் பண்ணினால் மச் பா 
வதோலமுமாய்தீ அரோகமுமா W9 GEE) w sib தவிர அப் 
படி.ப்பட்ட பாவிகளுக்கு நீதிபசரான கர்ச்சர் தம மட் 
டில்லாத நீதியினலே யாக்கனை யிவொரென்கிறதற்குக் 
தீப்பா.௮. இன்ன மினிமேல் வரப்போகிற அதிகாரங்களி 
லே ஆண்டவருடைய பலமும் விமரிசையு மதிக மதிகமாய் 
விளங்கும் பொருட்டாக 4 பூதியங்களையுற் கூடினமாதீஇ 
ர் தனித்தனியே சுவாமியினுடைய இருபாகடரக்ஷத்தின 
லே வெளிப்படுத் அவோம், 

௬-ம். அதிகாரம். 

தேயுவின் விவரம், 

tinh தியங்களுடைய சுபாவங்களையுங்குணங்களையும் பொ 
யாராய்ந்அ பார்த்தசற்குப் பிற்பா டதுகளைத் 

கனியே விசாரித்து ௮திலே வரத்தக்க சந்தேகங்களை நிவா 
ரணம் பண்ணக்கடவோம். அதெப்படியென்றால்: 

பூதியங்களுக்குள்ளே தேயுவானது மகா சூறுசுறுப் 
போடே பற்பல விர்தீதிகளுக்கும் *கரிஷிகளுக்கும் பிரதா 
ன சையிங்கிரியமா யிருக்கிறதினாலே ' முந்தமுந்த 2946) 
னிக்குச் சம்பந்தமாயிருக்கற ௮கேக ஆச்சரியமான விசே 

* தொழில், 
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லங்களை வெளிப்படுத் துவோம். அதெப்படியென்றால். 
அக்கினியானது மகா தீவரக்தோடேயும் பலத்தோடே 
பு மிடைவிடாம லசைவாடுகிம அங்கிஷக்களினாலே யுண் 
டாக்கப்பட்டதா யிருச்கின்றது. இப்படிப்பட்ட சென்ன 

அங்கெங்க எணுப்போலே யிருந்தாலும் பற்பல ரூபயக 
ளாக்கொண் டி.ருக்கின்றது. அதுகளுக்குள்ளே Gage 
ஞூண்டைகளைப்போ லிருக்கின்றது. சிலஅகள் முக்கோ 
ணமாயிருக்கின்றது. ) 

அல்லாமலும் நெருப்பிலே யிரண்டு குணங்களுண்டா 
யிருக்கறது. அதின் முதலாவது, நெருப்பிவுடைய ௮ங்கி 
ஷஞ் சகல வகையிலுஞ் சக்டரத்திலசைடிற தாயிருக்கிற.து. 
இக்கவிசேலத்தைச் சுவாலையிலே பிரத்தயெகூமாய்க் காண 
லாம் மற்றுமுண்டான சம;பங்களிலே கண்ணாலே காணுதி 

ருந்காலு மதனுடைய குணம் போகாதென்று யோசிக்கக் 

கடவோம். 

மேலும் ௮க்கினியான௫ எரிகிழபோது ஐக்கயெமாயி 
ருக்கிற வஸ்துக்களை விசேஷமான வகையோடே பிரியப் 
சீண்ணுகிறது, ஆன படியினாலே மேலேயுங் கீழேயும் பக்கங் 
களிலேயு மெந்தெந்தவகையோடேயு மசைகறதற்கு உண் 

டை ரூபமா யிருக்கிறஇனாலேயும் ஐக்கியமான வஸ்அரக்க 
ளைப் பிரிக்கிறதற்கு முக்கோண ரூபமான மிகவுமான 

- வெத்தனமா யிருக்கிெறதினாலேயும் நெருப்பானது முன 
சொல்லப்பட்ட ரூபங்களைக் கொண்டிருக்கிற ௮ங்கிஒங்க 
ளினாலே கூட்டப்பட்டதா யிருக்கின்றதென்று நியாயத் 
தின்படி.யே சொல்லவேண்டும். 

இப்போதைக்குச் சுவாலைக்க0த5 விசேஷங்களை வெ 
. விப்படுத்துவோம். அதெப்படியென்றால்;? ௮ஸ்இவாரத்தி 
லே பருமமாயிருந்து போகப்போகக் குறைந்து அனியிலே 

கூர்மையா யிருக்கிறதற்குக் காரண மேதென்றால். இதை 
நன்றாய்க் சண்டுபிடிக்வெதற்குத் தபங் கொளுத்தி யிருக் 
இறதென்று விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட 
இபத் தன் சுவாலையிலே மூன் றந்தஸ்து உண்டென்று வீ 
சாரிக்கக் கடவோம். (pss (pss ௮ஸ்திவாரத்தி லெண் 
ணெயினுடைய சில ௮ங்கி ஓங்கள் வெந்ததும் வேகாதது
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மா யிருக்கிறகனாலே இவரத்திலே wpur og mori si. 
தடுவிலே யிருக்கிறது அதைப்பார்க்க வதிகமாய் வெந்ததி 

னாலே யஇகமாய் Gua Cuan, கடையிலே கொ 
மூர்திலே யிருக்கிற ரில .ஐங்வெங்கள் மகா லகுவாயிருக்கி 
றதினாலே யெளிதாய் வெரு?க்செத்தோடே யேறுூற.து. 
ஆனபடியினாலே லருவினாலேயும் பாரதீ இனாலேயு மிந்த 
வேற்றுமை காண்கின்றது. 

மேலும் சுவாலையானது உருட்சியாகக் காண்கிற 
3 IGS காரண மேதென்றால். ஆகாசமானது எங்குஞ் 
சூழ்க்திருக்கிற இனாலேயுஞ் சரியாகச் சுவாலையை யிழுக்கிற 

இனாலேயும் திரண்டு உருட்சியாக விருக்கிற௮. இதன்றி 
யே யப்படிப்பட்ட. சுவாலையிலே பலபல வர்ண்ங்கள் காண் 
பிக்கிற தற்கு நிமிக்க மேதென்றால், அடியிலே நீலவர்ண 
மாயும் ஈடுவிலே வெண்மையாயும் கொழுந்து சிவப்பா 
யும் இருக்கின்ற அ. அஸ்திவாரத்திலெண்ணெய்யினு டைய 
அங்கிஷங்களைச் சுவிகரித்த நெருப்பு தனது அங்குவிங்க 
ளோடு கலந்த இனொலெ நீலவர்ணங் காண்பிக்க. நடுவி 
லே யத்தனை கலப்பில்லாகஇினாலே சுபாவமாய் வெண்மை 
காண்பிக்கெது. சுவாலையினுடைய நுனி புகையோடே ts 

லந்திருக்கிற படி.பினாலே சிகப்பு வர்ணங் காண்பிக்க. 
அந்த Burs Gey og 1 Coor கனரெருப்புகளிலே கட்டை. 
கள் நன்றாப் வேகாமற் புகை ௫ளம்பும்; அந்தப் புகையி 
னுடைய ஆவிகள் சுவாலையோடு கலந்து போகின்றதஇனா 
லே சில சம.பங்களிற் பக்கங்களில் முதலாய்ச் சிகப்பு 
காண்பிக்கும். இந்தப் பிரகாரமாக எரிகிற வஸ்துக்கள் 
சுதீதமாயிருந் தால் பலபல வர்ணங்களைக் காண்பிக்கப்பண் 
(ணும். மகா அழுக்குள்ள அங்கிலுங்களைக் கொண்டிருக் 
தால் பற்பல நிறங்கள் பிறக்கும், 26S நியாயத்தின 
லேகானே வெள்ளை மெழுகுதிரி மகா சுத்தமா யிருக்கிற 
தினா லஇதினுடைய சுவாலை மகா வெண்மையும் பிரகாச 
ஹோ யிருக்கும், மஞ்சள் மெழுகுதிரியோ வென்றால் 
அசுத்தமுள்ள அ௮ங்கவெங்களைக் கொண்டிருக்கிற தினாலே 
யத்தனை வெண்மையும் பி.ரகாசமுமா யிருக்கமாட்டாது. 

இ௫ தவிர சுவாலையானது குதிக்கிருப்போலே யிருக் 
இற்தற்கும் வெவ்வேறே விதமாக ௮சையப்படுறெத ற்குங்
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கரரண்மேதென்றுல், எரிற வல்அவினுடைய அங்கிலக் 
கள் சரியாக வேகாததினாலேயுஷ் 'சுற்றிக்கொண்டிருக்கிற 
ஆகாச மசையப்பட் டிருக்கிறதினாலேயும் அப்படிப்பட்ட. 
விகாரம் வருகிறதென் நறிவீர்களாக். 

இன்னமொரு விசேவமான காரியத்தைச் சொல்லிக் 
காட்டிமவாம், ௮தென்னவென்றால் : சுவாலையினுடைய ஈடு 

விலே யுண்டான அ௮ங்கெங்கள் சுடுகிறதைப்பார்க்கச் ௪ 
வாலையின் நனியானது ௮திகமான வுக்கிரரச்தோடு சடுகிற 
தென் ஐறுபவ சிச்தியினலே கண்டு பிடிக்கிறோம். இந்த 
வாச்சரியமான விசேவ.த்அக்குக் காரணமேதென்றால், ௬ 
வாலையின் கொழுந்தை யாகாசமானது மெத்த நெருக்கிறதி 
னாலேயுஞ் சுவாலையினுடைய கதிர்க ளதிலே யொன்றித்தி 
ருக்கிறதினாலேயும் அதிகமான வுக்கரத்கோடு சுடுமென்ற 
தற்குச் சந்தேகமில்லை. அந்த நியாயத்தினாலே உத்தர 

ராச்சியத்தி லுண்டான ஸ்படிக்க வேலைக்கார ரொருசி 
௮ விரற் பருமத்திலே யொரு முழ நீளத்திலே யெர் 
ர செப்புக்குழல் பண்ணி முனையிலே வளைத். தந்தக் 
குழல் நுனியி லெழுத்தாணி முனைபோன்ற மெல்லி 
© துவரரமுள்ளதாய் வைத்து ஊ.துகற பக்கத்திலே 

விரற்பரும துவாரமிட்டு ஊதப்படுங் காற்றினாற் சுவா 
லையினுடைய கஇர்களெல்லா மொன்றித்திருக்கப் பண் 
ணி யொன்றித்திருக்கிற அந்தக் கதிர்களுடைய வுக்க 
ரத்தினாலே சற்று நேரத்துக்குள்ளே வளையலும் ஸ்படிக 
முந் அளிுளியாக வுருகிப்போம். ஆனால் துளி துளி 

யாக விழுந்து பிசின்போலே யிருக்கிறபோது அதை யெ 
முத்தகனாலேதானே பற்பல மிருகங்களையும் பக்ஷிகள் முத 
லான வெவ்வேறு விநோதங்களையு முனசொல்லப்பட்ட, 
தொழீற்காரருண்டு பண்ணிக்கொண்டு வருஒருர்கள். 

இதைப்பார்க்க வாச்சரியமான வெவ்வேறு காரியங்க 
ளைச் சோதிசாஸ்திரிகள் சொல்லிக்கொண்டு வருகிளுர்கள். 
அதெப்படி யென்றால்; முன்சொல்லப்பட்ட மகா சால்தரி 
கள் சூரியனுடைய கதிர்களொனறித்திருக்கால் மகா பல 
மூ முக்கிரமுமா யிருக்கிறதென் றறிந்தவர்களா யிருக்க 
இதனாலே திப்பற்றுகிற கண்ணாடி களைச் சம்பா இத்தார்கள், 
இந்தக் கண்ணாடி.கஞுடைய*வகையேதென்றால், பஞ்சலோ
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கங்களை யுருக்கிக் காற்றுப்போலே வார்ப்பித்து வி மகா 
பிரயாச.த்தோடே விளக்குக் தண்ணாடி பண்ணினததற்குப் 
பிற்பாடு சூரியனுடைய கதிர்க எ தின்மேலே விமுிறபோ 
தீர்தக் கண்ணாடி. * தாக்கடவா யிருக்கிறதினாலே யதிலே 
விழுந்த எல்லாக் க௫ிரு மையத்திலே கூடி. விழுந்த கதிர் 
களுங் ஜெொம்புகிற கதிர்களு மையத்துக் கெதிராக விரண் 
டொருசாண் ஆகாசத்திலே யுயரக் கூடிநிற்கும், அப்ப 

'டிப்பட்ட விடத்திலே ஈயம், இரும்பு, செம்பு, வெள்ளி, 
பொன் முதலிய பஞ்சலோகங்களை வைத்தால் மழைபோ 
லே யுருப்போமென் றநுபவ௫த்தியினாலே நாம் தானே. 
யெண்ணப்படாத பேர்களோடுகூடக் கண்டுபிடித்தோம். 
அந்தச் சால்திரத்தினாலே மகா பேர்போன வித்தியார்த்தி 
யொருவன் பூர்வகால்த்திலஉரோமாபரி பட்டணத்தார் கப் 
பல்கள்மேலே யேறிச் சிரக்கூஸ் என்டம பட்டணத்துக்கு 
மூத்திக்கை பிடத்தக்கசாக வந்திறங்கும்போ தவர்களுடை 
ய கப்பல்களெல்லா முன் சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரியான 
அர்க்கிமேதஸ் ஏன்டிறவன் இக்கண்ணாடியினாலே வேகப் 
பண்ணினான். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை யிந்தச் மை 
(பிலே சோதிக்கக்கூடா இருந்தாலு மதினுடைய பிரத்திய 
ட்சமான அடையாளங்களைச் சூரிய காந்த த்திலேயு மூக்குக். 
கண்ணாடியிலேயுங் காணலாம். 

இப்போ தறியவேண்டியதாவ; ல சமையங்களிலே 
ஆகாசங்களிற் காண்பிக்க முழக்கங்களையு மீன்னல்களையு 
மிடிகளையும் ௮.துகளுக்கடுத்த வகேகமான வதிசய விசே 
ஷங்களையும் வெளிப் படுத்துவோம். அதெவ்வாறெனில்; 
முதலாவது தண்ணீரிலே யுண்டான ஆவிகளையும் பூமி 
நனைந்திருக்க ஸ்தலங்களிலே யுண்டான ஈரங்களையும் சூ 
ரியனானஅு தனது வ்டணத்தின் நிமித்தமாக ஆகாசத்தி 
லேப் பண்ணுறெதுபோல்'? திரவியங்களை விளைவிக்க 
பருவதங்களிலே நின்றும், பஞ்சலோகங்களுள்ள மலைகளி 
லே நின்று மகா வுஷ்டணத்தைக் கொண்டிருக்கிற பூமியி 
லே நின்றும் சூரியனானஅ தனதுக்கிரத்தி னிமித்தமாக 
வெண்ணப்படாத புகைகளையு மக்கினியுள்ள ௮ங்வெங்க 
சாய மாகாசத்திலேற்றுகிற தென்றறிவாயாக. இந்த மெ 

ச தங்கத்திச்சதாய்,
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ய்யான விசேஷத்தைச் கடினமான வெய்யற்காலதச்திலே 
பிரத்தியட்சமாய்க் காணலாம். ௮வ்வண்ணமே கோடை 
காலத்தி லகோரமான வெய்யலிறைக்கிறபோது எங்கே 

பார்த்தாலு மிப்படிப்பட்ட புகை யாகாசத்தி லேறுற௮. 
சில சமயங்களிலே வழிப்போக்க ரிந்தப் புகைச்சலைச் தூ 
ரப்பார்க்கிறபோது நல்லத்தண்ணீருள்ள குளத்தைப்போ 
லேயுஷ் சலத்தனாலே நிறைக்திருக்கி௰ விஸ்$ரணமான ஏ 
ரியைப்போலேயுங் காண்பிக்கும், ௮ந்த ஸ்தலத்தக்கு வ 
மீப்போக்கர் மகா தீவரத்தோடே தாகச் தீர்ப்போமென்.ற. 
போய்க் கடைரியாய்த் தங்களுக்கு மோசம் வந்ததென்றும், 
வெறுங்கானல் தங்களுக்குத் தண்ணீர்போலே காணப் 
பட்டதென்றுங் காண்பார்கள், இப்படிப்பட்ட அக்கினி 
யுள்ள ஆவிகளு மகா வுவ்டணத்தைக் கொண்டிருக்கிற பு 
கைகளும் ஆகாசத்தி லேறினதற்குப் பிற்பாடு சிலதுக ளீர 
முள்ள ஆவிகளினாலே கூட்டப்பட்ட மேகங்களுக்குள்ளே 
யகப்பட் டி.ர்த மேகங்கள்மேலே வேறேமேகங்கள் விழுகி 
போ அள்ளேயுண்டான௮க்கனிப்புகைக எடர்த்தியாய்ப் 
போய்க் கட்டாயமாய் நெருங்கி யிருக்கிறதினாலே சிவக்சக் 
சாய்ந்த இரும்பினுடைய குணங்களைச் சுவிகரித்துப் ப 
முத்த இரும்பைப் பார்க்கக் கெட்டியாய்ப்போம். இப்ப 
யே யக்கினியினுடைய வுக்கிரத் இனாலேயு மேகங்களு 
டைய அசைவினாலேயும் நெருப்புள்ள அங்கிஓங்களுக்குள் 
ளே யொன்றுக்கொன்று பின்னி யிருக்கிறதினாலேயு மச்தப் 
புகையெல்லா மதினாலே யெரியப்படும். ஏரிகிற நெருப் 
புக்கு மகா விஸ்தீரணமான ஸ்தலம் வேண்டி. யிருக்கிற 
இினாலே கட்டாயமாய் நெருங்கி யிருக்கிற இக்த Oem 
ப்பு அ௮ங்வெங்கள் பிரியத்தக்ககாக Has Hues ve sar 
டேயு மதிர்ச்சியே௩டேயு மேகங்களைக்கிழித்அுக்கொண் டங் 
கங்கே விழுகிறபோது பருவதங்களைப் பிளந்த வுப்பரிகை 

களை யிடித்.துப் பெரிய விருகஷங்களை வேரோடே பிடுங்கி ய 
“கோரமான பயம் வருதீதிவிக்கும். இதினாலே மின்னலக 
ளும் இடிகளு மூழக்கங்களு மேதென் றெளிதாம்ச் கண்டுபி 
ஓக்கலாம். மேலும் ௮க்கனியுள்ள புகைக எங்கங்கே சிதறி 
யிருக்கும்போ தொன்றுக்கொள்று பின்னிக்கொண் டிரக் 
இறதினலே வெறுஞ் சுவாலை காண்பிக்கும். ஏரிறெபோ,து 
மின்னல் காண்பிக்கும். அப்போது பயங்கரமான சத்தங்
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கேளாம லிருப்பதென்ன?௮ந்தப் புகைகள் நெருக்கமில்லா 
தீதினாலே வெறுஞ் சுவாலை காண்பிக்கும். அந்த நியாயத் 
தினாலே சாஸ்திர மறியாதவர்ச ளாகாசத்திலிருந்.த பிரகா 
சக் €ற்றுப்போலே நஈக்ஷத்திரமெரிந்து விழுகறதென்று 
சொல்லுகிறதற்குக் சாரணமேதென்றா லந்த வழியாக நெ 
ருப்பு ௮ங்கிவ.முள்ள புகையுண்டா யிருக்கியபடியினாலே 
யொருபக்கத்திலே அவக்கி வேறே பக்கத்திலே முடியும். ஆ 
னாலிதிலே கனமான வதிசயமிருக்கிற,த. அவ்வண்ணமே 
யக்தச் சுவாலைக்கற்று நெருப்பின் சுபாவத்தின்படியே புய 
சவருமற் €ழே விழுறதென்ன? 965 ௮க்கினியுள்ள 
புகையானஅ நகெருப்பினுடைய அங்கிவங்களினாலே பரிபூ 

சணபூர்த்தியா யிருக்கிறதினாலே நெருப்பு நெருப்போ 
டே சேர்ந்திருக்கிறதற்குச் சுபாவமாய் விழும், இதைப் 
பிரத்தியக்மாய்கீ கண்களாற் காணலாம். அுதெப்ப்டி. 
யென்றா லிரண்டு தீபங்களையேற்றி யொன்றைச் சற்றேயு 
யாவைத்து வேறொன்றை யதின்$மே பிடித்து மே யி 

ருக்கிற தீபத்தை யபூதியணைச்௮ப் போட்டவுடனே யக 
னியினாலே யடர்த்தியான புகைகளம்பும். அந்தப்புகை 
யை யுடனேசானே யந்த மேலான சுவாலைக்குச் சரியாகக் 
€ழேபிடித்தா லந்தப் புகைச்சல் வழியாக மேலே யிருக்கு 
ற தீபத்தின் சுவாலை பிறங்கிக் €ழேயிருக்கிற வத்தியைக் 
கொளுத்திப் பிரகாசிப்பிக்கும். சற்றுபொறுத்து புகையி 
ருந்தாலு மதிலே நெருப்பாங்கெங்க ளில்லாததினாலே பற் 
றப்போடிறதில்லை. இதன்றியே இடியிடிக்கிறபோது பய 
ங்கரமான சத்த மெடுக்கக் காரணமென்ன? இடியானது 
மேகங்களைக் கிழிக்கிறபோ த,த்தியந்க பலவந்தத்தோடே 
யர். ௪ மேகங்களை யிடிதீ ததினாலே யந்த மேகங்கள் மகா ப 
லத்தோடே யாகாசத்தை விலக்கிக் தள்ளிப்போடுகிறதி 
னா லவூயமாய்ப் பயங்காமான சத்தஞ், ச.த்இிக்கவேணும். 
இல சமயங்களிலே பிடி. விழாதிருந்காலு மேகங்களொன் 
அுக்கொன்று மகா வலுமையோடு மோதுகிறஇிறாலே மூழ 
க்கம் பிறக்குமென்பதற்குச் சந்தேகமில்வை. கடையிலே 
யிடி.பினுடைய சுபாவமேதென்றால், முன் சொல்லப்பட்ட 
அக்கினி யங்கவெங்களைக் கொண்டிருக்கிற புகையானது ௧ 
ட்டாயமாய் நெருங்கப்பட்டுச் காய்ந்த விரும்பினுடைய கு 
ணங்களைச் சுவிகரிக்கும்போ௮ இடியாய்ப்போம். இதெல்
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லாமொரு: வுவமையினாலே கன்ரரய்க் தெரியப் பண்ணு 
வோம். அதெப்படியென்றால்! பிரங்கியிலே மருந்தைக் 
கெட்டித்து மகா பலத்தோடே நன்றாய்த் தாணித்தபிற்பா 
டி பெரியகுண்டைப்போட்டு சின்ன அவாரத்திலேயும் நெ 
ருப்பு கொளுத்தத் தக்கதாக மருக்துபோட்டுச் சுடுகியபோ 
அமின்னவு முழக்கமு மிடியு மிந்த மூன்று விசேஷங்களை 
புங் காணலாம். அ௮தேதென்றால; சின்ன அவாரத்இலிருக் 
இற மருந்து பற்றுகிறபோது மின்னு௪ லடையாளம்;, கேட் 
கப்படுகிற சத்த முழக்கத்தினுடைய வடையாளம், குண் 
டி இடியினுடைய வடையாளமாம். 

இப்போது அக்கினி நிமித்தமாகவருகிற பூமியதிர்ச் 
சியை வெளிப்படுத் அவோம். அதெப்படி. யென்றால:; பூ 
மியிலிருந் தாகாயத்து லநேச நெருப்பாங்கிஒங்க ளேறுகிற 
தென்று சொன்னோமே. இப்படிப்பட்ட நெருப்பாங்கி 
ஷங்களைக் கொண்டிருக்கிற புகைகள் புமிக்குள்ளே யுண் 
டான ௮அ(சேகர் தாரைகளுக்குள்ளே யகப்பட்டுப் புறப்படு 
கிறதற்கு அவகாசமில்லாமற்போனா லக்த அக்கினி யங்கி 
ஷூங்களின் கூட்டத்துக்குப் புதிதாய் வேமே யகேச மக் 
கினி யங்கெலங்களைக் கொண்டிருக்க ஆவிகளும் புகைக 
ஞூம் வருகயதினாலேய மதகளெல்லாங் கட்டாயத்தினாலே 
யடர்த்தியாய் நெருங்கப்போகிகினாலேயும் புறப்படுகிற 
தற்குப் பலவந்தம் பண்ணும்போது பூமியிலே யதிர்ச்சி 
பிறக்கும். 6S சியாயத்தினீலே சில ஸ்தலங்களிலே மாத் 
இர மதிர்ச்சியா யிருக்குமல்லாம லெங்கு மிருக்கமாட்டா.து. 
பூமியதிர்ச்சி யிருக்கிறகற்குச் சில அடையாளங்களுண்டு, 
அதெப்படியென்றால: முதலாவ. --கணெறுகளிலே யுண் 
டான தணணீர் வேறே காரண மிலலாமற் குழம்பாய்க் 

- கலங்கித் தூர்க்கந்தம் வீசும். 5-வ2,---சேணிக் ஒண்ணீர் 

கொதித்து மேலே யேறும். 9-வது.--காற்றில்லாமற் சமு 
தீதிரம் பொங்கும், 4-வது, --கோடைகாலத்தில் மகா கு 
ளிர் பிறக்கும், இசன்றியே புமிக்குள்ளேயிந்த அக்கினி 

ஆவிகளும் நெருப்புப் புகைகளு மெத்த வுண்டாலால் பூமி 
பதிர்ச்சி -பகேககாளிருக்கும். புமியதிர்ச்சியினாலே மதல் 
களு முப்பரிகைகளு முதலாய் நடுங்குகிறது. Rar சமையங் 
களிம் பூமி யிரண்டாய்ப் பிளர் துபோய்ப் பட்டணங்களையு
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மூப்பரிசைகளையும் விழத்தாட்டுகின்ற ௫. சில சமையுங்க 
ளிலே மகர அதஇர்ச்சி யுண்டானா லாறனுகள் முதலாய் வே 
றே வழியிட்டுக்கொண்டு வேறே சமைகளிலே போம், 
கடைசியிலே பூமியிலுண்டான அக்கினிப் புசைகளும் 
நெருப்பா விகளு மெத்த விருக்கும்போது ஆகாசத்திலே 
யேறி வால் ஈக்ஷத்திரத்தை யுண்டாக்குகிறதற் குதவு 
மென்று சல சாஸ்திரிகள் சொல்.ஓகிறார்கள். ஆனா லிக் 

தப் பத்தை யாக்ஷடிக்கிறதற் கநேக நியாயங்களு 
ண்டு, வேறே சாஸ்திரிகளோ வென்றால், சூரிபனை 
அ ஏரிகிற தங்கமெனறு சொல்லி இப்படிப்பட்ட சூரி 
wer றன மையத்திலே பத்தியர்ச பலத்சோடே சுற் 
றிக்கொண்டு வருறபோது மதினுடைய பங்கு பிரிந்து 
போஇய்போ.தும் வால் நக்ஷத்திர மிருக்குமென்று விசாரித் 
தார்கள். இதனாலே ஈக்ஷத்தரங்கள் போகிற திக்குகசொல் 
லாம் ஈன்றாய் வெளிப்படுத் துகறுர்கள். கடைசியிலே வே 
றே சாள்்ிரிகள் பராபர வஸ். அவானவர் லோகத்தை யுண் 
,டாக்குகதிறபோது விசேஷீமான சோதியை யுண்டாக்கி 
பதிலே யரேகம் வால் ஈக்ஷத்திரங்களைப் பற்பல விதமாக 
mass அதிலே யந்த' வால் நக்ஷத்திரங்கள் சுற்றிக்சொ 
ண்டு வருறபோது மேற்பக்கத்திலே யிருந்தால் மனுஷ 
ருக்குக் காண்பியாது. இீழ்ப்பக்கத்திலே யிருந்தால மனு 
வர் காணலா மென்ூறார்கள். இப்படிப்பட்ட வால் ஈக்ஷதீ 
நரச்தைச் சோதஇசால்திரிக ளெத்தனங்களினாலே மூன்று 
ரரதீதிரி பார்த்தா லெப்போ௮ அவக்கி யெப்போ௮ apy. 
யூமென்று சொல்லுவார்கள். பூரூவகாலத்திலே யுத்தராதி 
ராச்சி.பத்தி லிருக்கெற விராயருடைய சமூகத்தி லகே 
கஞ் சாஸ்திரிகள் கூடியிருக்கும்போ தவர்களி லொருவன் 
“நெருப்பினுடைய நிறையும் புகையினுடைய நிறையும் பார்க் 
கலாமோ வென்று கேட்கும்போ தெல்லாரும் பார்க்கச் 

கூடாதென்று சங்கேதம் பண்ணினார்கள். அந்தச் சங் 
சேத வார்த்தையைக் கேட்ட சாலதிரியானவன்றானே 
கானதைச் செப்டிறே னென்று சொன்ன.தும் தவிர Oi 
யையினா லொப்புவித்தான். அதெப்படியென்று லசேசம் 
விறகுகளை யழைப்பித் திதிலே 500 பலம் நி௮த்.துக்கொ 
ண்டு சுத்தமுள்ள வொரு ஸ்தலத்தி லெரியவிட்டு' முடிந்த 
பிற்பரமி கண்ட சாம்பலை நிறுத் ௮ப்பார்திஅ 50 பலமாச்
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திர் மிருக்கிறதென்று கண்டு மற்ற 450 பலமும் நெருப்பி 
லேயும் புகையிலேயு மிருந்ததென்ற இருஷ்டாக்தமாக 
கொப்புவித்தான். இப்போது நெருப்புக்குச் சம்பந்தமா 
யிருக்கிற சில விசேஷங்களை யின்னமும் வெளிப்படுத் 
வோம். அதெப்படியென்றால்: அ௮க்கனியுள்ள அ௮ங்கிஷங் 
களி னசைவினாலே யானாலும் அக்கினி பொருர்தியிருக்கிற 
அங்கிஷங்களி னசைவினாலேயானாலு முவ்டணமானது 
பிறக்கிறதென் றநுபவ சித்தியினாலே கண்டுபிடி க்கிறோம். 
அதெப்படியென்றால்; முதலாவது குளுந்திருக்கற விரண்டு 
கையு மொன்றாய்ச் தேய்த்தர் லுஷ்டணர் தப்பாமற் பிறக் 
கும். 3-வத,--அநேகம்விசை கல்லோடேசல் லடி.படுகி 
ஐதினாலே அ௮க்கினிப்பொறி கிளம்பும். 8-வது..--மூங்கு 
௮ஞ் சில மரங்களு மொன்றோடொன் ௮ுரைபடுவதினாலே 
நெருப்பு புயப்பட்டுப் பச் திக்கொள்ளும். 4-வ௮.---வெந்த 
சுண்ணாம்புக் கல்லிலே தண்ணீர் வார்த்தால் கடினமான 
வுல்டணம் புறப்படும். குளுக்த தண்ணிராக் கொடிக்கப் 
பண்ணும். அவ்வண்ணமே தண்ணீரானது அக்கினி யங் 
கிலங்களை மறைத்துக்கொண்டிருக்கிற சுண்ணாம்பி னங்கி 
ஷங்களைத் தண்ணீர் பட்டவுடனே விலகப்பண்ணிக் கரை 
தீது அக்கினியங்கெம் புறப்பட விடங் கொடுத் ததி 
னாலே யந்தப் பொறிகள் கிளம்பிச் அனத சக்கர ௮சைவி 
னாலே தண்ணீரைப் பலத்தோ டசைத்துக் கொதிக்கப் 
பண்ணும். 5-வது.--உத்தார ராச்சியத்தி விருக்கிற குலாரி 
வண்டி களுடைய விரண் டுருளைகளுக்கும் ஈடுவிலே யொரு 
விட்டந் தைத்திருக்கிறத, அநத விட்ட முருளையினு 
டைய இவர ௮சைவினாலே யுஷ்டணக் இரளாய்ப் புறப்ப 
டும். அந்த வுக்செத்அுக்கான கொழுப்புகளைப் பூசாமற் 
போனால் தப்பாமல் வெந்துபோம். 0-வது.--இரும்பை 

, அரதிதினாலே பிராவினா லிரும்புக்கு மகா வுல்டணம் பிறக் 
கும். மற்றக்காரியங்களிலேயு மிப்படியே யோசிக்கக்கடவ 
௮. ஆனா லிதிலே யொரு சந்தேகம் வரலாம், அதெப்படி. 
யென்றால்; சுவாலையினுடைய அக்கினி யணுக்கள் மகா திவ 

சத்தோ டசைந்திருக்கிறதினாலே சகலமான வல்துக்களைப் 
பார்க்க வதிகமாய்ச் சுடுகிறகற்குப் பலமாயிருக்கறதென்று 
காண்பிக்கற௫. ஆனா லிரும்பானது நெருப்பிலே போட் 
டால் சிவக்கிறதற்கு முன்னே தானே தொட்டாலுஞ் சுவா 

9)
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லையைப்பார்க்க வதிகமாய்ச் சுடுகிசென் றநுபவ சத்தியி 
னாலே கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்தச் சந்தேகத்துக்கு நிவா 
ரண மேதென்றுல்: சுவாலையினுடைய ௮ங்வெங்க ளெளி 
தாய்ப் பிரிகறஇனாலேயும், எதிராக் நிற்கமாட்டாததினா 
லேயுஞ் சுடுகிறதற்குப் பலன் குறைந் துடோடுறஅ, இரும் 
போவென்றால, நெருப்பி னங்கிவங்களைச் சுவிகரித்ததற் 

குப் பிற்பா டக்த அங்கிலங்கள் பிரிகிறது ௮ரிமையாயி 
ருக்கிறதினாலேயும், இரும்பினுடைய ௮ங்கலெங்க் எடர்த் 
திமா யிருக்கறஇனாலேயுங் கை யதிலே பட்டாற் கடின 
மாய்ச் சுடும், கடைசியிலே ஓர் விளக்கின் சுவாலையாகிய 
தீபத்தை விரல்களால் அணைச்துப்போடுகிறபோது ௮து 

விரலிலே சுடாமலிருக்கிற தென்னவென்றால், சுவாலையி 
னுடைய அலளதிவாரம் ஏண்ணெயயில்லாததினாலேயும் 
அதினுடைய அங்கங்கள் தவரமா யசைவாடி.க்கொண்டி. 
ரக்கிறஇனாலேயுஞ் சற்றுநேரத்துக்குள்ளே யாகாயத்திற் 
சிதறிப்போம், இந்த விசேலத்தை யோ ர௬வமையினாலே 
வெளிப்படுத்துவோம். அதெப்படியென்றால், சுவாலையி 
னுடைய புகைதானே சற்றுகோத்துக்குள்ளே காணாமற் 

போகிற தென்ன? ௮அவு மிவு மாகாசத்தினுடைய ௮0 
இலங்களுக்குள்ளே கலந்து காணாமற்போகின்றது. 

எ-ம். அதிகாரம், 

ஆகாச விவரம். 

நாலு பூயெங்களுக்குள்ளே யாகாசமானஅ மகா வில் 
இீரணமா யிருக்கிறதென் றநுபவ சித்தியினாலே கண்டு 
பிடிக்கிறோம். அவ்வண்ணமே சர்வலோகமும் பூமிதுவக்கி 
நக்ஷத்துர மண்டலமட்டும் ஆகாசத்தினாலே நிறைந்திருக் 
இன்றது. இப்படிப்பட்ட விஸ்தணத்தை யறியவேணுமா 
னால், பூமிக்கும் ஈக்ஷத்திர மண்டலத்துக்கும் 12,00,00,000 
பன்னிரண்டுகோடியே ௮றுபதுலக்ஷ்காததூரம். இதுவு 
மையக் கம்பியினுடைய பாதியானபடியினாலே முழுக்கம்பி 
யானது 25,20,00,000 இருபச்தைந்துகோடியே இருப்து 
லக்ஷகாத தூரம், எந்தெந்த வளையத்தின் மையக்கம்பியின் 
பாதியளவு ௮கப்பட்டதோ ௮ச்தந்த வளையமெல்லா மறி
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யலாம். ௮தெப்ப்டி யென்றால்; முழுமை யக்கம்பியை யேழு 
பங்காய்ப் பிரித்துக் கண்டதி லொருபங்கு புற௰ம்பாய்வைச் 
௮ முன் சொல்லப்பட்ட முழுக்கம்பியை மூன்றைக்கொ 

ண்டு பெருக்கி யதனோி முன் புமம்பாய்வைத்த ஏழி 
லொரு பங்கையுங் கூடக்கூட்டிக் கண்டது முழுவளையம். 
இந்தப்பிரகாரமாக ஆகாசத்தி லெத்தனை யணுக்களிருக்க 
லாமென் ஜெளிதாய்க் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனாலணுக்க 
ளினாலே யாகாசமானது கூட்டப்பட்டசா யிருகதாலு 
மூன்றுவகையாய்ப் பிரிர்அபோகிறதென் றறிவாயா க. மு 
தழுந்த பூமியைச் சூழ்ந்துகொண்டிருக்கிற ஆகாயமா 
னது அ௮கேகமாவிகளோடேயும் புகைகளோடேயும் ஈர 
முள்ள அ௮ங்கிஷங்களோடேயும் ௮க்கினியுள்ள ௮ங்கிலங் 
களோடேடுங் கலந்திருக்கிறதென் றநபவ சித்தியினாலே 
கண்டுபிடிக்கிறோம். இரண்டா மர்தஸ்திலுண்டான ஆகர் 
சமோவென்றால் முன்சொல்லப்பட்ட் ஆவிகள் புகைக 
ளோடு திரளாய்க் கலக்காதேபோனாலுஞ் சிலதுக எிருக் 
குதென்கிற பற்பல அடையாளங்களைக் காணலாம். கடை 
சியிலே மூன்றா மந்தஸ்திலுண்டான ஆசாயமானஅ ஆவி 
கள் புகைச்சல்கள் முதலானஅகளுடைய கலப்பில்லாமல் 
வது மாகாயம் வெறும் வெளியாயிருந்து கண்களுக்குக் 

காண்பிக்கிற அ௮ங்கிஷங்களைப்பார்க்க மகா சின்னதா யிருக் 
கிற ௮ங்கிவ.ங்களினாலே கூட்டப்பட்டதா யிருக்கிறதென் 
அ மனதிற் கெட்டியாக ஸ்தாபிக்கவேண்டியது. அவ்வண 
ணமே: மச்சங்கள் சமுத்தாத்திலே நீந்தித் இரிறாப்போ 
லே யேழு கிரகங்க எந்த ஆகாயத்தின் வெளியிலே நடக்க 
வேண்டி யிருக்கும்போ௮ு இரமத்தோடு கூடின ஈடையைச் 
சுமுத்திராயாகச் செலுத்துகிறதற்கு ஆகாயமானது முன் 
சொல்லப்பட்ட குணங்களைக் கொண்டிருக்க வேணுமென் 

, பது நிச்சயமாகும். இதல்லாமல் ஈக்ஷத் தங்களுடைய கார் 

இயுங் கிரகங்களுடைய பிரகாசமும் அ௮த்தியக்கச் இவத 
தோடே கண்ணுக் ககப்படுகிறதற் இப்படிப்பட்ட வழி யவ 

சியமாய் வேண்டியிருக்கிறது. இந்தப் பிரகாரமாகச் சூரிய 
னுக்கும் பூமிக்கும் 90,00,000 தொண் ணாறு லக்காத தா 

7ச்அக் சதிகமா யிருந்தா லுஞ் சூரிய னுதயம்பண்ணின ௮௩ 
தீச் சணத்திலேதானே கண்ணுக்குக் காண்பிக்கெறதே, வ 
தியிலே விக்கெனெமுண்டாயிருந்கால் சகண்ணுக்குக்காண்பிக்
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இற தெப்ப்டி? அதிலேயும் பராபர வல்.தவினுடைய மட் 
டில்லாத விமரிசையையுங் கிருபாகடாக்ஷத்தையும் துதிக் 
கிறதற் கேக் காரணங்களுண்டு, அவ்வண்ணமே ஆகா 

யத்தை வேறே விதமாகக் கட்டளை யிட்டாரானால் ஒன்றில் 
இரகங்களை வேறே ஸ்தலத்திலே ஸ்தாபித்தால் தப்பில் 
லாம லோகமெல்லாங் கெட்டுப்போம். ஆனால் சர்வேஸ் 
வ.ரனானவர் தம்முடைய இவ்விய சாஸ்திரத்தினாலே யாகா 
யத்தையுங் கோட்களையு மாச்சசியமான இரமத்தோடே 
கட்டளை யிட்டதினாற் சூரியனுடைய பிரகாசமும் உவ்ட 

ணழுங் கிரகங்களுடைய நற்குணங்களும்; நக்ூத்திரங்களு 
டைய நிர்க்க மனமும் ஆகாயத்தின் வழீயாகப் பூமிமேலே 
யெளிதாய்வந்து பிரபஞ்சச்தி லஓுண்டான வஸ்அ.க்களை 
யெல்லாம் பிழைப்பிக்கின்றது. ஆனால் பூமியை ஓட்டி. 

யிருக்கிற ஆகாயமானஅ ௮(0நேக மாவிகளோடேயும் புகை 
யோடேயும் பற்பல குணங்களைக் கொண்டிருக்கிற அங்கி 
வங்களோடேயுங் கலந்திருப்பானேன்? இதினாலே் பராபர 
வஸ் அவினுடைய அளவறுக்கப்படாத கருபாகடாக்ஷத்தை 
விளங்கப்பண்ணுகின்ற௫. அதெப்படி யென்றால், மனுஷ 
னுடைய விருதயமான த ௮க்கினி பொருந்தியிருக்கிற ௮ங் 
இலங்க ளஞூடைத்தான விரத்தத்தினா லெப்போது மசை 
யப்பட்டி ருக்கிறதினாலே யதினின்று புறப்படுகிற வுல்ட 
ணக் தணியாமற்போனா லவசியமாய்ச் செத்துப்போவான். 
இதற்காக ஆச்சரியமான வோருபாயத்தைச் சர்வத்அக்குங் 
கர்த்தராயிருக்கிற சர்வேசுரனானவர் செய்திருக்கின்றார். 
அதெப்படியென்றால்) மனிதனான வன் சுவாசம் வாங்குகிற 
போது அதினாலே யிருதயத்தில் நின்று புறப்படாத கன் 
னுஷ்டணத்தின் மிகுதியை யமர்த்தப்படுமென் றங்£கரிக் 
கக் கடவதாகும். ஆனால் பூமிக்கருகேயிருக்கிற கலப்புள்ள 
ஆகாயமானமாத்திரஞ் சுவாசம் விடுகிறதற்கும் வாங்குக 
றதற்கு முதவுமொழிய மற்றப்படியல்ல. இந்த நியாயத் 

தினாலே யுயர்ந்த பருவதங்கள் மேலே யிருக்கிற சனங்கள் 
பெருமூச்சு வாங்குகிறதற்கும் வீம்கிறதற்கு மகா வருமை 
யாயிருக்கும். இந்த நியாயத்தனாலேதானே சாஸ்திரிகள் 
ஸ்படிகத்தினா லொரு எத்தனம்பண்ணி யதிலே யொரு 
பக்ஷ்ீயைவைத்து அந்த ள்படிகவெத்தனத்தின்மே லுண் 
டான கலப்புள்ள ஆகாயத்தைச் சூத்திரங்களைக்கொண்டு
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மேலே வாங்கினால் இவரமாய்ப் பக்ஷி செத்துப்போம். 
ஆனால சாகிறதற்கு முன்னே மறுபடி கலப்புள்ள ஆகா 
யத்,தக்கு வறிதிறந்தா லுடனே பிழைக்கும். இந்தக் கலப் 
புள்ள ஆகாயத்தி னிமித்தமாக ஆச்சரியமான விசேஷூதி 
அக்ருக் காரணத்தைச் சொல்லலாம். அதெப்படியென் 
ரூல், சில சமைபங்களி3ல சூரிய னுதயம்பண்ணும்போ௮ 
சிகப்பாயும் சில சமையங்களிலே வெண்மையாயுஞ் சில 
சமைபங்களிலே நீலமாயும் இப்படியே பற்பல சமையங்க 

ரிலே வெவ்வேறு விதமாகச் சூரியன் காண்பிக்கிறது. 
இதெல்லாம் பூமியினருகே புண்டான ஆகாயம் பற்பல 
வகையுள்ள அங்கிஏங்களோடே கலந்திருக்கிறதினாலே 
வெவ்வேற விதமாய்கீ காண்பிக்கிறதற்குக் காரணமா 
யிருக்கின்றது, இந்த மேரையாகப் புகை மெத்தக் கலக் 
திருக்குஞ் சமையத்இற் சூரியன் சகெப்பாய்க் காண்பிக்கும். 
கனமான கலப்பில்லாச சமையத்திலே மகா காந்தியாயி 
ருக்கும் ஈரமுள்ள ஆவிகளோ டாகாயம் வெகுவாய்கீ 
கலந்திருந்கா லப்போது சூரியன் வெளிழுய்க் காண்பி 
கும். இந்தப் பிரகாரமாக மற்ற வர்ண மேரையிலே யோ 
ஒக்கச் கடவாய். இதெல்லா மோருவமையினாலே வெளிப் 
படுத். துவோம். அதேதென்றால், பச்சை வர்ணத்தைக் 
கொண்டிருக்க மூக்குக் கண்ணாடி.யினுலே பற்பல விவ: 
யங்களைப் பார்க்கும்போ தந்த வஸ். துவினுடைய பிரதிபிம் 
பம் பச்சைக் கண்ணாடிக்குள்ளே பிரவே௫ிப்ப தினாலே சண் 
களுக்குச் சுபாவரிறச்சை விட்டுப் பச்சையாகத் தோன்று 
திறுப்போலே சுபாவமாய்ச் சூரியன் மகா காந்தியுமாய்ப் 
பிரகாசமுமா யிருந்தாலு மதினுடைய கதிர்கள் சலப்புள்ள 

௮ங்கிஷங்களைக் கொண்டிருக்கிம ஆகாயத்துக்குள்ளே பிர 
வேடித்ததனாலே சுபாவத்தைத் தவிழ்த் து வெவ்வேறே 

. விசமாய்க் காண்பிக்கும். இதற்கப்பா லறியவேண்டின 
சாவது, பூமிக்குக் கிட்டியிருக்கிற ஆகாயமானது பற்பல 

ஆவிகளினாலேயும் புகைகளினாலேயும் சலந்திருக்கிறபடி பினா 
லே தண்ணீர்மேலேயும் பூமிமேலேயும் பரவி நின். நுகொண் 
டு சனத் தோ டமுழ்ர்.அுகறாப்போலே காண்பிக்கும், ஆகை 
யால் ஆகாயங் கனக்கறெதென்று பிரத்தியக்மா மொப்பு 
விக்கலாம், ௮தெப்படியென்றால்; ஆட்டினுடைய சிறுநீர்ப் 

பையை யெடுத்து நன்றாய்ச் சுத்தம் பண்ணி நிறுத்து
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Qs seer UM wes mr பார்தீது ௮தை யபூதின பிற்பாடு ஆகா 
யமுள்ளே நிறைந்தபடியினாலே யதிகமான கனமுண்டா யி 
ருக்கும். ஆதலாற் சுபாவமா யாகாயத்துக்குக் கனமுண் 
டென்று சொல்லவேண்டும். ஆனபடியினாலே சமுத்திர 
தீஅச்குள்ளே நீக்இித் திரிகிற மகஷங்களைத் கண்ணிரான 
அ சுமக்கிறுப்போலே யாகாயத்திழ் பறக்கற cur weer 
யந்த ஆசாயந்தானே சுமர்துக்கொண் டி ருக்கிறதென்று 
நிச்சயிக்க வேண்டியது, இப்படிப்பட்ட கனம் மனுஒரு 
டைய சரீரத்துக்கும் காண்பியா இருந்தாலுங் கனமில்லை 
யென்று நிதானிக்கவேண்டாம். அதேனென்றாற் பாலவ 
யதிலே அுவக்டுப் பழடியிருக்கெற படியினாலே சரீரத்தினு 
டைய அங்கிவங்களெல்லாஞ் சரியாகவிருக்கிற இனாலேயுங் 
கனளமாயிருந்தாலும் பாரம்போலே காண்பியாத, இந்த வி 

ரண்டாம் யாயத்தினாலே யாதொருவ னாழமுள்ள ஆற்றுக் 
குள்ளே யமுழ்கதி யிருந்தாலுஞ் கரீரத்தினுடைய ௮வய 
வங்களெல்லாஞ் சரியாகச் சுமக்கிறதினாலே கனங் காண்பி 
யாது, இதிலே யறியவேண்டினது பூமிக்குக் கட்டின 
ஆகாய மெத்தக்கனமா யிருக்கிறது, உயர யேற வேற லகு 
வுள்ளகா யிருக்கும், இதெல்லாங் கண்டுபிடி க்கிறதற்கோ 
ர௬வமை சொல்லிக் காட்டுவோம். ௮தெப்படியென்றால், 
ஆட்டி. னுரோமங்களினா லொரு பருவத முண்டென்று வி 
சாரிதீதுக்கொள்ளுங்கள். அப்படிப்பட்ட மலையினுடைய 
அடி வாரத் திலிருக்கிற மயிர்களதிகமாய் நெருங்கி யமிழ்த் 
தப்பட்டிருக்மும். உயரப் போகப்போக நெருக்கமிலலா 
இருப்புதுபோ லே ஆகாயத்தின் கனத்தினுடைய விஓயத் 
இலேயும் ௮ப்படி.யே யோடக்கக்கடவா௮. ௮ந்த நியாயத்த 

னா லொருவீரற் பிரமாணமுள்ள ஸ்படி.கக் குழலிலே யொரு 
புறமடைத்திருக்க ஒருபக்கந் இறந்திருக்க அந்தத் இறந்த 

பக்கத்திலிரசத்தை நிறைய வார்த்.துப் பின்னை யோர் கண் 
ணியிலே முக்காற் கண்ணி யிரசம்வார்த்து அந்தக் கும 
லிலேயிருக்கிற விரசத்தை யெடுத்துச் இறந்த பக்கத்திலே 
விரலாலே மூடிக்கொண்டு தலை£ழோய்க் சவிழ்த்தாப்போ 
லே கிண்ணியிலேவிட்டு அந்தக்குழல் கண்ணி யிரசத் 
இலே பட்டபிற்பாடு விரலை வாங்கனொ லப்போதிந்தக் குழ 
லிலேயிருக்கிற விரசமெல்லா மதிலே விழாமற் குழலிலே 
யொருபங்கு நிற்கும், அவ்வண்ணமே கிண்ணிபிலிருக்கிற
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விர சத்தின்மேலே யாகாயம் நெருங்கியிருக்கிறப்டியினாலே 
குழலிலிருக்கிற பங்கு விழவொட்டா.ு. அந்த நியாயத்தி 
னாலேகானே சிறுபிள்ளைகள் பீச்சாங்குழலென்னும் விளை 

யாடுகிற குழலி 2ல சலையினாலே சுற்றப்பட்ட. வொரு கழி 
பரிஷே தண்ணீரை யேற்றுகிறதும் விட்கிறதுமாய் விளை 
யாடுிருர்களல்லோ அதிலே தண்ணீ ரேறுகிறதற்குக் கா 
ரணத்தைச் சொல்லலாம். அதேதென்றால், ஆகாயமானது 

கண்ணினை நெருக்கிறதினாலே விக்கினமில்லாச ஸ்கலச் 
இலலை யேறும். இந்தப்பிரகாரமாகப் பெரிய விராசாக்களு 

டைய தோட்டங்களிலே யெங்குந் தண்ணீரை யிறைக்கிற 
தீற்ரு மகா வுச்சிதமான வெகத்சதனச்தை யுண்டாக்குவார் 

கள். அந்தப் பெரிய சூழலைக் கிணற்றிலே வைத்துக்கொ 
ண்டு சணெற்றுத்தண்ணீரை 40 அடியுயா மேறப்பண்ணு 
வார்கள், அசேதென்றால், தண்ணீர்மேலே யுண்டான 
ஆகாய மதைக் கெட்டியாக அ௮மிழ்த்துகிறஇனாலே யெளி 

தான வழியுள்ள குழலுக்குள்ளே யேறுகின்ற. ஆனாலி 
இலே கனமான வதிசயங் காண்பிக்கிறது. அவ்வண்ணமே 
குழல்களுக்குள்ளே யிரும் தேறுகிற தண்ணீர் 40 அடி 
மாத்திர மேறுகிறதென்று மதிகமா யேறாமலே னவ்வளவி 
லே நிற்கிறதென்றால் இந்த விசேவு.தீதினால் ஆகாயத்தினு 
டையகன மெம்மாத்தி முண்டென் ரெொப்புவிக்கிற.து. 
அதெப்படியென்றால், ஆகாயத்தினுடைய sorb தண்ணீ 
ரேறுகுறதற்குக் காரணமா யிருக்கும்போது தண்ணீ தி 
கமா யேறமாட்டாத சமையத்தி லவவளவுமாத்திர மாகா 
யத்துச்குப் பலமிருக்கது, ௮ப்பா லேற்றிவிக்கிறதற்குப் 
பலமில்லையென்று தப்பாதடையாளமா யிருக்கிறது. இ 
தெல்லாமிப்படி. யிருக்கையில் சகல வஸ்துக்களுடைய ௧ 
னங்களைத் இராசிலே தூக்கி நிறுத் துப்பார்க்கிறுப்போ லே 
யிதினாலே ஆகாயத்தினுடைய கனமறியலாம். இதிலேயு 
மகேகம்விசை சோதனை பார்த்ததற்குப் பிற்பாடு ஆகாயத் 
தைப் பார்க்கச் சலம் ஆயிரம்விசை கனமாயிருக்கிழதென் 
அம், ஆகாயக் தண்ணீினாப்பார்க்க ஆயிரம்விசை லகுவா 
யிருக்குறதென்றுஞ் சாஸ்இரிகள் சங்கேதம் பண்ணினார் 
கள். ஆனபடியினாலே யகலத்திலேயும், நிகள)த்திலேயும் 
லாடி. ச்திரமுள்ள வொருபாத்திரத்தை யுண்டாகச்க யதற் 
கு யரம் 83 அடிவைத்து ௮திலே தண்ணீர் நிறையவார்க்
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GI Hb FES OM CoP (HOLL கனம் பார்க்கும்போது 20,880 

இருபத்தாராயிரத் செண் ஹூற்றெண்பது பலங் கண்ட 
தென் றரேகந்தரஞ் சோதனைபார்த் திருக்சின்றது. ஆன 
படி.யினாலே 40 டி. புயாத்திற்குமேலே தண்ணீ ரோற 

மாட்ட இருக்கும்போது முன்சொன்ன பிரமாணமாகச் 
சதிரத் தூாண்போலே பூமியிலே துவக்கி லகுவான ஆகா 
யமட்டு முண்டாயிருர்தா லந்தக் தாணுக்குள்ளே யடங் 

கன ஆகாயம் 26,009 இருபத்தாராபிரத்தித் தொண்ணாச் 
தொன்ப.து பலங் கனமாயிருக்கும். கடைசியிலே ஆகாய 
மானது போகப்போக லகுவா யிருக்குமென் றெொப்புவிக் 
க்த்தக்க்காக அறியத்தக்கசாவஅ: முன் சொல்லப்பட்ட 

இரசக்கிண்ணியுங் குழலு மலையினுடைய அடிவாரத்தி லி 
ருக்கும்போ.து குழலிலே பிரச மதிகமாயேறும், மலையின் 

மேலாக விருக்கும்போது குழலிலே கொஞ்சமாயிருக்கும். 
அவ்வண்ணமே பருவதத்தினடியிலே யாகாயமெத்த வி 
ருக்கிறபடியினாலே யிரச மதிகமா யேறப்பண்ணும். மலை 
மேலாக ஆகாயத்.துக் கத்தனை கனமில்லாததினாலே யத்.த 
ளை யிரசமேறமாட்டா.து. 

இப்போது ஆகாயத்திலே ஆகாய அசைவினால் வீசு 
கிற காற்றீனுடைய சுபாவத்தையுங் காரணங்களையுஞ் சங் 
க்ஷபமாகச் சர்வேஸ்வரனுடைய இிருபையினாலே வெ 
ளிப்படுத்துவோம். இந்த விஷயத்திலே முக்கியமாய் ௮ 
நியவேண்டியகாவது: ஆகாயஞ் சும்மாயிருந்தால் வெறு 
மாகாயமென்று சொல்லவேணும். ஆகாய மசையப்பட் 
டால் காற்றென்று சொல்லப்படும். ஆனாலிப்படியே யா 
காய மசைகறதற்குக் காரணத்தைச் சொல்லுகிறதிலே 
சாஸ்திரிகள் மகா பிரயாசைப்பட்டார்கள். அதெவ்வா 
றெனில் சிலபேர்கள் பூமியிலிருச் தாகாயத்திலேறின ஆ : 
விகளும் புகைகளுஞ் சூரியனுடைய வுவ்டணத்தினாலே 
மிகவும் விலாசமாக வுப்புகதிறபோது அங்கங்கே யிருக்கிற 
ஆகாயங்களை யசைத்துக் காற்று புறப்படப் பண்ணுமென் 

அம் வேறே சிலர் சூரியனானஅ தானே தனதுஷ்ணத்தினா 
லே நெருக்சமா யிருக்க ஆகாயத்தினுடைய ௮ங்கிவங்க 
dru பிரியப்பண்ணி விலாசமாய்ப் பரம்பப் பண்ணுவதி 
னாலே யாகாயத்தை யங்கங்கே வீசப்பண்ணுகறெதென்று
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ம் வேறு சாஸ்இிரிக ளூயர்க்த ஆகாயத்திலிருக்கிற பெரிய 
மேகங்கள் தாழவிருக்கிற மேகங்கள்மேலே விழுகறதினால் 
மிகுதியான வாய்வு பிறக்கப் பண்ணுகிறதென்றும் வேறே 
சாஸ்திரிகளோவென்றால் சக்திர சூரிய இரக நக்ஷத்திரங்க 
ரூடைய நடையினாலே யாகாயத்தை மகா தீவாச்தோடே 
யும் பலத்தோடேயு மசைக்கிறதினாற் காற்றுண்டா மென்றும் 
எழுதிவைத்தார்கள். இப்படிப்பட்ட மகாத்துமாக்தள் தங் 
களுடைய பக்ஷக்சை மொப்புவிக்கத்தக்கதாக நிச்சயமான 
விசேவ.த்தைச் சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனாற் 
சம சக்கரத்தின் 8ழே யுண்டான பெரிய சமுத்திரத் 
தின்மேலே கிழக்கேயிருந் தெப்போது மேற்கே காற் 
௮ விசுகிறது. பூமிமேலே வேறே காற்று வீசுகறதுக் 

குச் காரணமேசென்றா லங்கங்கே பூயர்ந்த பருவதங்கள் 
குறுக்கே யிருக்கிறதினாலே காற்று வெவ்வேலறே விதமாய் 
வீசுகிறதற்குக் காரணமா பிருக்கும். இதல்லாமல் ஆவிக 
ளும் புகைகளும் வெவ்வேறே விதமாக உப்பிப்போகிறதினா 
லேயு மாகாயத்தினுடைய மேலந்தஸ்டிலிருக்து தள்ளுண்டு 

போகிறதினாலேயும் பற்பல விதமாய்க் காற்றுவீசும், இதல் 
லரமற் சூரியனான௮. உத்தர தகண அயனதீதி னிமித் 

தமாக விந்தச் இந்து ராச்சியத்திலே வீசுகிற விரண்டு பிர 
தான காற்றுகளுக்கும் பிரதான காரணமா யிருக்கிறதென் 
தறிவீர்களாக, இந்தச் சமைகளில் மேற்காற்று மகா வுஷ 
டணமா யிருக்கிறது. கழ்காற்று மகா குளுமையா யிருக் 
ரும், இதற்குக் காரணமேதென்றுல் வடமேற்கில வெகு 
ராச்சியங்களுண்டா யிருக்கெபடியால் சூரியனுடைய வு், 
ணத்தினாலே பமிக்கு ௮னலதிகமா யிருக்கெெபடியினாலே 
யந்தவழியி லேறுகற காற்௮ு வுஷணக்கதைச் சுவிகரிக்கும். 
ழ்காற்று கட்டின சமுத்திரத்தின் தண்ணீர்மேலே வரு 

, கிறதினாற் குளூந்திருக்கும். ஆனால் மேற்சமுத்திரங் கிட் 
டி. யிருக்கிறபேர்க ளிதற்கு விரோகமா யோடிக்கவேணும். 
இத்தைய வரைக்கும் நம்மாலே பண்ணப்பட்ட பிரசங்கச் 
தினிமித்தமாக வாய்வானது ஐந்தாம் பூதியமா யிருக்கக் 
கூடாதென்பது பிரசித்தமான சத்தியமாகும், அ௮வ்வண் 
ணமே காற்றானது ௮சையப்பட்ட ஆகாயமா யிருக்கும் 
போது வேறே பூதியமா யிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறதற் 
கவகாசமில்லை. இதை யோருவமையினாலே தெரியப்பண்
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ணுவோம். ஒரு மனுவஒன் சில சமயங்களிற் சும்மா யிருக் 
கிறான். சில சமயங்களிலே நடக்கிறான். அ௮ப்படிப்பட் 
டவனை பிரண்டு மனுஷனென்று சொல்லக்கூடா திருக்கு 
மாப்போலே வெறு மாகாயமும் அசைவுள்ள ஆகாயமு 

மொரே பூதியமல்லாம லிரண்டு பூதியமென்று சொல்லக் 

கூடாது. ஆனபடியினாலே யிந்த வபத்தமான விசேவ,த் 
தைவிட்டு இப்போது ஆகாய அசைவாகிற காற்றினாலே 
வருகிற பிரயோசனத்தைப் பராமரிப்போம். முக்தமுந்த 
சமுத்திரத்தின்மேலே யுண்டான கப்பல்களெல்லாம் சாலு 
இக்குகளிலேயும் பதினாறு கோணங்களிலேயு முண்டான 
சிமைகளுக்குப் போடிறதற் குதவுகற௮. பூமிமேலே திர்கி 
ற குடியானவர்களுக்கு வெள்ளாமை சானியக் தூற்றுகற 

தீற்் கொத்தாசையாகும். கீடின வெய்ய லிறைக்கும்போது 
மனுஷருக் காரோக்கியத்தையுங் குளிர்ச்சியையும் வருத்தி 
விக்கும். இதல்லாமல் மத்தியான ச்திற் பூமியெங்குமகா ௮ 

னல் வீசுகியபோ.து காற்றானஆர மேகங்களை யங்கங்கே சச 
றப்பண்ணிச் சூரியனை மறைப்பித்து மந்தாரம் வருத்இவிக் 
கும். இந்த விவயத்துக் கடுத்த சந்தேகந் தெளியச்சொல் 

௮வோம், சில சமையங்களிலேமக்தாரகாலத்திலே சூரிய 

கதிர் பூமிமேலேபடாதிருந்தாலும் இறுக்கமான உஷ்டண 
ம இகமாய்க் காண்பிக்கிற தென்ன? ௮௧.ச் சமையங்களிலே 
பூமியிலே யிருக் தாகாயத்தி லேறுகிற கானல் மேலாகாயத் 
அக் கேறுகிறதற்கு மேகங்கள் விக்கினமா யிருக்கிதனாலே 
பு மதுகளாலே மறுபடி புமிமேலே கள்ளப்படுகிற தினாலேபு 
மதிகமானவுஷ்டணம் பிறக்குமென்று சந்தேகமில்லை, கடை 
சியிலே காற்றினால் வருற கனமானபிரயோசன மேதென 
ரூல், ஒரு சீமையிலே மிகுதியாம்ப் பெருவாரிக்காச்ச லுண் 
டானா லாகாசத்திலே விஷமுள்ள அ௮ங்கிவங்கள் மெத்தக் 
கலர்திருக்கிறபடி யினாலே பெருங்காற்று ௮திலே யடித்தா 
லங்கங்கே யந்தந்ச விவ.முள்ள அங்கிஷங்களைச் சிதறப் 
பண்ணி ஆரோக்யம் வரு,ச்திவிக்கும்., அந்தப் பெருவா 
ரிக் காச்சலிலே யநேக மனுஷர் தீவரமாய்ச் சாகிறதற்கும் 
வியாதிக்காரர் கிட்டவிருக்தா லவனுடைய வியாதியை யெ 
ளிதாய்ப் பிடிக்கி இதற்குங் காரண மேதென்றால் மனுவ, 
ரிடைவிடாமற் சுவாசம் வாங்கிறதினாலேயும் விடுகிறதினா 
லேயு மாகாயத்திற் கலந்திருக்க விஷ ௮ங்வெங்களைச்
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சுவிகரிப்பார்கள். வியாதிக்காரனண்டையிற் பொல்லாத 
௮ங்கெங்கள் தரளாயிருக்கிறதினாலே யெளிதாய் வியாதி 
வரும். கடைசியி லாகாயத்தில் மேகங்களு மழையும் பனி 
மூதலானவைகளு முண்டாயிருந்தாலு மதுகளெல்லாம் 
அப்புவென்கிற பூதியத்துக்குச் சம்பந்தமா யிருக்கெறதினா 
லே அவைகளையெல்லாம் வருகிற ௮ இகாரத்திற் கூடின 

மாத்திரம் வெளிப்படுத்துவோம், 

௮-ம். அதிகாரம், 

அப்புவின் விவரம், 

புருவகாலத்திறழ் சில சாள் இரிகள் ௮ப்புவானஅ பிர 
தான புஇயமா யிருக்கிறது மலலாமற் சகலமான வள்துக் 
களைப் யிழைப்பிக்றெதற்கு ஏக பூதியமா யிருக்கிறதென்று 
சொன்னார்கள். இந்தப் பகூதிதை யொப்புவிக்கச் தக் 
கதாக முதலாவ௮.--கண்டிப்புள்ள வள்துக்கள் கடை 

சியிலே தண்ணிராய்ப் போமென்று கொல் ஓஒரூர்கள். 
2-வது, --ள்படிக பாத்திரங்களிலே மழைத்தண்ணீரை 

வார்த் தீதிலே சல செடிகள் முளைக்கது வளர்ந்தது என்கி 
mise, 8-வது. பெரிய தொட்டி சம்பாதித்து அதிலே 

2800 பல முலாந்த மண்ணைப்போட் டதிலே யெழுபது 
பலமுள்ள வொரு கொம்பை காட்டி யதற்குத் தினந்தினம் 
தண்ணீரிறைத் தந்த பமிக்குள்ளே வேர் விழுந்து செடி 
யாய் வளர்ந்து ஐந்து வரு த.லுக்குப்பிற்பா டதைப் பிடுவ் 
இன பிறகு முன்னிருந்த மண்ணை மறுபடி கிறுத்துப்பார்ச்க 

மூன்று நாலு பலமாத்திரங் குறைந்திருக்கிறதெ ன்று கண் 
ட. இனாலேயும்; மமம் 3,240 பலங் கனமிருந்ததினொலேயு மந்த 

. மர மழையினாலேயு மிறைக்கப்பட்டத் தண்ணீரினாலேயு 
மாத்திரம் வளர்ந்ததென்றும் சகல காரியங்களிலேயு Bu 
படி. யோசிக்க வேண்டுமென்றுந் தண்ணீர் ஏக பூதியமா 
யிருக்கிறதென்றுஞ் சொல்லிக்கொண்டு வருகிழுர்கள். ஆனா 
Wise காரியங்களைக் சரியாப் விசாரிச்கோமானால் கண் 
டிப்புள்ள வல்துக்கள் கடைசியி2ல தண்ணீராயப்ப் போ 
மென்ற பொயயான வீசேவமா யிருக்கிறதென்.றுந் 
தண்ணீர் சகல வல்ரூக்கள் பிழைககிறதற் குதவியா யிருந்
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தாலும் ஏக வுதவியல்லவெனறும்; தண்ணீருக்குள்ளே தர 
னே பூமியினுடைய மெலிவான ௮ங்கிஷங்களும் ௮க்கினியி 
னுடைய புகைச்சலு மாகாயத்தினுடைய அ௮ணுக்களுங் கலந் 
இருச்சிறதென்றும் ௮ந்தக் கலப்பி னிமித்தமாக வளர் வே 
னைக்கொண்டிருக்கிற மரங்களுஞ் செடிகளும் பூக்களும் வரத் 
தக்கின்றனவென்று மனுபவு சித்தியினாலே கண்டு பிடிக்க 
றோம். அவ்வண்ணமே மழைத் தண்ணீரு மற்றத் தண் 
ணீரு மகேகாா எசைவில்லாமற்போனா லழியப்பட்டு சாற்ற 
மெடுக்குதென்று தினந்தினங் காண்கிறதினாலே யவசிய 
மாய்த் தண்ணீரிலே கலப்பிருக்கிறதென்றும், ௮ந்தக் கலப் 
பினாலே யதற் கழிவு பிறக்கிறதென்றும், கலப்பில்லாமற் 
போனா லழிவு வரக்கூடாதென்று மங்கேரிக்கச் கடவோம். 
இதலலாமற் கலப்பிலலாத தண்ணீரினாலேமாத்இரம் மாங்க 
ஞூஞ் செடிகளுங் கூட்டப்பட்டதா யிருந்தா லெல்லா மொ 
ருமிக்கதமழீர்துபோமென்றும் பின்ன பேதகமில்லாமலொ 
ருக்ஷிணத்திற் கெட்டுப்போமென்றுஞ் சொல்லவேண்டி யி 
ருக்கும், ஆனால் முன் சொல்லப்பட்ட வல்துக்களிலே சில 
து தீவரமா யழிகிப்போமென்றுஞ் சல.அகள் காள் வட்டத் 
திலே மாத்திரங்கெடுமென்னு மிருக்கும்போது அவியமாய் 
வெவ்வேலே சுபாவங்களைக் கொண்டிருக்கிற அ௮ங்கஷங்க 
ளினாலே யுண்டாக்கப்பட்டதுக ளென்று தப்பா தடையா 
ளமாகும். அதிலே மெய்யான விசேல மேதென்றால் தண் 
ணீரானது மகா ௮வச. ரமான பூதியமா யிருக்கிறதென்றும் 
சகல பூதியங்கருடைய குழல்போலே யிருக்கிறதென்றும், 
அதினுடைய ஈரம் புட்பங்களுஞ் செடிகளும் வளருகதற் 
குத்வியா யிருக்கிமதென்று மிருகங்களுக்கும் பகநிகளுக்கு 
மனுஷருக்கு மகத்தியம் வேண்டிய பானமா யிருக்கிறதென் 
௮ம் பிரசித்தமான சத்தியமாகும், இப்போதைக்குத் தண் 
ணீருடைய அ௮ங்கிஷங்க ளெப்படி யிருக்கிறதென்று கேட் 
டால், சில சாஸ்திரிகள் தண்ணரை யமழுழ்க்கிறது மகா 
வருமையா யிருக்கிததென்று மதினுடைய அ௮ங்கலுங்கள் 
சதிாரமா யிருக்கிறதென்றும் ஸ்தாபித்தார்கள். இந்தப் 
பகமானது நியாயத்துக் கொவ்வாததா யிருக்கிறதென்று 

காண்பிக்கிறது. ௮தேதென்றால், ௮ப்புவானது ௪இர ௮ங் 
கஇலங்களினாலே சேர்க்கப்பட்டதா யிருந்தால் வெள்ளம் 
வரும்போது தண்ணீர் திவாமா யோடுகிறசற் கவகாசமில்
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லை. ஆனால் வேறே சாஸ்திரிகளோ வென்றால்; தண்ணீ 
ருடைய அங்கங்கள் சற்று நிகளமூமாய் மச்சம்போ 
லேழுவப்படத் தக்கதுமாய்த் அுவளுறெஅமாய்ப் பாம் 

புபோ லே யுருட்சியுமா யிருக்கிதென்று சொன்னார்கள். 
அவ்வண்ணமே யிப்படிப்பட்ட குணங்களைக் கொண்டிருப் 

பதால் தண்ணீருக்குச் சம்பந்தமாயிருக்கி பிரதான் ACE 
ஒங்களெல்லாஞ் சுபாவமாய் வெளிப்படுத்தலாம். முதலா 
வது.--சலத்தை யமுழ்ச்தினா லெளிதா யழுங்காமல் பக் 
கங்களிற் பிதுங்கிப்போம். 9-வது,--தண்ணீர் வாய்க்காற் 
சற்று வளைந்இிருந்தாற் €க்கரமா யோடும், 9-வது, --வஸ்த 
ரமுதீலான வல்துக்களுக்குள்ளே யெளிதாய்ப் பிரவேூக் 
கும். 4-வது, அசுத்தங்களை யெல்லார் தள்ளுறதற்கான 
௮ங்கிவங்களா யிருக்கிறது மல்லாமற் €லைமுகலான வல் 
அக்களை ஈனையப்பண்ணின தற்குப் பிற்பாடு காழ்நினலே 
யானாலும் வெயிலினாலே யா௫லு மெளிதா யாகாயத்இழ் ப 
றந்துபோம், 5-வழு.--சமனாக விருக்கிற வஸ்துக்கள் மே 
லே விழுந்த சலம் துளிஅளியாக நிற்குமல்லாமற் கலக்க 
மாட்டாது. இந்தப் பிரகாரமாக மற்றுமுண்டான காரியங் 
களிலே யோசிக்கக் கடவீர்கள். இங்கே ஊற்றுகளடைய 
விசேஷங்களைச் சொல்லிக் காட்டுவோம். முந்தமுந்த ஊற் 
அகளுக்குக் காரண மேதென்றா லிந்த விஷயத்திலே சால் 
திரிகளுடைய பற்பல பக்ஷங்களைச் சொல்லிக்காட்டுவோம். 
அதெப்படியென்றால்; Ao வித்தியாபாரகர் சமுத்இிரமா 
ன பூமிக்குள்ளா யிருக்கிற சிறு தாரைகளுக்குள்ளே பிர: 
வேசித் அப் பூமி மணற்குள்ளே போகப்போக வடிக்கட்டுடி 
றாுப்போலே உப்பு ௮ங்கிஷங்களைவிட்டுத் தண்ணீர் லகுவா 
(பிருக்கிறதினாலே பூமீமேலே யேறிக்கிளம்புமென்கிருர்கள் 
ஆனாலிந்தப்பக்ஷத்துக் ககேகம் விரோதமான காரியமுண்டு, 

அதெப்படியென்றாற் சிலர் தண்ணீர் லகுவினாலே பூமிமே 
லே கொஞ்சமாயேறினாலு முயர்ந்த பருவதங்கள் மேலே 
யிருக்கிற ஊற்றுக்களி லெப்படி யேறுமென்கிறுர்கள்.வேறே 
சாஸ்திரிகள் ஸ்தலங்களிலே யுண்டான மணல்கள் தண்ணீ 
ரைச் சுவிகரிக்கிறாப்போலே யிருக்குமென் றெழுதிவைத் 
தார்கள். இதற்கரேக விரோதமான நியாயங்களுண்டு, வே 

மே சால்திரிகளோவென்றுல், பூமிக்குள்ளே யநேக ஸ்தலங் 
களிலேயக்கினி ௮ங்வெங்கள் கூடுறதினாலே மேலே யோ 

0
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டுகிற கண்ணீனாக் அுளிஅளியாக்தி தன அல்டணச்தினா 
லே மணற் ரூரைகளிலேயு மலைகளுடைய வெடிப்புகளிலே 
(பு மேறப்பண்ணி ஊற்.நூறும் நெருப்புள்ளஅங்கஷங்களைக் 
கொண்டிருக்கிற ஸ்தலங்களுக்குள்ளே தண்ணீரோடுகின் 
றதென் றொப்பிவிக்கத் தக்ககாகச் சில விடங்களிற் கொ 
இக்கிற சண்ணீர் புயப்படிகிறதென் ஐனுபவ சித்தியினாலே 
கண்டுபிடி தீதார்கள். சடைசியிலே வேறே சாஸ்திரிக ளிக் 
தப் பக்ங்களை யெல்லாம் விட்டு ஊற்றுகளெல்லா மழை 
பினுடைய தண்ணீரினாலே வருகிறதென்று சொல் லஓுவரார் 
கள். ௮வ்வண்ணமே பருவதங்கள் மேலே திரளாய்த் 
தண்ணீர் விழுகிறபோ ததிலுண்டான பள்ளங்களிற்கூடி ம 
ணல் கொஞ்சமா யிருக்கிறதிலே பிரவேரித்து மெள்ள 
மெள்ள இறங்கி யகேக வூற்றுகளுக்குக் காரணமாயிருக் 

கும். இதற்கடையாள மேதென்றால்: கோடைகாலத்தில 
ஊற்றில் ஒன்றில் தண்ணீரில்லை. ஒன்றில் கொஞ்சமா யி 
க்கும். மழைகாலத்திலேயோ வென்றால் திரளாய்த்தண் 
omen wild, மகா பேர்போன ஒருசாஸ்இரியானவ ரிந்தப் 
பகத்தை யொப்பிவித்தது மல்லாமற் சகல ஆறுகளு ம 
மைகளினாலே வருகிறதென்று கெட்டியான நியாயத்தின 
லே ஸ்தாபித்தார். அதெப்படியென்றால்: நிகளத்திலேயு ம 
கலதீதிலேயு முயரத்திலேயு மிரண்டுமுழப் பிரமாணமுள் 
ள பாத்திரத்தை யபுண்டாக்கி யொருவருவ. மழையினா லதி 
லே விழுந்த தண்ணீரையெல்லாம் பார்க்கும்போது முப்ப 

அ விரற்கடை யாழமுண்டா யிருந்த, ஆனபடியினாலே 
பிந்தப் பிரகாரமா யெங்கு மிப்படியே மழை பெய்ததென் 
அ விசாரித்துக்கொள், இப்படிப்பட்ட தண்ணீரால்லா 
மொவ்வொரு சமையிலே கூடினால் உலகமெங்கு முண் 
டான ஆறுகளிலொரு வருவ.த்துக்குள்ளே யோடுகிற கண் 
ணீணாப்பார்க்க நாலத்தனை யிருக்கலாமென் றெலிதாய்க் 
கண்டுபிடிக்கலாம், ஆன படி.பினாலே பூமி சுவிகரிக்கிு தண் 

ணீரு மாகாசத்திற் போகிற ஆவிகளுமல்லாமல் ஆறுகளி 
லே யோடுகிற தண்ணீர் மிஞ்சிப்போம். இப்போ இரண் 
டானறுகளி லோடுகிற தணணீரெத்தனையதிக சக்கரத் 
தோடே யோடுமென்றறிய மனஅண்டானா லொரு மா 
வுண்டை பண்ணி அந்த வுண்டையை முந்த முச்சத வோ 
சாற்றிற்போட்டு ௮௮ வுருண்டுபோகவிட்டு ஒன்று அவக்கி
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ாறும்ட்டு்ம் விடாம லெண்ணிக்கொண்டு கடைசியான 
ஸ்தலத்திலே நிறுத்தி முன் றுவக்கெெ ஸ்தலத்துக்கு மு 
டிந்த ஸ்கலத்துக்கு மெத்தனை கோ லுண்டென்று பார்த்த 

இந்தப் பிரகாரமாக வேறே யாற்றிலேயும் பார்த்து எதி 
லே யஇகமான ௮ளவுண்டா யிருக்கிறதோ வதிலே தண் 
ணீர் க்கா ஈடையென்று சொல்லப்படும். இதற்கப்பா 

லறியவேண்டியதாவது, ஆற்றிலே யோடுகறெ தண்ணீர் 
சமுத்திரத்துக்குப் போகிறதற்கு முன்னே யெம்மாத்தி: 
ரர் தணிவாய்ப் போகிறதென் நறியவேணுமானால் ஆற்றி 
னடுவிலே யுயர்ர்த சோல் சாட்டி யதற்குக் கிழக்கே _நூற 
டி.க்கப்பா லெதிராக வேறே யோ ருயர்ந்த கோலை நாட்டி. 
யந்த விரண்டு மாரும் தண்ணீர் மேலாக வெத்தனை விரற் 
கடை யுண்டென்று பார்த்தந்த ஆறு மேற்கே றின்று வந் 
அதானால் மேலக்கோல் சட்ட நினது பருமமா யிருக்கிற 
சதிப் பலகையைச் சம்பாதித் ததிலே யிரண்டு பக்கத்தி 
லெதிசாகச் சரியான விரண்டு சன்ன கொம்புகளைக்கட்டி 
யிரண்டுஞ் சரியாக வொரு பார்வையிலே விழுகிறாப்போ 
லே யிரண்டு வாரம் பண்ணி பக்கங்களிலே சாயாம்ற் ௪ 
இரப் பலகையோடு கட்டித் துவார வழியாகக் கிழக்கே 
பெதிராக நிற்கிற கோலைப்பார்த்த எத்தனத்தினுடைய அ 
வார்தீதுக்குர் கண்ணீருக்கு மெத்தனை விரற்கடை யுண் 
டென்று பார்த்துக் கிழக்கே யிருக்கிற கோலிலே .துவாசதீ 

தின் வழியாகக் கண்டு குறித்த £ற்றுக்கு மெத்தனை வி 
ரற்கடை யுண்டென்று பார்த்து முந்தின மேற் இற்அக் 
கோலுக்கு மிதற்கு Cus ster விரற்கடை யதிகமா யிருக்க 
றதோ அத்தனை தண்ணீர் தணிக்தோடுகிறகென் றறிய 
லாம், இந்தப் பிரகாரமாகப் போகப் போகச் சமுத்திர 

மட்டு மெம்மாத்திரர் சணிவு வுண்டென் றறியலாம், இப் 
போதைக்கு மழைகளினாலே யாறுகளெல்லாம் வருகிற 
தென்று சொன்னோேமே, மழைகளுக்குக் காரணமேதென் 

ரல்சமுச்திரத்திலேயும் பூமியிலேயு முண்டானஆவிகளினா 
லே வருகிறதென் றறிவாயாக, அ௮கெப்படி யென்றால்; சூ 
ரியனானஅ தனது கதிர்களுடைய பலத்தினாலே சமுத்தி 
சதீதிலேயும் பூமியிலே யுண்டான ஈரமுள்ள ஸ்தலங்களி 
Cau மெண்ணப்படாத ஆவிகளை: யிடைவிடாம லாகாசத் 
தி லேற்ப்பண்ணுகறது, புகைபோலே யேறு விந்த ஆ



04 ௮ண்ட்பிண்ட வியாக்கயொனம். 

விகள் போகப்போக ஆகாசங் குளிந்திருக்கும்போ தந்தக் 
குளிர் நிமித்தமாக வொன்றாய்க்கூடி. மேகங்களாய்ப் போகி 
2௮. பெரிய பருவதங்கள் கிட்ட வாசமா யிருக்கெபேர்க 
ons s இனந்தினங் சண்ணாலே பார்த் அக்கொண் டிரக் 
கிறார்கள். அவ்வண்ணமே முச்தழுந்தப் புகைபயோலே 
காணப்படுகிற ஆவிகள் சற்று நேரத் அக்குப் பிற்பாடு 
மேகங்களாய்ப் போச்சுதென்று கண்ணுக்கு முதலாய்ப் பி 

ரத்தியக்ஷமாய்க் காண்கிறது. €ழேயிருர் இப்படிப்பட்ட 
விசேஷ.த்தைக் சண்டவர்க ஞூயர்ந்த பருவதங்கள் மே 
லே யேறநினால் 8ழ்தீதாமான ஸ்தலங்களிலே யீரமுள்ள ஆ 
விகள் புகையாக வேறினாற்றானே மேகங்களாகப் போகிய 
தென்ன காண்பார்கள். கடைசியிலே பிந்த மேகங்கள் 
காற்றினாலே யங்கங்கே யொதுக்கித் திரண்டு குளிர் மிகு 
தியால் அளிதளியாக விழுகிறபோது மழை வருஷிக்கி 

றதென்று சொல்லப்படும், ஆனால் சூரிய கதிரின் உவ்ட் 
ணத்தினாலே யாவிகள் மாத்திர மேறுகிறதென்று விசாரிக் 
கவேண்டாம். பூமிக்குள்ளே யுண்டான அக்கினி யங்கிஓங் 
களினாலேயு முஷ்டணத் நினாலேயும் ஈரமுள்ள ஆவிக் ளாகா 
சதீதிலே யேறப்படுமென்பத சந்தேகமில்லை, இந்த விசே 
ஷத்தை யேர்ருவமையினாலே தெரியப் பண்ணுகிறோம். 
அதெப்படியென்றால், யாதொரு வைக்கோல் வீட்டின்மே 
லே மழை பெய்ததற்குப் பிற்பா டந்தச் சிறு வைக்கோல் 
தண்ணீரினாலே ஈனைந்திருக்கிறபடியினாலே யந்த வீட்டுக் 
குள்ளே தீயெரியப்பண்ணினா லக்த வுஷ்டணத்இனாலே 
தட்டைச் *€கின்மேலே யுண்டான தண்ணீமால்லாம் ஆ 
விகளாகப் புறப்பட் டாகாசத்தி லேறுகிறுப்போலே பூமி 
மேலே யீரமுள்ள ஸ்தலங்களுக்குச் கழே யநேகம் விசை 

யக்கினி யங்கிவங்களுண்டா யிருக்கிறதினாலே மீரமுள்ள 
ஆவிகளைப் புகைபோலே யாகாயத்தி லேறப்பண்ணுமென் 
௮ யோ௫ிப்பாயாக, கடைசியிலே பனிநீருண்டாகிற ar 
கையினாலே மழையினுடைய விசேவங்களெல்லா மெளி 
தாய்க் கண்டுபிடிக்கலாம். அதெப்படியென்றால்; ஈயத்தி 
னாலே பூசப்பட்ட ஒரு செம்பு சட்டியைச் சம்பாதித்து அ 
இலே பரிமளமுள்ள புட்பங்களை நிரம்பப்போட்டு ௮க்தச் 
சட்டியினுடைய வாய்க்குச் சரியாகக் குடைவா யிருக்கிம 
  

* மென்கூரை.
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வொருமுழ வுயாமுள்ள வேறொரு செம்புசட்டியால் சக்தில் 
லாமல் நன்றாய் மூடி. யந்த மேன்டி. யி எடுவிலே கமண்ட 
ல மூக்குப்போலே வளைவாய்த் தறையை சோச்கப்பண்ணி 
௮தின்பிற கந்தப் பாத்திர மிரண்டையுந் தூக்கி யடுப்பி?லே 
வைத்துக் கொஞ்சமாய்த் தீயெரியப் பண்ணினால் புட்பங்க 
ளி லுண்டாகிய ஈரமுள்ள அங்கிஷங்கள் மெல்லிய புகை 
போலே யயரவேறி மேல்மூடியினுடைய உச்மெட்டும்போ 
யவ்விடங் குளந்திருக்கிுறபடியினாலே யிந்த ஆவிகளெல் 
லாங் கூடி.த் அளிதுளியாக மூக்கின் குழலி லிறங்கிப் பு 
றத்தியிலே விழுகிருப்போலே மழையினுடைய விஷயங்க 

ளிலே யோடிப்பாயாக. பின்னையு முன்பனி பின்பனி 
யேதென்றால் பகல் நேரத்திற் சூரியனுடைய கதஇிர்களினா 
லே யாகாசத்திற் கொஞ்சமா யேறின பற்பல ஆவிகளும் பு 
கைளுஞ் சூரிய னஸ்தமிக்சிறபோ சாகாசத்தி லதிகமா யே 
அுகிறதற் கவகாச மில்லாததினாற் சுபாவமாய்ப் புமிமேலே 
விழுகிறது. இதற்குப் பெயர் முன்பனி யென்கிறார்கள், இப் 
படியே யிராச்திரிகாலத்திலே பூமிக்குள்ளே புண்டான 
புகைகளு மாறுகளிலே யுண்டான ஆவிகளும் ஆகாசச்திற் 
கொஞ்சமாயேறி மேலாகாயத்துக்குப் போடிறதற்குப் பல 
மில்லாததினாலே யஇிகாலமே பூமிமேலே விழுகிறது. இதழ் 
குப் பெயர் பின்பனி யென்ூருர்கள். ஆனா லிப்படிப்பட்ட 
பனிகளிலே யாகாச அ௮ங்ஜெங்கள் கலந்திருக்கிற படியினா 
லேயு மந்தத் துற்குணங்களைக் தள்ளுகறெதற் குஷ்டணம் 
போதாத இனாலேயு முன் சொல்லப்பட்ட பனி மனிதர் 
மேலே விழுந்தால் ல சம.பங்களிற் பனியோடே. கலந்த 
ருக்கிற வாகாசத்தைச் சுவாசத்தினலே சுவிகரித்தா லகே 
கம் வியாஇகளுக்குக் காரணமாயிருக்கும், வருற ௮இகா 
சத்இல் தண்ணீருக்குச் சம்பந்சமாயிருக்கிற பிரதான காரி 
unin aps srs iar வகேக வதிசயமான வீசே 
'ஷங்களைச் சங்க்ஷபமாகச் சொல்லிச் காட்டுவோம். 

௯-ம. அதிகாரம,. 

சழுதீதிரத்தின் விவரம். 

பராபர வஸ்அவானவர் சமுச்தரத்திலே தம தளவில் 
லாத மீமையினுடைய குறிப்பிடச்தைக் காண்பித்தா
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சான்று மகாதீஅமாக்க் ளெழுதிவைத்தார்கள். அதெப்ப 
யென்றால்: சமுத்திமானஅ காற்றில்லாத சமைபத் திலே 
ஸ்படிகத்தைப்போலவுங் கண்ணாடியைப்போலவு மிருக்கிற 
படியினைலே பராபர வல் அவினுடைய அளவில்லாத தயை 
யைக் காண்பிக்கப் பண்ணுகின்ற௫௪. அன்றியும் கடலான 
௮! மகா பலத்தோடே யசைக்கப்பட்டுக் காற்றுகளுக்குக் 
தங்களுக்கும் அகோரமான யுசத்தமுண்டாயிருக்க வுயர்ந்த 
பருவதங்களைப்போலே யாகாயத்திலே மிகவும் ஏறப் பா 
தாளத்தைகத் திறந் தாகாயத்தில் மோத சாகரம் பயங்கர 
மான சத்தச்தோடே கர்ச்சக்க இது முதலான கடினமான 
கோபத்தினுடைய அடையாளமா யிருக்கும்போது கடவு 
ளஞூடைய அளவில்லாத நீதியை வெளிப்படுத் அறத. இச் 

தன்மையாகச் சமுத்திரத்தினுடைய வதிசயமான ஆழமா 
ன பரப்பொருளினுடைய அ௮ளவறுக்கப்படாத விமரிசை 

யின் பரமாகசியங்களைக் காண்பிக்கும். பராபர வள்து 

வரனவர் புத்திக்குள்ளே யடங்காதவருமாப் மநோவாக்குக் 
கெட்டாத சகல நன்மைச் சொருபியுமா யிருப்பதும் தவி 

ரத் தம்மிடத்திலே யற்ப குற்றத்தினுடைய நிழல் முதலா 
யிருச்கக்கூடா திருக்குமாப்போலே சமுத்திரமான௮ நா 
சச்தையு மழீயப்பட்ட வஸ்துக்களையும் பிரோதங்களையக் 
தன்னிடத்தி லிருக்கவொட்டாம லகத்தங்களை யெல்லாந் 
திள்ளிப்போடுகின்றஅ. இப்படியே சமுதீதிரமானது மகா 

மகா விஸ்தீரணமாயுஞ் சகலமான ஆறுகளுக்குங் காரண 
மாயு மிருந்தாலுந் தன தாவிகளைக்கொண் டெங்கு மழை 
வருஷிக்கப் பண்ணினாலும் தன்னிடத்திலே குறைவில்லாம 
லெப்போகும் நிறைந்திருச்குமாப்போலே கடவுளானவ 
ொங்கும் வியாபித்து மட்டில்லாத தயையோ டெண்ணப் 
படாத நன்மைகளைப் பண்ணினாலும் எண்ணிக்கைக்குள் 
ளே யடங்காத வுத்தம தானங்களைக் கட்டளையிட்டாலு 
மெப்போது மட்டில்லாக ஈன்மைகளுடைய பூர்த்தியா யி: 
குக்கிறார். இப்படிப்பட்ட சமுத்திரத்தைச் சர்வேஸ்வர 
னானவர் மனுஷருக் குசவியாகவே யுண்டாக்கினார். ௮தெப் 
படியென்றால், ௮0ேக விராச்சியங்க ளொன்றுக்கொன்று 
தாசமாயிருந்தாலுஞ் சமுத்திரமானது மகா தீவரத்சோடே. 
ஒன்றிக்கச் செய்கிறதினாலே கிட்டினாப்போலே காண்பிக் 
கும், இந்தச் சமுத்திரத்துக்குள்ளே யங்கங்கே யகம் ஸ்.5
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லங்களிலே யாண்டவர் தீவுகளை புண்டாக்கன வகை யே 
தென்றா லிர்த ராச்யெத்திற் பெரிய பாதைகளிலே தண் 
ணீர்ப்பநதல்களுஞ் சத்திரங்களு மண்டபங்களு முண்டா 

யிருக்கிறதுபோலை மனுஷர் பிழைக்கிறதற்கு வேண்டிய 
தெல்லா முூபகாரமாகக் கொண்டிருக்கிற தீவுகளைச் சர் 
வேஸ்வரனானவர் தம! சத்திரமாகச் சமுத்திர யாத்திரை 
போகிறவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டருளினார். ஆனா லிப் 
படிப்பட்ட ௪லானது உப்புக்கண்ணீணாக் கொண்டிருப் 
பானேன்! இதற்குப் பிரதியுத்தரத்தை யுற்றுக்கேள். சமுத் 
இரத்திலே யுப்புக்கண்ணி ரில்லாமற்போனாற் சில நாளைக் 
ருள்ளாகக் கெட்டழிந்துபோம். மேலும் மகாமகாப் பார 
தெள்ள கப்பல்களைச் சுமக்கிறதற்கு நல்ல தண்ணீரைப் 
பார்க்க வுப்புத்தண்ணீர் பலமாயிருக்கும், இந்த வுப்புத் 
தானே யெப்படி வருகிறதென்றால் சில சாஸ்திரிகள் சூரிய 
னுடைய உக்கிர த்தினாலே வருகிறதென்கிறார்கள். வேறே 
பேர்கள் சமுத்திரத்துக்குள்ளேதானே வுப்புமலைக ஞண் 
டாயிருக்கிறதென்றும் ௮ந்த வுப்புக் கரைந்து ௮தினாலே 
யுப்புத் தண்ணீராய்ப் போச்சுதென்கிருர்கள். கடைம 
யிலே வேறே மகாத்.துமாக்கள் சர்வேஸ்வரன் லோகச்தை 
சீண்டாக்குகிறபோது சழுத்திரத்தையு மப்படியே யுண் 
TER COT ort gar. 

இப்போது சமுத்தாத்தி லஓுண்டான மேலான வதி 
சயத்தை வெளிப்படுச்துவோம். அதெப்படி. யென்றால்? 
தினக்தினங் கடலான. பூமிமேலே மெள்ளமெள்ள வேறி 
இப்படி. யைந்து தாசு ஏறினதற்குப்பிற்பா டொரு தாசு 
சும்மாயிருந் து அதின்பிறகு ஜந்து தாசுக்குள்ளே மெள் 
ளமெள்ள வாங்கிப்2பாம். பின்னையுமொரு தாசு சும்மா 
ரரிருக்து எப்போதும் போலே யேறி யெப்போதும் போ 
லே வாங்கிப்போமென் றநுபவ இத்தியினாலே கண்டுபி 
டிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட சமுத்திரத்திவுடைய வற் 
புதமான வடிவுக்கும் பெருக்குக்குங் காரணத்தைச் சொல் 
லத்சக்ககாக வெண்ணப்படாத சாஸ்திரிகள் பிரயாசப் 
பட்டார்கள். அவர்களுக்குள்ளே மகா பேர்போன சாஸ் 
திரியாகிய ௮ரிஸ்தோ தவியானு வென்கிறவர் ௮கேச வரு 
ஷூ மித் வதிசயமான விசேவூத்அுக்குக் காரணத்தைக்
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தேடினதற்குப் பிற்பா டதைக் கண்டுபிடிக்கமாட்டாமற் 
சமுத்தாத்தைப்பார்க்.த நீ யென்னிடத்தி லகப்படவில்லை 
கானுனனிடத்தி லகப்படுவேவேனென்று சொல்லிக் கடலிலே 
விழுந்து செத்தார். ஆனாலிந்த விஷயத்திலே சாஸ்இரிக 
ஞூடைய பற்பல பக்ஷங்களைச் சொல்லிக் காட்டுவோம். சில 
சாஸ்திரிகள் கரைஅவக்கி யுள்ளே போசகப்போகச் சழுத்தி 
த்தி னிலஞ் சாய்ப்பாய்ப் போகுதென்று சொல்லி யந்தப் 
பாதாளச்தின் வழியாய்க் கரைகளிலே யுண்டான தண்ணீர் 
நிரம்பிப்போ யன்னியோன்னியமா யெதிராக மோதி மகா 
பலத்தோடே திரும்பத் தள்ளுண்டு போமென்கிருர்கள். 
வேறே பேர்கள் கடலின்€ழே மகா விஸல்$ரணமான பாதா 
ளங்க ஞுண்டென்றனு மதிலே தீ காச்குகளும் நெருப்பாங்கி 
ஷங்களும் வெகு அடர்த்தியா யிருக்கிறதினாலே மகா பலத் 
கோடே யசைச் இந்த ௮சைவினாலே மேலே யமிருக்கிற 
தண்ணீரைக் கொதிக்கப்பண்ணி மிப்படி. பொங்கியிருக் 
கிற தண்ணீர் பூமிமேலே மெள்ளமெள்ள வேறி மறுபடி. 

சுபாவகனதீ$னாலே கடலிலே விழுந்துபோமென்று மறு 
படி. நெருக்கமாயிருக்கிற ௮க்கினி மேலே விழுக் பொங் 
குமென்றும், இப்படி. யேற்றமு மிறக்கமுமா யிருக்குமென் 
அஞ் சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார்கள். வேறே லெ வித்தி 
யாபாரகர் வடக்கேயிருக்கிற அற்க ஈகூச்தாத்துக்குக் 
கீழேயு மந்த ஸ்தலத்துக் கெதிராகச் தென்பக்கத்திலே 
பும் பயங்கரமான பாதாளங்க ஞூண்டாயிருக்க DSI பா 
தாளங்களுக்குள்ளே பெரும் புசல் பிரவேசித்து ௮ச்தியந்த 
பலதச்தோடே சமுத்திரத் அச் சண்ணீனாச் தள்ளிப்போட் 

டுக் கடல்மேலே யேறப்பண்ணினதற்குப் பிற்பாடு சமுத் 
இரத்திவுடைய தண்ணீர் சுபாவ கனத்தினாலே $€ழேவி 
மூர் தாகாசத்தைத் துரத்தி யிப்படி. கடலின் சலசத்துக்கு 
மாகாசத்துக்கு முண்டான அ௮ன்னியோன்னிய யுத்தத்தி 
னாலே சமுத்திரத்தினுடைய பெருக்கும் வடிவும் வருகு 
தென்றார்கள். வேறேபேர்கள் பூமியிலுண்டான ஆறுகள் 
சமுத்தித்திலே விழுகிறபோஅம் கடல்த் தண்ணீரை 
யெல்லாந் தள்ளும்போ.தும் தள்ஞண்டுபோன சண்ணீர் 
இரும்பஆனறுகள்மேலே விழுகறபோதும் பெருக்கும் வடிவும் 
வருகிறதென்று ஸ்காபித்தார்கள். சிலபேர்கள் மனுஷருக் 
குண்டான மூன்றாமுறை நாலாமுறைக் காய்ச்ச லெப்போ
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௮ மேற்கீ்குறைய வொரு கேரத்திலே வருகிறதென்றுந் து 
சாங்கெங்க ளிரத்தத்தோடே கலரந்திருக்கிறபடி யினலே 
பொங்குகஇறெதற்குக் காரணமா யிருக்கெறதென்றும் ௮றிந்து 
சமுத்திரத்அக்குள்ளேயு மநேக வர்னவுப்பு கலந்திருக்க 
இதனாலே பெருக்குக்கும் வடி.வுச்குங் காரணமென்ூழுர்கள். 
வேறேபேர்கள் சமுத்திர மிருகமுண்டென்றுசொல்லி ௮ 

து சுவாசம் விடுிகிறபோஅம் வாங்குகிறபோதும் பெருக் 
கும் வடிவும் வருகிறதென்கிறார்கள். ஆனால் வேறே 
யகேக மகாத்துமாக்கள் முன் சொல்லப்பட்ட சியாயங் 
கள் ஒன்றில் பிரத்தியக்ூமான தப்பறையா யிருக்கி௰ 
தென்றும் ஒன்றில் கெட்டிபுள்ள நியாயங்களினாலே 
ஸ்தாபிக்கப்படவில்லை யென்றுங் கண்டிந்த வதிசயத்துக் 

குக் காரணத்தைச் தேடத்தக்ககாகச் சோடமண்டல 
மட்டும் புத்தியினாலே யேறித் திருவுளம் பற்றினதாவ 
௮. சகல மண்டலதீதுக்கு முதல் மண்ட்லம் ஈத் 
இரத்தையுங் சரகங்களையு மாகாயத்தையுங் கஇழக்கேயிரும் 
அ மேற்கே தள்ளுறபோஅத சழுத்திரத்தையுங் கூடத் 
தள்ளுகிறதென்றும், சமுத்திரம் மறுபடி தனது சுபாவ 
அசைவிஞலே கிழக்கே போகிறதென்றுஞ் சொன்னார்கள், 
வேயேபேர்கள் சூரியனான௮ சமுத்திரத்தினுடைய ௮லைக 
ளைத் தன. கதிர்களினாலே யுப்பப்பண்ணி யேற்றவிறக்கத் 
அக்குக் காரணமா யிருக்குமென்கிறார்கள். கடைசியிலே 
வேறே யகேகஞ் சாஸ்திரிகள் சரந்தானாலே யிப்படிப்பட்ட 
வதிசயம் வருகியதென்று ஸ்தாபித்தார்கள். அவர்களு 
டைய பக்ஷத்தை நன்றாய்க் கண்டுபிடிக்கிறற் கறியவேண் 
டியசாவத. முதலாவது.---ஒரு தாசிலே பதினைந்து பாக 
முண்டென்று விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள். ௮க்தப் பாகங் 

களிலே தினந்தினம் பதின் மூன்றுபாகமும் நாற்பத்தெட்டு 
லிபித்தமும் ஒருகாள் வருகிற பெருக்குக்கு மறுகாள் வருகி 
ற பெருக்குக்கு் தாமதமாயிருக்கும், இந்தப் பிரகாரமாக 
San சூரியனுதயத்திற் பெருகத் துவக்கினால் காளைக்கு 
முக்கால்தாசுக்குப் பிறகு துவக்கும், 2-வது.--பவுர்ணமி 
அ௮ம்வாசி காலங்களிற் பெருக்க மதிகமாயிருக்கும். ஆனப 
டிபினாலே சந்திரனானது உதயம் பண்ணாகிறதற்குத் இனம் 
இன முக்கால் தாசு தாமதம் பண்ணுகிறதினாலேயும் ௮மா 
வாச பவுர்ணமியிலே யதிகமான பலத்தைக்கொண்டிருக்
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கிறஇனாலேயும் வடிவுக்கும் பெருக்குக்குஞ் சத்திுரனானது 
பிரசான காரணமா யிருக்கறதென்பதற்குச் சந்தேகமில் 
லை. அனாலிந்தக்காரணத்தை வெளிப்படுச் துறதிலே இ 
மண்டுவகையுண்டு, அதெப்படியெனறால், ஊூக் காந்த 
மானது இரும்பைத் தனக்குச் சேரத்தக்கதாக விருக்கி 
முப்போலே சந்திரன் சமுத்திரத்தின்மேலே யேறுகிற 
போது சமுத்திரத்தை யுயர்த்.துகறதற்கு விசேஒமான 
பலமுண்டென்றுஞ் சந்திர னப்பாலே கடந்ததற்குப் பிற் 
பாடு சுபாவமாய்த் தணிர்துபோமென்றும் ௮ங்கேரிக்கிறார் 
கள்.மீவறே சிலபேர்களோ வென்றால், சகல கிரகங்களைப் 
பார்க்கச் சந்தன் பூமிக்குக்கெட்ட விருக்கிெறபடி யினாலே ௪ 
முத்திரக்தன்மேலே யேறுகறபோத கடலுக்குஞ் சந்தி 
னுக்கும் ஈடுவேயிருக்கிற வாகாயத்தை ௮முழ்த்தி ௮முழ்த் 
தீப்பட்ட வாகாயஞ் சாகாத்தை யமழுழ்த்தி பதினுடைய ௮ 

லைகளைப் பூமிமேலே யேறப்பண்ணிச் சந்திரன் போனதற் 
குப்பிற்பா டெப்போதும்போலே வற்றுமென்றுஞ் சொல் 

லிக்கொண்டு வருஇிருர்கள். கடைசியிலே சல ஸ்தலங்களிற் 
பெருக்குக்கும் வடி.வுக்கும் வேற்றுமை யுண்டாயிருந்தால் ௧ 
ரைகளுடைய பலபல ௮ந்தஸ்.துக்கள் முதலான பற்பல கர் 
சணங்களினாலே வருமென நறிவாயாக, இப்போதைக்குச் 
சமூத்இரசத்திற் காணலான வதிசயமான காரியங்களைச் 
சுருக்கத்திலே சொல்லிக் காட்டுவோம். ௮தெப்படி யென் 
ரால், சில விரத்தினங்களைப் பார்க்க விலையேறப் பெற்றது 
மாய் மனுவருக்கு மிகவு முதவுகிறதமாயிருக்கிற முத்துக் 
கள் பவளங்கள் ௮ம்பர்கள் சமுத்திரத்திலே கிடைக்கும். 
முந்தமுந்த முத்துக்களைப் பார்க்கும்போ தொரு காரியத் 
திலே பூமிக்குள்ளே புண்டான திரவியங்களையும் பருவதங்க 
விலேயுண்டான விரத்தினங்களையும் விட அ௮இசயித்திருக்கி 
றது, ௮வ்வண்ணமே, வெள்ளியும் பொன்னும் திரவியங்கள் 
விளைகிற ஸ்தலத்திலே யகப்படுகிறபோது ௮நேக மண 
லோடேயு மசுத்தங்களோடேயுங் கலர்திருக்கிெறபடி.யினா 
லேயஅகளெல்லாம் பிரகாசமர யிருக்கத்தக்க்சாகவுஞ்சுத்த 
மாயிருக்கத்தக்கதாகவு மகேக மிடங்களிலே கழுவி மகா 
பிரயாசத்தோ டமுருகப்பண்ணவேணும். வச்சிரமுதலான 
விரத்இனங்களோவென்றால் பருவதங்களிலேறின் றெடுத் 
தீதற்குப் பிற்பாடு எத்தனை யெச்சரிக்கையோடே்யும் பிர
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யாசத்தோடேயுந் தகுமான ரூபங்களைக் கொண்டிருக்க 
தற்குச் செப்பனிடவேணும். முத்அக்களோ வென்றால், 
எத்தனை பெரிதாயிருந்தாலுஞ் சிப்பிபிலேநரின்றெடுத்த வு 
டனே பிராசாக்களுடைய கிரீடத்திலே பதிக்கலாம், ௮தற் 
கொன்று கூட்டவுங் குறைக்கவுந் தேவையில்லைட் சழுதீ 
திரதிஅக்குள்ளேசானே முத்தானது சாங்கோபாங்கமாய் 
முடியும். இப்போது பவளத்தின் விசேஷத்தைக்கேள்: 
பவளமானது சின்னச் செடிபோலே சமழுத்திரத்தினு 
டைய * கயத்திலேயுங் கடலிலே புண்டான பாறைகள் 

மே?லபு (pers Samo, பவளங்களெல்லாஞ் சிகப்பா பி 
ருக்கிறதென்னு விசாரிக்கவேண்டாம். சகல வர்னங்களை 
யுங் கொண்டிருக்கிற பவளங்களுமுண்டு.ாமுங் கண்டோம். 
சில செடிகள் பலபல வர்னங்களைக் கொண்டிருக்கிற 
கொம்புகளைதி தரித்திருக்கிறது. மற்றுமுண்டான செ 
டிகளில பழமும் விரையு முண்டாயிருக்குமாப்போலே 
பவளச் செடிகளுக்குக் கொட்டை யுண்டென்று விசாரிக்க 
வேண்டாம். கொம்புகளிலே நின்.று பால்போலே யிரண்டு 

மூன்றுதுளி தரையிலே விழுந்து வேறே பவளச் செடிச 
ஞூக்கு விரையாயிருக்கும். பவளங்கள் சமுத்திரத்துச் 
குள்ளே யிருக்கும்போ தத்தனை கெட்டியாயிராம லாகா 
சக்திலே வந்தபிற்பாடு மாத்திரங் கல்லுப்போலே 
போம். கடைசியிலே ரில ௮ம்பரானது கோமேதகம் 
போலே யிருக்கும். வேறே சில ஏும்பர் சாம்பல் வர் 
ணம்போலே யிருக்கும். அப்படிப்பட்ட அம்பர் சமுத் 
இிரத்துக்குள்ளே யுண்டான வூற்றுக்களிலே நின்று புறப் 
பட்டு ௮அலைகளினுடைய அ௮சைவினாலே யடிபட்டுப் ப 
ரிமளத்தைய முச்சத குணத்தையுஞ் சுவிகரிக்கிற தென்க 
ரூர்கள். வேலே சிலபேர்கள் காளான் மணலிலே வெடிக் 
கிறாப்போலே கடலிலே யுண்டான கயத்தின் மணலுக் 
குள்ளேயானாலு மவ்விடத்தின் பாறைகளின் வெடி.ப்புக 
ளிலே யென்கிலும் பமப்பட்மிப் பெரும் புசல்களினாலே ௪ 
முதீதிர மசைக்கப் படுகியயோது அம்பரொன்கிறதைப் பி 
முங்கி யங்கேயு மிங்கேயுஈ் தள்ளிக் கரையிலொதுக்கிப்போ 
டுமென்கிறார்கள். சிலபேர்கள் ௮ம்பரான௮ ஒருவகைக் தே 
னென்௮ சொல்லுகிறார்கள். அ௮தெப்படியென்றால் சமுதீ 

* அழம், 
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இரத்தி னோத்திலுண்டான பருவதங்களிலே தேனீ தே 
னைவைத்து ௮ந்த இராட்டு குரியனுடைய கஇர்களினாலே சூ 
ழப்பட்டு உஷ்டணத்தின் மிகுதியினாலே பேரர் அபேரய்ச் 
சமுத்திரத்திலே விழுந்ததினாலே யடி.பட்டு அதனுடைய 
நல்ல குணங்களைச் சுவிகரித்துக் கரையிலே தள்ஞுண்டு 
போம். “இப்படிப்பட்ட முதிதுக்களும் பவளங்களும் ௮ம் 
பர்களுங் கண்களுக்கு மகா அ௮லங்காரமாய்க் காண்பிக்கிறது 
மல்லாம் லஅகளுடைய பொடி. யெண்ணப்படாத மருந்துக் 
ளஞூக்குமாகும். 

இப்போதைக்கு வேறே சந்தேகத்தை நிவாரணம் 
ப்ண்ணுவோம். அதெப்படியென்றால், இத்தனை யாறுகள் 
சமுத்திரத்தில் விழுக்கதற்குப் பிற்பா டி.த்தனை வருஷ 
சாலஞ் சமுத்திரம் பெருகாம லிருக்கிறதென்ன? இதற் 
குப் பிரத்தி புத்தரத்தை விவரமாய்க்கேள், ஒரு காளை 
யிலே சகல வாறுகள் சமூத்திரத்திலே விழுற தண்ணீ 
ரால்லாஞ் சமுத்திரத்தினுடைய பெருக்குக்கு வேற்றுமை 
காண்பிக்க ௮வகாசமில்லை. ௮வ்வண்ணமே பூலோகமா 
னது மேல் தாக்கிலே யேறக்குறைய பாதி பூமியிருக்கப் 
பாதி தண்ணீரிருக்கச் சகலமான ஆறுகளிற் கடலிலே வி 

இற தண்ணீரொல்லா முன்சொல்லப்பட்ட விஸ்தீரணத் 
லே பரம்பிச் சிதறி லொரு விரற்பிரமாணமுதலா யுய 

ரங் காண்பிபாது. பின்னைய மாறுகளுடைய தண்ணீர் 
சமுத்திரத்தி லோடுகறபோ ததற்குச் சரியாக வொன்றில் 
பூமிக்குள்ளாக் விருக்கிற வாய்க்காலுக்குள்ளேயு மொன் 
றில் மேகங்களுக்கு ஆவிகளாகவும் போகப்பண்ணும். ஆனால் 
சமுத்திரத்திலே சண்ணீரில்லா மற்போனால் சர்வலோகதீ 
திலேயுள்ள ஆறுகளெல்லாந் தண்ணீரினாலே நிறைந்திருக் 
தால வேறே சமுத்திர முண்டாயிருக்கிறதற் கெத். தனை 
நாள் எத்தனை வருவுஞ் செல்லும்? இதெல்லாம் ஈன்ருய்க் 
கண்டுபிடி க்கிறதற் கறியவேண்டின தாவது: கடலினுடைய 
ஆழமானது கடற்கராயின்கிட்ட கொஞ்சமாயிருக்தாலும் 
நடுவேயு மற்ற ஸ்தலங்களிலேயும் வெகு வேற்றுமை காண் 
பிக்கும், அ௮கேகம் பெரிய விராசாக்களு மிராயருஞ் சமுதீ 

இரத்தினலுடைய ஆழத்தை யறியத்தக்கதாகத் தாற்பரிய 
மாயிருக் தெங்கும் கப்பல்களை யனுப்பி சமுத்திர த்தினு
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டைய கயதீதைச் சோதிக்கச்சொல்லி சமுத்திர சாஸ்திரி 
களுக்குக் கட்டளையிட்டார்கள். அந்தப்பிரகாரமாக் ௮நந் 

தம் பேர்களெங்கும்போய்ச் சோஇத்ததற்குப் பிற்பாடு ல 
விடங்களிலே.நாறுபாகம், சில ஸ்தலங்களிலே யிரு நா௮ுபா 
சம், வேறே ஸ்தலங்களிலே ஜர்.நூறு பாகமாசக்கண்ட்து 

மன்றி வேழேசில விட்ங்களிலே சுயங்ஈண்டுபிடிக்கமர்ட்டா 

மலும்போனார்கள். ஆனாலிது ௮புரூபம் இதெல்லா மிப்படி. 
யிருக்கையி லெங்கும் 900 பாக மூண்டென்று விசாரித்துக் 
கொள். பின்னையும் பூலோகத்திற் பெரிய ஆறுகளுஞ் சின்ன 
ஆதுகளு மெத்த வுண்டாயிருர்தாலும் பெரிய ஆறுகளு 
டைய ௮ளவைக்குறைததுச் சன்ன வாறுகளுடைய ௮ள 
வைப் பெருக்கி மிந்த வாறுகளெல்லாக் தங்களுக்குள்ளே 
சரியாயிருக்கிறதென்று விசாரிச்துக்கொள். ஒவ்வோ சானு 
10 பாக மாழமாயிருக்க 1,000 பாக் மகலமாயிருக்க ஓரு 
தாசுக்குள்ளே 10,000 பாகமோட இப்படிப்பட்ட 10,000 

பாக மென்னவென்று லிந்தச் சமைக்காத மொருகாதமுற் 
காதத்தில் மூன்றத்தொரு பங்குமாகும். சமுத்திரத்திலே 
விழுகிற ஆறுகளைச் சோதித்த சமுத்திர சாஸ்திரிக ளெல் 
லாருமாக 9,009 ஆறுகள் கண்டதாகச் சொல்லுகிருர்கள். 

ஆனால்; அற்க ஈக்ஷத்திரத்தின் 8ழேயிருக்கறெ ஆறுகளையு 
மதீற்கு விரோதமான பக்கத்திலிருக்கிற நதிகளையும் குளிர் 
நிமித்தமாக வறிஏறது மகா வருமையா யிருக்கிறபடி.யினா 

லே யின்னம் 00 கூட்டி ஆக 4,000 ஆறுக ஞண்டென்று 
விசாரித்துக்கொள். ஒவ்வொரு ஆறும் ஓவ்வொரு சாவே 
ரியென்று நினைத் தக்கொள். இப்படியே, 4000 காவேரி இ 
டைவிடாமல் தண்ணீரில்லாச சமுத்திரத்திலே விழுக் 

தால் முழுதும் சிரம்புகிறதற்கு 30 வருஷமும் 6 மாதமுஞ் 
செல்லம். ஒரு காவேரிமாததஇசம் விழுக்தால் 1,21,002 லக்ஷ 
SH இருபச்தொராயிரத்திச் கொண்ணூாற்றிரண்டு வரு 
ஷஞ்செல்லும். இப்போதைக்குச் சமுத்திரத்திவுடைய 
தண்ணீருப்புத் தண்ணீராக விருக்கிறபடியினாலே பாரங் 
களைச் சுமக்கிறதற் கதகமான பல முண்டென்று சொன் 
னோமே, அந்த சியாயத்தினாலே லெகப்பல்கள் விக்கெனமில் 
லாமற் கடலிலே யோடினதற்குப் பிற்பாடு ஈல்ல கண் 
ணிருள்ள ஆறுசனிலே வந்தவுடனே யழுந்திப் போயிற் 
று, கடைசியிலே எந்தத் தண்ணீர் நன்றாயிருக்குதென் 

7
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றறியவேணுமானால் எந்தத்தண்ணீர் லகுவாயிருக்குதோ 
வதுவே நல்ல தண்ணீர். ஆனாற் சில வஸ்அுக்க எமிழ்ச் 
திப் போகிறதென்றும் சிலதுகள் மிதக்குகிறதென்று மறி 
யவேணுமால் எந்த வஸ்து தனத ௮ந்தஸ்அக்குத் தக்க 
தண்ணீரைப் பார்க்க லகுவாயிருக்கியதகோ அதுவும் அமி 
ழ்ந்திப்போம்., எந்த வஸ்து னது அ௮ந்தஸ்துக்குத் தக்க 
தீண்ணீணப் பார்க்க லகுவாயிருக்கிறசோ ௮௮ மிதக்கும். 
இக்தப்பிரகாரமாகச் ஏன்ன மணல் தண்ணீரில் விழூந்தா 
லழுந்திப்போம் பெரிய விட்டஞ் சமுத்திரத்தில் விழுந் 
தால் மிதக்கும். அவ்வண்ணமே விட்டத்தைப் பார்க்கச் 
சிறுமணல் இலகுவாயிருந்காலு மந்த மணல் ரூபதஅக்குத் 
தீண்ணீர் வார்த்து கிறுத்தால தண்ணீரைப் பார்க்க மணல் 
கனமாயிருக்கும். விட்டமோ வென்றா லந்த ரூபத்அக்குத் 
தக்க தண்ணீர்வார்க்த நிறுத்தால் விட்டம் தண்ணீரைப் 
பார்க்கலகுவாயிருக்கும், இதெல்லா மிப்படி யிருக்கையிலே 
கர்சு தண்ணீரிலே விழுந்தா லமிழ்க்திப் போகிறதென்ன. 
குடிக்கிற செம்பு மிதக்கிற தென்ன? செம்பு ஆகாயத்தினா 
லே நிறைக்திருக்கிற படியினாலே யந்த ஆகாயமுஞ் செம்பு 
மதற்குச் சரியான தண்ணீணப் பார்க்க லகுவாயிருக்கும். 

௧0-ம். அதிகாரம். 

ன் விபரம். 

நாலு பூதங்களுக்கும் ௮ஸ்இிவாரமா யிருக்கிற பிரிதி 

வென்?றெ பூதியத்.அக்குச் சம்பந்தமா (பிருக்கிற வகேகவதி 
சயங்களை யிந்த ௮திகாரத் திலே சர்வேல்வானுடைய இரு 
பையைக் கொண்டு வெளிப்படுத்துகிறோம். ஆனு லவை 
களெல்லா மனதிலே ஈன்றாய்த் தரிக்கிறதற்கு நம்மாலே 
புண்டாக்கப்பட்ட லோகப்பிரமாண சாஸ்திரத்தி லெழுதி 
யிருக்கிற காரியங்களிற் சிலதைச் சங்க்ஷேபமாக விங்கேசொ 
லலிக்காட்டுவோம். 

அதெப்படியென்றால், 10 &ற்றுகொண்ட்௮ ஒரு வி 

ரல். 16 விரல் கொண்டது ஒரு பாதம். 5 பாதங்கொண்டது 
ஒருபாகம், 8,000 பாகங்கொண்டது ஒரு காதம்இப்படி.ப்ட்
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ட்சால்திர காதத்தைச் கெட்டிக்கார னொருத்த ன்ஒரு தர 
சுக்குள்ளே நடப்பான், இப்படி ப்பட்ட காதங்கள் பூலோ 
கத்தைச் சுற்றிக்கொண்டு வருகிறதற்கெத்தனை காதமிருக்கி 
தென்று கண்டு பிடிக்கிறதற்கு முன்னே கடலும் பூமியு 
மென்கிற பூலோகத்தின் ரூபத்தையும் ஸ் தலத்தையும் பரா 
மரிக்கக்கடவோம். அதெப்படி யென்றால்; சர்வலோ கத்திலே 
பூலோகமான3] நடுவாயிருக்கிறதென்றும், வட்ட ரூபமாயி 
ருக்கிறதென்றும், எளிதா யொப்புவிக்கலாம். அதெப்ப 
டியென்றால்; முதலாவ௮.--பூலோகத்தி லெந்த ஸ்தலத்தி 
லே யிருந்தாலும் பரமண்டலங்களுடைய பாதியை யெப் 
போதங் காணலாம். 

2-வ௮ --பன்னிரண்டிராசிக ளிடைவிடாம லசைந்து 

கொண்டிருந்தாலும் தரிசன சக்கரத்தின்மே லெப்போதம் 

8-வ.--ஒரு நக்ஷத்திரம் ௮ஸ்தமிக்கிறபோ ததற்கு 
மூழூ௮ மெதிராயிருக்கற வேறொரு ஈக்ஷத்திர முதயம் 
பண்ணுகின்ற. ௪. 

4-வது தரிசன சக்காத்திலே சந்திர கிராணம் வரு 
ம்போது சந்திரனுஞ் சூரியனு மெடுராகத் தரிசன சக்கரத் 
தி லிருக்கிற தென்று கர்ணலாம். 

5-வது.--௪ம சக்கரத்தின் £மே யிருக்கிற சனங்கீளு 
க்கு இரவும் பகலுஞ் சரியாயிருக்கின்றது. ஆசையாற் 
பூமி சர்வலோகத்தினுடைய மையத்தி லிலலாமற்போனால் 
மூன் சொல்லப்பட்டவர்களுக் கரவும் பகலுஞ் சரியா யி 
ருச்கப் போடிறதில்லை. 

0-வ.து.--சந்திர கிரர்ணம் சூரிய னெதிராக நிற்டுறதி 
னாலேயும் பூமியினுடைய நிழலினாலேயும் வருகிறதல்லோ? 
ஆனால் பூமி சர்வலோகத்தினுடைய மையமாயில்லாதிருந் 

தாலுஞ் சந்திரனுடைய கராண மிருக்கலாம். ஆனபடியி 
னாலே வெவ்வேறே அ௮பத்தங்க ளெல்லாஞ் சொல்லாதப 
டி.க்குப் பூமி சர்வலோகத்திலுடைய மையமா யிருக்கிறதெ 
ன்னு சொல்லவேண்டியது. 

இப்போதைக்குப் பூமியானது உண்டைபோலே வட் 
டரூபம்ரயிருக்கிததென்று கெட்டிபுள்ள சியாயங்களாலே 

a
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யொபபுவககலாம. அமுதபபடியெனறால, முசலாவ௮.-.- 
சர்திரகிராணங்கள் வரும்போது பற்பல ஸ்தலங்களிலே 
வாசமாயிருக்கிற வகேகஞ் சனங்க எளிப்படி ப்பட்டரொணங் 
களை யொருமிக்கக் கண்டாலு மப்படிப்பட்ட பலபல og 
லங்களிலே வெவ்வேறே காலங்களிருக்கும். ல பேர்ச 
ளுக்குச் சூரிய னஸ்தமிக்கிறது. சல பேர்களுக்கு ௮ஸ்௪ 
மித் து ஒருசாமம். வேறே ல பேர்களுக்கு நடுச்சாமம். 
ஆகையாற் பூமி வட்டரூபமா யில்லாஇருந்தா லிந்தக் கால 
வேற்றுமை சாண்பிக்கமாட்டாது. 

2-வ௮.--வடக்கேயிருந்து தெற்கே செவ்வேபோனால் 
அற்க ஈக்ஷத்திரங் ழே காண்பிக்கும். பின்னையும் தென் 
பக்கதீதிலே மறைந்திருக்கிற ஈக்ஷத் இரங்கள் நவமா யுதயம் 
பண்ணும். கடைசியிலே தெற்கேயிருச்து வடகீகேபோ 
னால் அற்கீ ஈகூத்திர மேலே யேறுகிறுப்போலே காண்பிக் 
கும். ஆனபடியினாலே பூமி புண்டைபோலே வட்டரூப 
wt பில்லாமற்போனா லிர்ச விசேஷங்களை Gist ay ser spn 
காணப்போகிறதில்லை. 

9-வ௮.--சழமுத்திரத்தி லோடுகிற கப்பல்மேலேயுஊ் 
டான சனங்கள் முந்தமுந்தப் பருவத்தினுடைய சரத் 
தைப் பார்ப்பார்கள். பின்னையும் போகப்போக் மலையி 
னடிவாரத்தைக் காண்பார்கள். இந்தப் பிரகாரமாய்தீ தூ 
ர்த்தி லெதிராச வருகிற வேறே கப்பலின் பாய்மரத்தினு 
டைய நுனியை முந்தமுந்தச் கண்டதற்குப்பிற்பாடுமுழுக் 
கப்பலையுங் காண்பார்கள். ஆனப்டி.யினாலே சமுத்திரமும் 
பூமியோடேகூட வட்டரூபமா யிருக்கிறஅ. இதன்றியே 
ஆறுகளெல்லா மிடைவிடாமற் சமுத்திரத்தில் விழுகிறதே, 
ஆனபடியினாலே சமுத்திரத்துக்கும் பூமிக்கு மொரு மை 
யக்கம்பி யுண்டாயிருக்கும், 

4-வத.--பூமி வட்டரூப மல்லாதேபோனா லகேக 
மபத்தங்களையெல்லாஞ் சொல்லவேண்டி. யிருக்கும், ௮தெ 
ப்படி யென்றால், பூமிமேலே யிருக்க சனங்களெல்லாகூக் 
குஞ் சந்திரனுஞ் சூரியனு மொருமிக்க வொரு க்ஷணத்தி 
லே காண்பிக்கும், இதன்றியே லெ பேர்களுக்குச் சூரிய 
னுதயம் பண்ணி மதிதியானமட்டு மிரண்டு சன்ன நாழி
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கை மாத்திரஞ் செல்லும், மத்தயொனக* துவக்கி யஸ்சமிக் 
கும்ட்டு மிருபத்தெட்டு நாழிகை செல்லும், வேறே பேர் 
களுக்கு இதற்கு விரோதமாகக் காண்பிக்கும். ஆனபடியி 
னு லிப்ப்டி ப்பட்ட ௮பத்தங்களை யெல்லாஞ் செரல்லாதப 
டி.க்குப் பூமி யண்டைபோலே வட்டரூபமா யிருக்றெதெ 
ன்று சொல்லவேண்டி யிருக்கின்றது. 

இதன்றியே பூமி வட்டரூபமாக விருக்கச்சே யதினு 
டைய அளவு பிரமாணத்தை நன்றாய்க் கண்டுபிடிக்கிற 
தற்கு முந்தமுந்த பூமிமினுடைய வளையத்தை யறியவே 
ணும். அதெப்படியென்றால் பூமியிவடைய வளையம் 
7020 காதவழி இப்படிப்பட்ட வளையத்தினுடைய மையக் 
கம்பி 2,520 காதம். இப்படிப்பட்ட மையக் கம்பியினு 

டைய பாதி 1,900 காதவழி. இப்படிப்பட்ட மையக்கம்பி 
யினுடைய பாதியைவளையக்கதிரொன்று சொல்லுவார்கள். 
பின்னையும் பூமியின்சாக்கு ரூபமான புறதீதிப் பச்கமெல் 
லாம் 1,09,58,400, கோடியே. தொண்ணூற்றொன்பது ல 
கவுத்து ஐம்பக்கெண்ணாயிரத்து நானூறு காதவழி. இப்ப 
டிப்பட்ட பூமியை யிரண்டாய்ப் பிளந்தால் மேற்பக்கதீதி 
லே 49,89,600 நாற்பத்கொன்பதுலக்ஷத்அு எண்பத்தொன் 
பதினாயிரத்து அறுநூறு காதவமி, கடைசியிலே பூமியெல் 
லாங்கூட வுள்ளேயும் புறத்தியிலேயு மெல்லாமாகிய அளவு. 
898,25,58,000 எண் ஹாற்அ முப்பத்தெட்டு கோடியே இரு 

பதீதைந்து லவத்து இருபத்தெண்ணாபிரங் காசவழியான 
படி.பினாலே பூமிக்குள்ளே யெத்தனை மணலிருக்கலாமென் 
Oss yuma பார்தீதுச் சமுத்திரையாகச் சொல்ல 

ல்ர்ம், இப்படிப்பட்ட ௮ளவுப் பிரமாணச்தைக் கெட்டி. 
யுள்ள நியாயங்களினாலே ஈம்மாலுண்டாக்கப்பட் டி.ருக்கிற 
லோகப் பிரழாணமென்டழ புத்தகத்தி லொப்புவித்திருக் 

ஏன்ற. ௮ுகளையதிய மனஅள்ளவர்கள் ௮தை வித் 
அ ௮றிந்துக்கொள்ளக் கடவார்கள், 

. இப்பொது சில வதியசமான சந்தேகங்களுக்குப்பிற 
தீதியுக்காஞ் சொல்லுவோம். அதெப்படியென்றால், ஓ 
ரு ஏணிமேலே யிரண்டு மனுஷ் ரொருமிக்கக் சாலெதிராக 

வைத்கிசிசொண்டு ஏறுறெ வசை யென்ன? முப்பத
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௨ யேணியென்று விசாரித்அக்கொள். 65 வேணி 

பூமிமினுடைய மையத்திலே பதினைந்தடி யிருக்க, இ 
ம்ண்டுபேோர் ௮வனவ ஸனெதிராகக் கால் வைதீதுக்கொ 

ண்ட அதினுடைய விரண்டு தலப்பிலேயு மாளுக்கொ 
ர தலப்பிலே யேறலாம். அவ்வண்ணமே சர்வலோ 

கதீதக்கும் பூமி மையமாயிருக்க, பூமிமினுடைய மையமா 
னது சகலமான வஸ்.தக்களைப்பார்க்கக் 8ழ்த்தாரம்ன ஸ்த 
லதீதிலே யிருக்கும். ஆனபடி.பினாலே யந்த மையத்துக் 
குக் தாரமாய்ப் போடறவர்களும் வருறெவர்களு மவரியமா 
மேறுவார்கள். இதல்லாமற் பூலோகத்தி லுண்டான கண் 
டப்புள்ள வஸ்துக்களெல்லா மந்த மையதீஅக்குப் போகிற 
தற்குச் சுபாவமா யிழுக்கப்படும்” அந்த நியாயத்தினாலே 
பூலோகம் வட்டரூபமாக விருக்கும்போது வேறே பக்கத் 
தில் ஈமக் கெதிராக நிற்கிறவர்கள் ஈம்மைப்போலே சுபாவ 
மாய் நிற்கிறார்கள். ௮வ்வண்ணமே சுபாவமா யந்த மையத் 
BME கிழுக்கப்படுமாப்போலே யவர்களும் பூமியின் மையதீ 
GE இழுக்கப்படுவார்கள். அவர்களுடைய இருப்பைச் சில 
பேர் கண்டுபிடிக்க மாட்டாதிருக்கிறாப்போலே ஈம்முடைய 
விருப்பை யவர்களுங் கண்டுபிடிக்கமாட்டார்கள், இத்தன் 
மையாக விரண்டு சுவர் பூமியிலே செவ்வே வைத்திருக்தா 
லந்தச் சுவர் உயர ஏறவேறப் பிரிந்துபோம். பூமிக்குக் 
தீமே மையத்அக்குப் போகப்போக வொன்றிச் துப்போம். 
அந்த நியாயத்தினாலே வட்டமுள்ள பூமிமேலே வளையா 
மற் செவ்வையா பிருக்கிறஉபாலத்தின்மேலே மனுஷர் நடந் 
sro Aver எதிலே ௩டந்ததற்குப் பிற்பாடு போகப்போ 
கப் பூமிமேலே சாய்ர்.அுபோய்க் கடைசியிலே கட்டாயத்தி 
னாலே விழுவார்கள், இந்தப் பிரகாரமாகப் பூமி வட்டரூ 
பமா யிருக்க வதின்மேலே நட்க்கிற மனுஷர் பூமியின் வளை 
யதச்திலே ஈட்க்கிறபோஅ பூமியின்மேலே கால் கடந்த தா 
த்தைப்பார்க்கத் தலை யஇகமானதாூரம் நடந்ததென்கிற 

தற்குத் தப்பாது, 

இப்போது பூமியெல்லா மூன்று விதமாய்ப் பிரி 

இிறதென் றறிவாயாக. சம சக்கரத்தின் 8ழே யிருக் 
இற பூமியானது சூரியனுடைய வுக்கரத்தினாலே விசே 
வமாய்ச் சுடப்படும். இரண்டு பச்கத்திலேயுஞ்' சூரிய
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னை நிறுத்து சக்கரமட்டு மதற்குள்ளே யுண்டான பூமி 
பில் விசேவ.மா யுஷ்டண முண்டென் றறிவாயாக. பின் 
னையுந் துற்க ஈக்ஷச்திரத்தின் 8ழேயு மந்த நக்ஷத்திரத் 
அக் இருபத்து மூன்றரைப்பாக மிப்பாலேயு மிருபத்து 
மூன்மரைப் பாக மப்பாலேபுமாக வொரு வளைய முண்டே 
யந்த வளையத்தின் €ழே யிருக்கிற சனங்களுக்குச் செர்ல் 
லப்படாத குளிர்கால மதற் கெதிராக விருக்கிற பூமியிலே 
யு மிப்படி. யோசிப்பாயாக, இந்தக் குளிருள்ள பூமிக்கு 
மூஷ்டணமுள்ள பூமிக்கும் நடுவிலே வடக்கேயுக் தெற் 
கேயு மட்டுள்ள பூமியென்று சொல்லப்படும். உஷ்டண 
சீமையி லுண்டான சனங்களுக்குத் தலைக்கு நேரா யொரு 
வருஷத்தி லிரண்டுவிசை சூரிய னிறங்குறது. அப்போ 
௮ மதீதியானத்திலே நிழலில்லை. மற்றச் சமையங்களிலே 
சிலவிசை வடக்கே நிழல் சாய்ந்,து போடற, சலெவிசை 
தெற்கே சாய்ந்துபோகிறது, சம சக்கரத்தின் மே பிருக் 

இறவர்களுக் கெப்போது மிரவும் பகலுஞ் சரியாயிருக்கும். 
ஆனால் சம சக்கரம் அவக்க நிறுத்து சக்கரமட்டு முத்தர 
பக்கத்திலே €ழாமிருக்குற சனங்களுக்குச் சூரியனுடைய 
வுத்திராயணத்தி னிமீத்தமாகத் இனந்தினம் பகல் நேர 
ம்திகமதிகமாய் வர்.த்இக்கும். இராக்காலம் குறையும். தெற் 
கத்தியருக்கு இகற்கு விரோதமா யோரிக்கக் கடவாய் 
பின்னையும் வடக்கத்தியரில் சூரியனை நிறுத் அற சக்கரத் 
தின் £ழிருக்கிற சனங்களுக்கு ஆனிமாதம் பதினைந்தாக் 
தேதி பகல் பதின்மூன்றரை தாசும், மார்கழிமாதம் பதினைந் 
தாந்தேதி பகல் பத். தரை தாசு மிருக்கும். குறையெல்லா 
மிராத்திரி, முன் சொல்லப்பட்ட பெரிய பகலிலே சூரிய 
னவர்கள் தலைக்குகேரா யிருக்கும், சின்னப்பகலிலே சூரி 
யன் நாற்பத்தேழனா பாகம் தூரமாய்த் தெற்கே யிருக்கும். 
இந்தச் சமைகளிலேயோ வென்றால் பெரியபகல், பதின் 
மூன்றே முக்கால் தாசு. சின்னபகல் பதின் மூன்றேசால் 
தாசும், மற்றுமுள்ள பூமிமேலே யிருக்கிற சனங்களுக் 
கோவென்றால் சூரிய னொருக்காலு மவர்கள் தலைச்குநேரே 
UTS. AL GSS HUGHES நிழ லெப்போதும் வடக்கே 
Curios: சூரியன் சம சக்கரத்திலே பிருக்கியபோது 
மாத்திரம் லோகமுழுதும் இராப்பகல் சரியாயிருக்கிற தல் 

லாடில் மற்றுமுண்டான நாட்களிலே சூரிய னுத்தராய
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ணத்திலே ஆனிமா த மிருபத்தோராந்தேதிமட்டுர் தினந்தி 
னம் பகல் வர்த்திக்கும், அக்காள் துவக்கி மார்கழிமாத மிரு 
பத்தசோராந் தேஇிமட்டும் ககணாயகத்தி னிமிச்தமாகச் 
தினந்தினம் பகல் குறைந்துபோம். அவர்களுக்கு ௮௬ 
ணோதயமு முன்மாலையும் பெரிதா யிருக்கும். துற்க நக்ஷச் 
திரத்துக்குக் ழே சனங்களுண்டா யிருந்தா லவர்களுக்கு 
ஆறுமாதஞ் சூரியனைக் காணாமல் முழு விராத்திரி, வேறே 
யாறுமாத மிராவில்லாம் லெப்போதம் பகலா யிருக்கும். 
பின்னையுஞ் சந்தானை மாதந்தோறு மிடைவிடாமற் பார்ப் 
பார்கள். பதினைந்துநாள் காணாிருப்பார்கள். சூரியனையுஞ் 
சந்திரனையும் பார்க்கும்போது உதயமு மஸ்தமிப்பு மில் 
லாம லிடைவிடாமலவர்களைச் சுற்றிக்கொண்டு வரும். ௮ 
வர்களுக்கு நக்ஷத்திர வுகயமு மஸ்தமிப்பு மில்லை. பாதி 
ஈக்ஷச்திரங்களை யெப்போதுங் காணலாம். அவர்களுக்குக் 
€ழ்காற்று மேல்காற்றும் வடகாற்று மில்லை. எப்போ.துக் 

தென்றல் மாத்திர மிருக்கும். 

இதற்கப்பா லறிய வேண்டினதாவது; யாதாமொருத் 
தீன் பூலோகத்தைச் கற்றிக்கொண்டு போனா லந்தப்பயண 
தீதிலே ழக்கு முகமா யெப்போகும் நடந்தால் புரப்பட் 

ட ஸல்லத்.அக்குத் திரும்ப வரும்போது அதற்கு முக்தித் த 
மக்கு வயதிலே சரியா யிருக்கிறவர்களைப் பார்க்க வொருகா 
ளவனுக் கதிகமா யிருக்கும் ஆனால் மேற்குமுகமாக யெப் 
போதும் நடந்தா லிதற்கு விரோதமான வகையோடே 
யோ௫ித்துக்கொள். இதற்குக் காண மேதென்றால் கிழக் 
கே போறவன் சூரியனுடைய அ௮யனகத்தின்படியே நட் 
தீதினாலே யவரியமாய்ப் பூலோகத்தைச் சுத்திக்கொண்டு 
வருகறெதற் குள்ளே யொருகா ளதிகமாயாயிருக்க வேணும், 
ஆனால் மேற்கே போகிறவர்கள் சூரியனுடைய அ௮யனத்துக் 
கெதிராகப் போகிறதினாலே யொருகாள் குறைந்து போம். 

இப்போதைக்குப் பருவசங்கசூடைய அளவு சங் 
க்பமாகச் சொல்லிக் காட்டுவோம். ௮தெப்படியென் 
ரூ லந்தப் பருவதங்களுடைய நுனிமேலே யேறுகஇறதற்கு 
மூன்று காத தூரத்,துக் கதிகமா யிருந்தாலும் பூலோகத்தி 
லிருக்கிற பருவதங்களுக்குள்ேளே யொரு மலையாஸாலும்
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அனிக்கும் ௮தற்கு கோரான அடிக்கும் இர்ச்ச்மைக்கா 
தத்தில் ஒன்ற்னாச்சாச மில்லையென்று சாஸ்இரிகள் சங்கே 
தம் பண்ணினார்கள். இழவு மெளிதாயொப்பு விக்கலாம். 

இங்சே சாஸ்திர வெத்சனங்களில்லாமல் மலைகளி 
னுடைய உயரத்தை அளவெடுக்கும் விதங் காண்பிக் 
கப்பவெ.து. முதலாவது. -எந்தமலையை உயரமறியவேண் 
டி.யிருக்கன்றதோ அ௮க்தமலையி னடிவாரத்தின் சமடூமியிற் 
இலவடி களுக் இப்பால் ஒர் கொம்பை நிறுத்தி ௮௬ சொம்பி 
னுனிக்கும் மலைபி னுச்சுக்கும் பொருந்தும் படியான இ 
டத்தி லுட்கார்ந்து பார்த்துக் கொம்புநின்ற இடத்திற்கும் 
பொருந்தப்பார்த்த விடத்துக்குமுள்ள அளவை யெடுத் 
அக் கொள்ளுகிது. £-வ3/--முன்சொம்பு நின்றவிடத் 
இற்கும் பொருந்தப்பார்த்ச விடச்திற்கும் நேராகவே பின் 
லுஞ் ல அடிகளுக்கிப்பால் முன்னிறுத்திய கொம்பையா 
வ! ௮ல்லது அ௮தற்குச்சசியான வேறொரு கொம்பையாவ 
அ நாட்டி முன்போலவே யிதற்கும் மேற்படி மலையின 
அச்சிக்கும் பொருந் தும்படியான விடத்திற்குப்போய் உட் 
கார்ந்து பார்த்து இதைய மளவெடுத்துக்கொண்டு முன் 
தொகையை இதிற்கழித்து மீதினிற்குர் அகையைக் குறித் 
அக்கொள்ளுகிறது. 8-வ௮.--மூதற்கொம்பு பொருநஅும்ப 
டி. உட்கார்ந் துபார்த்த விடத்திலிருக்.து இரண்டாவதுகொம் 
புபொருந்தப்பார்த்த கடைசியிடமட்டும் ஏகாண்டத்திற் 
கொரே அளவா யெடுத்துக் கொண்டு இதைமுன் சொல் 
லிய கொம்புகளி லொன்றி னளவாற் பெருக்கிக் கூடிய அ 
கையை முன் கழித்த மீதியை குறித் துவைத் இருக்கு அகை 
யாற் பிரித்தால் ஏன்னவருகின்றதோ ௮அதான் மலையினு 
யரமென் நறியவும். 

இதெல்லா மிப்படி. யிருக்கையிலே மேகங்கள் பெரீய 
பருவதங்களின் மேலே முதலாய் நிற்கிறது ௮புரூபமா 
மிருக்ரும்போது மேகமான் தெத்தனை யுயரமா யிருச்தாலு 
மூன்று காதவழி தார மிருக்கமாட்டாஜு. இந்தப் பிரகார 
மாச்ச் காற்றுக ளிக்தப் பருவதங்கள் மேலே வீசுகிறதில்லை, 

இதற்கடையாள மேதென்றால், அந்தி மலைமேலே கிடக் 

கிற தூசிமே லெழுதின வெழுதீ௮ பத்து வருஷத்துக்குப் 

“தா பார்க்கிறபோ தப்படியே யிருந்த, ௮ச்சபருவ
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தீங்கள் மேலே காற்றடிக்கிற தென்று சொள்னாலு ம்கா 
௮புரூபமா யிருக்கிறகல்லாமலக்த நுனியைப் பார்க்க வுய 
ரங் கொஞ்சமாயிருக்கும், 

கடையிலே பருவசங்களுக்குள்ளே யுண்டான விரத் 
" தினங்களுடைய விவரத்தையுர் திரவியங்கள் விளைகிற ஸ்த 
லங்களிலே புண்டான பஞ்சலோக்த்தினுடைய சில விசே 
ஒங்களையுஞ் சுருக்கத்திற் சொல்லிச் காட்டுவோம். அதெப் 
படியென்றால்: வச்டரம், வயிடரியங், கோமேதகம், புட்பரா 
கம், தரளம், மரகதம்; லம், பவளம்; கெம்பு ஆக வொன்பது 
வகை இரத்தினங்கள் முதலான வேக மாணிக்கங்கள் ம 
லைக்குள்ளே யுண்டான வெடிப்புகளுக்குள்ளே யிருக்கும். 

உருகின மணலாலே வளைய லுண்டாக்கப் படுகிறாப் போ 
லேமிரு அவான அங்கி ஒிங்களினாலே முந்த முந்த வுண்டாக் 
கப்பட்டுப் பிறகு கல்லுப் போலே கெட்டியாய்ப் போரம், 

மூன் சொல்லப்பட்ட அ௮ங்கவெங்களினாலே யுண்டாக்கப் 
படாமற்போனா லொருக்காலு மிந்தப் பிரகாசம் வரா௮. 
வேலே சிலபேர்கள் உப்பு மண்மேலே தண்ணீர் விட் 
டால் மறுபடி யுப்பாய்ப் போகிறாப் போலே வெடிப்புக 

் ஞூக் குள்ளே யுண்டான மாணிக்கங்களை யுண்டாக்குகிற 
தற்கு வேண்டியதா யிருகீிகிற அ௮ங்கிஷங்கள் தண்ணீரினு 
லே யூறப்பட்டதற்குப் பிற்பாடு இரத்தனங்களாய்ப் போ 
கிறதற்கு ஆனதா மிருக்குமென்று சொல்ஓுகிறுர்கள். இ 
ரதீதினங்கசுடைய வர்னமோவென்றால் சுபாவமாயிரத்தி 
னங்களுக் இராமல் பலபல காரணங்களினாலே வருமென் 
௮ சொல்ஓகிருர்கள். சில சமயங்களிற் பஞ்சலோகங்களு 
டைய புகையினாலேயும், சில சமயங்களிலே விசேலமான 
சாரத்தினாலேயும், சல சமயங்களிலே கெந்தகம் இரச மூத 
லா னஅகளுடைய குணங்களைச் சுவிகரித்தஇனாலேயும் ப 
லபல வர்னங்களைக் கொண்டிருக்கும், அந்த சியா யத்தினா 

லே சில தரவாய்களில் வச்சரமானது கோமேதக வர்ணம் 
போலே யிருக்கும். சில சமபங்களிலே யேறக்குறைய பச் 
சையானது நீல வர்ணங்களைக் கொண்டிருக்கும், மற்றுண் 
டான விரத்தினங்களோ வென்றால் சாங்கோபாரங்கமாக 
உண்டாக்கப்படுகிறதற்கு முன்னே யதுகளுடைய குணங் 
களக் கானவர்ணம் நன்றாய்க் காண்பியாது. இப்படுபுபட்
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ட் வர்ணங்களிரத்தினங்களுக்குச் சுபாவமா யிருக்க வில்லை 
யென்கிற அடையாள மேதென்றால். ஏறக் குறைய விரத் 
தினதீதினுடைய வர்ணங்களெல்லா முக்கிரத்தினாலே வெவ் 
வேறே விதமாய்ப்போம், 

கடைசியிலே பஞ்சலோகங்களுடைய குணங்களை யறி 
விக்கத் தக்கதாக நாலைந்து வார்த்தை சொல்லுவோம். 
முந்த முந்த திரவியங்கள் விளைகிற ஸ்.தலங்களிலே யிடை 
விடாம லெண்ணெய் புகைபோலே யாவிக எங்கங்கே 
யோடி. யிப்படிப்பட்ட அவிகளும் புகைகளு மொன்றாய்க் 
கூடி. லோகங்களை யுண்டாக்கு இிறதற்கு ௮ஸ்திவாரம், ௮ 
ன்பிற கொவ்வொரு லோகத்துக்கான ௮ங்கிஷங்க ளதனோ 

டு கூடி. வெவ்வேறே லோகங்களைப் பிறப்பிக்குமென்று பஞ் 

சலோக சாஸ்திரிகள் சொல்லுகிறார்கள். வேறே பேர்க ளி 
ரும்பல்லாமற் பஞ்சலோகமெல்லாம் இசசத்தினாலே வரு 
இற தென்கிறார்கள். ஆனால் ரசத்ீதினாலே லோகங்கள் வரா 
இருந்தாலு மதுகளைச் சாங்கோபாங்கம் பண்ணுகிறதற்கு 
மெத்த வுசவுமென்பதிற் சந்தேகமில்லை. சில சமையங்க 
ளிலே பொன்னும் வெள்ளியும் பருவதங்களுடைய நரம்பு 
களாகக் கொடிபோலே யுள்ளேயும் புறத்தியிலேயு மங்கங் 
கே சுற்றிக்கொண்டிருக்கும். வேறே சமயங்களிலே மணல் 

போலே யனேக வசுத்தங்களோடே கலந்திருக்கும், ௮ப் 
போதந்தத் இரவியங்களைப் பிரிக்கிறதற்கு மகா பிரயாசமா 
யிருக்கும். பொன் வெள்ளி விளைகிற ஸ்தலங்களேதென் 
ரூல் சில சமயங்களிற் பூமிக்குள்ளே கிடைத்திருக்தாலு 
மகா அபுரூபம், எப்போது மேறக்குறைய சில பருவதங்க 

ளுக்குள்ளே யிருக்கும். 

இரவியங்கள் விளைகிற பருவதங்களுடைய அடையா 
ள மேதென்றால் கோடைகாலத்தி லந்தமலைகள் மேலே 
நீலமுள்ள சுவாலைகள் பு௰ப்பட் டோடிக்கொண்டு இரியும். 
அவ்விடத்தின் சமீபங்களிலே ஆறுகளுண்டானால் ௮திலே 
பொன் பொடிகள் மணலோடு கலந்திருக்கும். அந்த ஸ்த 
லங்கள் மேலே யனேச வுஷ்டணங்களுள்ளஆவிகள் புறப்ப 
டும், ௮ங்கே யொருச்காலும் பன நில்லாது. ௮திலே பெ 
ரிய மரங்கள் வளசரமாட்டாது. அன்னச் செடி களிருக்தாலு 
மதசளெல்லாஞ் செகத்தப்போனப் போலேயு மதுகளு
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டைய இலை மஞ்சள் வர்ணமா யிருந்து தவரமா (புதிர்ந் ஐ 
போம். இப்படிப்பட்ட திரவியங்கள் விளைகிற ஸ்தலத்தி 
லே யிரசமுங் கெந்தகமுதலானம் திரளாய்க் கலந்திருக் 
கும். சில சமையங்களிலே ஊசிக்கார்தீமு மசப்படும், 

இந்த ஊட௫க்காக்தமானது இரும்பைத் தீன்னோடு 
சேர்க்கவு மிழுக்கவும் பண்ணுக சாரண மேதென்றா ஓந்த 
வூரிக்காந்தத்தி லண்டான சன்ன அங்கிஷங்க ளிடைவி 
டாம லத்தியந்த பலத்தோடே புறப்பட்டுக் கிட்டின ஆகா 
யத்தினாலே தகள்ளப்பட்டுத் திரும்பத் தன்னுடைய ஸ்த 
லத்தக்குப் போகிறபோது இரும்புக்குள்ளே பிரவேடத்.து 
அதைத் தன்னோ டி.முத்துக்கொண்டு போம். 

பிரதான வஸ்.துக்கசூடைய கனத்தை யறி௫றதற் 
குபாய மேதென்றால், ஒரு சதிரப் பாதீதரத்திலே யுருக 
லோக்ங்களை வார்தீதா லெம்மாத்திரங் கன மிருக்கு மென் 
வு நிறுத்தறியலாம். இந்தப் பிரகாரமாக வநேகம்விசை 

சோதனை பார்த்ததற்குப் பிற்பா டந்தப் பாத்திரத்தி ஓ 
ருக்கப்பட்ட பொன்னானது நாறு பலமுண்டானா லதிலே 
வார்த்த இரச மெழுபத்தொன்றரைப் பல மிருக்கும், இந் 
தப் பாத்திரத்திலேகானே பீயம் வார்த்து நிறுத்தால் அறு 
ப.தரைப் பலம், வெள்ளி ஐம்பத்.து நாலரைப் பலம், செம்பு 
காற்பச்தேழுபலமும். ஒரு பலத்தில் மூன்றத்தொரு பங் 
கும்.பித்தளை, நாற்பத் தைந்துபலம். இரும்பு, or pugs திரண் 
டுபலம் மகா சுத்தமுள்ள GIS SGT ald; முப்பத் தொன்பது 
பலம் ஊசிக்காந்த, மிருபத்து நாலுபலம் கருங்கல் 21 ப 
லம் கல், 14 பலம் ஸ்படிக்கம், 12 பலமு மொரு பலத்தி 

லைந்தி லொருபங்கும், தண்ணீ ரைந்து பலமும், பலத், நின் 
மூன்றுக்தொரு பங்கும் முந்திரிகைப் பழத்தின் ரசம் 51 ப 

லம்; மெழுகு 5 பலம் எண்ணெய் 41 பலம். இப்படியே 
வுயிரில்லாக வஸ்அச்களுடைய சுபாவங்களையுங் குணங்க 
ளையும் வெளிப்படுத்தின தற்குப் பிற்பாடு உயிருள்ள வஸ் 
அக்களுடைய சுபாவங்களையுங் குணங்களையும் வருகிற ௮தி 
காரத்திற் சர்வேல்வானுடைய இருபையினாலே வெளிப்ப 
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கக-ம், அதிகாரம், 

வளர் வே வஸ்அக்களின் விவரம். 

மட்டில்லாத தயையையும் அளவில்லாத வல்லமையை 
யும் கொண்டிருக்கிற பராபர வல்.அுவினாலே யுண்டாக்கப் 
பட்ட வுயிரில்லாத வஸ் துக்களுடைய சுபாவத்தையு மாச் 
சரியமான விசேஷங்களையு மாராய்ந்து பார்த்ததற்குப் பிற் 
பாடு, சர்வத்அக்கும் வல்லவரா யிருக்கிற சர்வேஸ்வரன் 
பேரி லதிக மதிகமாய்த் தோத்திரம் பண்ணுகிறதற்கும் ௮ 
வருடைய சித்தத் அக்குப் பொருந்தியிருக்கிற தருமங்களைச் 
சுறுசுறுப்போடே பண்ணுகிறதற்குக் தயாபரரான ஆண்ட 

வர் மனுவருக் குதாரமாய்த் தந்தருளின வுயிருள்ள வஸ் 
அக்களுடைய சுபாவத்தையுஞ் சாசாரணமான குணங்களை 
யும் பராக்இன்றி பரிசோ திக்கக் கடவோம். 

முந்தமுந்த இத லறியவேண்டின காவு, ஜீவப்பிரா 
களில் மூன்றுவகை யுண்டென்று சாஸ்திரிகள் சங்கே 

தீம் பண்ணினார்கள். முதலாவது,--வளர்€வன், 2-வ.- 
பஞ்சேக்திரியச் வன், 8-வ௮.--ஈரடவன். ஆகையா விந்த 
வ்திகாரத்திலே வளர்த்்தியுள்ள சவனுக்குச் சம்பந்தமா யி 
ருக்கிற வாச்சசியமான விசேலங்களைச் சொல்லிக் காட்டு 
வோம். 

அதெப்படியென்றால், புல்.லம் புட்பங்களும் விருக்ஷங் 
களும் வளர்சீவனாயிருக்கிதென்று சொல்லுகிறோம். ௮வ் 
வண்ணமே முன் சொல்லப்பட்ட செடிகளும் பூண்டுகளும் 
விரையிலே யிருந்து புறப்பட்டு முளைதீது வளர்ந்து சொம் 
புகளாய்ப் போய் அதுகளிலே யிலைகளும் அரும்புகளுங் 
காய்களு முண்டாயிருக்கி ததினாலேயும் வேரிலிருந்து ஈரம்பு 
களின் வநியாகச் சாரங்கள் முழுஅமேறி யத் 5 lL இரமத் 
தோடே மரத்தினுடைய ௮ங்வஷெங்களெல்லாம் பிழைக்க m 
தற் கெங்குஞ் சுற்றிக்கொண்டு போடிறதினாலேயு மிதெல் 
லா முயிருள்ள வஸ்அவினுடைய அடையாளமா யிருக்கும், 
ஆனா லிப்படி ப்பட்ட விருக்ஷங்களுக்குப் பஞ்சேக்திரியங்க 
ஞடைய | சீவனினற்பவடையாள முதலா யில்லாத தினாலே 
யு மூசசீதிலுண்டான வதிசயங்களெல்லாம் வளர்த்தியென் 
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இற வபிவிர்த்தியிலே யடங்கி யிருக்கெதினாலேயும் பூண்டுச 
ளிலேயுஞ் செடி.களிலேயும் வளர் சீவன் மாத்திர மிருக்கெ 
தென்று சாஸ்திரிக எங்கேரிக்கறொர்கள். இப்போது புட்பங் 
களுஞ் செடிகளும் பூமியிலே விரைக்கப்பட்டு முளைத்து வ 
ளர்ந்து பூதிதுக் சாய்த்துப் பழுக்கும் வகைகளை யெவ்வள 
வரகிலுஞ் சொல்லிக் காட்டுவோம். ௮தெப்படி.யென்றால், 
பூண்டுகளுடைய வித்து ஈரமுள்ள பூமிக்முள்ளே விரைக் 

கப்பட்டி ருக்கும்போ.து பூமிக்குள்ளே யுண்டான ஈரத்தினா 
லேயும் புகைகளினாலேயும் ஆவிகளினாலேயும் நனையப்படு 
இற ௮ந்த வித்தான.து ஈரிக்கப்பட்டு மிருதுவாப்ப் போம். 
இப்படியே ஈமர்ந்துபோன வித்து மதிலே யுண்டான நரம் 
புகளு முப்பிப்போய்ச் லஅகள் பூமிக்குள்ளே வேராய் 
விழுந்து சிலதுகள் மேலேயேறி வேரைக்கொண்டு ஆன 

சாரங்களைச் சுவிகரித் துச் சூரியனுடைய கதிர்களினாலே யச் 
த சாரத்துக்கு ௮சைவுண்டாய் மெள்ளமெள்ள வுயர்நது 
விருக்ஷங்களாய் வளர்ந்து காய்தீதுப் பழுக்கும், இதெல் 

லா மெவ்வளவாகிலுங் கண்டுபிடிக்கெறதற் கறியவேண்டின 
தாவது. பெரிய மரங்களிலே யிருக்கிறதெல்லாஞ் சுருக்கத் 
திலே வித்துகளிலே யடங்கியிருக்கறதென் றறிவாயாசு 
ஆனபடியினாலே கெொம்புகளு மிலைகளுங் காய்கள் முதலான 
அகளும் வித்தென்கிற முறிப்பிடத்திலே காணப்படலாம். 
அதெப்படியென்றால், ஒரு விசேவ.மான கண்ணாடி பூண்டு. 
அதினாலே யணுக்கள்முதலாய் மகா பெரிதாய்க் காண்பிக் 
கும். இப்படிப்பட்ட கண்ணாடியைக் கொண் டொரு வித் 
தைப் பகுத்து நன்றாய்ப் பார்த்தா லந்த வித்திலேதானே 
மரத்தினுடைய பிரதான காரியங்களெல்லாஞ் சுருக்கத்தி 
லே காணலாம். இதெல்லா மிரண் டுவமையினாலே வெ 

விப்படுத்தலாம். அ௮தெப்படியென்றால், எங்கு மடைத்தி 
ருக்கிற வறையிலே சூரியனுக் கெஇுராயிருக்கிற பக்கத்தி 
லே திட்டிவாயில் விட்டு ௮தைக் கதவினாலே யடைத் தம் 
தக் கதவிலே யொரு சிறுவிரற் பிரமாணம் வட்டத் அவா 
ரம் பண்ணினா லக்தச் இூவாரத்துக் கெநிராகப் புறத்இப் 
பட்ட வல்அக்களுடைய பிரதிபிம்பங்க ளிர்தத் துவாரத் 
அக்குள்ளே கூடி யெதிராக வுள்ள சுண்ணாம்பினாற் பூசப் 
பட்ட சுவரில் விள்.தாரமாய்க் காண்பிக்கும். ஆலாபடியினா 
லே இட்டி.வாயில் முன்பாக விருக்கிற சுவர், மரங்கள்; மிரு
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கங்கள் முதலான வல்.அக்களுடைய பிரஇபிம்ப்ங்களெல்லா 

மிந்தத் துவாரத்.துக்குள்ளே கலப்பில்லாமற் சுருக்கத்திலே 

யடங்கறுழைந்த தற்குப் பிற்பா டப்பாலே கடந்து dan Bh 

த்.துச் சுவர்மேலே பெரிதாய்க் காண்பிக்கிறாப்போலே மரங் 

சளி லுண்டாகய பிரதான ௮ங்கிஷங்களெல்லாஞ் சுருக்கத் 

இலே வித்தி லடங்கி யிருக்கெ.து மல்லாமல் விஸ்திரித்த 

தற்குப் பிற்பாடு பாரமான விருக்ஷமாய்ப் போம். பின்னை 

யும் பெரிய மனுவரிடத்தி லுண்டான ௮வயவங்களுற் த்தி 
அவங்களுஞ் சின்ன ரூழந்தையிடத்திலே சுருச்சமா whe 

இறாப்போலேடி மந்தச் சன்ன ௮வயவங்களுக் தத்.துவங்க 
ளும் ஆகாரபான நிமித்தமாகப் பெரிய மனுஷனாய்ப் போகி 
ருப்போலேயு மாத்தி லுண்டான வேரும் அடி.மரமுங் 

கொம்புகளுங் கனிகளும் வித்திலே குறிப்பிடப் பிரகாரமரி 
கச் சங்க்ஷபமா யிருக்கறெதுர் தவிர பூமிக்குள்ளே புண் 
டான சாரத்தி னிமித்தமாகவு மாவிகள் ரிமித்தமாகவு மிர் 

தச் சின்ன தத்தவங்கள் விஸ்திரித். துப் பெரிய விருக௩ 
மாய்ப் போம். இதற்கப்பா லறியவேண்டியதாவஅ: 

மனுஷரு மிருகங்களுஞ் சருமத்தினலே மூட்ப்ப்ட்டி. 

க்குமாப்போலே விருகஷங்களெல்லாம் பட்டையினாலே 

டியிருக்கறத. இப்படிப்பட்ட பட்டைகளுக்குள்ளே 

யரேக் ஈரம்புக ளெங்கும் பரம்பி மரத்தினுடைய கொம்புக 

ளெல்லாம் பிழைக்கிறதற்கு வேண்டிய சாரங்க் எிர்த நரம் 
புகள் வழியாக வேறீப்பாயும், ஆனா லிப்படி.ப்பட்ட மரங் 

களிலே யித்தனை யிலைக எிருப்பானேன்! முதலாவது. 

சர்வேஸ்வரனானவர் மனுஷருக்காக விருக்ஷங்களை யுண்டாக் 

இன இனலே யந்த மாங்களுடைய நிழலிலே மனுஷ் ரிருக்கி 
றதீற் கவரியமா யிலைகள் வேண்டியிருந்தஅ. , 

௨-வது.--புட்பங்களுங் காய்களும் பு.தசாய்ப் புறப்ப 

டுறபோ.த பச்சையா யிருக்க தினாலேயும் பலமில்லாத 

இினாலேயு மதுகளுக்கு ஆகாசத்தினுடைய கனத்தினாலே 

யும் வேறே குணங்களினாலேயு மோசம் வராதபடிக் கதூகள் 

யிலைகளினாலே மறைக்கப்படும். 

8-வத.,--சூரியனுடைய வுக்கரத்தினாலே யிப்படிப் 

பட்ட புட்பங்களையுங் கனிகளையும் வெதும்பவொட்டாம்ற் 

சூரிய கஇருக் கெதிராக இலைகளானஅகள் பரிசைபோலே
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நிற்கிறது, ஆனால் சூரியனுடைய வுஷ்டணமானஅ கனி 
கள் பழுக்கிறதற் கவசியமாய் வேண்டி. யிருக்கிறதினாலே 
விருக்ஷங்களி: லுண்டான இலைகள் தாறுமாறாகக் தழைத்தி 
ருக்கிறதென்று காண்பித்திருந்தா லுஞ் சூரியனுடைய கதிர் 
களிற் ॥லதுகள் தழைகளுக்குள்ளே பிரவே?த்து ஆன 
வகையோடே மாத்திரற் கனிகள் மேலே படுஇறசற்குச் சர் 
வேஸ்வரனுடைய மட்டில்லாத சாமர்த்தியத்தினாலே ஸ்தா 
பிக்கப்பட்டதென் றஐனுபவ சித்தியினாலே கண்டுபிடிக்கி 
றோம். 

4-வது, --மரத்தினுடைய சாரமானது திரளாய் ஈரம் 
புகள் வழியாக முட்ட வேறுகிறதினாலே ய.துகளை யிலை 
கள் சுவிகரியாமற்போனா லீரத்தினுடைய .மிகுதியினாலே 
காயாமலும் பழுக்காமலு மரங்கள் முழுதுங் செட்டுப்பொ 

மென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. 

இதுவும்ல்லாமல் இலைகளானவை வடக் கட்டுகிறுப் 
போலே சாரத்தின் கீனமுள்ளஅமாய்ப் பதமில்லாச.தமா 

யிருக்கிற அம்கிஷுங்களைச் சுவிகரித்் துப் புட்பங்களுக்குங் 
கனிகளுக்கும் பகமுள்ளதுமாய்க் காய்ந்இருக்கறெதுமா 
யிருத்ெ சாரத்திவுடைய அங்கங்களை af GE» @ Gob 
மகாப் பிரயோசனமா யிருக்கெ தென்பதற்குச் சந்தேக் 
மில்லை; ௮ந்த நியாயத் னாலே மரங்களுடைய இலைகளுக்கு 
வாசனை கொஞ்சமா யிருக்கும், புட்பங்களுங் கனிகளு 
மெத்தப் பரிமளிக்கும். அவ்வண்ணமே சுகந்தமான. 
உலரப்பட்ட ௮ங்கி வங்களினாலே கூட்டப்பட்டதா யிருக் 
இறதென்று சாஸ்திரிகள் சொல்லுகிறார்கள்?” ௮ந்த நியாயத் 
தினைலே பழங்களும் மகா ௬கரமரயிருக்கும். ௮வ்வண் 
ணமே கனிகள் பழுக்கிறதற்குச் சாரத்தினுடைய அங்கி 
ans ஓலர்கததுமாய்ப் பதமுள்ளஅமா யிருக்கவே 
ணும். 

இனி பூமிமேலேயுள்ள இலைக்கறிகளையும் எண்ணப்ப 
டர்தபுட்பங்களையும் பழுக்க விருக்ஷங்களையும் உற்றுணர்ந் 
அ விசாரிக்கிறபோ ததுகளை யளவில்லாத கருபாகடாக்த் 
தோடே தந்தருவின பராபர வல். துவின்பேரிலே தோச் 
இ.ரம் பண்ணவேண்டாமோ? காய் கறிகளசுடைய , இலக்கத் 
தைப் பார்க்கும்போது எண்ணிக்கைக்குள்ளே யடக்கா
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திதா யிருக்கிறதென்று காண்பிக்கிற ௪. அதெப்படியென் 
ரூல், சிலஅகள் பூமிமேலே வளருகிறது, சிலஅகள் பூமி 
யின்$ழே இழங்குகளாய்ப் பெருக்கிற து. மனு ருடைய 
குணங்களுக்குத் தக்கது லதுகள் குளிர்த்தி யுண்டாக் 
கும், சிலஅக ஞிடணிக்கும், சிலஅகள் பத்தியத்துக்கா 
கும், சலஅக ளாசோக்கியக் காரருக்காகும், சா லங்களுக்குத் 
தீச்க்து வெவ்வேறே காய்கறிகள் இடைத்துக்கொண்டு வு 
ரும், சிலஅ.கள் மனுஒருக் குதவாமற்போனால், மனுஷருக்கு 
வேண்டிய மிருகங்களுக்குதவும், சிலதுகள் பக்ஷிக்கிறதற் 
குதவாமற்போனால், வியாதஇிகளுக் கவுழ்தமாயிருக்கும். இப் 
படிப்பட்ட சஞ்சீவிகளுக்குள்ளே சலெதுகள் வாதத்தை 
யடக்மும், சிலதுகள் பித்தத்தை யமர்த்தும், சிலதுகள் 
சிலேவ்மெத்தை யறுக்கும், சிலதுக ளிரத்தத்தைச் சுத்த 
மாக்கும், சலதுகள் வயிற்றுக் குஷ்டணத்தை வருத்திவிக் 
கும், சிலுகள் கல்லீ ரலுடைய வுஷ்டணச்சை யமர்த்தும், 

சிலஅகள் கல்லீரலிலே யுண்டான மணலைக் சராத்அப் 
போடும், சல.துகள் கண்களிலே யுண்டான புகைச்சலைத் 

தள்ளி மகாப் பிரகாசம் வருத்திவிக்கும், சிலஅுகள் ஊூக் 
காந்த மிரும்பை யிழுக்கிறுப்போலே சரீரத்தி லுண்டான 
துற்குணங்களை யெல்லாச் தன்னோகூட விழுத்துக்கொண் 
டுபோம்; இதுமுகலான விசேஷங்களை நன்றுய் விசாரித்த 
சாஸ்திரியானவர் பராபர வஸ்துவைப் பார்த்துத் திருவு 
ளம் பற்றின தாவது; (இ! அளவறுக்கப்படாத கிருபாகடா 
க்ஷம்தைக் கொண்டி ருக்கி ஆண்டவரே மனுவினை யிர கூதிக் 
கத்தக்கசாக வெண்ணப்படா,த வுபகாரங்களைப் பண்ணினா 
௮ மிப்படிப்பட்ட உபகாரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுகிற 
துரோகிகளாகிற மனுஷர் நன்றியறியாதவர்களா யிருகதூ 

தேவரீரைச் சட்டைபண்ணாமலுச் தேவரீஸா நினையாமல் 
தங்களுடைய பொல்லாத விச்சைகளைத் தீர்க்கத் திரிகிறார் 
களொழிய மற்றப்படி. யல்லவென்றார்.”' 

மேலும் புட்பங்களுடைய வதிசயமான விசேலங்களை 
யாராய்ந்து பார்த்தா லின்னம் பராபர வஸ்துவை யஇிக 
மாய் ஸ்துஇிக்றதற்கு நியாயமுண்டு, அதெப்படியென் 
ரூல், பரபர வள்அுவானவர் நல்ல பிதாவைப்போலே ஈ 

மக்கவசரமானதுகளைக் தந்தீருளினஅமல்லாமல் ஈமக்குச்
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சந்தோஷம் வருத்திவிக்கத் தக்ககாக எண்ணப்படாத பரி 
மள புட்பங்களை யுண்டாக்கனார். அந்தப் புட்பங்களுடை. 
ய விநோதத்தையு மலங்காரத்தையும் பார்க்கும்போ தெங் 
களுக்கு ஈற்க்சங்களை விசுற விந்தப் புட்பங்களி னிமி 
த்தமாக ௮வைகளைப்படைச்ச தயாபரரான கர்த்தரை ஸ் 

ஆதிக்க மனது வருமொழிய மற்றப்படியல்ல. இப்படி ப்பட் 
ட் புட்பங்களுடைய எண்ணிக்கையைச் சொல்லுஇறவனார்? 
மல்லிகை, முல்லை, இருவா க்ஷி, செண்பகம், பிட்ட, மருக் 
கொழுக்கு தாமரை, செங்கழுநீர், அல்லி, ஆம்பல், நீர்க் 
கோட்டான், குங்குமம், முளரி, மகிளம்பூ, அசோகு க. 
வளை, வாடாமல்லி, அலரி; செந்தாமரை, அரவிந்தம், பற் 
பம், பங்கசம், புண்டரீகம், குமுதம், கொன்றை, மயிற் 
கொன்றை, பன்னீர்ப்பூ, புன்னைப்பூ, சூரியகாந்தம், லிரியு, 
ரோசம், இதுமுதலான எண்ணிக்சைக்குள்ளே யடங்காத 
௮கேக புட்பவளங்களைச் சொல் ஓூறதார்? இப்படிப்பட் 
ட புட்பங்களை கந்தவனங்களிலேயும் பருவதங்களிலேயுஞ் 
சிங்காரத்தோப்புகளிலேயும் விஸ்தரண-த் தோட்டங் காடு 
முதலான வனங்களிலேயுங் குளங்களிலேயுக் தயாபரரான 
கர்த்தர் தாரளாய்ப் படைச்தார். அ.துகளுக்குள்ளே ல 
புட்பங்கள் கெம்பு போலேயும் வச்சிரம்போலேயுங் தோ 
மேதகம்போலேயு மற்றுமுள்ள ஈவரத்தினங்கள் பிரகார 
மாகவுமிருக்கும். இப்படிப்பட்ட வர்னங்களுடைய பிர 

காசத்தையுங் காந்தியையும் இதழ்களுடைய வின்பத்தை 
பும் விகோதத்தையும் பரிமளத்தையும் வர்னிக்கிறவனார்? 
இராத்திரி காலத்திலே சோதிமண்டலங்களிலே யெண்ணப் 
படாதிருக்கும் ககூதிதிரங்களைப்போலே இவைகளும் நங் 
தவனங்களிலேயு மற்றுமுண்டான விடங்களிலேயும் சரகர் 
களுக்கும் நட்சத்திங்களுச்குஞ் சமானமாய் எண்ணிக் 
கைக்குள்ளே யடங்காத புட்பங்கள் பிரகா௫க்கும். 

இப்படி ப்பட்ட் புட்பங்களுக்குள்ளே மகா சிங்காரமா 
ன செந்தாமரைப் பூவை யோரு மகாத்துமா வானவர் தன் 
கையிலே பிடித்துக்கொண்டு அந்தப் பூவைப் பார்த் 
அதீதிருவுளம் பற்றினதாவது. சர்வத துக்கும் வல்லவரா 
GEE p பராபர வஸ்.துவானவர் ஏனுன்னை. யுண்டாக்க 
ஞர்? எந்தக் கருத்தோடே பெந்தச் தாற்பரியக்தோடே
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யுன்னைப் படைத்தார்? அசரீரியா யிருக்கிற ஆண்ட வருக் 
கும் ௮வருடைய சம்மனசுகளுக்கும் உன்னாலாகிற பிரயோ 
சன மொன்றுமில்லையே, மனு வருக்கும் நீ அவசரமான வ 
ஸ்அவல்லவே, ஆனப டி.யினாலே இவ்விய பிதாவாயிருக்க 
ற சர்வேஸ்வரனுடைய மட்டில்லாத கிருபா கடாக்த்தை 
யெவ்வளவாகிலுங் கண்டு பிடிக்கிறேன், அ௮தேதென்றாற் 
கர்த்தருக் கடிமையா யிருக்கிற வெனக்குச் சச்தோவத்தை 
வருத்திவிக்கச் சிச்தமாயிருக்ததினாலல்லோ உன்னைப் படை 
த்தாரொன்ற.துந் தவிர இந்த வார்த்தை யருளிச் செய்ததற் 
குப்பிற்பாடு பராபர வஸ்அவைப் பார்த்து ௮த்தியந்ச பத் 
தியோடே விண்ணப்பம் பண்ணின தாவது, ஆ! அளவில் 

லாத மகிமையுள்ள ஆண்டவரே நீசப் பூச்சியொயிருக்கிற 
வென்மேல்௮த்தியக்த தயையாயிருந்அ நான்பிழைக்கிறதற் 
கு வேண்டிய ௮வசரமான காரியங்களைத் தந்தென்னை யிர 
அஷ$ிக்கிறதுமல்லாமல் அடியேனுக்கு மகழ்ச்சி வருத்திவிக்கி 
ற,தற்காக விந்தப் புட்பத்தைபு மின்னமு மகேகவிதமுள்ள 
மலர்களையுஞ் சிருஷ்டித்த இனாலே தேவரீருக்கு மட்டில்லா 
த தோத்திர முண்டாகக்கடவ.”' இதுவுமன்றி அளவில் 
லாத ஞானத்தைக்கொண் டிருக்கிற தேவரீ ரொருகாளைக் 

டூள்ளே யழிர்.துபோகிற விந்தப் புட்பத்தை யிதீதனை வே 
டி.க்கையான வர்னங்களினாலேயும் விரோதமுூள்ள இணக் 
கத்தினாலேயு மலங்கரித்திருக்கின்றதினா ஓம்முடைய தே 
வ சுபாவத்திலே மனோவாக்குக் கெட்டாததுமாய்ப் புத்தி 
சந்நிதானத்திலே யடங்காததுமா யளவறுக்கப்படாததுமா 
பிருக்கிற பெருமை மகிமை ர்த்தி குணாதிசயமுதலிய 
௮௩நத ஈன்மைகளுடைய கரைகாணாத கருணாசமுத்திரமா் 
யிருக்கி ரொஒன்பதற்குச் சந்தேகமில்லையே இப்படிப்பட்ட 
மட்டில்லாத நன்மைப் பிரவாகங்களைப் பிரத்தியகூமான 
தெரிசனத்தினாலே காண்கிறதற்குமதுகளைத் தெரிசித்து ௮ 
தீனாலே வருற சந்தோவத்தினுடைய பரிபூரண பூர்த்தி 
யை யெனக்குச் தந் தருளுமென்றார். இப்படியே யிர்தம 
காத்துமாவானவர் புட்பங்களைப்பார்ச்.௮,த் தியானம் பண் 
ணினாப்போலே நீயுக் இயழனிப்பாயாச, 

இப்போது விருக்ங்களுடைய வகையிலே யறிய 
வேண்டின ல விசேஷங்களை-ச் சொல்லிக் காட்டுவோம்.
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அதெப்படியென்றால், முந்தமுந்த அந்த மரங்களுடைய 
எண்ணிக்சையைச் சொல்லுகிறது மகா அ௮ரிமையா யிருக் 
கும். அ௮தெவ்வணமென்றால், தென்னைமரம், கழுகு, வா 
மை, பனை, கரும்பு, பலா, சனி, கொய்யா, கெல்லி, இஓுப் 
பை; ஆலத்தி, அரசு, இச்௪ு, புளி; முந்திரிகை, கொட்டை 

மேந்திரிகை, அகத்தி, முருங்கை, ஆத்தி, இலவு, வேம்பு, ஐ 
இ, புன்னை, புங்கு, பூவரசு, நாரச்தை, எலுமிச்சை; கொ 
முஞ்சி, அழுஞ்சி, மாகளை, கொம்மட்டி, மாவிலங்கு; தேக் 

கு, மூங்கில், பாலை, வெட்பாலை, நுணா, கருவேல், வெள் 

வேல், அ௮டம்பு, அசோகு, எட்டி, முருக்கு, இலந்தை, நவ் 
வல், ஈரிஈவ்வல், நெட்டி, நரியிலந்தை, கடம்பு, கலுகிலுப் 

பை, வரப்பூலா,களச்ச), இண்டு, மருக்காலை, உசிலை, வனனி, 

பாதிரிமாம் இது முகலான ௮கேக விருகஷங்களையு மதுக 
ஞருக்குண்டான சுபாவங்களையும் குணங்களையும் பிரயோச 
னங்களையும் ஈகன்மைகளையும் சாஸ்திரிகளெல்லாருங் கூடினா 

அஞ் சொல்லமாட்டார்கள், இந்த விருக்ங்களுக்குள்ளே 
சிலது பழுக்கும் சிலது பழுக்காது, கலது மிருகங்க 

ஞூக்கும், சிலது மனுஷஒருக்கும், சில. நிழலுக்கும் உத 
வும். வெவ்வேறே காலங்களில் வெவ்வேறே மரங்கள் 
காய்க்கும், ஒருமரத்துக் கொருபெயர்மாதீதர மிருந்தாலு 
மதிலே யகேக சாதஇிகளடங்கி யிருக்கும், இந்தப் பிரகா 
ரமாக வாழமைக்கொருபெயரா யிருந்தாலு மதிலே மொக் 
தன், ரஸ்தாளி, கருவாழை, செவ்வாழை; காடன் இது 
முதலான பலசாதிக ஞண்டாயிருக்கும். 

இதற்கப்பா லறியவேண்டினதாவ௮! ; இற்ப சாஸ்தி 
ரிக ளானவர்கள் அரண்மனை கட்டதீதக்கசாக முந்த 

முந்தி ௮ஸ்இவாரத்தைப் பறிக்கிறுபபோலே மரங்கள் 
வளருகிறதற்கு முன்னே தன்னுடைய வுயரத்துக்கும் 
பருமத்துக்கும் தக்கது பூமிக்குள்ளே வெகு விசாலமாய் 
வேரோடப்பண்ணும். அதின்பிறகு ௮டிமாம் தாண்போ 
லே வளர்ந்து மரத்தினுடைய தலையையுங் சைகளாகெ 

கொம்புகளையஞ் சுமக்கும். இலைகள் மயிர் மேரையாக 
விருக்கும். புட்பங்களும் பழங்களு முடமைகள்போலே 
பிருக்கும். ஆனாலக்த புட்பங்களும் பழங்களு மிலைகளு 
முழுஅர் தனக்குள்ளாகச் சரியா யிருக்குதென்று காண்
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பித்தாலும் பத்தும் பத்தா யதுகளைத் தனித்தனி 
யே பார்க்கும்போது இலை இலைகளுக்கும் பூ பூக்களுக்கும் 
பழம் பழங்களுக்கும் மூழுதுஞ் சரியா யிருக்கப்போகிற 
தில்லையென்று பிரத்தியக்மாகும். வர்ணத்திலே யானா 
அம் பருமத்திலேயானாலும் ௮ங்கஷெங்களுடைய இணைக் 
கத்திலேயானாலும் ரூபதீதிலேயானாலு மெவ்வளவாகிலும் 
வித்தியாசமா யிருக்குமென் றங்&கரிக்கக் கடவதாகும், இ 
திலே பராபர வஸ். துவினுடைய அளவில்லாத விமரிசை 
யையுஞ் சாமர்த்தியத்தையுங் காணலாம். ௮தெப்படியென் 
ரூல் ஒரு சித்திரக்காரன் பச்சை வர்னச்தனாலே 4000 இலை 
வித்தியாசமாக வெழுதமாட்டான், கடவுளோவென்றால் 
கோடாகோடி யிலைகள் புட்பங்கள் பழங்களை யுண்டாக்கி 
னாலும் தங்களுக்குள்ளே பின்னபேதகமா யிருக்குமல்லாம 
லொன்றுக்கு ஒன்று முதலாய்ச் சரியாயிருக்கப் போடற 

தில்லை. இப்படிப்பட்ட பழங்களை வர்னிக்கிறதற் சவகாச 
மில்லாமற் போனாலு மதுகளுக்குள்ளே யொரு பழத்தை 
யானாலு மெடுத்துச் சோதித்துப் பார்ப்போம், 

... ஒருமாதளம் பழத்தைக் கையிலே பிடித்.து முழுதுந் 
இர விசாரித்தாயானா லதிலே மகா வதிசுயமான விசேஷங்க 
ளைக் காணலாம். முந்தமுர்த சூரியனுடைய வுக்கிரத் இனா 
லேயும், ஆகாசச்திதுடைய பலபல அற்குணங்களினாலே 
யும், காற்றுகளினாலேயு மோசம் வராதபடிக் கெங்கும் தன 
கோட்டினாலே மூடியிருக்கும். பலபல வர்னங்களினாலே 
யலங்கரிக்கப்பட்ட ௮5 வோடு புறத்தியிலே கெட்டியா 
யிருக்தாலு முள்ளே மகா மிருதுவாயிருச்சிறது, மாதசோாக 
esau Gen களெல்லாம் ௮நேக ௮ங்கணங்களிலே பிரிக் 
திருக்கிறது. அந்தப்பலபல ௮ங்கணங்களை மசா மிருத 
வான சரும மூடியிருக்கெ௮. ௮கதத் தோலானது மிருது 
வாயிருக்கிறதற்குக் காரணமேதென்றால். பச்சையாயிருக் 
கிற விரைகளுக்குக் கேடு வராதபடி.க்கு இப்படி. மெல்லிய 
தாயிருக்கும், இசல்லாம லொரு ௮ர்கணகத்திலே யண்டா 
னவிரைக எழிர்அபோனால் மற்ற ௮ங்கணத்அக் இப்படி வ 
ராதபடிக்கு அந்தச் சருமர் தடையாயிருக்கின்றஅு. இது 
வுக்தவிர .கெம்புகளைப்பார்க்க மகா பிரகாசமா மிருக்கிற 
௮ந்த மாகளை விரைகளி ஜெவ்வொன்றுக்கு மோர் சிறிய |
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வா.லுண்டு ௮ந்த வாலைக்கொண்டு மரத்தி லுண்டான சா 
ரதீகைச் சுவிகரிக்து ௮தனாலே பிழைத்திருக்கும், இப்ப 
டிப்பட்ட ஆச்சரியமான பழங்கள் சகல பழமங்களுக்கும் 
இராசாவைப்போலே யிருக்கிறதென்கிற அடையாளமாக 
முனையிலே மகா இங்காரமான முடியினாலே சோடிக்கப் 
பட்டதா யிருக்கறது. HHS முடியைப் பார்த்துத்தான் 
லோகத்தி லுண்டான பேர்போன விராசாக்க ளெல்லா 

ரூம் தங்கள் தலையிலே கிரீடங்களைச்செய்து தரித்அக் 
கொண் டிருக்கிறார்களென் றெண்ணலாம். கடைசியிலே 
யிப்படிப்பட்ட மாரங்களம், புட்பங்களும், பூண்டுகளும் 

நரள் வட்டத்திலே யழிந்து போகா£ருக்கும்படிக்குப் 
பராப.ரவஸ்துவானவ ரதிசயமான வோ ருபாயம் பண்ணி 

பிருக்கிறார். அதேதெனில் சகலமான புல்லுகளும், புட் 
பங்களுந் தங்களுடைய சாஇக்குத்தக்கது எண்ணப்படாத 
விரைகளையும் எண்ணப்படாத கஇிழங்குகளையுங் கொட்டை 
களையும் வித் அக்களையு முண்டாக்முகிறதற்குப் பலமுள்ள 
அமாய் அந்த விரை வித்து கொட்டை முதலானஅகளர் 
லந்த எண்ணப்படாத செடிகளை நவமாய் முண்ப்பிக்கற 
தீற் கேதுவுள்ளஅமா யிருக்கின்ற. 

அ௮தெப்ப்டி யென்றால் யாதாமொருவிரையைக் கையி 
லே பெடுத்துப்பார்த்தால், மூதலாவ.--அதைச்சுற்றி 
பிருக்கிற அந்தந்தச் சாதிகளுக்குத் தக்கசாகிய மேலச் 
தோலையாவது ஓட்டையாவது காண்போம். 2-வ.த.--இத் 

தோலுக்குள்ளே ௮ல்லஅ ஓட்டுக்குள்ளே யோர்மெல்லிய 
தோலைக் காணலாம். 9-வது,--௮௧ற் கடியில் இருபிளப் 
பாய் ௮ல்லஅ பகுக்கக்கூடாததாகிய (இவைகளிற் சிலதை 
அரிசியென்றுஞ் சொல்லப்பட்ட) பருப்பிருக்கின்ற௮. 

4-வ.--அர்தப்பருப்புக்குள்ளே மிகவுஞ் சிறியதும் மிரு 
அவுமான ஓர் முளையிருக்கன்றஅ. 5-வது.--இர்த முளை 

பிற் பின்னுலுண்டாகப்போகிற இலை, பூ; காய், கனி முத 

லாயினவைகள் அடுக்கடுக்கா யிருக்கின்ற த. இவ்வடுக்கு 
EM STH சகலவித செடிகளுக்கும் ௮வைகளிலுள்ள யா 
வற்றிற்குங் காரணமா யிருக்கின்றது. ௮தெப்படியென்ரால், 
விரைாயானஅ௮ புதைக்கப்பட்ட மறுதினத்தில் அல்ல.து 2-ம் 
9-ம் 4-ம் 5-ம் இனத்தில் அந்தந்த ஜாதிக்குச் தக்கதுபோல



வளர்வே வஸ்துக்களின் விவரம், ட்டு 

முளைக்கும், 65 முளையைச் சூழ்ந்திருக்கும் பருப்பான 
அ அதற்கு ஆகாரமாயிருக்கும், வேரன்று சொல்லப்படு 
இற ௮டிபாகமானஅ மேலே இளம்பிப் பின்பு பூமியிலுள்ள 
சலத்தை யிழுக்கும்படிக்கு விரையை ௮ல்லது கொட்டை 
யை வளைத்துக்கொண்டு புமிக்குள்ளே செல்லுகின்றது. 
மேற்பாகமாகிய முளையானஅ தலை£€ழாய் சாட்டப்பட்டிரு 
ந்தபோதிலும் வளைத். துக்கொண்டு மேலே ௫ளம்பித் துவச் 
கத்தில் நுட்பமான இலைகளையும், பின்பு கணக்கற்ற தடித்த 
இலைகளையும் பற்பல கிளைகளையும், பூ, காப்கனிமுதலாயின 
வைகளையும் தருகின்றது. அடி.பாகமாகிய வேரானது ௮ 
நேகவசகைப் பிரிவுகளாய் உள்ளே நழைந்து விருக்ஷங்களை 

அல்லது செடிகளை விழவொட்டாமல் காலு பக்கங்களிலே 
பும் இழுத்துப் பிடி தீதுக்கொண் டிருப்பதுந்தவிர ௮வ்வேர் 
களின் முனையில் மிகவும் எளிதாய் ஜலச்தைக் கிரடிக்கத் 
தக்கதாய் கடவுளா லேற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற மிருது 
வான பஞ்சுபோன்ற வேர்களால் பூமியி லஓுண்டான ஜலங் 
களை புறிஞ்சி பட்டைகளின் வழியாயும் கர்ப்பத்தின் வழி 
பாயும் மேலே யேற்றுகின்ற.து. ஆகையால் யாதாமொரு 
இலையைக் கையிலே யெடுத்து உற்றுப்பார்த்தால் அதிலே 
அளவிறந்த சளைகளாக வோடுகின்ற ஈரம்புகளைக் காண் 
போம். ௮வைகள் பூண்டுகளிலுள்ள சாரத்தை இலைகளின் 
எப்பக்கத்திலுஞ் செலுத்திக் காப்பாற்றிக்கொண்டு வரு 
இன்ற குழல்களா மிருக்்ற.அ. இப்படியே பூவினிதழ் 
களையும் காய் கனிகளையும் யோடக்கவேண்டி.ய.து. இதுவுக் 

தீவிரப் பூமியிலே நீரில்லாமற் காய்ந்திருக்கும் தருணங்க 
ளிற் குளுங்காற்றின் வழியாய் வருகிற ௮ப்புவின் ௮ங்கெங் 
களை இலைகளானது கிர௫த்து வேர்மட்டும பாய்ச்சுகின்றது;, 

இப்படியே வளர்சீவனுக்குச் சம்பந்தமாயிருக்கிற வி 
சேலங்களையெல்லாம் வெளிப்படுத்தினமையால் இனி 
பஞ்சேந்திரிய வனுக்கடுத்த வர்த்தமானங்களைச் சர்வேல் 
வரனுடைய அனுக்கிரகத்தினாலே வருகிற அ௮திகாரத்திலே 
கூடினமாத்திரம் வெளிப்படுத்துவோம்,
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௧௨-ம், ௮.தஇகாரம், 

பஞ்சேந்திரியச் 2வசெந்துக்களுடைய விவரம். 

புட்பங்க ஸிடத்திலேயும், விருக்ங்க எிடத்திலேயு 
மெத்தனை யதிசயமான விசேவங்க எடங்கியிருந்தாலு ம 
அகளுக்கு வளர்த்தியாகிற வேன்மாத்திர முண்டாயிருக்கி 
2படியினாலே அவைகளெல்லாம் பஞ்சேந்திரியங்களை யு 
டைய இவனைக்கொண்டிருக்கற யெல்லாப் பிராணிகளுக் 
குங் இழ்த்தரமா யிருக்கிறதென் றங்கேரிக்கக் கடவதா 
கும். அவ்வண்ணமே பஞ்சேந்திரியச் சவனுள்ள வஸ்து 

களுக்கு வளர்த்தியாகிற அபிவிர்த்தி யுண்டாயிருக்கிறது 
மலலாமல் * அப்பாலே கடந்து சுவை ஓளி, ஊறு, 
ஓசை, காற்றம், என்னும் பஞ்சேந்திரியங்களுக்குச் சம் 
பந்தமாயிருக்கிற சேஷ்டைகளை யெல்லாம் பண்ணுகிறது 
னாலே வளர்சீவனுள்ள வஸ்்துவென்னப்பட்ட யாவையும் 
விட. இவைகள் மிகவு மஇூசயித்திருக்கிற தென்பதற் 
குச் சந்தேகமில்லை. இப்படிப்பட்ட பஞ்சேந்திரியங்களு 
டைய சுபாவத்தையுங் குணங்களையும் வெளிப்படுத்தக் 
தக்கதாக இவ்விடத்திலே யவகாச முண்டென்று காண் 
பித்சாலும் இனிமேல் வரப்போகிற அ௮திகாரங்களிலே பிண் 
டத்தின்மேல் வியாக்கியானம் பண்ணும்போது பஞ்சேந்தி 

ரியங்களுக்கடுத்த வதிசய விசேஷங்களை விஸ்தாசமாய்த் 
தெரியப்பண்ணப் போடுறதினாலே பிந்த அதிகாரத்தில் 
யோசனை புத்தியில்லாமழ் பஞ்சேந்திரியச் ”வனைமாத்திரங் 
கொண்டிருக்கிற மிருகங்களுடைய சாமர்த்தியக்தையும் 
அதற்கடுத்த வற்புத வர்த்தமானத்தையும் வெளிப்படுத்து 
வோம். முந்தமுக்த அறியவேண்டின சாவது, மிருகங்க 
ளிற் சிலதுகள் ஊர்வன, சிலதுகள் ஈடப்பன; சிலவதுகள் 
பறப்பள. இந்தப் பிரகார முண்டாயிருந்தாலுஞ் சாங் 
கோபாங்கமான மிருகங்களுக்கு மாத்திரம் பஞ்சேக் இரியங் 
சளும் உள்ளிர்இரியங்களும் நினைவு மதிக்கிற சத்தியு மிருக் 
கும். மற்றச் செக்அகளுக் கிப்படி. கடையாதென் றங்கே 
ரிக்கக் கடவதாகும். இந்தப் பிரகாரமாக ஈத்தை, நெட்டு 
இ, ஊமச்சி, நகர்வண்டு, நாக்குப்பாம்பு முதலான பூச்சிக 
ளுக்கு நினைவுஞ் செவிபுமில்லை, ஏவும்பு, செல்லு முக 
லான களுக்குக் கண்ணில்லை, இப்படியே மற்றுமுண்டா
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ன செந்அக்களுடைய விஷயத்திலே யோிக்கக் கடவாய், 
ஆனால் பஞ்சேச்திரியங்களைச் கொண்டிருக்தாஓஞ் சரி ௮ல் 
லது ௮வைகளிலே சிலதுகளைமாத்திரங் கொண்டிருந்தர் 
௮ஞ் சரி ௮ந்த மிருக செந்துக்களிலே விளங்குக ஆச்சரி 
யமான சாமர்த்தியத்தைப் பார்க்கும்போ தவைகளை யது 

களுக்குத் தந்தருளின சர்வேஸ்வரன்பேரிலே தோத்திரம் 
பண்ணவேண்டியது நியாயமா யிருக்கின்றது. இவைகள் 
சொண்டிருக்குஞ் சாமர்த்தியங்களில் விசேஷமாய் நாலுகாரி 
யங்களை மாத்திரம் பரிட்சிப்போம். அதெப்படி யென்றால்: 
முதலாவ௫.--மிருகங்கள் தாங்கள் பிழைக்கறெதற்ருப் 
பண்ணுகிற வுபாயங்களையும், 9-வ.--தங்களுக்கு மோ 
சம் வராதிருக்கப் பண்ணுகிற தச்இரங்களையும். 9-வ.-- 
தாங்க ளாரோக்கியமா யிருக்கிறதற்கும், வியாதியாயிருந் 
தா லந்த நோக்காட்டைசக் தள்ளுகிற தற்கும் உபயோகம் 
பண்ணுகிற ஓளவதங்களையும். 4-வது, தங்களுடைய 

குஞ்சு குட்டிகளைக் காப்பாற்றுறெதற்குக் கொண்டிருக்குங் 
கவலைகளையும் வெளிப்படுத்துவோம். முந்தமுந்த அளவில் 
லாத தயையைக்கொண்டிருக்கிற சர்வேஸ்வரனானவர் சகல 
மன மிருகங்களும் பிழைக்கிறகற்கான இரைகளைப் படை 
தீத மல்லாம லந்த இரைகளை யவைக ளறிகிறதற்கும் 
பரிக்ஷிக்கிறதற்கும் வேண்டிய சாமர்தீதியத்தையும் தந்தர௬ு 

ளிஞர். இந்தப் பிரகாரமாக ஆமோடு முதலானவகள் காட் 
டிலே திரியும்போ ததிலே யெண்ணப்படாத புல்லுக் 
ஞுண்டாயிருக்க வதுகளிற் சிலதுகள் விஒ.த்தைக் கொண் 
டிருக்கிறதுமாய் வர்ணங்களைப் பார்க்கும்போ தாரேரக்கி 
யம் வருத்திவிக்கிற புல்லுக்கு முழுதுஞ் சரியொத்ததுமா 
யிருந்தாலும் புத்தியில்லாத இந்த மிருகங்கள் வைத்திய 
சாஸ்திரங்களை யறியாமற் போனாலுஞ் சர்வேல்வா னவைக 
ஞுக்குச் தர்தருளின சாம தீதியச்தினாலே ஈஞ்சுள்ள புல் 
௮களைத் தொடாமல் தங்களுக்கான புல்லுகளைமா தீதிர 
மேய்கின்றன. இதல்லாமல் ஆட்டுக்குட்டி. பிமர்தவுடனே 
ஆயிரம் ஆடுகளுக்குள்ளே அன தாயைத் தேடி மற்ற வாடு 
களைச் சட்டைபண்ணாமல் தனு தாய் முலையிலே மாத்தி 
ரம் பால் குடிச்ச ஆசையாயிருந்து ௮தை க் கண்டவுடனே 
யூட்டப்போம். இப்படியேசானே தாயான அகேகம் 

ஆட்டுக்குட்டிகளைச் சட்டைபண்ணாமல் தனது குட்டியின் 
9
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சக்கக்கைச் கேட்டவுடனே யதன்கிட்டே வோடும். : 
விஷயத்திலே மேய்க்கிறவனுக் கநேகம் விசை யடையாள 
மதியாமல் மோசம் வந்தாலும் தாயாட்டுக்கும் குட்டியாட் 
டுக்கு மொருக்காஒு மோசம் வந்ததில்லை. இதல்லாமற் பசு 
மாடு, ஆடு, ஓட்டக முதலானஅகள் பகல்கேரத்தில் நிரம்ப 
மேய்க்ததற்குப் பிற்பா டந்த புல்லுகளை நன்றாய் மெல் 
லாமல் விழுங்கெ இனாலே யிராத்தஇிரி காலத்தில் மறுபடி 
வா.பில் வரப்பண்ணி மெள்ளமெள்ள மென்று மறுபடி புட் 

கொண் டெளிதாய்ச் செரித்துப் பாலாய்ப் போகும், அந்த 

நியாயதீதினாலே யதிகாலமேயு மிராத்திரி காலத்திலேயும் 
பால் கறக்கலாம். வேறே மிருகங்கள் பிழைக்கறெதற்குப் 
பண்ணுகழ தந்திரங்க ளெண்ணிக்கை யில்லை, இதற்கப்பா 

லறியவேண்டின தாவது, 

பற்பல மீருகங்களுச்ரு வெவ்வேறே யிரைக ளுண் 
டாயிருக்கிறபடியினாலே யாகாயத்திலானாலும் பூமிக்குள் 
ளென்கிலுந் தண்ணீர்க்குள்ளே யாகிலு முண்டான தஇனிக 
ளை மிருகங்கள் பராமரிக்கிறதற்கு அதற்கேற்ற எத்தனங்க 
ளாகிற விசேஷமான அவயங்களைக் கட்டளையிட்டார். இந் 
தப்பிரகாரமாகச், சங்கம், புலி முகலான துஷ்ட மிருகங்கள் 
வேட்டை நிமித்தமாகத் தப்பிப் பிழைக்கவேண்டி யிருக்கி 
றஇனாலே பிடிக்கிறதற்கும் கடிக்ெதற்குங் கடினமான பற் 
களையுங் கரேருள்ள நிகங்களையும் ஓடுகிறதற்கு லகுவை 
பூங் கர்த்தர் கட்டளை பிட்டார், அந்த Burg Re Ca 
வேட்டையாடுகிற ப௯ஷிகளுக்குக் கால்களிலே பலத்த நகங் 
களும், கூர்மையுள்ள.துமாய் வளைவுள்ளஅமா யிருக்கிற மூக் 
குங், கத்திபோ லிருக்கிற தாள்வாயு முண்டாயிருக்கும், கா 
கங் கழுகுமுதலிய பிணங்களைத் தின்கிஉ பக்ஷிகள் பிரே 
தங்களுடைய மாற்றத்தை யொருகாத வழியிலே கண்டுபி 
டூக்மும். தானியங்களைத் இன்கிற பக்ஷிகளுக்கு மூக்கு வ 
ளையாமற் கூர்மையாயிருக்கும், குப்பைச்குள்ளே கிடக்கிற 
கானியங்களைக் கண்டுபிடிக்கிறதற்குக் கால்களில் விரலும் 
நகமுமுண்டு. சலத்திலே சஞ்சரித்து இரைகளைத் தேடு 
௫௦ பக்ஷிகளுக்கோ வென்றால், அகலமான காலும் வி.ரல்க 
ளுக்கு நடுவே சருமங்களுமுண்டு, இப்படிப்பட்ட கால்க 
ளினாலே தண்ணீருக்குள்ளேயு மேலேயும் நீந்தி யோடுகி
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றது. பின்னையும் அுகரடைய வாய் வட்டமாயிருக்து கடை 
வாயிலே அ௮ரம்போ லிருக்கும். அதேதினாலென்றால; யா 
தொரு சிறு மச்சங்களை விழுங்குகிறபோ.து நழுவிப்போகர 
தபடிக் கிலே சக்கப்பண்ணும். இதல்லாமற் சில மிரு 
கங்கள் மகர வுயரமா யிருக்கும்போ த,துகள் மேய்கிறதற் 

குக் குனியவேண்டி யிருக்ெடுனாலே கழுத்.து மகா நிகள 
மாயிருக்கும், யானைக்கோயென்றால் கழுத்துக் கொஞ்சமா 
யிருக்கிறபடி.பினாலே தலை குனியமாட்டா இருகதா QS Fw 

பிக்சையைக்கொண்டு தின்இறதற்குங் குடி.க்கிறதற்கும் 
வேண்டியதெல்லாஞ் சம்பாதிக்கும். ஆக்ரூுல பக்தியோ 
வென்றால் மகா வுயரமாயேறித் தனது கூர்மைபுள்ள திஷ் 
டியினாலே மகா தூரமாயிருக்கிற இரையைப் பார்த் த்தின் 

மேலே வெகு தீவரத்தோமி விழுகிறது மல்லாமற் சில சம 
யங்களிலே ஆமையைத் தனது ஈகத்தினாலே தூக்குகிற 
பொழு தந்த ஆமை தன்னை ஓட்டினாலே முழுது மூடியி 
ருக்கிமதைக் கண்டு உள்ளே யுண்டான மாங்கெங்களை த் 
தின்னும் பொருட்டாய் ஆமையை யுயரத்தூக்கிப் பாறை 
மேலே போட்டுடைத்துத் தின்னும், 

*  இதன்றியே வெட்டை நாய்களுடைய சாமர்த்தியத் 
தைச் சொல்லுகறெவனார்? சல3/கள் மகா வேகமாயோட 
முூயல்மேலே விழுகிறது. சில.தகள் கவுதாரியைச் சண்ட் 
வுடனே யதை மறிக்கிறாப்போலே யப்பாலே போகவொட் 
டாமல் விசேவுமான வகையோடே குலைத்து அதினாலே 
வேட்டைக்காரனுக் கொப்புக் கொடுக்கும். வேறே நாய் 

கள் தண்ணீருக்குள்ளே தாரா முதலியவைகளையும் பிடிக் 
கும். 

் இதுவுந்தவிர மிருகங்கள் வியாதியாயிருந்தால் தங்க 
ளுடைய நசோக்காட்டுக்கான ஓளஷ்தங்களைச் சம்பாதிக்க 
சாமர்த்தியத்தை வெளிப்படுத்துவோம். ௮தெப்படியென் 

ரால், மிருகங்களுடைய சரீரமானது நாலு பூதிபங்களினாலே 
கூட்டப்பட்டதா GEAR seo யவசியமா யகேகம் 

விசை யதகளுக்கு விகாரங்களும் வியாதிகளும் வரவேண்டி. 

யிருக்கும். மனுஷர் வியாதியா யிருக்கும்போ௮ ஒன்றில் 
தங்கள் புத்தியைக்கொண்டு ஆன மருக்துகளைச் -சம்பா இக 
Amis. ஒன்றில் ஓளஷ்தங்களை யறிந்திருக்கறெ வயித்தி



100 ௮ண்டபிண்ட் வியாக்யொனம், 

யரைக் கேட்கிறார்கள். யோசனை புத்தியில்லாத மிருகங்க 
ளோவென்றால்௮வைகளுக்குச் சர்வேஸ்வரன் கட்டளைபண் 
ணின சாமர்த்தியத்தனாலே மனுஷர்முதலா யறியாத சஞ் 
€விகளை: யறிந்திருக்கின்றஅ. இந்தப்பிரகாரமாக வுத்தீ 
ராதி ராச்சியத்தி லுண்டாகிய அருந்தோவென்கிற ப க்ஷி 
யானது தனது குஞ்சுகளுக்குக் கண் தெரியாமற்போ 
னால் அவைகள் பார்வையடையும் படிக்கு கேலி தேர் 
னியுவென்கிற செடியினுடைய தழையைப் பறித்துக் 
கண்ணிலே யொற்றும். அப்படியே போத்தாமுவென்கிற 

மிருகமானது வியாதியர் யிருக்கும்போது நீர்க்கரும்பு ௮ 

அத்தபிற்பாடு கூர்மையா யிருக்கின்ற அதின டிக் கட்டை 
யினருசே சென்று அதினாலே தனது அடையிலிருக்கிற 
பெரிய விரத்தத்தாரையைக் குத்தி யிரத்தம் வாங்கும், ஆ 
னால் காயத்தி லிரத்த மதிகமாய்ப் புறப்பட்டுப் போகாதப 
டிக்குச் தகுமான விரத்தம் வடிர்தபின் சேற்றிலே விழு 
ந்து புரண்டு இரத்தத்துவாரத்தை யடைத்அுப்போடும், 
பின்னையும் காட்டாடுகள் வேட்டைக்காசராலே காயம்பட் 
டால் திக்கித்தாமு வென்கிற செடியினுடைய இலையைக் 
காயத்திற்போட்டு ௮திலே ஊடுருவிரிற்குங் குண்டு அம்பு 
களையுந் தள்ளிக் காயத்தைக் குணப்படுத்தும். கரடியா 

ன விஷந்தின்றா லெறும்பைத் தின்று விலம்போக்கும், 
நாய், நரி, பூனை முதலான அ௮€ரணமாயிருந்தால் வாந்தி 
பண்ணுகிறதற் கொரு விசேஷமான புல்லுண்டு அதைத் 
தின்னும். கடைசியிலே ஆகாசத்திலே பறக்கிற பட்கெ 
ஞூம் பூமீமேலே திரிகிற மிருகங்களும் தண்ணீருக்குள்ளே 
நீந்துற மச்சங்களும் ஆன காலங்களிலே வெவ்வேறே 
€மைகளுக்குப் டோம். 

ிப்போஅ மிருகங்கள்கங்களுடைய யுத்தத்தி லெதிர்க் 

சுருக்கக்திலே வெளிப்படுத் துவோம். அதெப்படியென் 
ரூல்; சலஅகளுக்குக் கெட்டியுள்ளஅமாய்க், கூர்மையுள்ள 
அமா யிருக்கிறநகங்களுண்டு, சிலதுகளுக்குப் பயங்காமா 

ன பற்களூண்டு, சலெஅகளுக்குத் தலையிலே யிரண்டு சொம் 
புகளுண்டு, சிலதுகளுக்கு நெற்றியிலே யொரு கொம்புண் 
டு, வேறேசிலஅகளுக்குப் பலக்ச வோடுகளூண்டு. ஏல
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க்ஞுக்குச் சருமங் கெட்டியா யிருக்கிறதினாலே யம்புகளை ய 
திலே பூரவொட்டாது, சிலஅகளுக்குக் காலிலே யிருக்கிற 
குளம்பு கெட்டியா யிருக்கிறது. சிலதுகள் யுத்தம்பண்ண 
மாட்டாமற்போனா லோடுகிறதற்கு மகா பலமும் லகுவு 
முண்டாயிருக்கும். இந்தப் பிரகாரமாக முயல்; மான் மு 

தலானதுகளும் புமிமேலே யோடினாலுமாகாசத்திற் பறக் 
கிற பகஷிகளைப்போற் பறந்துபோம். 

கடைசியிலே மிருகங்கள் தங்கரடைய குஞ்சுகளைடிங் 
குட்டிகளையுங் காப்பாற்றுகிற வகையைச் சுருக்கதீதிலே 
வெளிப்படுச்துவோம். இந்த விஷயத்திலே மிருகங்களி 
டத்திற் காண்பிக்கிற கவலைகளைப் பார்க்கும்போ தாச்சரி 
யமா யிருக்கிறதற் கேதுவுண்டு, அவ்வண்ணமே சிலதுக 
ளெந்தெந்த வாபத்துக்கும் எந்தெந்த இக்கட்டுக்கும் பயப் 
படாமற் தண்ணீருக்குள்ளேயும் நெருப்புக்குள்ளேயும் வி 

மூந்து ருஞ்சுகளக்குங் குட்டிகளுக்கும் பிராணனைக் கொ 
புக்கும். நீசமான கோழிஞமுதலாய்க் குஞ்சுகளுக்கு மோ 
சம் வராதபடிக்குச் சகல அஷ்ட மிருகங்களுக்கு முதலாய்ப் 
பூபப்படாம லெதிர்த்து நிற்கும். குஞ்சுகளைப் பிழைப்பிக் 
கிறதற்குத் தானே பட்டினியாயிருக்கும். யாதொரு இரை 
யைக்கண்டால் தனத குஞ்சுகளுக்குக் காண்பித் து வேறே 
குஞ்சுகள் வந்தாற் கொத்தும். சிங்கம், புலி முதலான 
க ளெத்தனை ப௫ித்திருக்காலுங் கெபிக்குள்ளே யொளித்தி 
ருக்கிற தனது குட்டிகளுக்கு முந்தமுந்த மாங்வஷெங்களைக் 

கொண்டுபோம். ப.க களானஅகள் நிழலிலே குஞ்சுக 
ளைப் பொரித்தாலுஞ் சில சமயங்களிலே சூரியனுடைய 
கதிர்படாம லிறகினாலே குஞ்சுகளை மூடிக்கொள்ளும். 
பெலிக்கானென்கிற பக்ஷி குஞ்சுகளுக் ளொயில்லாத சம 
யத்திலே சன்னெஞ்சைக் சுத்திக் குஞ்சுகள் இரத்தத்தைக் 

குடிக்கப்பண்ணும், குஞ்சுகள் நன்றாயிருக்கிறதற்குப் ப 
க்ஷிகள் கூண்டுபண்ணுகிற விதத்தை விசாரித்தால் மகா 

வதிசயம் பிறக்கும். அ௮தெப்படியெனறால், சில பக்ஷிகள் 

கூடு கட்டுகிறபோது குச்சுகளையும், புல்லுகளையும், கார்க 
ளையு மங்கங்கே தேடிக்கொண்டுவறந்.த பின்னி யஸ்திவாரம் 
போலே போட்டுப் பிறகு உள்ளே மிருதுவா யிருக்கெறதற் 

குப் பஞ்சு, மயிரு, மிறகுங் கொண்டுவந்து மனுவ.ரறியாத
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சாஸ்திரக்தின்படியே பரப்பிவைக்கும், தூக்கணம் குருவி 
யான! தென்னீர்க்குகளைசக் கழித் க்கொண்டு தைத்து 
மகா விநோதமாகப் பின்னி யிரண்டந்தஸ்தாய்ப் பிரித்துக் 
கொம்புகளிற் கட்டிவைத்.து அதற்குக் மேகானே வழிவி 
ட்டு மேலே பார்,த்,தால் வழியில்லா இிருக்குமாப்போலே 
பண்ணும். ரசிலெதோவென்றால், சிற்பியனைப்போலே பஞ் 
௬ சம்பாதித்.துத் இிரித்தொரு பக்கத்தில் pp b.si மூக்கி 
னாலே யிலைகளைக் கொத்தி யதிலே யந்தச்சாட்டாலே தைத் 
அத் தொன்னையைப்போலே பண்ணி யதிலே நிரம்பப் பஞ் 
சிட்டுப்பரப்பி யந்தக் கூட்டிலே குஞ்சு பொரிக்கும். 

(மிருகங்களைப்பற்றி மேலே சொல்லிய சமாசாரத்தைக் 
கேட்டுறஇலே நீங்கள் மோசம்போக வேண்டாம், அதாவ 
அ: இத்தனை யாச்சரியமான விசேஷங்களை விசாரிக்கும் 

போ இப்படிப்பட்ட மிருகங்களுக்கு யோரிக்கிற புத்தி 
உண்டோ இல்லையோவென்டிற சந்தேகப்படத் தேவை 
யிலலை அதேதென்றா லிதெல்லாம் யோசனை புத்தியினா 
லே வந்துதானால் மற்றுமுண்டான காரியங்களிலேயு மிப்ப 
டூப்பட்ட புத்தியைக் சாண்பிக்காம். ஆனால் சர்மீவஸ்வானு 
னவர் மிருகசாதிகள் காள்வட்டத்திலே குறைந்து நிர்மூல 
மாய்ப் போகாதபடிக் இவ்விதமான சாமர்த்தியத்தைக் கட் 
உளை யிட்டார். இதற்குச் தப்பாத அ௮டையாளமேதென் 
மூல, மிருகங்கசூடைய குஞ்சுகளுங் குட்டிகளும் பெரி 
தாய்ப் போனதற்குப் பிற்பாடு தாய் தகப்பனை யறியாமல் 
தாய் தகப்பனுங் குஞ்சு குட்டிகளை முழுஅ மறியாமற் போ 
கின்றது. ஆனபடியினாலே யிப்படிப்பட்ட சாமர்த்திய 
மெல்லாம் யோடக்கி புத்தியினாலேயும் மெய்யான பக்ஷத் 
இளுலேயும் வராமல் தப்பில்லாத சரெமத்தோடு சகலத்தை 
யும் நடத்திக்கொண்டு வருகிற சர்வேல்வரனுடைய அளவி 
லலாத விமரிசையினாலே வருமென்கிறதற்குத் தப்பாது. 
ஆனபட.யினாலே யிந்த விஷயத்தி லவர்பேரிலே தோத்திரம் 
பண்ணவேணுமொழீய மற்றப்படி யல்ல, இதெல்லா 
மோருவமையினாலே வெளிப்படுத்துவோம். அதெப்படி. 
யென்றால், கெட்டி க்காரனுமாய் மகா சமர்த்தனுமா யிருக்க 
ற வொரு சேவகனான வில்லுக்காரன் மறைவுள்ள .ஸ்தலதி 

இலிருந்து தனக்கெஇராக விருக்கறெ சுவரின் வளையக்
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கோட்டிலே யுண்டான ஈடுக்குறியிலே சுமுத்திரையாக 
அம்பை யெய்து ௮ூலே படப்பண்ணினா லப்படிப்பட்ட் 
அம்பு அந்தக் குறியிலே பட்டதை வேறொருகத்கன் கண்டு 
இந்த அம்புக்கு மகா புத்திய மாலோசனையு முண்டென்றும் 
இது அங்கங்கே சாயாமல் ஈடுவிலேதானே பட்டமையால் 
இப்படிப்பட்ட புத்தி வேறொன்றுக்கு மிராதென்றுஞ் 
சொல்லாமல் இந்த அம்பு இதிலே மாத்திரந் தைக்ததை 
யு மற்றொரு சேவிடையும் ௮.து செய்யமாட்டா தென்ப 
தையும் ஆலோசித்த வில்லுக்காரனைக் காணாதிருந்காலு 
மகா கெட்டிக்கானான யாதொருத்தன் அவ௫ியமா யிந்த 
அம்பை யெய்திருக்கிறுனென்று சொல்லுவானொழிய மற் 
றப்படியல்ல, அத்தன்மைபோலே மிருகங்கள் சல காரி 
யங்களுக்கு மாத்தாஞ் சாமர்த்திய முள்ளதுமாய மற்றுமு 

ண்டான ௮0ேச காரியங்களிலே யோசனை பு.ச்சியினுடை 

ய அற்பவடையாள முதலா யிலலாததுமா யிருப்பதினால 
மிருகங்கசூடைய சேலஷ்டைகளெல்லாம் யோடிக்கிற வா 
லோசனையினாலே வருகிமதென்றுவிசாரியாமல மிருகவினங் 
களெல்லாம் நாள்வட்டத்திலே கெட்டுப்போகாதபடிக்குச் 
தர்வேஸ்வர னிதெல்லாக் தம்முடைய அளவில்லாத விமரி 
சையிஞலே நடத்திக்கொண்டு வருகிறுரொன் றங்தேரித்து 
இதற்காக ஆண்டவர்பேரிலே தோத்திரம்பண்ணக் கட 
வோமாக, இதல்லாமல் மிருகங்களுக்கு வேணும் வேண் 

டாமென்கிற புதீதியின் பலனுண்டா யிருக்குமேயொழிய 
அதுகளுக்குச் சுதந்தரமுள்ள மனதில்லை, அதிருக்குமே 
யானால் புண்ணியமும் பாவழு மிருகங்களுக்கு மிருக்கும் 
ஆனாலிதற்கு எள்பிரமாணமானாலு மடையாளமில்லை. 
னபடியினாலே மிருகங்களுக்கு யோசனைபுத்தியில்லை யென் 
றவூயமா யங்கேரிக்கக் கடவதாகும். இதற்கடுத்த வே 

Co யகேக நியாயங்களை யவனவ னெவிதரய்க்கண்டுபிடிக் 
கலா மென்கிறதினாலே யீம்மாத்திரஞ் சொல்லிக்காட்டின 
அபோகும், 

இற்றை வரைக்கு மிருகங்கள் தாங்கள் தனித்தனி 
யே பிழைக்கிறதற்முப் பண்ணுற வுபாயத்தைச் சொன் 

னபடியினாலே இங்கே கூட்டமாய்த் இரிரிற மிருகங்களைச் 
சர்வேஸ்வரனடத்தும்வகையைச் சுருக்கக்திலே சொல்லிக்
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காட்டுவோம், ௮தெப்படியென்றால; பெரிய மிருகங்கங் 
ரிலே சர்வேஸ்வானுடைய விமரிசையும் பலமுங் காண்பித் 
திருக்தாலும் நீசமான பூச்சகெளிலேயும் எறும்புகளிலேயும் 
தேனிக்களிலே.ப மதிகமாய் விளங்குகிறதென்று மகாத்து 
மாக்க ளெழுடிவைத்தார்கள். அதெவ்வாறெனிற் சிறுவு 

டல்களிலே யிந்திரியங்களுக் தத் துவங்களுங் செமத்தோ டி. 
(Hing) மகா வருமையா யிருக்கும். எறும்புகளுடைய 
கூட்டத்தின் வகையை விசாரிக்கும்போது ௮தஇிகமான வா 
ச்சரியமுள்ளதா யிருக்கின்ற. அதேதென்றா லகேக ௭ 
அம்புகள் கூடி, வேறே யெத்தனமில்லாமல் தங்களுடைய 
வாயினாலேயும் கரலினாலேயுங் களஞ்சியத்துக்குப் போகிற 
பாதையைப் பற்பல சுற்றுக்களாக மறைத்து மகா பிரயா 
ச,ச்தோடே வழியாக்கி தானியங்களைச் சம்பாதிக்கும். 8 

ல சமயங்களிலே யகேக வெறும்புகள் தானியக் கதிர்களின் 
கட்ட கூடிப்பலச்ச வெறும்புகள் மேலேயேறித் தட்டை 
யைக் கடித்துச் துண்டித்துக் கதிலா விழப்பண்ணும். மற் 
ஐ எறும்புகள் தானியப்பருக்கை யெல்லா முதிர்த்து ஆ 
ஞக்கொனருய்ப் பங்கிட்டுக் கொடுத்து சேருவைக்காரன் 
போலே யிருக்கிற வொன்று கூட்டிக்கொண்டுபோய்க் த 

எஞ்சியச்.அக்குக் தாங்களிருக்கறெதற்கும் பிரோத மடக்க 
தீற்கு மிகத மூன்று வகைக்கு மூன்றுவிதமாகக் கட்டின 

வறைக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு ௮துகள் முளையாதப 
டிக்கு மூளையைக் கள்ளிப்போடும். மழை வருஷிக்கிற 
தற்கு முன்னே தனஅ வீடு ஈரமாய்ப் போமென்று முன 
னாடியறிந்து அதற்குப் பயப்பட்டு முட்டைகளை வெய்யலி 
லே காயவைச்து உலர்க்தவிடத்திற் கொண்டுபோம். இ 
தைப்பார்க்கத் தேனீக்கசூடைய கூட்டமதஇிசயமா யிருக் 
கும். ஏல்லாதீஅக்கு மொரு வண்டு இராசாவைப்போலே 
யிருக்கும். இந்த விராசா வெங்கேபோனாலும் மற்ற ஈக் 
கள் கூடவே வளைந்துக்கொண்டு போயிருக்கிெறதற்கான 
ஸ்தலத்தைச் சம்பாதிக்.து எண்ணப்படாக ஆறுகோண 

முள்ள கூடுகள் குழல்போலே மெழுகாலே பண்ணி பலத் 
க வீக்கள் புட்பங்களிலே விழுந்து இரசத்தையுண்டு௮மிர்த 
மான தேனாக்கி முன் சொல்லப்பட்ட அறைகளிலே பத் 
தஇரமாய் வைக்கும், வேலை செய்கிற தேனீக்களு மற்றச் 

தேனிக்களு மிரைகள் சம்பாதிக்கும். இராத்திரி காலத்தி
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லே யொருசத்தமானாஓமில்லை. ௮திகாலமேயோவென்றா 
லொருபெரிய தேனீ புறப்பட்டு மகா சத்தச்தோடே 
தேனிக்க ளெல்லாத்தையு மெழுப்பும், யாதாமொரு ஈ 
சோம்பலினாலே வேலை செய்யாமற்போனால் பெரிய ஈ 
தனது கொடுக்கினாலே கொட்டும், இந்த வர்ச்தமானத் 
தையு மிதைப்பார்க்க வதிசயமான விசேஷங்களையு ம 
கேக மகாத்துமாக்கள் வெரு வருஒர்தேனீயின் கூட் 
டத்தைப் பரிக்ஷித் செழுகி வைத்தார்கள். இவைக 
ளெல்லாவற்றையும் பார்க்கப் பூச்சிகளுடைய விசேஷங்க 
ளை விசாரிக்கும்போது புத்திக்கடங்காத ஆச்சரியச்தைவ 
ருதீதிவிக்கன்றஅ. அதெப்படி யென்றால், இளம் பூச்சிகள் 
அவக்கத்தி லொருவகை ரூபத்திலிருந்து பின்பு வளர 
வளரச் தன் சொந்த ஜாதியி னிலைமைக்கு வருகின்ற. 
விதெப்படியென்றால், அவைகள் முட்டையினின்று வெளி 
யே வந்தமாத்திரத்திற் புழுக்களாக நெளிந்துக்கொண்டி 
ருந்து ௮ழமுெ மாமிச முதலியவற்றையும் மெல்லிய வி 
லைகளையுந் தின்று லகாலமானபின் தன்னை மறைக்கும்ப 
டியான கூண்டுகளைக்கட்டி பிீரோதம்போ லசைவற் அுள்ளே 
இடந்து தக்க பிராயம் வந்தபின் சிறைவளர்ந்து வண்டு, ஈ, 

குளவி முதலிய ரூபங்களைக்கொண்டு பறந்துதிரியும். இவ்வி 

தீ பூச்சிகளி லநேகம் முட்டையிட்டவுடனே மாண்டுபோ 
இன்றன. ஆகிலுக் தானிடு முட்டையினின்று வெளிப்படுங் 
குஞ்சுகளுக்கேற்ற ஆகாச மிருக்கும்படியான விடச்தேடி 
அங்கே தனது முட்டையை பீச்சுகின்றன, இதற்குத் இ 
ருஷ்டாக்தமாக பூக்களின் தேனை யருர்துன்ற வண்டுக 
விற் சிலது! முட்டைகளை யம்மலரி லிடுவதினா லவைகள் 
காய்களால் மூடப்பட்டு தக்க காலத்திற் பொரித்து ௮ங் 
குள்ள பருப்புகளைத் இன்று பெரிதாய் வளர்ந்தபிற்பாடு ப 
திதைப்பீறி வெளியே புறப்பட்மி போய்விடுகின்றது. இ 
தற்ரூத் தருஷடாந்தரமாக மாங்கொட்டையிற் காணலாம். 
வேறே சிலதோவென்றாுல் மிருகங்களின தேகத்தில் நாவிற் 
கெட்டின விடத்தில் முட்டைகளைப் பீச்சுவதனால் ௮ம் 
மிருகங்களின் நாவிலகப்பட் டுள்ளேசென்.று குடல்களிற் 
றங்கி ௮ங்கே பொரிக்கப்பட்டு சாணங்களின் வழியாக வெ 
ளிப்பட்டுப் பறந்துபோகின்றத, இப்படியே லோகத்தி 
லுண்டான மற்ற ஓவ்வொரு வஸ்துக்களிடத்திலேயுஞ் சர்
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வேள்வரனுடைய அளவில்ல[ த விமரிசை மிகவும் விளங்கி 
னாலும் இவைகளெல்லாவற்றையும் விட சர்வலோகத்தின் 
குறிப்பிடமா யிருக்கி ற மனுஷினிடத்தி லதிகமாய்ப் பிரகாச 
க்கு மென்பது குன்றாத சத் .தியமாகும். ஆனபடியினாலே 
மனிதரன்னப்பட்ட யாவரும் சகல நன்மைச் சுபாவமா 
யிருக்க திரியேக சர்வேஸ்வானைத் தோத்திரம் பண்ண 
"வேணுமென்று மிகவு மபேகைஷயா யிருந்து இதுவரையிற் 

சொல்லிய இந்த 12 அதிகாரங்களிலும் ௮ண்டத்தின்பேரி 
லே வியரக்யொனம் பண்ணினமையால் இனிவரும் ௮திகா 
ரங்களிலே பிண்டத்தையு மத 
வெளிப்படுத்த 

சளிப் ஸ்ம ர 

கன்



௧௩-ம். அதிகாரம். 

பிண்டமான_து அண்டத்தின் 

குறிப்பிடமா யிருக்கிற விவாம். 

— SOO 

சர்வலோக்த்தைய முண்டாக்னெவருமாப்த் தப்பில் 
லாத கிரமத்தோடு சகலக்கையும் நடத்திக்கொண்டு வரு 
பவருமா (பிருக்கிற பராபர வல்துவினுடைய அத்இயந்த 
கிருபாகடாகூத்தினாலே ௮ண்ட வியாக்கியொனம் பண்௨ 
ன தற்குப் பிற்பாடு சர்வத துக்கும் வல்லவரா யிருக்கிற ௧ 
டவளுடைய மநோவாக்குக் கெட்டாத மடமை ச€ர்த்திப்பி 
காப சோபனங்கள் மென்மேலு மதிகமஇகமாய் விளங்கத் 
தக்ககாகப் பிண்ட விபாககியானத்தை வெளிப்படுத்தக் து 
டங்கிலேம். 

அதெப்படியென்றால், மனுவர் சுபாவமானது சர்வ 
லோகத்திலே யடங்கி யிருக்கிற வஸ்துக்களுடைய குறிப் 
பிடமாயிருக்கிறதென் றங்கேகரிக்க கடவதாமும், இதுநி 
மித்தமாக விந்தச் €மையி லிருக்கிற சனஙயகள் அ௮ண்டதீ 

அக்சொத்தது பிண்டத்துக்கென்று சொல்லுகிருர்கள். இ 
திலெம்மாச்திரமும் மோசம் வராதபடி க்குப் பிண்டமென்கி 
ற் வார்த்தைக்குச் சாஸ்கரமறியாகவர்கள் சொல்லுகிறுப் 
போலே செத்த பிரோதமென்கிற அர்த்தத்தைக் கொண் 

டி. ருக்கிமதென்று நினையாமல் பிண்டமென்டிற பதத்துக்கு 
(நரவனைக்கொண்ட) தேகமென்டிற சுபாவமான அர்த்த 
முள்ளதென்று விசாரிக்கக் கட்வோம். சர்வலோகத்தி 
லுண்டான வல்துக்களுடைய சுபாவக்கைப் பார்க்கும் 
போ திர்தப்பொரு ளென்னப்பட்ட யாவும் காலுவித 96 
தீஸ்திற் பிரிந்திருக்கிறதென்று சாஸ்இரிகள் சங்கேதம் 

அவைகளின் முதலாமந்தஸ்திற் குறிக்கப்பட்ட வைக 
ளாவன. சலஅகளுக்கு வளர்வேனில்லாமலும் இந்திரியச் ௪ 
வனில்லாமலும் யோசனை புத்தியில்லாமலும் வெவ்வேறு 
மாறுதலும் ஸ்இிதியு முண்டு, இக்த முந்தின ௮ந்தல்திலே
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சோதிமண்டலங்களு மதிலுள்ள சந்திர சூரிய ஈக்ஷத் தரங்க 
ளுங் கிரகங்களும் பூதியங்களு மதிலே யுண்டான வுயிரில் 
லாத ஏல்லா வல்.துக்களு மடங்கி பிருக்கின்றஅ. 

இரண்டாமகர்தஸ்த் தேதென்றால், நர வனில்லாம் 

௮ம் பஞ்சேந்திரியங்களினாலே வருகிற சேஷ்டைக ஸில்லா 
மலும் வளர் சீவனைமாத்திரங் கொண்டிருக்கிற சகலவித 
பொருட்களு மிரண்டா மக்தஸ்தென்று சொல்லப்படும். ௮ 
வைக ளெதென்றாற், புற்களும், புட்பங்களுஞ், செடிகள் மு 
தலிய விருக்ஷங்களும் ஆகிய இவைமுதலாயினவைகளாம். 

மூன்றாமக்சஸ்திலே பஞ்சேந்திரியங்களைக் கொண்டி 
ருக்கிற மிருகங்களெல்லா மடங்கியிருக்கின்றன. 

நாலாமந்தஸ்நிலோ வென்றால் யோசனை புத்தியுள்ள 
பிரதான வஸ்அக்களாய் விளங்கப்பட்டவைகளே. 

இதெல்லா மிப்படி. யிருக்கையி லிந்த காலு Meso 
அக்களிலே யிருக்கிற சுபாவமெல்லா மனுஏ.ரிடத்திலே மி 
கவும் பிரகாடிக்கிற தென்கிறது பிரசச்தமான சத்தியமா 
யிருக்கிற படியினாலே மனுஷர் சுபாவமானஅ சர்வலோகத் 
இனுடைய குறிப்பிடமா யிருக்கிறதென் றங்ககேரிக்கக் கட 
வோம். அ௮தெப்படியென்றால், முக்தெ ௮ந்தஸ்திலே யுண் 
டான வலஸ்துகளுக்குள்ளே ஆகுதலும் ஸ்திதியு மிருப்பது 
போல் மனுஷரிடத்திலேயும் ஆகுதலும் .ஸ்இிதியுமுண்டு. இ 
சண்டா மந்தள்இிதிலே யுண்டான புட்பங்களுஞ் செடிக 
ளும் வளர்கிறதுபோல் மனுவரும் வளருகிறார்கள். மூன்றா 
மந்தஸ்.துக்கடுத்த மிருகங்களூக்குப் பஞ்சேக்திரியங்களும் 
பஞ்சேந்திரியச்சேஷ்டைகளு மிருப்பதுபோல் மனுஷரிடத் 
இலேயும் பஞ்சேந்திரியங்களு மவைகளுடைய சேஷ்டைகளு 
மூண்டு, நசாலாமந்தலஸ்்அக்குச் சம்பந்தமா யிருக்கிற யோ 
சனை புதீஇிபும் வேண்டும், வேண்டாமென்கற பலத்தைக் 
கொண்டிருக்கிற சுதந்தரமுள்ள மனதும் பிரசித்தமாப் 

மனுஷரிடத் திலே சாணப்படும். ஆகையால் மனுஷர் சுபா 
வமானது சர்வலோகத்தினுடைய குறிப்பிடமா யிருக்கிற 
தென்பது தப்பில்லாத சத்தியமாகும். 

இப்படி.ப்பட்ட விசேஷத்தை முற்றுமுணர்ந்த வோர் 
மகாதீதுமாவானவர் திருவுளம் பற்றினகாவது: மட்டில்
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லாத வல்லமையையுர் தயாளச்தைபயுங் கொண்டிருக்கிற 
கர்த்சரானவர் லோகத்தையு மதிலே நிறைந்திருக்கிற வெ 
ண்ணப்படாத் வஸ்அுக்களையும் படைத்ததற்குப் பிற்பாடு 
அ௮துகளுடைய குறிப்பிடமாக மனுஷுரைச் சிருல்டித்தார். 
அ௮தெத்தன்மையோவென்றாுல்: சம்பிரதியானவன் றன 
கணக்குகளை யெல்லாம் விஸ்தீரணமாய்க் குறித்சபிற்பாட 
கூடிய தொகையை நாலு ஐந்த அக்பாங்களுக்குள்ளே 
ய்டக்கிவைக்கிறுப்போலே யளவறுக்கப்படாத ஞானத்தை 
Wes சாமர்த்தியத்தையுங் கொண்டிருக்கு சர்வேஸ்வானா 
னவர் எண்ணிக்கைக்குள் எடங்காத வஸ்துக்களை யுண் 
டாக்கி யவைகளெல்லாக் தொகையாக மனுஷர் சுபாவத்தி 
லடக்கவைச் இருக்கிறார். 

ஆனா லிந்த சத்திய மதிகமதிகமாப் விளங்கத்தக்க 
காக முன் சொன்ன காலு அந்த ஸ்.அக்களிலேயும் ௮டங்கி 
யிருக்கிற வஸ்அக்களைக் தனித்தனியே பார்த் ததுகளெல் 
லா மொத்தமாயும் உத்தமப் பிரகாரமாயும் மனுஷரிடத்தி 
லே யடங்கியிருக்கிறதென்று கூடினமாத்திரஞ் சொல்லிக் 
காட்டுவோம். இந்த விஷயத்திலே யகேகருக்கு மயச்ச 
மூண்டாகும். அ௮செப்படியென்றால், சர்வ லோகத்திலு 
முூண்டான பொருட்களெல்லாம் பிண்டமாகிற மனிதனி 
டதீதிலே நிச்சயமா யிருக்கிறதென்று சொன்னால் பிரத்தி 
யக்ஷமான தப்பறையா யிருக்கிறதென்றும், பயித்தியக்கா 
னுடைய வார்திதைக்குச் சமானமா யிருக்குதென்றுஞ் 
சொல்லுவார்கள். அப்படியே யாதாமொருத்தன் சூரிய 
னுஞ், சந்திரனும், நக்க இரங்களுங், கிரகங்களு, மரங்களு, 

மிருகங்களுங், கற்கள் முரகலானஅகளுஞ் சுபாவமுமாய் ௨ 
றுதியுமாய் மெய்யாகவே மனுஷரிடத்தி லிருக்கிறதென்று 
சொன்னால் பிரசித்தமான தப்பறையா யிருக்கிறதுமல்லாம 
லஅகளைச் சொல்லுகிறவனை யாவரும் பயித்ீதியக்கானென் 
ஹே சொல்லுவார்கள். ஆனபடியினாலே ௮ண்ட௮ச் கொத் 
5H பிண்டத்துக்கென்று வழங்குகிற வார்த்தைக்கு அர்த 
த மேதென்றால்; சாலு ௮க்தல்அுகளிலே யடங்கியிருக்கிற 
வஸ்.துக்ச்சூடைய வகையை மேலே ஈம்மாற் சொல்லப் 
பட்ட பிரகாரமாகப் பிண்டத்தி லுண்டாயிருக்கிறஅந்த விர 
௮க்சக்தப் பொருட்களைக் தனித்தனியே பார்க்கும்போது 
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அததுகளுடைய வொவ்வொரு அடையாளமு மொவ்வோரி 
லக்ஷணமு மிருக்கிறதென் தர்த்தமாகும். இதுவுஞ் சகல 

காரியங்களிலேயு மல்ல, இந்தப் பிரகாரமாகப் பிண்டமா 
னஅ ஒரு பட்டினம்போ லிருக்கிறதென்றும் அரண்மனை 
போலிருக்கிறதென்றுஞ் சொல்லும்போது மனுஷர்சுபாவ 

மெ.ப்பான ௮ரண்மனையுமாய் மெய்யான பட்டினமுமாயி 
ருக்கிறதென்று முதிர்ந்த பயித்தியச்சைக் கொண்டிருக்க 
வன் முதலாய்ச் சொலலமாட்டான். ஆனாலிந்த வுவமை 
களக்முக் இவ்டாந்தங்களுக்கு மர்த்த மேசென்றா, லொரு 
அ ரண்மனையிலே பலபல அங்கணங்க ஸிருக்முமாப்போலே 
மனுவர் திரோகத்திலே பலபல ௮ங்கண முண்டு, சுவரும், 
கைமாமுதலானதுக்ளும்; வீட்டிலிருக்குமாப்போலே நரர் 

சரிரத்தி£ல காலகளும் பக்க எலும்புகளு முள்ளெலும்புகள 
முண்டாயிருக்கிறது. இர்தப் பிரகாரமாகப் பட்டினச்திலே 

வாசலகளும் தெருவீதிகளு மிருக்குமாப்போலே இரோகத்தி 
லே மெய், வாய், கண், மூக்குச், செவி முதலியவைகள் வா 

சலபோலேயு முள்ளேயுண்டான சில தத்துவங்கள் தெரு 
லி.இகள்போலேயும் வீடுகள்போலேயு மிருக்மும், இதெல் 
லா மிப்படி யிருக்கையிலே இதுவிஷயத்திலே ஈம்மாற் 
?சால்லப்போகிற வியாக்கியானத்தை யொரு திஷ்டாந்தம் 
போலே பெண்ணவேணுமொழிய மற்றப்படியல்ல. 

அதெப்படி பென்ரனால், முந்தின அ௮ந்திஸ்திலே யடங் 
இ யிருக்கிற வஸ்துக்களுக்கு மனுஷருக்கு முண்டான விசே 
வூமான தலையையும் அதின் பாவனையையுங் கிரடக்கிறதற் 
கறியவேண்டினதாவது, வேனிலலாச பொருள்க ளென் 
ப்பட்ட யாவு மதிசயமான இரமக்தோடேயும் விமரிசை 
யோடேடயு மடுக்கடுக்காய் வைத்திருக்ருமாப்போலே மனு, 
ரிட இலே புண்டான தத்துவங்களெல்லாந் இவ்விய இத் 

தத்நின்படியே யற்புகமான வொரழுங்கா யிருக்கிமது. 

அவ்வண்ணமே மேலான மகிமையைக் கொண்டிருக்க 
ற பரமண்டலங்களெல்லா முயர்ந்த ஸ்தலத்தி லிருக்கெறது 
மல்லாமல் புதியங்களாகிற €ழ்த்தரமான வளஸ்.எக்கள் 
தாழ்த்தியா யிருக்கிறது, இந்தப் பிரகாரமாகப் பூதியங்க 
ளுகீருள்ளே தேயுவென்கிற புதிய மேலான ,பெருமை 
கொணடிருக்கிறபடியினாலே பயா வேறுகிறது, ஆகாய
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மிரண்டாமந்தஸ்திலே வைத்திருக்கிறது. தண்ணீரும் ப, 
Diy மெல்லாத்.துககுங் ழே எ தாபிக்கப்பட்டதா யிருக்க 
ற. அத்தன்மைபோலே மனுஷரிடத்்லுண்டான சக 

லமான அ௮வயவங்களுக்குள்ளே தலையானது பிரதான Mya 
யவமா யிருக்கிறதினலே யுயர்ந்த ஸ்தலத்திலே ஸ்தாபிக் 
கப்பட்டது. கால் நீசமா யிருக்கிறதினாலேபு மற்ற தத்து 
வங்களைச் சுமக்றஇனாலேயுங் ழ் ஸ் சலங்களிலே வைக் 
கப்பட்ட. வேறே சச்.துவங்க எ.துகருடைய மூமைக் 
குத் தக்கது அடுக்கடுக்காய்க் காண்பிக்கிறது. 

இகற்கப்பால் பாமண்டலங்களெல்லாம் பிரபஞ்சத் 
அக்குள்ளே யடங்கி யிருக்கற காரியங்கள் ஆன வகையோ 
யோடே நடக்கிறதற் குதவுகறாப்போலேயுஞ் கசூரியனானது 
இரெகங்களுடைய நடுவிலிருந்த சகலமான வஸ்ுகளுக்கும் 
பிரகாசக்தையு முவிணத்தையுங் கொடுக்கிறாப்போலேயு ம 
னுஒனுடைய சிரசானது உறுப்புகளை யெல்லாம் கடத 

கிறதென்றும் இருதயமான.து திராகத்தினுடைய நடுவிலி 
ருந்து மேலேயிருக்கி ற ௮ங்கலெங்களுக்குங் €ழே யுண்டான 
அங்கங்களுக்குஞ் சகலமான அவயவங்களுக்கு மிரத்தத்தி 
ஊிமித்தமாகப் பலத்தையு முஷ்ணத்தையுங் கொடுக்கிற 
தென்று பிரசித்தமாய்க் காண்பிக்கிறது. 

இதில்லாமல் நரசரீரத்திலே யுண்டாயிருக்கிற காலு 
பிரதான குணங்கள் நாலு பூ.தியங்களுக்கு மடையாளமா யி 
ருக்கும். அதெப்படியென்றால்! குளிரு மீரமுமா யிருக்கிற 
வாதமானஅ கண்ணீர்க்கடையாளம். உஷ்டமுமா யுலர்க் 
த.தமா யிருக்க பித்தமானஅ நெருப்புக் கடையாளமாம். 
குளிருமா யுலர்ந்ததுமா யிருக்றெ சிலேஷ்டுமம் பூமியினு 
டைய அடையாளம். உஷ்ணமுமா யிீரமுமா யிருக்கிற 
விரத்தமானது ஆகாயத் துக் கடையாளம். ஈரமுள்ளஅ 
மாய் மிருதுவுமா யிருக்க தலையிலுள்ள ரூளையானஅ 
சந்தினுடைய அடையாளம். இருதயம் சூரியனுடைய 
அடையாளம். நல்வீரல் வியாழனுடைய அடையாளம். 
பிச்சுப்பை செவ்வாய்க்கு லக்ஷணம். வாலீரல் சனியினு 

டைய அடையாளம். மாங்காய் சுக்கரனுடைய அடையா 

ளம். காற்றும் பெரும்புசலு மெப்படி யிருக்குமென்று 
சொல்லத் தேவையில்லை. இரத்தத் தாரைகள் ஆறுகளு
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டைய அடையாளம். கண்ணீர் மழைகளுடைய அடை 
யாளம். வெயர்வை பனியினுடைய அடையாளம். ௮வ 
யவங்களுடைய ஈநடுக்குதல் புமியினுடைய அதிர்ச்சியி ன 
டையாளம், Carus Sena வந்திருக்க கண்ணான 
இடிக்கு மின்னலுக்கு மடையாளம் மணல்களும் கல்லு 

களு மகேகம் விசை எறுநீர்த்தாரையி லிருப்பகால் சலப் 

பைகள் சமுத்தெத்தினடையாளம் இரத்த மிடைவிடாம் 
லேறுகிறெது மிறங்குகிறதுங் கடவினுடைய வடிவுக்கும் 

பெருக்முக்கு மடையாளம். அஸூகள் பருவதங்களஞுடைய 
வடையாளம். 9 வகை இரத்தினங்களுடைய விவரங்களை 

கண்களுக்குள்ளேயும் புறத் தியிலேயுங் காண்பிக்கும் ஆகை 
யாற் சகலமான வர்னங்களையும் பிண்டத்திலே காணலாம். 
நித்திரையுஞ் சாகாணமும் இராப்பகலுக் கடையாளம். 

லோகத் லுள்ள இரண்டாமக்தஸ்இ லசப்பட்ட் வஸ் 
அக்கள் பிண்டத்தி லொரு பிரகாரமாய்க் காணலாம். ௮ 
தெப்படியென்றால், புல்.லுகளும், புட்பங்களுந், விருக்ஷங் 
களிலே மடங்கி யிருக்கெபடியினாலே விருக்ஷங்களுக்கு ம் 
லுஒருக்கு மூண்டாகிற சம்பந்தத்தை மாத்தாஞ் சொல் 
லிக்காட்டுவோம். அவ்வண்ணமே மனுஷருடைய கால் 
மரத்தினுடைய வேருக்கடையாளம். வயிறு கெஞ்சுமென் 
கற அடிப்பிண்டம் அடி. மரத்தினுடைய அடையாளம். 
ரண்டு கை கொம்புகளுடைய அடையாளம். மயிர் 
ளுடைய அடையாளம். மூடப்பட்ட கண்ணான௮ அரும் 

புகருடைய அடையாளம். இறக்கப்பட்ட கண்ணான 
மலர்ந்த பூவினடையாளம். மனுஷனுடைய பாவபுண்ணி 
யம் மரத்ீதினுடைய அழுகின பழங்களுக்கும் ஈல்ல கனிக 
ளுக்கு மடையாளம், 

மூன் ரூமந்தஸ்தி லுண்டான மிருகங்களுடைய பஞ் 
சேச்திரியங்களும் தத்து.வங்களு முத்தமப் பிரகாரமாசப் 
பிண்டத்திலே யண்டென்று பிரத் இயக்ஷமாய் வருகிற ௮தி 
காரத்தி லொப்புவிப்போம். நாலாமந்தஸ் இலே பரம தூதர் 
களுடைய அசரீரி சுபாவமும் நினைவும் சுதந்தி மனதும் 
யோசிக்கிற புத்தியும் நரசவனிடத்திலே பிர௫த்தமா மி 
ரூக்கிறதென்று கடைசி ௮திகாரத்திலே கெட்டியாக ஓப் 
புவிப்போம்.
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இதற்கப்பாலறிய வேண்டியசாவது, சர்வலோகத்த 
௮ண்டான வலஸ்துக்களுடைய சுபாவ மனுஷரிடத்தி லுண் 

டென்று சொன்னாலுங் கண்டிப்புள்ள வஸ்துக்களிடத்தி 
லே யுண்டான வகேகங் குறைச்சலைத் தள்ளிப்போட்டு 
அப்பாலே கடந்து மேலான நன்மைகளுண்டாயிருக்குமெ 
ன் றறிவாயாக, இந்தப் பிரகாரமாக மிருகங்களுக்கும் 
பஞ்சேந்திரியங்களுண்டென்று சொல்லுகிறபடியே இதெல 
லா மனுஷர் சுபாவத்திலே யுத்தமபிரகாரமா யிருக்குதென் 
கிறதற்குச் சந்தேகமில்லை. இதெல்லா மினிமேல் பிரச 
தமான நியாயங்களினாலே யொப்புவிப்போம். 

இப்போது மிருக சரீரத்துக்கும் மனுஷர் தேகதீ 
துக்கு மநேக காரியங்களிலே மகா வித்தியாசமா யிருக்க 
றதென் றறிவாயாக. அதெப்படியென்றால், முதலாவ. 
சகலமான மிருகங்களும் பூமியிலே பிறந்து செத்தவுட 
னே வேறே கெதியில்லாமல் மறுபடி மண்ணாப்ப் போ 
இறதற் கடையாளமாகக் குனிர்துகொண் டெப்போதும் 
பூமியைப் பார்த்துக்கொண்டு இரியும். மனுஷனோவென் 

ரூல் மோக்ஷராச்சியத்துக்குப் போடறதற்குச் சர்வேஸ்வச 
னாலே யுண்டாக்கப்பட்டவனா யிருக்கிறதினா லெப்போகதும் 
ரிமிர்து பாலோகத்தைப் பார்த் அக்கொண் டிருக்கிறான். 
ஆனால் மனு வர்கள் தங்களுடைய மகிமையை யநீயாமலும் 
உத்தம கெதியைக் கண்டுபிடியாமலும் அழிந்துபோகிற 
வாழ்வுகளை யபேக்ஷிதீது நீசகமான மிருகங்கள்போலே பூ, 
லோகத்திலே திரிகிருர்கள். இப்படிப்பட்ட Cras 
ஹை வாசிக்கிறவர்களுங் கேட்டிறவர்களுந் சங்களுடைய 
விர்தீஇகளைப் பரி.க்ஷித் அப் பாவங்களைத் தள்ளிப்போட்டு 
௮0ேக தருமங்களைச்செய்து எப்படியானாலும் பரிபூரண 
பூர்த்தி வருவிக்கிற பரமானந்தமாகிற மோக்ஷத்தை யநுப 
விக்கப் பிரயா சைப்படக் கடவார்கள். 2-வ.து.--மனுவ.௬ 
டைய தலையானது ஏறக்குறைய வுண்டைபோலே யிருக் 
கும். அவ்வண்ணமே, யிப்படிப்பட்ட ரூபமான பார்க் 

கிறதற்குஞ் சுகதானத்ுக்கு மெளிகான ௮சைவுக்கும் பஞ் 
சேந்திரிய நிமித்தமாசப் பலபல சேஷ்டைகளைப் பனீ 
விக்கிற, ஆதக்துமத்தினுடைய பத்திராசனத்துக்குமான 
கைங்கிரியமா யிருக்கும், மிருசங்களுடைய தலையோவென்
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றால் பற்பல ரூபமாயிருக்கும், 9-வது,--மனுஷனுக்கு மாத் 
தரம் புற விந்திரியங்களுடைய சேஷ்டை ளை யு முள்ளிந்த 
ரியங்களுடைய விர்த்இகளையும் ஈல்ல மேரையாகப் பண்ணு 
கிறதற்கு ஈரமுமாய் விஸ்தரணமுமா மிருக்றெ மூளை வே 
ண்டியிருக்கெபடி.யினாலே இந்தக் குணங்களுள்ள மூளை 
யைச் சிரசிலே கொண்டிருப்பான். மிருகங்கசூுடைய த 
லை.பிலோவென்றால் மூளை கொஞ்சமா யிருக்கும், 4-வது 
மனுஷன்மாத்திர முச்சிசமான முகத்தைக்கொண் டிருப் 
பான். அதிலே ம$ூமையுஞ் சகலமான ஆசையும் பிரகா 
S188) pg. ் மிருகங்களோவென்றால் அவலக்ஷண முகத்தை 
'மாதீதிரங் கொண்டிருக்கும். 5-வது, மனுஷருக்கு மாத் 
அரம் பலபல வர்னமுள்ள கண்களுண்டு, மிருகங்களோ 
வென்றால் தங்கள் சாதிக்கொக்த கண்களை மாத்இிரங் 
கொண்டிருக்கும், 0-வ..--மனுஷரிடத்திலே மாத்திர மி 
ரண்டு கண்ணுங் இட்ட Anos இப்படிப்பட்ட இ 
ருப்பு சாங்கோபாங்கமான சேஷ்டைகளைப் பண்ணத்தக்க 
தாக வேண்டியிரா௧௮. 7-வத.--மனுஒருக்கு மாத்திர 
கழ்மேலாகிய விரண்டு நிமைகளிலேயும் மயிர் வளர்ந்தி 
ருக்கும், 8-வ..--மனு ஒருக்குமாக்இர முசவழகும் மூக்ளு 
நிமிர்கததாயு மிருக்கும். 9-வத மனுஷருக்கு மாத்திரக் 
இருஷ்டியின் €ற்றுச் செவ்வையா யிருக்கும், 10-வது, 
-எம்னுதேருக்கு முன்னாக விருக்கிற அவயவங்கள்மிருகங்க 
ஞூக்கு 8ழேதானேயிருக்கும். பிறகேயிருக்கிற அவயவங்கள் 
மிருகங்களுக்கு மேலாக விருக்கும், 11-வ.--மிருகங்க 
ரூடைய முனனங்காலுக் அடையு மநேக எலும்புகளினாலே 
சகூடட்டப்பட்டதா யிருக்கிறது. மனுஷனுச்குக் கொஞ்சம். 
19-வஅ.--இறகில்லாமல் நடக்கிற மிருகங்களெல்லாம் ter 
௮ காலோடு திரியும், மனுஷன் மாத்திரம் அண்ணார்ந்து 
கொண்டு பரமண்டலத்தைப் பார்த்திரண்டு காலோடு ந 
டக்கிறான். 18-வது.--மனுஷனானவன் ஈரச£வனைக்கொண் 
9. ருந்தகேக காரியங்கள் பேரிலே தியானம் பண்ணவேண்டி. 
யிருக்கறதனாலே யவனுக்குமாத்திர முளுக்கார்ந் இருக்கிற 
தீற்கு வல்லமையுண்டு. மற்ற மிருகங்களெல்லா மளுக் 
கார்ந்திருக்க மாட்டாது, 14-வது,--ஸ்பரிசமானது மனு 
ஷனுக்கு மகா அவசியமாய் வேண்டி யிருக்கெறதினாலே மனு 
வனுக்கு மாத்தாரஞ் சரும மிருதுவா யிருக்கிறது, இந்தப்
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(ரெொகாரமர்கச் வேனில்லாத வஸ்துக்களுக்குள்ளேயும் வளர் 
$வனுள்ள பொருட்களுக்குள்ளேயும் பஞ்சேந்திரியமுள்ள 
வஸ்துக்களுக்குள்ளேபும் உண்டான எல்லாக் குணங்களும் 
மனுஒரிடத்திற் காணப்படுகிறதுமல்லாம லவனப்பாலே 
கடந்து வித்தியாசமுள்ள வல்.துக்களைச் சகல காரியங்களி 
லே.பு மதிசயித்திருப்பான். இது நிமித்தமாகச் சில சால் 
இரிகள் பிண்டமான சர்வலோகத்தினுடைய குறிப்பிட 
மா யிருக்கிற துமல்லாமற் சகல காரியங்களுக்கும் நல்ல 
மாத்திரிகையா யிருக்கின்றதென் றெழுதிவைத்தார்கள். 

அதெப்படியென்றால், சசலமர்ன வஸ்்தக்களையு மளக் 

இறதற்குங் சண்டிப்புள்ள வஸ். அக்களுக் குண்டான வுயரத் 

தையும் நீளதீதையு மகலத்தையு மதிக்கிறதற்மு மனுவ.ர௬ு 
டைய அவயவங்களைப் பார்தி தற்த வஸ்துக்களுடைய பிர 

மாணத்தைச் சொல்லலாம். அவ்வண்ணமே பிண்டத்தி 
னுடைய விரலகளையும் சாணையு முழத்தையும் பாதத்தை 
யுங் குறித்துக் கண்டிப்புள்ள பொருட்களிலே யெத்தனை 
அடி யெத்தனை முழ முண்டென்று சொல்லுவார்கள். ஆ 
கை.பால் இதெல்லா மிப்படி யிருக்கையிலே பிண்டச்தினு 

டைய தத்துவங்களைத் தனித்தனியே வெளிப்படுத்துகிற 
தற்கு முன்னே பொதுவிலே ஈரவே சரீரத்தினுடைய அள 
வெல்லாம் ஈன்றாச் சொல்லிக் காட்டுவேரம். முக்தமுந்த 
அ௮றி.பவேண்டியதாவ,தி: சகலமான அளவுகளுக்கும் பிர 
மாண சால் திரிகள் சொல் லஓுரெபபோலே வளையஞ் சதிரம் 

முக்கோணம். ஆயெ இம் மூன்றுருவங்களும் பிரகானமா 
னதா யிருக்கிறதுந்தவிர மற்றதற்மு மாத்திரிகையான சார 

ணமாயிருக்கும். இதெல்லா மிப்படி யிருக்கையிலே பிண் 
டமானது சாவ லோகத்தினுடைய குறிப்பிடமுமாய் மாத்தி 

ரிகைபுமா யிருக்கெறதினாலே யிப்படி.ப்பட்ட ரூப முத்தம 
பிரகாரமாக மனுவரிடத்தி லிருக்கிறதென் றொப்புவிக்கக் 
கடவோம், அதெப்படியென்றா லொரு பெரிய வயதுள்ள 
மனு னை மல்லார்ந்து படுத்துக்கொள்ளச் சொல்லி யி 
ண்டு கைகளையு மசலமாய் விரிச்.து.த் தலையின்கிட்டக் கொ 
ண்டுபோய் நீட்டச்சொல்லி யதின்பிறகு ௯ டினமாத்திரங் 
காலை யகலமாய் நீட்டினாற்போல விரிக்கப் பண்ணவேணும். 

. லையறியவேண்டியதாவது: கூற்றாடிக ளல்லாமல் மற்
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ற மனுவிருக் குடம்பு அத்தனை துவளாததினாலே கூறருடி. 
களைப்போலே கனருய் நீட்டமாட்டார்கள். ஆனா லான 
வகையோடே விரித்தா லப்போது தொப்புளிலே பெரிய 
கவராசத்தினுடைய ஒரு காலை கிறுத்தி வேறே காலைக் 
கொண்டு வீ௫னால் ஒரு வளைய முண்டாகும். ௮ந்த வளை 
யற் கையிலே யுண்டான பாம்பு விரலையுங் காலின் பெரு 
விரலையுர் தொட்டுக்கொண்டாற்போலச் சுற்றிவரும். இதல் 

லாம லிரண்டு கால்களுடைய பெருவிரலுக்குள்ளே யொரு 
ஒற்று மிரண்டு பாம்பு விரல்களிலே யோரு $£ற்று மிந்த 
விரண்டு £ற்றுஞ் சேருறெதற்குப் பெருவிரல் அவக்கடுப் 
பாம்பு விரல்மட்டு மிரண்டு பக்கத்திலே £றினா லப்போது 
சாங்கோபாங்கமான சதிரமா யிருக்கும். இந்தச் சதிரமுஞ் 
சால் இரக்கின்படியே வளையத் துக்குள்ளே முழு மடங் 
யிருக்கும். கடைசியிலே வலஅ பாம்பு விரல்,தூவக்கி பிட 
துகாற் பெருவிரல் மட்டு மொரு &ற்றுத் தொப்புள் 
வழியாகக் றி யெதிரான பக்கத்திலேயு மப்படியே £றி 
னால் சரியாக நாலு கோணம் பிறக்கும். இந்த நாலு கோ 
ணங்களுஞ் சரியாகச் சதிரத்திலே யடங்கியிருக்கும். இக 
சீப் பிரமாணத்தைப் பார்தீததற்குப் பிற்பாடு மனுவன் 

செவ்வே நிமிர்க்திருக்கவேணம். இப்படியே நிமிர்ந்திறாக் 

கிற மனுஷனணானவன சாங்கோ பாங்கமா யிருந்தால் தன் 
விரலினலே தொண்ணூற்றாறு விரற்கடையாவகு, எட் 
டுச்சாணாவத, நாலு முழமாவத, ஒரு பாகமாவது உயரமா 
யிருப்பான் எந்தப்படி பார்தீதாலு மவனவன் றன்னைக் 
தன் கையினாலேதானே யுச்சிதுவக்கி யுள்ளங்கால்மட்டு 
மளகஅ கொள்ளவேண்டிய. புருவகாலத்தி லிர்தச் சமை 
யி லுண்டான சிலபேர்கள் மனுவ.ருடைய வுயசம் 90 விரற் 
கடை யிருக்கறதென்று கேட்டு வியர்த்தமாய் 90 தத்து 
வங்களை விதித்தார்கள். இனி பிண்டத் தினுடைய ௮வய 
வங்களைக் கனித்தனியே யளந்அு பார்ப்போம். உ௨ச்சியி 
லே அுவக்கித் தாழ்வாய்க் கட்டைவனாக்கு மொருசா 
ணுயரம். அந்தச் சாணை நாலாய்ப் பிரித்து யுச்சிது 

வக்கி கெற்றி மேற்புறமட்டு மொரு பங்கும், அவ்விடக்து 
வக்க மூக்கின் கண்டு அவக்கமட்டு மொரு பங்கும். அவ் 

விடந்துவக்கி மூக்க னுனிமட்டு மொரு பங்கும் அவ்விடந் 
அவக்கித் தாழ்வாய்மட்டு மொரு பங்கும். அப்படியே ௨ச்



பிண்ட்மாரனது ௮ண்டத்தின் குறிப்பிடமாயிருக்றெ விவரம். 117 

சிக் கழுத்திலிருர்அ தொண்டைக் குழமிமட்டும் சாலத்தொ 
Gua கிருக்கிறது. தாழ்வாய்க் கட்டைதுவக்கி யீரற் 
குலைமட்டும் ஒருசா ஹணுயரமுண்டு, அவ்விடந்துவக்கித் 
தொப்புள்மட்டு மொருசாணுயரம், அவ்விடந் துவக்கக் 
குய்யத்தானமட்டு மொருசாணுயரம் அவ்விடந்துவக்கி 

முழங்காலுக்குக் சழ்மட்டி மிரண்சொணள விருக்கிறது. 

அவ்விடந்துவக்கிக் கெண்டைச் சகைக்£ழ்மட்டு மொருசா 
அஅயரம். அ௮வ்விடக்அுவக்டிக் குிகால்மட்டு மொருசாணு 
யர மிருக்கும். இப்படிப்பட்ட மனுஷன்கையைக் கூடின 
மாத்திரம் விரிக்கா லந்தப் பாகத்தி னி&ளத்.துக்கு மவன்௪ 

ரீர வுயரத்துக்குஞ் கரியாயிருக்கும். நெஞ்சினுடைய நடுவே 
அவக்கிச் தோள்ப்பட்டை முகியுமட்டு மொருசாண். அவ்வி 

டந்துவக்கி முழங்கைமட்டு மொருசாண். அ௮வ்விடக்துவகீ 
இ மணிக்கட்டுமட்டு மொருசாண். மணிக்கட்டுச் அவக்கி 
பாம்புவிரல் நனிமட்ட மொருசாண், மெத்த வசலமாயி 
ருக்ற விலா விரண்சொண் நிகளமும் ௮கலங் கொஞ்சமா 
மிருக்கிற விலா விரண்டு முகவளவும் தலையும் மணிக்கட்டு 
அவக்கி விரல் நுனியும் பாதமும் ஓரளவா யிருக்கிறது. 

நெற்றியுயரமும், மூக்கும், காஅம், பெருவிரல் நிகளமுஞ் 
சரியாயிருக்கும். கண்ணும், நாசியும், வாயுஞ், சரியாயிருக் 
கும் மேற் சொல்லப்பட்ட விசேலங்கள் சிறுபிள்ளை களுக் 
குச் செல்லத்தக்கதல்ல, ௮ந்தவகை வேறு, அதெப்படி. 
யென்றால்; சிறுபிள்ளைகளுக்கு அச தினுடைய ஐக். தலைய 
ளவுமாத்திரமுண்டு, அதில் தலை.துவகூக் குப்யகத் தானமட் 
டு மூன்றுதலை, அவ்விடந் துவக்கப் பாதமட்டு மிரண்டு த 
லையுயரமாத்திர மிருக்கும், ஆகையாற் காற்பக்கம் பிற்பா ட 
இகமாய் வளரும். பின்னையு மகலற் கொஞ்சமா யிருக்கிற 
விலா வொருதலை கைவிரித்தாற் சரீரவுயரஞ் சரியாயிருக் 
ரம். மணிக்கட்டு கழுத்திற் பாதி கால் மணிக்கட்டு மப்ப 
டியேதானே யிருக்கும், இதெல்லா மிப்படி. யிருக்கையிலே 
பிண்டப் பிரமாண சாஸ்இரிக ளின்னமு மதிகமான அளவு 
களைச் சொலலிக்சொண்டு வருூரர்கள். இதெல்லா மிங் 
கே சொல்லுகறதற் கவகாசமில்லாத படியினாலே யிம்மாதீ 

தரஞ் சொன்னது போரும். இந்சப் பிண்ட மென்ற 
மாத்திரிகையைப் பார்த். துச் சாஸ்திரிகளும் தொழிற்காரருக் 
தீங்களுடைய சாஸ்திரங்களுக்கும் தொழில்களுக்கு மடுத்த
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காரியங்களை நடத், துகிறார்கள். இந்தப்பிரகாரமாக நல்ல ௮ 
ரண்மனை நல்ல தேவாலய முதலான தேத்தியுள்ள விநோத 
வேலைகளெல்லாம் பண்ணுகிறதற் கிந்த மாத்திரிகை வெகு 
வுதவியாயிருக்கும். 

ஆனபடியினாலே பிண்டத்தினுடைய அஸ்திகளையும் 
தலையையும் நெஞ்சையும் கு. க்ஷியையும் சாணகராதியையு 
மதிலே யுண்டான தத்துவங்களையும் இனிவரும் ௮திகாரங் 
களிலே வெளிப்படுக் அவோம். 

௧௪-ம். அதிகாரம், 

௮ஸ்தியினுடைய விவரம், 

அஸ்கிகளானஅ பிண்டத்துக் கஸ்திவாரமா யிருக்கிற 
தினாலே திரேகத்தை நன்றாயறிகிறதற் கவசியமா யெலும்பு 
ளுடைய விவரத்தை முன்னுசாக வெளிப்படுத்த வேண்டி. 
யிருக்கின்றது. இதலலாம லஸ்இிக ளகேக மாங்லெநரம்பு 
களினாலே கட்டியிருக்கிறதினாலேயுந் துளையுள்ள வெலும் 
புகள் வழியாக விரத்தத் தாரைகளுந் தாதுக்களு மோடி 
றதினாலேய மிப்படிப்பட்ட தாதுக்களையும் நரம்புகளையும் 

நன்றாய்க் கண்டுபிடிக்கிறதற்ரு ௮ங்கங்களுடைய வர்த்த 
மானத்தைத் தெரியப்பண்ணக் கடவோம். ஆனபடியினா 
லே யஸ்திகளுடைய ஈிரூபணத்தையும் எஓம்புகளுக்குள் 
ளே புண்டான வித்தியாசச்தையுஞ் சர் அகளுடைய கார 
ணங்களையு மங்கஙககளுடைய எண்ணிக்கைகளையுஞ் சங்கே 
பமாகச் சொல்லிக் காட்டுவோம். அதெப்படி யென்றால்? 
௮ஸ்தியானஅ பிண்டத்துக்கு மகா ஸ்திரமுள்ள ௮வயவ 
மென்று சொல்லப்படும், இப்படிப்பட்ட வெலும்புகளுக் 
குள்ளேயுண்டான வேற்றுமைகளை யெல்லாம் முதலாவது, 
--உறுதியினாலேயும், 2-வத.-- பிரமாணத்தி னாலேயும், 
8-வது,--ரூபத் தினாலேயும், 4-வது.--இருப்பிடத் தனாலே 
யும், 5-வ்௮--பிரயோசனத்தினாலேயும்) 6-வது, --அ௮சை 
வினாலேயும், 7-வ.--சருமத்தினாலேயும், 8-வ..---அுவா 
சங்களினாலேயுங் கரடக்கலாம். ௮தெப்படி யென்றால்.
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முதலாவ௫.--ரில அ௮ஸ்இகள் சுபாவமாப் வெகுகெட் 
டூயா யிருக்கிறது, கலெதுக ளத்தனை எ்இரமா யிருக்கிற 
இல்லை சிலத;கள் மிரு.துவா யிருக்கும் இந்தப்பிரகாரமாகத் 
அடை யெலும் கெட்டியா யிருக்கும். உள்ளெகுமபுக 

ளத்தளை ஸ்தாமில்லை. நெஞ்செலும்பு மிருதுவா யிருக் 
கும். 

2-வ7.--இதன்றியே சிலதுகள் பெரிதா யிருக்கும், 

சிலதுகள் மட்டாயிருக்கும். இப்படியே நுடை யஸ்இஃ 

ena குதிரைமுகப் பக்கத்தி னஸ்இகளும்பெரியதா யிருக் 
கும், சிரசி னஸ்நதிகள் தட்டையாயிருக்மும். விரல்களு 
டைய அஸ்டஇகள் சின்னதா யிருக்கும். 

9-வது. -அ௮ஸ்தகளுடைய சுபாவத்தையும் பிரமாண 

தீதையும் பார்தது அ௮கற்குள்ளே வேற்றுமை கண்டாற்போ 
லே ரூபத்தினிமித்தமாசவு மிருப்பிடத்தினிமித்தமாகவும் 
வித்தியாசமுண்டா யிருக்கும். அப்படியே சிலதுகள் வட் 

ட ரூபமர யிருக்கும் சிலதுகள் சதிரமா யிருக்கும், சி 
லஅ.கள் முக்கோணலா யிருக்கும் சிலதூகள் தட்டுப்போ 
லே யிருக்கும். இந்தப்பிரகாரமாகச் சின்ன சக்கர வெ 

லும்பு வட்டமா யிருக்கிறது. சிரசின் சுவரொலும்பு சதிர 

மா யிருக்கிறது. கெஞ்சியினுடைய கடைியான வெலும்பு 
முக்கோணமா யிருக்கும். வாயினுடைய மேலண்ணத்தி 
னெலும்புகள் தட்டுப்போலிருக்கும் 

4-வறு,--இதுதவிர சிலதுச ளுயரமாயிருக்கும், : சில 
அகள் ஈடுவிலே யிருக்கும், சிலதுக ளஸ்திவாரத்தி லிருக் 
கும். இவ்விதமாகக் கபால முயரமா யிருக்கிறது. பக்க 

வெலும்புகள் நடுவிலிருக்கிறது. காலெலும்புக ளஸ்இிவா 
ரத்தி லிருக்கும். 

5-வது,--இப்போதைச்கு ௮அஸ்திகளுெடைய பிரயோச 
னஸத்தையு மசைவையுங் குறிக் ததுகளுக்குள்ளே யுண்டான 
பின்னபேதத்தைச் சொல்லிக் காட்டுவோம். அதெப்படி. 
பென்றால், சில அங்கங்கள் திரேகத்தைச் சுமக்கும். சில 
அகள் பிரதான தத்துவங்களை மூடும். சிலதுகள் அப்படி 
யே மூடி மறைக்றெதுமல்லாமல் மோசம் வராதபடிக்குப் 
ச*பரிசைபோலே யிருக்கும். இந்தப் பிரகாரமாகக் துடை 
  

* சேடகம்,
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கால்களுடைய அங்கங்கள் திரேகத்தைச் சுமக்கும். பக்கி 
வெலும்புகள் வெள்ளீரலையு மிருதயத்தையு மூடும். கபா 
லஞ் சாரின் மூளையை மூடுகிறதல்லாம லதற்கு மோசம் 
வரா,கபடிக்குப் பரிசைபோலே யிருக்கும். 

0(-வஅ.--இதன்றியே சிலஅகள் பிரத்தியக்மர் யசை 
யும். சலெ.துக ளிரகரியமா யசையும், சிலதுகள் பரிச்சே 

தமா யசையாது, இந்தவிதமாகக் கால்களுடைய ௮ஸ்திக 
ளும் விரல்கசூடைய ௮ஸ்இகளும் பிரத்தியகூமா யசையும், 
உள்ளங்கை யுள்ளங் கால்களுடைய அ௮ஸ்தஇிக ளசைந்தாலு 
மத்தனை காண்பியாது. தலையினுடைய அனஞ்திகள் பரிச்சே 
தமாய் அசைவைக் காண்பியாது. 

7-வது. கடைசியிலே ௮ஸ்திகளுடைய சருமத்தை 
யுந் துவாரத்தையும் விசாரிச்சா லகற்குள்ளே பேதகங் கா 
ணப்படும். ௮வ்வண்ணமே சிலதஅகள் காள்வட்டத்திலே 
கெட்டியா யிருக்கும். சிலஅகள் சாயாருடைய வுதிரத்தி 
லேதானே சாங்கோபாங்கமாக விருக்கும். இந்த மேரை 
யாய்க் காதினுடைய மூன்று சின்ன எலும்புகள் தாயாரு 
டைய வுதிரச்திலேசானே மகா ஸ்திரமாயிருக்கும். அந்த 
௮ஸ்திகள் மெள்ளமெள்ளக் கெட்டியாய்ப் போம். தாள் 
வா யஸ்திகள் தீவரமாய்க் கெட்டியாயிருக்கும் கபாலத் 
திலேசில.துக ளநேக வருஷத்துக்குப் பிழ்பரடு மகா ஸ்திர 
மாய்ப்போம். 

8-வஅ., இகல்லாமற் சிலதுகள் குழல்போலே யிருக் 

கும். உள்ளேயு மூளை மெத்தவிருக்கும். சிலஅகள் பல 
பல தாரைகளுக்கு வழியாயிருக்கத் இறக்திருக்கும். சில 
அகள் சிறு அவாரங்களினாலே நிறைந்திருக்கும். இந்தப் 
பிரகாரமாகக் கைகா லெலும்புகளுடைய குழலுக்குள்ளே 
மெத்த மூளை யிருக்கும், கபால ௮ஸ்தஇிவாரத்தி னெலும் 
புகளுக்குள்ளே சில தாரைகள் போம். மூக்கு ௮ஸ்இ யகே 
கந் அவாரங்களால் நிறைந்திருக்கும், 

இப்படியே யிர்த வெட்டுப் பிரிவுகளையஞ் சொல்லிக் 
காட்டினதற்குப் பிற்பாடு ௮ஸ்திகளுடைய சந்துக்களை 

வெளிப்படுத்தக் கடவோம் அதெப்படியென்றா லஸ்தி 
கள் நன்றாயிருக்கறெ,தற்கு மசைகறதற்கும் வேண்டின சந்
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Hear ஒழுங்குடன் விசாரிக்கிறவன் ௮திலே விசேலமா 
ய்ப் பிண்டத்தை புண்டாக்கன பராபர வஸ்அவினுடைய 

அளவில்லாசக விமரிசையையுஞ் சாமர்த்தியத்தையுங் காண் 
பானொோழிய மற்றப்படியல்ல, அவ்வண்ணமே பலபல சந் 
அக்களுடைய வகைகளுண்டா யிருந்தாலு மவசியமா யது 
களை யெல்லாம் ஆனமேரையாக ௮வயவஙகளை யசைக்கிற 
தற்கு வேண்டியிருக்கின்றது, இவைகளில் ஒரு சந்துமாத் 
இர மில்லாதிருந்சால் பிண்டமானஅஏற்றக்குறைச்சலா யி 
ருக்கும். ௮வ்வண்ணமே சில ௮ஸ்திகள் விக்கினமில்லாம 
லசைகறதக்குச் சாசுவதமா யிருக்கும், சிலதுகள்குழிபோ 

லே பள்ளமா யிருக்கும், அதற்குள்ளே சரியாகப் பிர 
வேசிக்கிறதற்கு மசைகறதற்கும் வேறே யஸ்தி பருமமா 
யிருக்கும். சிலதுக ளன்னியோன்னியமாய்ப் பிடிக்கும் 
படிக்கும் சிலஅகள் ரம்பச்தைப்போலே பிருந்து அந்தப் 
பல்.லுக ளஎன்னியோன்னிய௰மாய்ப் பின்னி ஸ்திரமாயிருக் 
Gh இர்தச் சந்துக்க ளல்லாமல் மாங்கெெ.க் கற்றைகளினா 
லேயும் ஈரம்புகளினாலேபு மஸ்தஇிகள் கட்டி யிருக்கின்றது. 

இதெல்லாம் உள்ளஅள்ளபடியே விசாரித்தோமானால் சர் 
வூச்துக்கும் வல்லவரா யிருக்கிற ஆண்டவர்பேரிலே தோகி 
நிரம் பண்ணுகிறதற்கு விசேஷமான நியாயமுண்டாகும். 
இதற்கப்பால் ௮றியவேண்டியதாவது அஸ்திகளுக்குக் கா 
ரணமேதென்றா? லதற்முப் பிரத்தியுக்காத்தைக் கண்டு 
பிடிக்கிறசற்கு மனதிலே கெட்டியாக வொரு காரியத்தை 
ஸ்தாபிக்கவேணும். அதேதென்றால் விச் துக்களிலே யி 
Ges விருகஷத் சினுடைய பட்டையும், கொம்புகளு, மிலை 
களும், புட்பங்களுங், காய்களுங், கனிகளும் புறப்படுகிறாப் 
போலே மனுஒருடைய சரீரத்தி லே நின்று எலும்புகளு 
மாங்கிலுங்களு மிரதீதத் தாரைகளுக் கொழுப்பு முதலா 
னதுகளும் புறப்பமிம். அப்படியே சூரியனுடைய வுஷ் 
டணத்தினாலே மரங்களுடைய அ௮ங்கிஷங்க ளெல்லாம் 
விஸ்தரித்து மெள்ளமெள்ள சாங்கோபாங்கமாய்ப் போ 
கறாப்போலே பிண்டத்திலுள்ள சுபாவவுஷ்டணச்தினா 
லே ஸ்திரமுள்ள ௮ங்கிஷங்கள் பிரிந்து ௮டர்த்தியாய்ப் 
போ யஸ்திகளாய்ப் போகிறதர் pos காரணமாயிருக்கும். 
இத்தனை ,வேற்றுமையுள்ள தத்.துவங்க ளுஷ்டணத்தின 
லே எப்படி. ஸ்இிரமுள்ள sree கேட்டா லி
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செல்லாம் பலபல ௮அங்கிஷங்க ளுடைய அமரிக்கையினா 
லே வருமென்றறிவாயாக, இந்த மெய்யான விசேல.க்தை 
யோருவமையினாலே வெளியாக்குவோம். சூரியனுடைய 
வுஷீ்டணத்தினாலே சேறு உறைந்து கட்டியாய்ப் போகின் 
ற... மெழுகானது உருகி நீற்றுப்போகின்றது. ௮தெப்ப 

டி யென்றால், சேற்றுகீழு மெழுருக்கும் வெவ்வேறே யங்க 
ஷங்களுண்டாயிருக்ககிறதினாலே யிந்த வித்தியாச முண் 
டாகின்றது இதுபோல ஈர பிண்டத்தின் பற்பல ௮வய 

வங்களுடைய வகையிலே மகா பின்னபேதமா யிருக்கிறதி 

னாலே யாச்சரியப்படத் தேவையில்லை. இ3.தவிர மனிதனி 
டடம்தி ஓண்டான ௮ஸ்திக ளெதினாலே பிழைக்கிறதென் 
அம் வளருகிறதென்றுங் கேட்டால் எும்புகளுக்குள்ளே 

புண்டான ஞூளையினாலேயும் கரம்புகளினாலே புண்டான 
சாரங்களினாலேயும் இரக்கக் காரைகளினாலேயு முண்டா 
றதென் றறிவாயாச. அவ்வண்ணமே யிப்படிப்பட்ட சா 

ரங்களை அஸ்இகள் சுவிகரிக்கிறகனாலே மெள்ளமெள்ள வர் 
தீஇக்கும், இதன்றியே பிண்டம் பிறக்க நாள்வக்கி யிரு 

பது வருலுமட்டு மர் திகள் வளருகிறது, அதற்குப் பிற் 
பாடு 21-ம், வருஷந்துவக்கி 60-ம். வருஷமட்டு மொரு களா 

ட. ரோயிருக்கும். 00-ம். வருவுந்துவக்கி மரணபரியந்த 
மெள்ளமெள்ளக் குறைந்துபோகிறது மன்றி அ௮ஸ்இகளு 
டைய அங்டுஷ்ங்க எடர்த்தியாய்ப் போம், 

இதுவுந்தவிர அள்திகஞுடைய வர்ணமேதென்றால், 
சிலதுகள் மெத்த வெண்மைபாயும்; சிலஅகள் சாம்பல் வர் 

ணமாயு மிருக்குஅு மல்லாமல்,௮ல்்இகளெல்லா மசா மெல் 
லிய சருமத்தினாலே மூடப்பட்டதாயு மிருக்கும். இந்தச் 

சருமத்தைக் காயங்கள் நிமித்தமாகத்ி தொட்டால் வெகு 
வாய் நோகும். ௮ஸ்இியைப் பரிச்சித்கால் கோகாது. 

கடைசியிலே யஸ்திகளுடைய எண்ணிக்கை Gu) Fo 

ஸல், ௩ரபிண்டத்திலே 240 ௮ஸ்திகள் சரியாயிருக்கெறதென் 
மறிவாயாக, அதெப்படியென்றால், தலையிலே 00 எலும்பு 
களுண்டு, அடிப்பிண்டத்திலே 07 எஓம்புக எிரு£க்கிற.து. 
தோள்அவக்க விரல்மட்டும் மீரண்டு கைகளிலேயும் கை 
யொன்றுக்கு 81-ஆக. 02 ௮ஸ்திக ளிருக்கிறஅ,. இரண்டு 
கால்களிலேபுந் அடைகளிலேயும் 00 எலும்புக ளுண்டு



௮ஸ்்இயினுடைய விவரம். 123 

ஆக 849 HBS ஞூண்டாயிருக்கின்மன. இத்தனை யெ 
அம்புக் ளில்லாமற்போனால் மனுஷருடைய 'சரீர மசைய 
வும், குனியவும், நிமிரவும், உட்காரவும், நடக்கவும்; பிடிக்க 
வு மெல்லவு மற்றச் சேஷ்டைகளை யொழுங்கோடே செப் 
யவு மாட்டாது. 

௮ஸ்திகளுடைய எண்ணிக்கைகளைப் பொதுவிலே 
பார்த்த தற்குப் பிற்பாடு தனித்தனியே யங்கங்களெல்லாம் 
பரிக்திக்கவேணும். முந்தமுார்த தலையிலே 60 எலும்புக 
ளுண்டென்று சொன்னோமே அ௮துகளுக்குள்ளே கபாலத் 
அக்குள் 14 முகத்துக்குள் 46 ௮ஸ்இகளிருக்கும். கபாலகீ 
தினுடைய 14 எலும்பேதென்றால், நெற்றி யல்தியொன்று 
கபாலத்தின் பிஸ்னஸ்தியொன்று, சுவரஸ்தி யிரண்டு. கா 
லஸ்தி பிரண்டு கபாலதீதி னஸ்திவார அஸ்தியொன்று. 
அுவார எஓும்பொன்று, இரண்டு காதிலுமுள்ள சன்ன 
அ௮ஸ்தஇிகளாதறு ஆக 14. இந்த 14 ௮ஸ்திகளுங் கபாலச்தின் 
பற்பல பொருத்தங்களாகச் சேர்ச்இருக்கும், முகத்திலே 
40 அங்கங்க ளேதென்றுல், மேல் வாயிலே 27 ௮வையா 
வன மூக்கு னஸ்தி யொன்று. ௮,தனிரு பக்கத்தின் ஓவ் 
வொரு பக்கத்திலும் ௮வ்வைந்து பல்லுகள் 10 ஆக. 27 

&ழ்வாயிலே 19 எலும்புகளுண்டு, அவையாவன: பல்லுகள் 
10, சடைவாயி ஸிரண்டு பக்கத்திலேயும் பல். லுகளுக்கு& 
கடைசியிலேய மிரண்டல்இ, பற்களுடைய ௮ஸ்இவாரத் 
இன் ௮ஸ்தி யொன்று ஆக 10, ஆகமொத்தம் 00 எலும்பு 
கள் தலையிலே யிருக்கிமு. அ௮டிப்பிண்டத்திலே 07 எலும் 

புக ஞண்டென்று சொன்னோமே. அதாவது: உள்ளே 
நெஞ்சில் முள்ளெலும்புகள் 82. பக்க எலும்புகள் 24. இது 
களின் மேலேயும் கோள்மேலேயுமுள்ள தஇிறப்பெலும்பு 
கள் 2. முன்னெஞ்சிலேயுள்ள ௮ஸ்தி 8. இடுப்புக்கருகில் 
அள்இகள் 0 ஆக. ௮டிப்பிண்டத்திலே 07 எ.லம்புகளுண்டு. 
கோள் அவக்கி விரல்மட்டு மொவ்வொரு கைக்கு 81 ௮ஸ் 

இக ளுண்டென்று சொன்னோமே. அ௮துகளுக்குப் பேரே 

தென்றால், தோளள்இி யொன்று, கைப்பட்டை யலஸ்தி 
யொன்று, முன்கையிற் பெரிய எலும்பொன்று, சிறிய ௪ 
அம்பொன்று, மணிக்கட்டுத் அவக்கி விரலமட்டும் இன்ன 

௮ஸ்தி 1 ஓவ்வொரு விரல்களில் மும்மூன்ருக விர லைந்து
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க்கும்௮ஸ்திகள் 15. ஆக 81. மற்றக்கையிலே எலும்புகள் 91. 
ஆக கையெலும்புகள் 62. கால்களிலேயோவென்றால் HOV 

திகள் 00 மாத்தி முண்டு, அ௮தெப்படியென்றா லொவ் 
வொரு காலிலே முந்தமுந்த அுடையள் தி யொன்று, 
முழங்கால் சில்லு ஒன்று. குதிரைமுகதச் தெலும்பொள் 
௮. கெண்டைக்கால் ௮ஸ்தி யொன்று, மணிக்கட்டுதுவ 
க்கி விரல்கள்மட்டும் எலும்புகள் 19, விரல்கள் ஐந்துக்கும் 
எலும்புகள் 14. ஆகக் காலொன்றுக்கு எஓம்பு 80 ஆக 
கால்களிரண்டுக்கும் எலும்புகள் 00, இவ்விதமாய் ஆக யெ 
அம்புகளுடைய மொத்தம் 940, ஆனால் சில சாஸ்இிரிகள் 

217 ௮ஸ்திகள்மாத்திர முண்டென்று சாற்றிஞர்கள். 

இதற்குக் காரணமேதென்றால், பிண்ட சாஸ் 
ஞுக்குள்ளே பல் விஷயத்திலே தர்க்கமுண்டு, சிலபேர் 
கள் பற்கள் எலும்புகளென்று சொல்லுகிறார்கள். சில 
பேர்க ளல்லவென்று சாதிக்கிறார்கள். அ௮ஸ்திகளுடைய 
எண்ணிக்கைக்குள்ளே பல்லுக எடங்காதென்று சொல்லு 
இறவர்களுடைய நியாயங்களையும் வெளிப்படுத். துவோம். 
அதுகளுக்கு விரோதமான பக்ஷத்தை யறுசரிக்கிறவர்களு 
டைய பிரசத்தி யுத்தரத்தையும் தெரியப்பண்ணுவோம். ௮ 
தெப்படியென்றாற் சிலர்மனுவன் பிறக்கிறபோ.து கணக்கு 
ண்டான ௮ஸ்திகளோடு பிறப்பான். பற்களோவென்றால்) 
பிண்டம் பிறந் தேழுமாதத்திற்குப்பிறகு தோன்றுமென்று 
சொல்லுகிறார்கள். வேறுசிலர் பற்க ளெலும்புகளோகூ 
டத் சாயா ரதிரத்திலே யிருந்த. ஆனால் சின்ன பள் 
ளங்களிலே ௮டங்கி யிருப்பதினாலே ௮௮ முளைக்கிறதற்கு 
எழுமாதஞ் செல்லும் என்கிறார்கள். ஆனால் இதிலேயும் 
பராபர வஸ் அவினுடைய விமரிசை காணப்படுகின்றது. 
அதெப்படியென்றால், முதலாவ.த.--பற்களானவை குழந் 
தைப்பருவத்திற் பியோசன மில்லாததினாலேயுக் தாயா 
ருடைய மிரு.துவான முலையை யுபாதிக்கு மென்கிறதினா 
லேயு மந்தக்காலத்திலே காண்பியாமல் பிற்பாடு காணப்பு 
டும். 2-வ.த.--மெய்யான ௮லஸ்திக ளெப்போதுஞ் சரீரத் 
திலிருந்து நாளுக்குமாள் பலத்துப்போம். பற்களோவென் 
றால் முளைத்த ஏழாம் வயதிலே விழுந்துபோம். இத 
ற்குப் பிரத்தியுத் தார மேதென்றால், மெய்யான பற்கள் நிற்
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கூம். விழுகிற பற்கள் மெய்யான பற்களுடைய நுனியாக 
மாத்திர மிருக்கும், ஒன்றில் லெபேர்கள் சொல் ஓூருப் 
போலே புட்பம் விழுகிற போ.து கனிக்கு இடங்கொடுக்கி 
மூட்போலே புட்பங்கள்போலே யிருக்றெ முந்தின பற்கள் 
விழுகிறது. கணிகளுக்குர் சமானமாயிருக்கிற மெய்யான 
பற்கள் முளைக்கிறதற்கும் பலக்கிறதற்குங் காரணமாயிருக் 
ரும், இது நிமித்தமாகப் பிற்பாடு முளைக்கிற பற்களுக்கு 
வேருண்டு. அதற்குப் பின்பு சிலஅகள் விழுந்தால் வியாதி 
நிமித்தமாக விழும். அ௮ப்படியேதானே யெலும்புகளும் வி 
யாதி நிமித்தமாக விழுகிறது. இந்தப்பிரகாரக்கானே குஷ் 
டவியாதி நிமித்தமாகவும் வேறே காரணங்களி ஸிமித்த மும் 
விரலகளுடைய எலும்புகள் விழுகிறது, 9-வது.--எலும் 
புக ளெண்ணிக்கையிலே வர்தீஇக்கிற இல்லை, ஆனால் பற்கள் 
வர்.த்திக்கிறது. ஆனால் இதற்கு முக்தமுந்ச விரண்டு முளைக் 
கிற. பிறகு வேறே யிரண்டு தோன்றுகிறது, இந்தப்பிர 

காரமாக முப்பத்தாண்மி பற்கள் தோன்றுமட்டு மெப் 
போது மெண்ணிக்கையிலே வர்த்தித் துக்கொண்டு வருகி 
றது. இதற்குப் பிரத்தியுத்தராமாவது: பற்களெல்லா மொ 

ருமிக்க முளையாமற்போனாலு மொருமிச்சச் அவக்கியிருக் 
தன, ஆனால் சலெதுகளுக்கு ௮ங்ஷெங்க எடர்த்தியா யி 
ருக்கிறதினாலேயும் பலமஇகமா யிருக்கிறதினாலேயு முளைக் 
இறதற் கரேக நாட்செல்லும், இந்தப் பிரகாரமாகக் ளோ 
விரைபையு மரத்தினுடைய கொட்டையையு மொருசாளை 
பிலே விரைத்தாலு மது இவரமாய் முளைக்கும். இதற் 

கேச நாட்செல்லும். 4-வது. --பற்கள் மெல்லிய சருமத் 

தினாலே மூடப்படாம லிருக்கிறதுந்தவிரக் கண்களுக்கு 
முதலாய்ப் பிரத்தியக்மாய்த் தோன்றுகிறது. சகல ௮ஸ் 
தஇிகளோவென்றால், மாங்கிஷங்களுக்குள்ளே மறைந்திருக்க 
றஅ மல்லாமல் மெல்லிய சருமத்தினாலேயும் மூடப்பட் டி. 
ருக்கின்றது. இந்தச் சந்தேகத்அக்குப் பிரத்தியத்கரமாவ 
து: பற்களி னிரண்டு பக்கங்களையும் பரி.கூஷிக்கவேணும், 
புறத்திலே காண்பிக்கிற ௮ங்கிஷம் போசனத்தை மெல்லு 
கிறதற்கு வேண்டி யிருக்கிறபடியினாலே கண்ணுக்குத் தெ 

ரியும். வேறே பக்கங்களோவென்றால், மாங்கிவ ச்.அக்குள் 
ளே மறைந்திருக்கிறஅ மல்லாமல் மெல்லீசான கதோலாலே 
மூடியிருக்கறது. 6-வ௮.--எலும்புகள் 20 வருஷஒமட்டு
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மெப்போது வளரும். பிற்பாடொரு கண்டோ யெப்போ 
ஆ மிருக்கும். பற்களோவெனறு லெப்போதும் வளரும். 
இதற்குப் பிரதீதியுக்கரமாவ.து: சர்வேஸ்வானுடைய மட் 
/உலலாத விமரிசையினாலே யெலும்புகள் 20 வயதுமட்டு 
மாத்திரம் வர்த்திக்கும். அங்வணணமே யெப்போது மர 
ணபரியந்தம் வளர்நதால் மனு. னிராக்ஷகனாப்ப் போவான். 

ஆகையால மனுஷரணுனவன் சாங்கோபாரங்கமா யிருக்கிற தற 
கொரு விரேஒுமான வுபரங் சூறித்டுருக்கெறது பற்களோ 

வென்றுல், னெஈஇன மெல்லுகிறதிறாலேயும் வேஜே யசை 
வினாலேயுங் கொஞ்சங் சொஞ்சமாப்க் முறைநநு போ 
ிறஇனாலே யவ்வளவுகரூத் இனந்தினம் வர்த்இம்நவேோண 

Qo யிருக்கிறது. ஆறா லெத்தனை வர்த்தித்காலு மெப 
போது மந்தமட்டிலேகானே நிற்மும். இன்னமும் பேவ 

மெ நியாயங்களைச் சிலர் சொலலிக்கொண்டு வரு$மொசள் 
ஆனாற் பிண்டராஸ்திரிக ஸிதுவிஃயத்திலே பணணுகற 
மர்க்ரத்தைக் கணடுபிடிம்கிறதற் உம்மாத்து ஞ் சொன்ன 4: 
பபாதும். ஏனென்றால் இர்ச அல்கு விவயத்திலெகாம் 

எம் பண்ணகிறுப்போலே மற்றுமுண்டான பிரசித்தமில 
லாச ஓவங்வொருவிஷயங்களிலேயும் வெகுவாப்த்தர்க்கிள் ஆ 

அவரவர் தனு பகஷத்தை நிலைப்பிக்கச் தக்ககாகவும 
விரோதமான பகஷற்தை யாவேபிக்கம் தம்கதாகவு மெக் 
தீவும் பிரயரரப்பபொர்கள்.  ஆனபடியினாலே யிந்தத் தே 

சதி ரானாப்போலே கனவு கணடாற்போலே மனஇன்படி 
பப. விதித் நுக்மொண்டு ௮ுண்டபிண்ட வியாக்கியானம் 
பண துகிரறாகளெனறு விசாரிக்கவும் எண்ணவும் வேண 

Lo Lb, 

இப்போது எலும்பு வகையிலே யுண்டான சில வாச் 

சரிய விசேஷங்களைச் சொல்லிக்காட்டுவோம். அதெப்ப 
)உயென்றால, சோடுகளா யிருக்க அல்இகள் சரியாக வள 
ரம். இந்தப் பிரகாரமாக ஐந்து வயதுள்ள ஒரு பிள் 

யிரண்டு கையையுஞ் சரியாகக் கூவித்தா லிரண்டு பெருவி 
ரல் முழுதுஞ் சரியாயிருக்கும். இரண்டாள்காட்டி விர 

அஞ் சமனா யிருக்கும். இரண்டு பாம்புவிரல்களும் பின் 
னபேத மில்லாம லிருக்கும், இரண்டு மோதிர விரலுஞ் 
எண்டுவிரலும் நிதானமா யிருக்கும். பதினைஈது: வருக
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ஆர்குப பிற்பாடு மறுபடி. சோதித்தால மழுதுஞ் சரியாய 

amit go Sa Did எட்பிரமாணமானாலும் வித்தியாச மில 
லாம லிருக்குமென்றும் பிரச்தியகூமாய்க் காணலாம் Sf 
இலை சர்வேஸ்வானுடைய மட்டிலலாத விமரிசை முழு 
தம விளங்குகிறது. அவ்வண்ணமே, பிர இ ௫ம் ஆகா 

7பான நிமிச ரமாரச் சாணகராஇ.யாடிற சகல அவபவங்கள் 

வளருறபோ தொவ்வொரு பக்சச்திலேயு மள்ள அதற் 
கெரான சோடுகள் சரியாக விரத்தத்தைம் சவிகரிதீது 

2வற்றுமை பிலலாம லொருகண்டசரோய்ப் பெருத்து வ 

ளரும் இரணமி கைகளுடைய அ திகள் விஷயத்திலே 
2 பர௫த்தாற் போலே காலகளுடைய ஏஒம்புகளிலேபும் 
பக்க எலுமபகளிலேயம் யோடிககக் கடவோம். 

இதற்குபபா லழியவேண்டியதாவ., உவ்வொரு இம 

இிபும் விசேஷமான ஓவ்வொரு ஏாரியக் அக் Ch Fav Boy 
னாலே அத்தற்கும் விசேஷமான ஒருதொரிஉணட௫ச ஆடுற 

சிலதுகள் சூலரிகிறதற்குஞ், லகள் நற ஈற்பூஞ், சி 
ல.தகள் ப$இரமா*யிருக்கிற்கும், சில நக He 51-145 

தற்கும், சலக ளரைடிறதழ்கும், சிலதுகள் அமமகிற 

தற்கும், சிலதுகள் மெலலுடுறதற்ளும், திலகன் தாவ 
DVS Db Roger Cs Ans HG, Hows rer மு 

சாநது பார்ம்கிறதற்கும். சில.கள் ஸபரிசிக்கிற நற்கும், 
சிலதுகள் தெரிசிக்கிறதற்கு முதவும். பூர்வகால 5Bo at 
ர பெரிய சாள் திரியானவர் பின்பத்வெடைய அ௮ஸ்டிகள் 
2௦2 யடகக வருஷக் தியானம் பணணினகற்குப் பிற்பா 

டிக்க அஸ்இகளை வேமே வகையோடே. ஸ்சாபித்தா லென் 
சவருமோவென்று புத்தியனாலே சோ திக்புப்பார் சீத.ர் ரர் 

வேஸ்வரன் கட்டளையிட்ட வொழுங்கலலாமல வேறே வி 
தமாக அதுகளை வைத்தால் மோசம் வருமென்று கண்டு 
இருவுளம்பற்றினதாவது, ஈுளவறுக்கப்படாத நியாயத் 

தையும் விமரிசையையுங் கொண்டிருக்கிற பராபர வஸ்து 
வானவரே யுமக் களவில்லாக சோக்திரமுண்டாகக் கட. 
வது. என்னுடைய தாயாருடைய வுதரத்திலே சானே 

யவளறியாம லிந்த ௮ஸ்திகளெல்லாம் பிண்டத்அக் கஸ்தி 

வாரமா யிருக்கிறதற்கும் எண்ணிக்கைக்குள்ளே யடங்கா3 

சேஷ்டைகளஞக் குதவியா யிருக்றெதற்றாங் கற்பித்தருின
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தினாலே ஈன்றியறிர்த மனதோடே தேவரீனா ல்லுதிக்கி 
றேனென் ருளிச் செய்தார்!” இதெல்லாம் ஓழுங்கோடே 
தியானிக்கிெறவன் அவசியமா யொரு கடவுள், ஒரு வஸ், 

ஒரு தேவன், ஒரு கர்த்தன், ஒரு ஆதிகாரணம், ஒரு சர்வே 
ஸ்வர னிருச்சிராரன்று கெட்டியாக மனதிலே ஸ்தாபிக்க 
ற மல்லாமல் இப்படிப்பட்ட மட்டில்லாத பலத்தையுங் 
இருபா கடாக்ஷத்தையுங் சொண்டிருக்கிற ஆண்டவர்பே 
ரிலே ஸ்தோத்திரம் பண்ணித் தப்பில்லாத கரமத்தோடே 
சகலசக்தையம் நடத்திக்கொண்டு வருகிற பராபர வல்அவி 
னுடைய இத்தத்துக்குப் பொருந்தாச பாவங்களைத்தள்ளிப் 
போட்டு அவருடைய இத்தத்.துக்குப் பொருந்தின தரு 
மங்களைச் செய்துக்கொண்டு வருவான். 

௧௫-ம். அதிகாரம், 

சிரசின் விவரம், 

சிரசானது உச்௫ியிலே அவக்கி முந்தின முள்ளெ 
௮ம்பு மட்டு மடங்கி யிருக்கின்ற. தலையினுடைய ரூப 

மானஅ ஏறக்குறைய வட்டமா யிருக்கும். காதுகளுடை.. 
ய ஸ்சலங்களிலே தகடுபோலேயிருந்து தாழ் வாய்க்கட் 
டைமட்டுங் கொஞ்சம் நீளமா யிருக்கும், பஞ்சேந்திரியங் 
களினாலே வருற சேஷ்டைகளை ஈன்றாய்ப் பண்ணுகிறதற் 
கு மூளை மெத்த வேண்டி யிருக்கிறதினாலே யிப்படிப்பட் 
ட மூளையை மூடுகிறதற்குப் பெரிய தலை வேண்டி. யிருக் 
தது. அந்த நியாயத்தினாலே சின்ன தலையைப்பார்க்கப் 
பெரியதலை ஈனறுயிருக்கும். ஆனாலந்தப் பருமமு மட்ட 
மா யிருக்கவேணும். 

சரசானஅ பிண்டத்தினுடைய வுயர்ந்த ஸ்தலத்திலே 
ஸ்சாபிக்கப் படுகிறதற்குக் காரணமெதென்றால், சிரசின் 
மூளை வழியாய்ப் புறப்படிற நரம்புகளில் ௮அகேகஞ் Gal 
வணுக்களோடுகின்றன. ௮ந்த சவ வணுக்களின் ஓட்டத் 
தின் மிகுதியினாலே ஈரம்புகளெல்லா மசைக்கப்பட்டு மற்ற 
அவயவங்களை யிழுக்கிறதினாலே சரசானஅ உயர்ந்த ஸ்த 
லதீதிலே யிருக்கவேண்டி யிருந்தது, அ௮தெப்படியென் 
முற் சிங்காரச்தோப்புகளிலேயு மிராசாக்களுடைய நந்தவ
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ன்ங்களிலேயும் உயர்ந்த ஸ்தலத்திலிருஈஅ பற்பல வாய்க் 
கால்களின் வழியாய்த் தோட்டங்களி லுண்டான புட்பங்க 
ளுக்கும், விருக்ஷங்களுக்கும் ஜலம் இறைக்கப்படுகறாப்போ 
லே முன் சொல்லப்பட்ட காரணங்களுக்காக தலையான 
உயர்ந்த ஸ்தலத்திலே யிருக்கவேண்டி. யிருந்தது, மே 
௮ம் இருதயமானஅு நடுவிலே யிருந்தாலு மேலே யுண்டா 
ன அ௮வயவங்களையுங் ழே யுண்டான சாணகரா களையும் 
பிழைப்பிக்கிறதற்கு இரத்தத் தரரைகளைக்கொண்டு மகா 
பலத்சோடு சீவ வக்கினியைச் தள்ளினா௨ மிப்படிப்பட்ட் 
வலுமை சரன் மூளையிலிருக்துண்டாகற தினாற் பராபரவ 
ஸ்துவானவர் தலையை யுயர்ஈத ஸ்தலத்திலே வைக்கச் இத் 
தமானார். முந்த முந்த ஈரர் தலையிலே உண்டாயிருக்கிற ம 
யிர்களுடைய சுபாவமேதென்றால் நீளமுமாய், மெல்லியது 
மாய்க் குளிருமா யுலர்ந்ததுமா யிருக்கும். சில பிண்டசாஸ் 

இரிகள் மயிர்கள் பிண்டத்துக்கு மெய்யான ௮ங்கிலங்க 
ளல்ல வென்ருர்கள். அ௮தேதென்றால் மற்ற ௮வயவங்க 

ளைப்போலே யுயிருள்ள தா யிருக்கவில்லை யென்றும், பிண் 
டத்துக்கு யாதொரு விக்கிென மில்லாமல் மயிர்களைக் கத்தி 

ரிக்கிறதையும், முழுஅஞ் சவரம் பண்ணுகிறதையுக் திஷ் 
டாந்தரப்படுத் துகருர்கள். 

இப்படிப்பட்ட மயிர்கள் பிறக்கிற வகையேதென்றா 

ல்ந்தந்த ரோமங்க ளிரத்தத்தினுடைய அசுத்தமான புகை 
யிலேயுண்டாக்கப்பட்டு ௮க்தவொட்டடையுள்ள புகையா 
ன பிண்டத்தின் புறத்திப் பக்கத்திலே உலணச்தினாலே 
கள்ளுண்டுபோய் சோமத்துவாரத் துக்குள்ளே கட்டாயச் 

இினாலே யடர்த்தியாய்ப்போய்ப் பெரிய மயிர்களையுஞ் சின் 
ன ரோமங்களையு முண்டாக்குகின் 2௫. இதிலே யறிய 
வேண்டினதாவஅ, இரத்தத்திதுடைய அசுத்தமான பு 
கையைத்தள்ளுறெ வுஷ்ணமானது மிகுதியானாலொன்றில் 
வேரோடு மயிர்களைக் கெடுக்கிறது. ஒன்றில் வர்த்திக்க 
வொட்டாஅ. அந்த நியாயத்தினாலேதானே ௮பிசின வி 

ராச்சியத்திலுண்டான சனங்களுடைய மயிர் வர்த்தியாது, 
மயிர்களுடைய பருமமும் நீளமும் வெவ்வேறே விதமா யி 
ருக்கும். இதற்குக் காரணமேதென்றால் மயிர் வளருகிற 
தீற்கு வேண்டிய சார மெத்த வுண்டானா லப்போது நீள



130 ௮ண்டபிண்ட வியாக்கயொனம். 

மா யிருக்கும், கொஞ்சமுண்டானால் வளராது, ஆனாற் 
சிலஅகள் பருமமாயுஞ், சிலதகள் மெல்லீசாயு மிருக்கிற 

தென்ன? போமத்துவாரங்கள் பெரியதானாற் பருமமாயிரு 
க்குஞ் ॥ின்னதானால் மெல்லிதாயிருக்கும். இதற்கப்பால் 
சில பேர்களுக்குச் குருட்டு மயிருண்டு. சிலபேர்களுக்கு 
வளையாமலிருக்கும். இதற்குக் காரணமென்ன! ரோமத் 
அவாரங்கள செவ்வே பிருந்தால் வளையாிருக்கும். சாய்ப் 
பானாற் சுருண்டுபோ யிருக்கும் மயிர்கஞுடைய ரூபமென் 
ன? கண்ணுக் குருட்சியாகக் காண்பித்தாலுஞ் சின்ன வஸ் 
அச்களைப் பெரியதாய்க் காண்பிக்கிற கண்ணாடியைக்கொ 
ண்டு பார்த்தாற் "ில.துகள் முக்கோண ரூபமாயுஞ், சில 
கள் சதிரமாயுஞ், சில.துகளுருட்சியாயுங் காண்பிக்கும். 
இத்தொகைப்பட்ட ரூபங்களுக்குக் காரணமேதெனருல்; 
சோமத்துவாரங்க ளெந்ச ரூபமாயிருக்கன்றதோ ௮.துகளு 

டைய வழியாக வருகிற மயிர்களும் ௮ந்த ரூபத்தையே 
சொண்டிருக்கும். பின்னையும் ௮வைக ளகேக விழைகளி 
னாலே யுண்டாக்கப்பட் டி. ருப்பதால் ஒவ்வொருமயினாயும் 
பிளந்து களைகிளையாக நீளத்திலேதானே யகேகவிதமாகப் 
பிரிக்கலாம். சில சமயங்களிலே யந்த இழைகளுடைய பி. 
flay முனையிலே காண்பிக்கும். இதன்றியே ரோமங்கள் 
குழல்போலே அவாரங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. இக் 

விசேஷத்தை முன் சொல்லப்பட்ட கண்ணாடியாற் கா 
ணலாம். இதுவுமன்றி சிலவிசை யவலகண வியாதிகள் 
றிமித்தமாகத் தலையிலுண்டான விரச்சமகத ரோமங்கள் 
வழியாக வோடுகின்றது. ரோமங்களின் வர்ண மெதினா 

லே வருகிறதென்ருல் பற்பல விராச்சியங்களுடைய வெவ் 
வேறே குணத்தினாலேயுஞ் சரீரங்களுடைவ வெவ்வேறே 
சுபாவங்களினாலேயும் வயஅக்குத்தக்க சாரதீதின் குணதீ 
இனாலேயும் வெவ்வேழே வர்ணங்களுக்குக் காரணமா யிருக் 
கும். இரசப் பிரகாரமாக வுஷ்டணாதி €மையிலே பிறந்த 
வர்களுக்கு மயிர் கறுப்பா யிருக்கும், குளிரான விராச்சி 

யத்திலே பிறக்தவர்களுக்கு மயிர் செம்பட்டையா யிருக் 
கும். வெவ்வேறு €மையிலே இிரிகிறவர்களுக்கு மயிர் 
கறுப்புமல்ல செம்பட்டையு மல்ல. இதன்றியே யந்த வித் 
தியாசங்களினாலேதானே சரீரங்களுடைய சுபாவமுஞ் சா 
ரத்தின் ருணமும் வெவ்வேறே நிறங்களைப் மபிறக்கப்பண்



ரன் விவரம், 121 

ணும். ஆனா லெந்தக் மையிலே பிறா சாலு மெக்கம் சரி 
மத்தின் வகையைக் செரண்டிருக்காலும வய சென்றபின் 
மயிரொல்லாம் வெள்ளையாய்ப்போம்  . அப்படி.பே சிழவர் 
களுக்குள்ளே மயிர் வளருகிற சாரங் கொ ஞ்சமானபடியிஸ 
லே மயிர் வேறே வர்ணமாய்ப்போம். இதத மயிர்கள் கோ 
லிற் சென்மிழஅுப் பிற்பாடு அஇிலே காட்டபபட்டாம்போ 
லே வளரும், இந்தத் தோ லையு மதற்ருண்டான குணங்க 
ளையுங் கு ஷி விவாக்கைம் சொலலும்போ அ வெளிப்படுத் 
pS aur LD. 

இந்தத் கோலின் $ழே கபாலங் காண்பிக்கும். இந் 
5S கபாலத்திலேயு முகத்திலேயு மறுபது எலும்புக.ரண் 
டென்று முன்னே சொல்லியிருக்கன்றோமாகையால் இங் 
கேயொரு விசேலழம்தை மாத்திபம் வெளிப்படுக்துவோம். 
அதெப்படியென்றால தலையிலேதானே ய௫ேகங் கபாலப் 
பொருத்தங்களுண்டு. அவைகள் மெய்யான பொருத்த 
மென்றும் பொய்யான பொருத்தமென்றுஞ் சொல்லப்ப 

டும் மெய்யான போருசத்தத்தினாலே கபால அஸ்இகளிரண் 
ிரம்பங்களசுடைய பற்களன்னியோன்னியமாய்ப பின்னியி 
ருப்புதுபோலே பின்னலா யிருக்மும், பொய்பான பொ 
ருத்தங்களோவென்றால், மீள் சிலொம்புகளைப்போலே யடுக் 
கடுக்கா யிருக்மும், இந்தச் கபாலப் பொருத்தங்களினாலே 

பிரயோசனமேதென்றால் அந்த வழீயாக இடைவிடாமற் 
லையிலே மிஞ்சின ஆவிகளும் புகைகளும் வீசபபடும். ஆ 
லை அடர்தீதியான கபாலப் பொருத்தங்களை சொண்டி 
ருக்கிறவர்களுக் சவைக எப்புறப்படுகிறதழற் கவகாச மில்லா 
தீதினை யகேகம் விசை தலைகோவுண்டாம். இந்தச் 8 

மையிலே தத்துவங்களை யறியாத வநேகம்பேர்க ளிந்தக் க 
பாலப் பொருகலைத் தலையெழுதச்தென்றும், லலாட லிபி 
யென்றுந் தாறுமாருய் விதித்தார்கள். சபாலத்தினுடைய 
மேற்பக்கத்தின் மே யகேக ஸ்தலங்களிலே கபாலத்தோ 
டே சேர்க்திருக்கின்ற கெட்டியான சருமமுணடு, அக்தத் 
தோலுக்குக் £ழாக் வேறே மெல்லியசான சருமமூண்டு. 
இந்த விரண்டு தோலகளினாலே மூளைய மதிலேயுண்டான 
தக்துவங்களு மூடியிருக்கன்றது, இந்தத் கோல்களை வாங் 
இனால் மூளையெல்லாம் பிரத்தியட்சமாய்த் காணலாயிருக்
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| இப்படிப்பட்ட மூளையானஅ இரண்டுவிதமாகப் பி 
ரிந்திருக்கின்றது. ௮. மூன் மூளையென்றும், பின்மூளை 

யென்றுஞ் சொல்லப்படும், முன் மூளேோயானஅ! பெரியதா 
யிருக்கும். பின் மூளையானது சிறியதா யிருக்கும். இந்த 
விரண்டு மூளைகளுங் கெட்டியான தோலின் மடிப்பினாலே 
பிரிந்திருக்கும், இந்த மூளையினுடைய ரூபமானது கபா 
ல ரூபச்தைப் போலவே யிருக்கும், இதல்லாமல் வயிற் 
றிலே குடல் பலபல விதமாகச் சுற்றிக்கொண் டி ருக்கிறுப் 
போல மூளையின் புறத்திப்பக்கம் ௮னேகவிதமாய்ச் சுருண் 
டிருக்கும், இப்படி.யே உழப்பட்ட நிலதீதிலே பள்ளங்களு 
மேடுகளுங் காணப்படுகிறாப்போலே யிங்கேயுஞ் சில பள் 
ளங்களு மேடுகளுங் காண்பிக்கும். இந்தச் சன்ன பள்ளங் 
களிலே €வ அணுக்கள் மெத்த ௮டங்கி பிருக்கறது. ஆன 
படி.பினாலே யிப்படிப்பட்ட பள்ளங்களைக் கொண்டிருக்கி 
2 சனங்கள் மற்றவர்களைப்பார்க்கப் பிரஇிபிம்பங்களை யுண் 
டாக்குகிற தற்கான அமரிக்கையுள்ள வெத்தனங்களைக் 
கொண்டி ருக்கியஇனாலே காரியங்களைக் கண்டுபிடிக்கிற கம் 
கு மகாபுத்திக்கூர்மை யுள்ளவர்களர யிருக்கிறுர்கள். சரச 
னுடைய மூளைக்கரண்டசைவுண்டு. உப்புதறபோ தகேகஸ்... 
தவவணுக்களைச் சுவிகரிக்கின்றது. வற்றுதிறைபோது நரம் 
புகளிலே €வவணுக்களைத் தள்ளுகின்றது. இர்த மூளையா 
ன! நரச€வேனுடைய விருத்திகளுக்குப் பிரதான கைங்கிரி 
யமுமா யிருக்கின்றஅமல்லாற் சீவவணுக்களையும்கரம்புகளு 

டைய சாரத்தையும் வடிக்கட்டி நரம்புகளின் வழியாகச் 
சகல ௮வயவங்களுக்குமிர்தச் ”வவணுக்களை யுதாரமாய்க் 
கொடுக்கின்ற. அன்றியும், இரண்டுவகையங்கிலங்கள் 
மூளையிலே யிருச்சின்றது. சல.துகள் சாம்பல் வர்ணம் 
போலே யிருக்கும், சிலதுகள் கற்கள்போலே யிருக் 
கும். முந்தின ௮ங்வெங்கள் மகா மிருஅவாயிருக்கும், 
வேறே யங்கிங்கள் கூடியவரையில் ஸ்திரமாயிருக்கும்.கல் 
லைப்போலே யிருக்கிற ௮ங்வெங்கள் தறந்திருந்தா Brea 
டுபெரிய பள்ளங்கள் காண்பிக்கும். அதினுடைய நுனியா 

ன. மூக்னெடியிலே அவக்கும், ௮தின்பிறகு போகப் 
போக் விசாலமாயிருக்கும், இந்த விரண்டு பள்ளங்களை 
யும் படல்போலே யிருக்கிற வொரு சருமத்தினாலே பிரித் 
இருக்கின்ற அ; இந்தப் பள்ளங்களுடைய ஈடுவிலே யெர்
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ரூ அவாரமுண்டு, அந்த வழியிலே மூளையிலுண்டான 
அநேக ஈரங்களு மிஞ்னெ சலங்களுங் கழிர் போகிற, 
௮௪ விரண்டு பள்ளங்கள் கூடுகிற ஸ்தலத்திலொரு தாக் 
இருக்கிறது அந்தத் தாக்கு மூன்று தூண்களினாலே 
தாங்கி யிருக்கின்றது. இரண்டு பின் தூண்களின் பிறகே 
மூன்று பள்ளங்களுண்டு. ௮திலே யெண்ணப்படாத சின் 
ன விரத்தத் தாரைகளினாலேயும், ஈரம்புகளினாலேயும் நி 

றைந்திருக்கிற வலைபோலே மகா மெல்லீசான தோற் 
கள் காணப்படும், அந்த மூளையினுடைய ௮0கேக ஸ்தலங் 
களிலே யெண்ணிக்கைக்குள் ளடங்காத சின்ன பருக்கை 
போலே ௮0கேக அங்கிஷங்களுண்டு, ௮க்த ௮ங்கெங்கள் 
வழியாகச் €வ வணுக்கள் வடிக்கட்டப்படும். ௮இன் பிறகு 
ஒரு வாய்ச்சால்போலே காலாம் பள்ளதீதுக்குப் போடற 
தீ.ற்கோர் வழியிருக்கின்றது. சின்ன மூளையானது £ழ்ப் 
பக்கத்திலே பெரிய மூளையோ டொன்றித் திருந்தாலும் 
மேற்பக்கத்திலே கெட்டியான சரும்தீதினுடைய மடிப் 

பினாலே பிரிச்திருக்கன்றது, அ௮இினுடைய நிகளத்தைப் 
பார்க்க அகலமான! மிஞ்சியிருக்கும். இரண்டு பக்க 
ச்கிலே செ௮க்கப்பட்ட வொரு வுண்டைபோலே யிருக் 
இன்றஅ., சின்ன மூளையினுடைய அங்கங்கள் பெரிய 
மூளையினுடைய௮ங்ல ஒங்களைப்பார்க்க ஸ்திரமா யிருக்கும். 
பெரிய மூளையானது சின்னமுளையைப் பார்க்க ஆறத்த 
னை பெரியதா யிருக்கனெறது. சென்ன மூளையானது சாம் 
பல் வர்னமா யிருக்கின்றது. சில ஸ்தலங்களிலே வெள் 
ளையா யிருக்கும், சின்ன மூளைக்குள்ளே (per சொல்ல 

ப்பட்ட நாலாம் பள்ள மிருக்கிறது. இழு முள்ளெலும்பி 
னுடைய பக்கத்திலே முடியும், மூளையினுடைய சுபாவத் 
தையுங் குணங்களையும் வெளிப்படுத்தெதற்ருப் பிற்பாட 
இலே நின்று புறப்படுகிற நரம்புகளைச் தெரியப்பண்ணக் 
கடவோம். முள்ளெலும்புக்குள்ளே யுண்டான மூளையி 
னுடைய வாலிலே நின்று 99 நரம்புகளுடைய சோடுகள் 
புறப்படுகிறதுமல்லாமல் தலையிலே யுண்டான மூளையிலே 
கானே பத்து ஈரம்புகளுடைய சோடுகள் புறப்படுகிறது. 
முந்தின சோடு மூக்கிலேபோய் முகர்ந்து பார்க்க வு,தவும். 
இரண்டாஞ் சோடு இஷ்டி. ஈரம்புகளென்று சொல்லப்ப 
டும், அந்த நரம்புகள் முந்தமுந்தக் டெடிப்பேரய்ப் பிறகு 
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ஒன்றித்துக் கடைசியிலே பிரிந் தபோ யிரண்டு சீண்களி 
லேயும்போம். மூன்றாஞ்சோடு கண்களை யசைக்கிற ஈரம் 
புகள். காலாஞ்சோடு ஆசைகளைக் காண்பிக்க கண்களு 
டைய அசைவை யிழுக்கிற நரம்புகள். ஐர்காஞ் சோடு மூன் 
அவிதமாய்ப் பிரிந்கொருபங்கு கண்களுக்குப் போகின்ற 
௮: வேலேயிரண்பெங்கு மேல் வாய்க்குர் தாழ் வாய்க் 
கும் போகிறது, ஆரறுஞ்சோடு ரரியினுடைய ஈரம்புக 
ளென்று சொல்லப்படும். ஏழாஞ்சோடு செவிகளுடைய 

ஈரம்புகள், எட்டாஞ்சோடு பொஅகஈரம்புகளாக ௮கேக 
ஸ்தலங்களுக்குப் போகின்றன. ஒன்பதாஞ்சோடும் ௮கே 
க் விடங்களுக்குப் போகிறதுமல்லாமல் விசேலமாய் or 
வுக்குப்போம். பத்தாஞ்சோடு ௮கே௧ அ௮வயவங்களுக் 
குள்ளே பிரிந்துபோம். இதற்கப்பா லறியவேண்டியதா 
வு. மூளையை அ௮ஸ்இவாரத்திலே பார்த்தால் 8€ழ்ப்பக்க 
மகா வதிசயமா யிருக்கும், கபாலத்துக்குள்ளே யுண்டான 

ஆறு பெரிய பள்ளங்களை மூளையானது நிறைத்ததினாலே 
யதிலே ஆறு மேடுகள் காணப்படும். முள்ளெஓம்பு 

களுக்குள்ளே யுண்டான மூளையினுடைய வால் முப்பத் 

இரண்டு சோடுகளுக்கு வேராயிருக்கிறது. Hibs Griz’ 
கள் ௪கல அ௮வயவங்களுக்குள்ளே பிரவேசித்து மாங்வெங் 
களோடு கலந்௮ ஸ்பரிசச்தனாலே வருக நோவுக்குஞ் சக் 
தோவ.த்துக்குங் காரணமா யிருக்கும். இப்படியே முன் 
சொல்லப்பட்ட 99 ஈரம்புகளுடைய சோடுகளிலே நின்று 
புறப்படுகிற நரம்புகள் எண்ணிக்கையில்லாம்ற் சரீரத்துக் 
குள்ளே யெங்கும் பரம்பி யிருக்கும், அதற்குள்ளே யி 
டைவிடாமற் சவ ௮ணுக்களோடுகின்றது. ஆனபடியினா 
லே யிதெல்லாஞ் செவ்வே ௩டத்.துகறதற்கு மேலான பலம் 
வேணும்: அந்தப் பலத்தைக் கொண்டிருக்கிற பொருளா 
ன மனு, ரிடத்திலே ஈஉரசவனென்னறு சொல்லப்படும், 

இப்படி பபட்ட ௩ரசீவனானது ௪ரசன மூளையிலே த 

னக்கொத்திருக்கிற விருத்திகளைச் செய்யும், பிண்ட சா 
ஸ்திரிகள் ஈர2வனுக்கு மூன்றுவித பலமுண்டென்று சொ 
லலுகிறார்கள். அதேதென்றால் மதிக்கிற சத்தி, யோ௫க்கி 
ற சத்தி, ஸ்மாணிக்கிற சத்தி, ஆக மூன்று சதீது, நரசீவ 
னான அசரீரியா யிருந்காலுஞ் சரீரத்தோடி ௮யிக்கமா
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பிருக்கிறதினாலே தரோகத்இனுடைய பஞ்சேச்திரியங்களை கீ 
கொண்டு தனது இரியைகளைத் அவக்கிறது. மதிக்கிற 
சத்திபினலே யந்தந்த வஸ் துவினுடைய ரூபங்களும் பிரதி 
பிம்பங்களு முள்ளிந்திரியத்திலே மதிக்கப்படும். ௮தினா 
லே பற்பல விசாச மாத்.துமத்.துக்கு வரும். இந்த மதிக்க p 
சத்இக்குசகவுகிற கூளையினுடைய பங்கேதென்றால், நெறி 
நியின்டட்டே யிருக்கிற மூளையினுடைய பங்கு மதிக்கிறத 
ற்ருதவு மென்டரூர்கள். அவ்வண்ணமேயாதா மொருத்தி 

னொரு காரியத்தின் பேரிலே யோ௫க்கவு் தியானம் பண் 
ணவு மனஅண்டானாற் சுபாவமாய் நெற்றியிலே கையை 
வைதீது விசாரப்படுகறான். இதல்லாமல் ஸ்மாணத்தினி 
மித்தமாக மறந்துபோன காரியத்தைத் திரும்ப நினைக்க ம 
னஅண்டானாற் சரன் பின் பக்கத்தைத் தொட்டுக் 
சொண்டிருப்பான், ஆனதா லது நினைவுக் குதவுமென் 
இற ௮டையாளம், இதெல்லா மினிமேல் ஈரசீவனுடைய கூ 
ணங்களையுஞ் சுபாவத்தையும் விஸ்ரணமாய் வெளிப்ப 
ததுதறபோத தெரியப்பண்ணுவோம், ௮ப்போது யோ 
AEA py வகையையுஞ் சொல்லிக்காட்டுவோம். இப்போது 

கத்தையு மதற் குண்டான விசேவிங்களையு மறிவீப் 
பாம். அதெப்படியென்றால், மனுவுனிடத்திலே முகமா 

arg Asari பிரகாசிக்கிறது ௮திலே மகிமையின் 
பத்திராசனம் ஸ்காபிக்கப்பட்டது. அுஷ்டமிருகங்கள் மு 

தலாய் ௮தைக்கண்டர்ல் ஒடிப்போம். சர்வேஸ்வரனாலே 
புண்டாக்கப்பட்ட கண்டிப்புள்ள வஸ்அுக்களுக் குள்ளே 
யூத்தமவிராச்யெபாரம் பண்ணுகிற ௩ரவேனான௮ பஞ்சேர் 
திரியங்களைக் கொண்டு எதிரே யுண்டான வல்.ஐக்களை யறி 

இன்றது. பிரதானி தளவாய் மந்திரிமார் முதலான பிரபுக் 

கள் இராயருடைய சமுகத்திலே டந்த சேதிகளையெல் 
லாம் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறதுபோலே மெய், வாய், 

கண், மூக்கு, செவி, யென்டிற பஞ்சேந்திரியக்கள் ஈரசவனு 

டைய கைங்கிரியமா யிருக்கெறதினாலே முன்னே யபுண்டான 

வஸ்அக்கஞுடைய சுபாவங்களையுங் குணங்களையும் நர ஆ 

PSOE HEE OSAMU LIC apo. 
முதீலாவது.--நெற்றியானது புத்தியிதுடைய அடை 

யாளங்களைக் காண்பிக்கும். அவ்வண்ணமே சின்ன நெற் 

தியுள்ளவன் மிகுந்த புத்தியுடையவளாயிருப்ப.அ அபூருவம்,
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பெரிய நெற்றியானது ஈலல புச்தியினுடைய லக்ஷணம். 
அதேதென்றால, பெரிய நெற்றிபிலே மூளையானது ௮மிழ் 
க்கப்படாமல் எளிதாய்ப் புத்திபிவடைய சேஷ்டைச் குத 
வும், நெற்றியானது மேலே மயிர்களுக்குள்ளேயும் பக்கத் 
திலே காலஸ்இகளுக்குள்ளேயும் ழே புருவத்திற்கு மே 
லேயும் ௮டங்கியிருக்கிறது. அந்தக் கால ௮ஸ்தியென்கிற 
பேருக் கர்த்த மேதென்றால்: மணுவனானவன் alli SST a 
மாகிறபோ தவ்விடக்திலே முந்தமுர்த கரைத்துப்போய்க் 
காலங்களைக் காண்பிக்கிறதனாலே கால ௮ஸ்தி யென்கிற 
பேருண்டாச்சு.து. நெற்றியானஅ மாங்கிவ கரம்புகளினா 

லே யசையும். முகத்திலே யுண்டான சருமமோவென்றால் 
வாயிலேயும், மூக்கிலேயும், கண்ணிலேயும், காதிலேயும் வ 
முிவிட்டுத் இிமக்கப்பட்டி ௬க்கிற3.. 

2-வ.--கண்ணானஅ சகல அவயவற்களைப் பார்க்க 
மூகத்திலே யஇகமாய் விளங்குகிறது. ஆகையினாலேதான் 
விலைமதியாத மாணிக்கங்களைப் பட்டுப்பட்டாவளிகளினா 
லே பூச்சியமாய் மூடி வைத்திருக்கிறுப்போலே சகலமான 
விரத்தினங்களையு மிகவு மதிசயித்திருக்கிற கண்களிரண்- 
டையும் இரண்டு நிமைகளினாலேயும் பற்பல சருமங்களினா 
லேயும் பத்திரமாய் மூடியிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட 

கண்களுடைய சுபாவ சம்பந்த மேதென்றால், இரண்டு கண் 
ணு மொருமீக்கப் பின்ன பேதமில்லாம gui sgG ogi. 
ஒருமிக்கத் தாழ்தீதஅகற தம், ஒருமிக்கத் திக்குகளைப் பார்க் 
கிறஅம், இதன றியே யொருவல் அவினுடைய பிரதி பிம்பங் 
கள் இரண்டு கண்களிலேயு மெழுதப் பட்டி ருந்தாலு மிர் 

& விரண்டு பிரதி பிம்பங்கள் பொது விநஇரியத்திலே 
யொன்றித்து வொரு வஸ்துவாக மாத்திரங் காண்பிக்கின் 
றது. இந்தப்பிரகாரமாக விரண்டு கண்கள் முன்பாக ஒரு 
வச்சரச்தை வைக்கா லிரண்டு வச்சிரங் காண்பியாம லொ 
ரு வச்சிரமாத்திரந் தோன்றுகின்றது. பின்னையு மிந்தக் 
கண்களுடைய சுரூபமேதென்றா லதிகமான பலக்தகோடே 
யு மெளிதான அசைவோடேயு மங்கங்கே திரும்புகறதற்கு 
வுண்டை ரூபமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் 
சண்களுக்கு மோசம் வராதபடிக்கு அவைகள் கெபிக்குள் 
ளே பதர் இருக்கெறஅந்தவிர மற்றுமுண்டான சரீரத்தினு
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டைய ௮வயவங்களுக்கு வரு விச்சினங்களை யெல்லாம் 
நீக்கத்தக்ககாக உயர்ந்த ஸ்தலத்திலே வேவுக்காரர்போலே 
ஸ்தாபிக்க்ப்பட்டி ௬க்கின்றஅ.. இதன்றியே கண்களுக்குக் 
குளிர் முூகலான ஆகாயத்தினுடைய பற்பல விகாரங்கள் நி 
மித்தமாக மோசம் வராதபடிக்குக் கண்களிலே மாங்கவங் 
கள் கிடையாது, இப்படிப்பட்ட கண்களுக்குள்ளே சர்வ 

லோகத்திலே யுண்டான சகலமான கண்டிப்புள்ள வஸ் 
அவின் சுரூபங்கள் சுபாவமான வர்ணங்களோ டொரு ௯௩ 
ணத்திலே யுச்சிதமா யெழுதப்படும். இந்தப்பிரகாரமா 
கச் சந்திர சூரிய ஈகூச்திரங்களெல்லா மெத்தனை தூரமா 
பிருந்கதாலுஞ் சோதி மண்டலங்க ளெத்தனை விஸ்$ரணமா 
பரிருந்தாலுங் கண்களிலே யொரு கூணத்திலே தெரிகின்ற 
௮, ஆனால் கண்டிப்புள்ள பொருட்களைக் கண்கள் பார்க் 
கஇறதந்தவிர அசரீரியா யிருக்க கா€வனுடைய இரகசிய 

மான எண்ணங்களை முசலாய் வெளிப்படுத்தும். அதெப்ப 
டி. யென்றால், ஒருவனுடைய மன திலுண்டான வன்மமும், 

பக்ஷமும், கோபமும், பயமும்) சாவும், அணிவும், ஈம் 

பிக்கையும், அகங்காரமும், தாழ்ச்சியும், நிர்தையும், வணக் 
மும், பராக்கும் ௮வதான முதலான ஆசைகளெல்லாம் ௮ 
வன வனுடைய கண்களிலே சுபாவமாய்க் காணலாமென்று 

பிரத்தியட்சமான அநுபவத்தினாலே கண்டுபிடிக்கிறோம். 

கடைசியிலே விலையேறப்பெற்ற மாணிக்கங்கள் தந்கத்து 
லே பதிச்இருக்சால் சம்பிரமமாகக் காண்பிக்கிறாப் போ 
லேபும், கந்தி சூரியன் சோதி மண்டலங்களிலே விளங்கு 
கிறாப்போலேயு மாண்டு கண்களும் அலங்காரமாக முகச் 
இலே பதிக்கப்பட்டு மிகவும் பிரசாசிக்கிறதென்கிறது 
பிரத்தியட்சமாகும். இப்போதைக்குப் பார்வை யெப்படி. 
வருகிற தென்றா லிந்தப் பிண்ட சாஸ்தரத்தினுடைய இர 
கசியத்தைக் கண்டுபிடிக்கிறகற்கு முன்னே யறியவேண் 
டினதாவது: கண்ணானது ஆறு தோல்களினாலே டியி 
ருக்கின்றது. முந்தின சருமமானது மகா வெண்மையா 

யிருக்கும். இரண்டாந் தோலானது நகம்போலவுங் கெ 

ளம்புபோலவு மிருக்கும், மூன்றாவது கறுத்த மந்திரி 
கைப் பழம்போலே யிருக்கும். நான்காவது இஷ்டி ஈரம் 
பு தால்களினாலே புண்டாக்கப்பட்ட வோர் வலைச் கொப் 
பாயிருக்கும். அதிலே பிரதி பிம்பங்க ளெழுதப்படும்.
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ஐர்காவது வளையில் நிறத்தை யொத்திருக்கெ இதனாலே வளை 
பிற் றோலென்று சொல்லப்படும். ஆராவது சிலந்திப் 

பூச்சி வலைபோலே யிருக்கும். இதல்லாமற் கண்ணிலே 
மூன்றுவகை இரசங்களுண்டு, தண்ணீர்போலே யிருக்கிற 
இரசம் கண்ணின்முன் பக்கத்திலே யிருக்கும், இதினு 
டைய மிரயோசன மேதென்றால், கண்ணெப்போதும் ஈர 
மா யிருக்கிறதற்கும் பிரகாசத்தின் கதிர்களினாலே யுலரா 
படிக்கு முதவும், இரண்டாம் ரசமேதென்றால், உருகின 
வளையில்போலே கண்ணின் பின்பக்கத்திலே யிருக்கும் 
வலைச் கசோலானது அன வகையோடே விரிந்திருக்கிறதற் 
குதவும். மூன்றாம் இரசம் உறைந்ததுமாய் முழுதும் ஸ்ப 

டிகம் போன்றதுமாய் நடுவிலே ஸ்தாபிக்கப்பட்ட மாய் 
ஏறக்குறைய வட்ட ரூபமுள்ளதுமா யிருக்கும். அதினு 
டைய பிரயோசனமென்ன பிரகாசத்தினுடைய கதிர்கள் 
ஆன வகையோடே யுள்ளே பிரவேசிக்கிறதற்கும் புறப்படு 
கிதற்கு முதவும். ஆறு தோல்களில் மூன்று இரசங்க ள 
டங்க யிருக்கிறது. மூன்று இரசங்களின் பிரதிபிம்பங்களை 

புச்சிதவிசமாகக் கண்ணிலே யெழுதப்படுகிறதற் குதவும். 
அதெப்படி யென்றால், ஒரு வள்துவின்மேலே பிரகாசம் 
படுகிறபோ தந்தப் பிரகாசமானது அப்படிப்பட்ட வஸ் 

அவினுடைய ரூபதீதை யெடுதீ தப்பாலே இளம்பிச் கண் 

களிலே விழு. அவ்வண்ணமே விழிக்குள்ளே புகுர் 
அ மூன்று இரசங்களுக்குள்ளே பிரவேசித் தப்புற முள் 
ளேதானே யுருவிப் புறப்படுகிறபோது கண் முடிவிலே 
யுண்டான ஈரம்புகளுடைய வலையின் சில _நால்கள்மேலே 
பட்டால் காணப்பட்ட வஸ்துவினுடைய ரூப மந்தக் கதிர். 
கீளினாலே திஷ்டி. ஈரம்பிலே யெழுதப்படும், அதின்பிற 
கந்த ரூபமானது Sapo. நரம்பு வழியாக வேறிப் பொது 
விந்திரியத்திலே வருறத, அந்தப் பொது விந்திரியத் 
திலே யுண்டான ரூபத்தைக் கிரி௫ுக்கறதற்கு ஆச்அமச் 

அக்கு விசேலமான பல முண்டு. அந்த நியாயத்தினாலே 

வஸ்£க்களைக் காணாதிருந்தா.லு மந்த ரூபங்கள் பொ௮அ விந் 

திரியத்திலே யூண்டானா லந்த வஸ்துக்களைக் கண்டாற் 
போலே யிருக்கும். இது நிமித்தமாக விராத்திரி காலத் 
திலே நித்திரையி லிந்த ரூபங்கள் தாறுமாறாக் ,௮சைர் தி 
ருக்கறதினாலே சொற்பனத்தைக் காண்கிறோம். ஆனால்
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யாதாமொருத்தன் பார்வை சம்பவிக்கிறு வகையை யநிய 
மனஅண்டானா லொரு ௮மையிலே பிரகாச மிராம லெக் 
கும் ஈனறா படைத் அப்போட்டுச் சூரிபனுக் கெதிராக வி 
ரக்கிற இஷ்டிக் ககவிலொரு விரற் பிரமாணம் வட்டத் து 
வாரத்தைக் துளைச் இரண்டு பக்கத்திலே புடைப்புள்ள 
ஸ்படிக்கக்தை யதிலே ஸ்தாபிச் துள்ளே யொரு வெள் 
ளேச் துப்பட்டியைப் பிடித்தா லதிலே புறத்திலே யுண் 
டான சகல வஸ்துக்களுடைய பிரதி பிம்பங்களுஞ் சுரூ 
பங்களு மெழுதப்படும். அப்படியே யந்தத் அவாரம்போ 
லே கறுப்பு விழியிருக்கும். இத ஸ்படிக்கத்துக்குச்சரியா 
யிருந்து இந்தத் அப்பட்டியிலே பிரஇபிம்பங்க ளெழுஇ 

பிருக்குமாப்போலே திஸ்டி. ஈரம்புகளுடைய நூல்களிலே 
சுரூபங்க் ளெழுதப்படும். கண்ணில யுண்டான இரசங் 
களுக் தோல்களு மதிக பிரகாசத்தோடே யுச்சிதமாக வெழு 
தப்படுகிறதற் குதவும். கடைசியிலே யந்த ரூபத்தைக் 

அப்பட்டியிலே தலை€$ழா யெழுதி யிருக்முமாப் போலே 
யப்படித்சானே கண்ணிலே காண்பிக்கும், 

ன் 8-வழ.--மனுஷர் கேட்கிற வகையை வெளிப்படுத்து 
வோம். அதெப்படி யென்றால்: செவியினாலே தொனி 
யைக் கிரடிக்கறெ விந்திரியமான.து மகா வுச்சிதமா யிருக்க 

ற. காதினுடைய புறச்திப்பட்ட அ௮ங்கிஓங்களை நாம் 
சொல்லாதிருக்தாலு முள்ளே யுண்டான தத்துவங்களைச் 
சுருக்கச்திலே சொல்லிக் காட்டுவோம். உட்காஇனுடைய 
வகையேதென்றால், உள்ளே பாம்புபோலே கெளிகிற பா 

தையுண்டு, அதற்குப் பிற்பாடு அவாரங் சாணப்படும், 96 
தீதீதுவாரதீதின் முவிலே யொருதோல் விரிந்திருக்க 
அ. அப்பா லொரு சின்ன கெபிபோலே யிருக்கிறது, ௮ 
திலே யாகாய மிருக்கறஅ, இந்தச்சின்ன கெபிக்முள்ளே 
மூன்று சின்ன வெலும்புகளுண்டு, ௮ந்த ௮ள்.திகளுடைய 
ரூபத்அக்குத் தக்கதுபேருண்டு, ஒன்றுக்குப்பேர் சுத்தி 
யல். மற்றொன்று கூடம். மூன்றாவது அங்கவடி, இந்த நன் 
தெலும்புகளை நரம் பசைக்கிறது, கடைசியிலே செவியினு 
டைய நரம்புகளதிலே முகியும்: இதெல்லா மிப்படி. யிருக் 
கையி லொருகாரியத்தை யின்ன மறியவேண்டி. யிருக்கிற 
௮. அ௮தெப்படியென்றா லாகாயமானது ௮சையாதிருக்கும்
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போரு பற்பல விதமாக் வடிபட்ட ௮ந்த வாகாயங் இட்ட் 
விருக்கிற வரகாயத். துக் கசைவு கொடுக்கும், இதெல்லா 
மோரு வமையினாலே வெளிப்படுச்.துவோம். ௮சையாத 
குளத்தி லொரு கல்லைப் டோட்டால் முகதமுந்தக் கல்லு வி 
முந்த விடத்து லொரு சன்ன வளையமுண்டாம்., அந்தச் 
சின்ன வளைய மிரண்டாம் வளையத்்அக்குக் காரணமா யி 
க்கும். இப்படி. யேபோகப்போசக் கடைசியிலே பெரிய 
வளையமாய்க் சரைமட்டும் வரும், அத்தன்மையாகத் தொ 
னிவிஓயத்தை மோடப்பாயாக, நாவினாலேயும் பற்களினா 
லேயு மண்ணத்தினாலேயு மாகாய மடி.பட் டந்த ௮சை 
வைக் கட்டின ஆகாயத்.துக்குக் கொடுக்கறது. கடை A 
யிலே போகப்போகச் காதிலே விழுற. ௮ர்தச் காதான 
அ ஆகாயத்திலே யர்தச் சக்சத்தைச் கேட்கிற பாதையின் 
வழியாகக் துவாரத்துக்குள்ளே விழப்பண்ணி யந்தச் 
தொனி யங்கே விசையாக விரிந்திருக்க சருமத்தை ய 

சைச்து HOS ௮சைவினாமீல யப்பாலே யிருக்கிற மூன்று 
சின்ன வெலும்புகளை யசைச்து அந்த அசைவினாலே 
தொனி பலத்தப்போய் செவியினுடைய நரம்புகளின் வ 
மநியாக வந்த சத்தம் பொது விந்திரியத்திலே போகிறது] - 
அப்போது ஆதீதுமம் ச,ச்சக்தையும் வார்திதைகளையுங் 

4-வ௮.--இதல்லாமல் ஆக்கராணத்தினுடைய வகை 
யேதென்றால், கண்டிப்புள்ள வஸ்அக்களிடத்தி2ல நின்று 
எண்ணப்படாத அவிகளும் புகைகளுஞ் சின்ன வணுக்க 

ளசூடைய புகைகளும் புறப்படுகிறது. இந்த விதமாக வி 
சேஷமாய்ப் புட்பங்களு மகா கந்தமுள்ள பொருட்களு 
மிடைவிடாமல் வாசனையுள்ள ஆவிகளை வீசுகிறது, இந் 
தீ ஆவிகளும் புகைகளுழ் நாசக்குள்ளே பிரவேசித்து ௮ங் 
கே யிருக்கிற ல மாங்கஷெ வுண்டைகள் மேலேபட்டுக் க 
டைசியிலே யாக்ரொணத்தி னரம்புகள் வழியாகப் பொது 
இந்திரியத்தி லேறினவுடனே நரசீவனான௮! அற்கந்தத் 
தையும் நற்கந்தத்தையுங் இரடிக்கிறது. 

5-வ..--கடைசியிலே சுவை யிந்திரியத்தைக் கண்டு 
பிடிக்கிற வகையேதென்றுல், காவின்மேலே யெண்ணப்ப 
டாத கூர்மையுள்ள ௮ங்கிஷங்க எிருக்கிறது, அப்படிப்
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ப்ட்ட ௮ங்கிஷங்கள் மேலே தின்கிற வள்.துக்களுடைய ௮ 
ணுக்களுங் குடிக்கிற பான த்தினுடைய ஆவிகளும் படுகிற 
போத சரீரத்துக் கொத்திருகசால் உருசிபிறக்கும். ஓவ் 
வாமற்போனா லரோசகம் பிறக்கும் ௮வ்வண்ணமே இந்தக் 
கூர்மையுள்ள சின்ன ௮ங்கிஷங்கள் ஒன்றில் காக்கு நரம்பு 
களஞடைய நூல்களா யிருக்கும். ஓன்றி லதுகளோடு « 
லந்திருக்கும். ந்த நரம்புகள் வழியாகப் பொது Dean 
யத்தி னரம்புக ளசையப்படும். ந்த அசைவுக்குக் தக் 
கத ஆச்துமமானஅ நல்லது மாகாததும் உருசிய மரோ 

சகமுங் இரடிக்கறஅ. வாக்குக் கடுத்த வகேக மதிசயங்க 
ளின்னமுண்டு, இணிமேல் குக்ஷிஈ வியாக்கியொன த்தையும் 

போசன சரணத்தையுஞ் சொல்லும்போ ததுகளை வில் 
இீரணமாய் வெளிப்படுத் அுவோம். 

௧௬-ம். அதிகாரம், 
நெஞ்சின் விவரம். 

கெஞ்சை நன்றாய்க் கண்டுபிடிக்கிறதற்கு இப்படிப் 
பட்ட கெஞ்சிலே பிருதய மடங்கியிருக்கிற சென்றுசொல் 

“லவேணும். ஆகையால் கெஞ்சானது கழுத்தினுடைய முகி 
விலே துவக்கக் குக்ஷியையும் நெஞ்சையும் பிரிக்கிற சரும 
மட்டும் ௮மைக்கப்பட்டதா யிருக்கின்றது. முன்னே பக்க 
வெலும்புகளைச் சேர்க்கிற ௮ஸ்திபினாலேயும் பிறகே முள் 
ளெ.ஓம்புகளினாலேயும் பக்கத் திலே விலா வஸ்இகளினாலேயு 
மூடப்பட்டதா யிருக்கிறது. முன்னே காண்பிக்கிற பக் 
கத்துக்கு கெஞ்சென்டிற நாமமுண்டாயிற்று, பிறகே 
யுண்டான பச்சத்துக்கு முதுகென்று சொல்லப்படும். 
கெஞ்சினுடைய ரூபமேதென்றால், பெரிய முட்டைபோ 

லே யிருக்கிறது. முன் பக்கத்திலே யகலமுமாய்த் தட் 
டையுமா யிருக்கும். இதிப்படியா பில்லாமற் போனால் 

நெஞ்சுக்குள்ளே யடங்கி யிருக்கிற பிரதான தத்துவங்க 
ஞூடைய சேஷ்டைகளுக் குதவாது, இது நிமித்தமாக 
சின்ன மெஞ்சைச் கொண்டிருக்கிறவர்கள் ௮கேககவருலம் 
பிழைத்திருக்க மாட்டார்கள். ௮தினுடைய சுபாவமே 
தென்றால், மாங்கெங்களினாலேயு மஸ்திகளினாலேயும் கூட் 
      

$ வயிறு,
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டப்பட்டதா யிருக்கிறது. உயர்ந்த ஸ்சலத்தி லிருக்கிற க 
பாலமாழமுஅ மெலும்புகளினாலேயுங் 8ீழே யிருக்கிற வயி 

௮ முழு மாங்கெங்களினாலேயும் உண்டாக்கப்பட்டதா 
யிருக்கிள்றது. ஈடுவிலே யிருக்கிற நெஞ்சோவென்றால் 
முழுது மாங்கிஷங்களினாலே யானா முழுது மெஓம்புக 
ளினாலே யென்கிலு முண்டாக்கப்படாம லதகளினாலேயு 
மிதுகளினாலேயுங் கூட்டப்பட்டதா யிருக்கிறது. நெஞ் 
சினுடைய பிரதான சரிகை யேதென்றா லிருதயத்தையும் 
ஈரல்களையும் பத்திரமாய் மூடியஅகளுக்கு மோசம் வ 

ராதபடிக் கெங்கு மதுகளைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற து. 
மாங்லெ. நரம்புகளின் 8ழேயும் பக்கவெலும்புகளின் 8ழே 
ய மொரு தோல் காணப்படும். ௮ந்தச் சருமமானது 
உள்ளே யுண்டான விருதயத்தையும் நல்லீரலையு மூடுகின் 
றது. இந்தச் தோலினுடைய உட்பக்கத்தி லுண்டான 

அ௮ங்வெங்க ளிருதயத்திவுடைய அசைவுக்கும் நல்லீரலி 
னுடைய அசைவுக்கும் விக்னெமா யிராமல் மகா மிருதுவா 
பிருக்கும். புறத்திப் பக்கத்திலே சின்ன மேடுகளும் பள் 

ளங்களு மிருக்கும். இந்தச் சரும் முள்ளெலும்புகளோடே 
யும் பக்கவெஓம்புகளை மூகிகிறகோலேடேயுஞ் சேர்ந்திருக்- 
கிறது. அதிலே சில அவாரங்களுண்டு, அந்தத் துவா 
ரங்கள் வழியாகப் போசனதாரையுஞ் சுவாசத்தாரையும் 

பெரிய தாதும் இரத்தத் தானாயும் போம். இதல்லாம 
௮ள்ளே வேறே தோண்டு, ௮கந்தச் தோலானஅ நெஞ் 

சுக்குள்ளே யுண்டான தத்.அவங்களைச் சரியாக விரண் 
டாய்ப் பிரிக்கிறது, அந்தத் தோல் நிமிக்சமாக வொரு 
பக்கத்தி லிரத்தமானாலும் ரசமென்சிலும் விழுந்தால் மற் 
றப்பக்கத். துக்கு பொல்லாப்புச் செய்.பாது. இந்தச் சரும 
மிருகயத்தையு மிருதயத்தினுடைய மாங்லெ.ப் பையையுக் 
தாக்குகறதற் குதவுகறத மல்லாமல் வயிற்றையும் கெஞ் 
சைய மிரண்டு அங்கணமாய்ப் பிரிக்கம வேறேதோல் ECrp 
யிருக்கிற தத் துவங்கசூடைய கனத்தினாலே விழாதபடிக் 

குத் தூக்குகிறதற்கு மொத்தாசையா யிருக்கும், நெஞ்சு 
க்குள்ளே பார்க்கும்போது இருதயத்தைக் காணக்கூடாது, 
அவ்வண்ணமே யிருதயமானது பெரிய மாங்கிலப் பைக் 
குள்ளே மறைந்திருக்கிறது. இந்தப் பையானது ' மகா 

கெட்டி யாயிருக்கும் இருதயத்தினுடைய ரூபத்துக்குச் சரி



நெஞ்சின் விவரம், 143 

யா யிருக்கும், இந்தப் பையானது நடுவிலே தூச்கப்பட் 
டிருக்கிறது. இந்தப் பையானஅ ஐந்த; விடங்களில் தி 

றக்கப்பட் டிருக்கிறதினாலே யந்தச் துவாரங்களின் வழி 
யாக விருதயத்துக்ருப்போகிற விரக்தத் தாரைகளு மிருத 
யத்திலே நின்று புறப்படுகிற தாதுக்களும்போம். இந்தப் 
பையினுடைய பிரயோசன மேதென்றால், முந்தமுக்த விரு 
கயத்தைச் சுற்றிக்கொண் டிருக்கிறபடி யினாலே யிருதயந் 
தனது வாட்டத்தினிமித்தமாகவும் பெருக்கு நிமித்தமாக 
வுமெத்த வசையும்போது தன. சமீபமா யிருக்கிற அங்கி 

ஷங்களினாலே மோசம் வராதபடிக்கு ஏன்றிலஅகளுக்குக் 
கெடுதிவருத்திவியாதபடி க் கந்த மாங்கிவப்பை நடுவிலே யி 
ருக்கும். பின்னையு மந்த மாங்கிலப்பையி லிரண்டு மூன்று 
கறண்டித் தண்ணி ரிருக்கிறது, ௮ந்தத் சண்ணீரினாலே 
யிருதயமான.து நனைந்துபோ யந்தக் அலையாக அ௮சைவினா 
லே யுணராதபடிக் குதவியா யிருக்கும். இந்தச் சண்ணீ 
ரானது இறு நீர்போலே பிருந்தாலு மதிலே யுப்பில்லை, 

இதல்லாமலந்தத் தண்ணீரிருக்கெறதினாலே யிருதகயமான 
து அதிக லகுவோடே யசைகிறது. அனால் கெஞ்சுக் 

குள்ள பிரதானகாரிய மேதென்றா லிருதயமானது நர 

வனுடைய பிண்டத்துக்குள்ளே பிரவேித்தவுடனே தன 
அ சேஷ்டைகளைப் பண்ணத் அவக்கும். நரசீவன் நிரே 
கத்தை விட்டவுடனே யசையாம லிருக்கும், நரசவன் 
இிரேகத்தை விடாதவரையி லிருதயப் பையான.து இப்படி. 
ப்பட்ட ௮சைவை இடைவிடாம லசைத்.துக்கொண்டு இர 
வும் பகலும் க்ஷணத்துக்கு க௯நணங் காணப்படும். இருத 
யத்தினுடைய ரூபமேதென்றால், கோபுரம்போலே யிருக் 

கும். அ௮ஸ்திவாரத்திலே அகலமா யிருந்து ுனியிலே 
கூர்மையா யிருக்கும். ஈடவிலே யுருட்சியா யிருக்கும், 
முன்னே தாக்குப்போலே யிருக்கும். பிறகே குறையப் 
பட்டுப் புடைப்புபோலே காண்பிக்கும். இருதயத்தினு 
டைய அஸ்திவாரம் நெஞ்சினுடைய நடுவிலே யிருக்கும். 
இருதயத்தினுடைய நனி யிடஅ பச்கத்திற் கொஞ்சமாய்ச் 
சாய்ந்திருக்கும். இது நிமித்தமாக வதினுடைய அசைவைக் 
கையினாலேதானே யந்த ஸ்தலத்திற் சண்டுபிடிச்கலாம். 
இட பக்கத்திலே யிப்படி. சாய்ந்திருக்கிறதற்குக் காரண 
மேசென்றால், வல௮ பக்கத்திலே புண்டான பெரிய விரத்
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தத் தாரையி2ல யிடைவிடாம லிரத்த மோடுகிறஇினாலே 
யிருதயத்தினுடைய அசைவுக்கு விக்னெமா யிருக்கும், 
ஆனபடியினாலே வில்லங்கமா யிராதபடிக்கு இருதயத்தி 
னுடைய சிகா மிடஅபச்கத்திலே கொஞ்சமாய்ச் சாய்ந்தி : 
ருக்கிறது. இருதயத்திதுடைய இருப்பிடத்தைப் பார்த் 
தால் மகா வதிசயமா பிருக்கும், அவ்வண்ணமே தாதுக 
ளைக்கொண்டு சகல ௮வபவங்களுக் கிரத்தத்தைச் கொடுக் 
கவேண்டியிருக்கச் செய்தே யிந்தக் கிரிஷிக்குச் தக்கது 
ஆனஸ்சலத்திலே ஸ்தாபிக்கப் படவேண்டி யிருக்கிறது. 
இது நிமித்தமாக மட்டில்லாக கரமத்தோடு காரியங்க 
ளென்னப்பட்ட யாவையும் கடத்திக்கொண்டு வருகிற சர் 
வேஸ்வரனானவ ரந்த விசேலமான ஸ்தலசக்தை யிருதயத் 
அக்குக் கட்டளையிட்டார். இதெல்லாங் கண்டுபிடிக்கிற 
தற்கு வயிற்றுக்குள்ளேகானே யிருதயம் ஸ்தாபிக்கப்பட் 
டதென்று விசாரித்துக்கொள். அப்போது தலையினுடை 

ய வுச்சமட்டு மிரச்சத்தைச் தள்ளுகிறதற்குப் பலமில்லா 

மற்போம். பின்னையும் காலுக்கு மிருகயத்தக்கும் வெகு த 
சமா யிருந்தாலும் பாதமட்டு மிரத்த மோடுகறதற்குக் 
கொஞ்ச பலம்போதும். அ௮தேதென்றா லிரத்தர்கானே- 
தனது சுபாவக்கனத்தினாலே விழும், ஆனபடி.யினாலே 
சர்வ பிண்டத்தை யிரத்தச்தினாலே பிழைப்பிக்கிறதற்கு 

மகா யோக்கெயமான ஸ்தலத்திலே யிருதயத்தைப் பராபர 
வஸ் வானவர் ஸ்தாபித்தார். மனுஷரிருதயத்தின் பருமத் 
தையு முயரத்தையும் பார்க்கும்போது சகலமான மிருகங்க 

ப் பார்க்க ஸ்தூலமான விருதயத்தை மனுஷர் கொண்டி. 

ருக்கிறார்கள். பெரியவர்களுக்கு ஆறுவிரற்கடை நீளமும்கா 
௮விரற்கடை யகலமு முண்டு, பெரிய விருதயழுள்ளவர்க 
ளுக்குச் சுபாவமாய்ச் சூரத்தனமுந் தைரியமுமில்லை. ௮வ் 
வண்ணமே பெரிய விருதயத்திலே புஷ்ணமத்தளை யடங் 
காது. சினன விருதய மடக்கமா யிருக்கிறதினாலே சவா 
க்ஏனிக்குக் கட்டாயம் பண்ணுகிறதற்கு மிரக்தத்தைப் ப 
லத்தோடே யசைக்கிறதற்கும் யோக்கிமா யிருக்கும். இ 
ர௬ுதயம் ௮ஸ்திவாரப் புறத்தியிலே முள்ளெலும்புகளோ 
டு பொருதி யிருக்கிறது. ௮5 ௮ஸ்திவாரப் பக்கத்திலே 
தானேகாலஓு பெரிய தாரைகளுண்டு,. அதுகளி லிரண்டு கு 

மல் இரத்தத்தை பிருதயத்திலே விழப்பண்ணும். இருச
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யதக்திலே நின்று புறப்படுகிற விரத்தம் வேழேயிரண்டு தா 
ரைகள் வழியாகயேறும். இருதயமானது தோலாலே மூ 
பிருக்கும் ஆனாலந்தத்தோல் இருதயத்தனுடைய மாங் 
இஷ ௮ங்கிஷங்களோடு மகா ஸ்திரமாய்ப் பொருக்கி யிருக் 
இன்றதினாலே பிரிக்கக்கூடாது, இந்த மாங்கிஷ நால்க எஸ் 
இவாரத்திலே யிருந்து நுனிக்குப்போகிறபோது வளைந் 
இருக்கிறாப்போலே காண்பிக்கும். இருதயத்தினுடைய ௮ 
ஸ்திவாரத்திலே கொழுப்புண்டு, இந்த நிணம் இருதயச் 
துக்குள்ளே சுவிகரிக்கப்பட்டு உலராசபடிக் குகவியாயிருக் 
கும். இருதயத்தினுடைய நுனியிலே யத்தனை கொழுப் 
பில்லை. ௮ந்தச் சகர மெத்த அ௮சைந்துக்கொண் டிருந்தா 
௮ம் விசேஷமான சண்ணீரினாலே ஈனையப்படுகிறதினா லவ் 
விடத்திலே யத்தனை நிணம் வேண்டியதில்லை. இதல்லாமல் 

நரம்புகள் சரீரத்திவுடைய ௮வயவங்களை யசைக்கிறதற்கு 
வேண்டியதா யிருந்காலு மிருதயத்திலே மகாகொஞ்சமாக 
விருக்கும் இதற்குக் காரணமேகதென்றா லிருதய மிரத்தத் 
இதனாலே சுபாவமா யசைகிறஇனால் ஈரம்புகளிருக்தாலும் பிர 
யோசன மிராது, இனிமேல் ஈரம் சொல்லப்போகிற விசே 

ங்களை நன்றாய்க் கண்டுபிடிக்கெதற்குமுன்னே பறியத்தக் 
கதாவ௫*. இமத்தத்திலே யிரண்டுவகை யுண்டு. இரத்தத் 
தாரையிலேயு மிரண்டுவகை யுண்டு, சுபாவமான விரத்த 
மொன்று சீவாக்கினியைக் கொண்டிருக்கிற விரத்தமொன் 
று, முந்தின விரத்தமுள்ள தாரையை யிரத்தக்காரையென் 
௮ சொல்லப்படும், இரண்டா மிரத்ததிதைக் கொண்டிருக் 
கிற தாரை யைத் தாதுவென்று சொல்லப்படும், இந்தத் தா 
ரைகளினாலேயு மதுகளிலே யுண்டான விரத தங்களினாலே 
யு மிருதயச்திவுடைய ௮சைவை வெளிப்படுக்கச்,கக் கட 
வோம். அதைச் சாவதானமாய்க் கேளுங்கள். இருதயத்துக் 
இரண் டசைவுண்டு, பெருக்கினாலே வருறஅசைவும் வாட் 
டத்தினாலே வருகிற அ௮சைவுமிரண்டுண்டு. பெருச்கினாலே 
வருகிற ௮சைவேதென்றால் இரத்தமானது இருசயத்தினு 
டைய விரண்டு பெரிய பைகளிலே விழுந்து அ௮ங்கிலல் 

களை யுப்பப்பண்ணி சிலேஷ்டும காடிகளையெல்லாம் நீண் 
டிருக்கச்செய்யும். வாட்டத்தினாலே வருகிற அசைவோ 
வென்ரு லிருதயத்தினுடைய பைகளிலே விழுந்த விரத்த 
மதிலே சுபாவமான வுஷ்ணத்தினாலே பால் பொங்கருப் 

13
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போலே கொதித்துக் குதித்து அத்தியந்த பலச்தோடே 

தளளுண்டுபோ யிருதயம் வாடிப்போம். இருதயத்தி லி 
சசக்மானஅ மகா பலதீதோடே விழுந்தா லிருதய மிக 
மாயசையும், அக்க நியாயத்தினாலே யாதாமொருத்த னோ 
டினதற்குப் பிற்பா டவனுடைய விருகயத்தைத் தொட் 
டால மகா பலசீதோடே யசைகறதென்று காணப்படும், 

அவ்வண்ணமே யோட்டத்தினாலே யிரத்தத் தாரைகளி 
லே யுண்டான விரத்த மிசவு மடிபட்டதினாலே €க்கிரச் 
தோடேயும் பலக்தோடேயு மிருதயத்தினுடைய பைகளி 

லே விழுந்ததிகமான வுஷ்ணத்தோடு தாஅகளிலே தள் 
ஞண்டுபோம். இப்படியே யிரத்தமானது திரேகத்தை யி 
டைவிடாமற் சுற்றிக்கொண்டு மறுபடி. பெரிய விரத்தத் 
தாரைகளிலே வந். ஐ இருதயத்திலே விழும். இந்தச் சுற் 
ஹை நன்றாயக் கிரடுக்கிறதற்கு அறியவேண்டின தாவ. 
இருதயத்திலே பிரண்டு பெரிய பையுண்டு. இந்த விரண் 
டி அங்கங்கள் மகா ஸ்திரமுள்ளதுமா யடர்த்தியுள்ள.துமா 
பிருக்கிற மாங்கிஏப் படலாலே பிரிந்திருக்கெது, ஓஒரநத 
ஸ்திலே யிருக்கிற விரத்தமானஅ வேறே யக்தஸ்திலேபோ 
கக் கூடாது, ஓரு துளிமுதலாய்ப் போகா, நடுவினயேோ 
மாக்கி. மதிள்போலே யிருக்கறஅ, இந்த விரண்டு பை 
யலல்ரமல் வேறே யிரண்டு சன்னபை யிருதயத்தினுடைய 
காதுகளென்று சொலலப்படும். முர்தின காது வலஆபு 

ஐ.தீதிலுண்டான விருதயத்தின் வாசலில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டி 
ருக்கிறது. இரண்டாங் காது இடெதபுறத்தி லுண்டான 
பெரிய பையினுடைய வாயிலே யிரக்கிறது. முந்தின கா 
திலே பெரிய விரத்தத்தாரை மு௫ியும். அந்தக் காதிலே 
யிரச்தம் விழுந்தவுடனே யிருதயத்தினுடைய வலது பு 
றதீதின் பெரிய பையிலே விழும், இரண்டாங் காதிலே 
வெள்ளீரலுடைய விரத்தத்தாரை முடுந்திருக்றெது. ௮ 
இலே யோடுகிற விரத்த மிந்த விரண்டாங் காதிலே விழுந் 
த வுடனே யந்த விருதயத் னுடைய இடது புறத்தின் பெ 
ரிய பையிலே விழுகிற. இருதயத்தினுடைய விரண்டு 
பெரிய பைக்குள்ளே பள்ளங்களு மேகெளுமாய் மாங்கம 
டி.ப்புகளுமுண்டு. அதற்குக் காரணமேதென்றா லதிலே வி 
முடற விரத்த மந்தப் பள்ளங்களிலே அகப்படுகிறபோது 
மேடுகளிலே யடி.பட்டு ;நுரைபோலே €வ அக்கினியுள்ள
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அங்கிஒ.ங்களினாலே யுப்பி மமாபலக்தோடே தள்ளுண்டு 
பாம் வலத பக்கத்திலே யிருக்சிற பையானத: இடுபு 

றத்கிமலயுண்டான பையைப் பார்க்க ௮கலமாயிருக்கிற து. 
ஆனாவிடது பைபோலே யிருதயத்தினுடைய அனிமட்டும் 
போகாது, முந்தின பையினுடைய மாங்கெங்க எத்தனை 
ஸ்திரமல்ல, இரண்டாம் பையினுடைய மாங்கி மங்கள் ம 
காகெட்டியா யிருக்கும், இதற்குக் காரணமேதென்றால் வ 
ல] பையிலேவிழுகிற விரத்தஞ் சுபாவமான விரத்தமாயி 
ருக்கிறது. ஆனபடியினாலே யதைசக் தள்ளுறதற் கத்து 

னை பலச் தேவையில்லை. ஆனா லிடஅபையிலே விழுகி 
ற விரத்தமானஅ எண்ணப்படாத வோக்கினிகளினாலே நி 
றைந்திருக்கிறபடி யினாலேயுஞ் சிரசின் மட்டுக்கும் தள்ளப் 
படுகிறபடியினாலேயு மகா பலம்வேணும். இதற்காக வி 
ரண்டாம் பைகளுடைய மாங்கிவம் ஸ்தாமா யிருக்கிறது. 
இருதயத்தினுடைய ௮ஸ்திவாரத்திலே யுண்டான நாலு 
பெரிய தாரைகளுடைய சுபாவத்தையுங் குணங்களையுங் 
கூட்டப்பட்ட வகையையுஞ் சொல்லிக் காட்டுவோம். வ 
ல. பாரிசத்திலே யுண்டான விரண்டு தாரைகளிலே முக் 

இன தாரை பெரிய விரத்தச் காரையென்றும், இரண்டாம் 
காரை வெள்ளீரலுடைய தாதென்றுஞ் சொல்லப்படும். 
இந்த இரத்தத்தானாக்குந் காதுக்கு முண்டான வேற்று 

மையைச் சொன்னபின்பு இடஅ பாரிசத்திலேமுந்தின தா 
ரைவெள்ளீரலுடைய விரச்கக்தாராயென்றும் இரண்டாக 

தாரை பெரிய தாதென்றுஞ் சொல்லப்படும். பெரிய விரத் 
ததி தாரையிலே திமாகத்தினுடைய விரச்தக்காரைகள் 
சேர்ந்இருக்கிறதினாலே பெரிய விரத்தத்தாரையிலே யிரத் 
தீமெல்லாம் விழுகிறது. இந்தப் பெரிய விரத்தத் தாரை 
யினுடைய வாசவிலே மூன்று சின்னகதவுகளுண்டு, இரத் 
தீம் விழுகிறபோதந்தக் கதவுகளைத் திறக்கிறது. ஆனாலி 
ருதயம் வாடுகிற சமயத்திலே யந்த மூன்று ரளனச் கதவு 
களை யடைக்கிற.௮ு. வெள்ளீரலுடைய தர.து.களும்கேர வென 
ரூல் முன் சொலலப்பட்ட பிரகாரத்துக்கு விரோகமான 
மூன்று சன்னக் கதவுகளுண்டு, அவ்வண்ணமே வலர 
பச்சுக்திலே விழுகிற விரத்தம் பெரிய வலது பையிலே வி 
ழூந்சவுடனே இளம்பிச் சகள்ஞண்டுபோடுறபோது பெரிய 
விரத்தக் காரையினுடைய ரூன்னு சின்னக் கதவுகளை ய
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டைத்தமாத்திரத்தில் வெள்ளீரலுடைய தாதின் மூன்று 
சின்னக் கதவுகள் இறக்கப் பலகின்றது, பின்னையு 

மேறின விரத்தம் திரும்ப தாதிலேவிழுந்தா லிருதயத் 
தினுடைய வலத பையிலே விழாமல் தாதினுடைய மூன் 
௮ கதவுக ளடைபட்டுப்போம். இந்தப் பிரகாரமாகத் 
இரும்பப் பெரிய விரத்தச் தாரையிலே பண்டான விரத்த 
மூன்று கதவுகளைத் இறந்து பெரிய பையிலே விழுகிற 
போது தகள்ளுண்டுபோ யிரத்தத் தாரையினுடைய கத 
வுகளை யடைத்துத் தாதினுடைய கதவுகளைத் இறந்து மே 
லேயேறும். இப்படியே யிடைவிடாம லிருகயமானஅு 
பெருறெதும் வற்றுகிற.துமா யிருக்ரும். இதவறியே யிக் 
தப்பெரிய விரத்தத் சாரையினுடைய வகையிலேயும் வெள் 
ஸீரலுடைய தாது வகையிலேயும் யோடத்தாப்போலே 
வெள்ளீரலுடைய விரத்தக்சாரையிலேயும் பெரியதாதிலே 
யும் யோசிப்பாயாக், அ௮தேதென்றால், வெள்ளீரலுடைய 
விரத்தத்காரையி லுண்டானவிரத்தஞ் ஏன்னகதவுகளைத் 
திறந்திடதுபையிலே விழுக்துபொங்கித் கள்ளுண்டுபோயி 
ரத்தத்தாரையின் கதவுகளை யடைத்்அுப்போட்டுப் பெரிய 
தாதினுடைய மூன்று கதவுகளைத்இறட்.து மேலே யேறும் - 
பின்னையுங் 8ழே விழுகிறதற் கவகாசமில்லை. ௮லலஅ தா 
தின் மூன்று கசவுகளையடைக்கும். பெரிய விரத சத்தானாக் 
கும் வெள்ளீரலுடைய விரத்தக்காரைக்கு மொரு வேற் 

அமைமாத்திர முண்டு, அதேதென்ருல், முந்தின தா 
ராக்கு மூன்று கதவுகளுண்டு, இரண்டாம் தாரைக் இ 
ரண்டு கதவுகள் மாத்தாமுண்டு, இதெல்லா மிப்படி யி 
ரூக்கையிலே இரத்த மெப்போதஞ் சுற்றிக்கொண்டு வரு 
இற வசையை யெளிதாய்க் கண்டுபிடிக்கலாம். ௮தெப்ப 
டி. யென்றால், பெரிய தாதிலே யேறுகிற விர்த்தம் தலைக் 
குங் கைகளுக்குங் கால்களுக்கும் போம். பின்னையு மவ்வி 
டத்தி லிருந்து முன்னிருக்த ஸ்தலத்துக்கு வரு மிந்த 
வதிசயமான வீசேலுத்தை யுற்றுக்கேள், இருதயத்தினு 
டைய விடதுபையிலே நின்றிரத்தமானஅ மகா பலத்தோ 
டு புறப்பட்டு இருதயத்தினுடைய ௮சைவினாலே பெரிய 
தாதுக்குள்ளே தள்ளுண்டுபோ யதினுடைய சீவாக்கினிக 
ளைக் கொண்டிருக்கிற ௮ங்வெங்கள் பெரிய தாதினுயரத் 
தி லேறுகிற தானாகளிலே மோடி யொரு பக்கத்திலே
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தர்து வழியாக்க் கைகளுக்குள்ளே யோடி. வேறே பக்கத்தி 
லே தலையின் தா.துவழியா யேறி மூளையினுடைய தத்து 
வங்களுக்குட் பிரவேசிக்கும். இப்படிப்பட்ட விரத்தத்டு 
னுடைய கனமுள்ள ௮ங்கிஷங்கள் சேபோகிற தாதின் 
வழியாகப் பற்பல தாது.களைக்கொண்டு வயிற்றுக்குள்ளே 
யும், நல்லிரலுக்குள்ளேயும், வாலீரலுக்குள்ளேயு, முடல 
களுக்முள்ளேயுங், கால்களுக்குள்ளேயும் போம். இப்படிப் 
பட்ட விரத்தஞ் சரீரத்தைச் சுற்றிக்கொண்டு வருகிறபேோ 
அ ஆன சமயத்திலே வடிக்கட்டப்படும், இந்தப்பிரகார 
மாக முளையிலே வே வணுக்களும், வாயிலே யுமிழ் நீரும், 
வயிற்றினுடைய 8ழ்ப்பக்கத்தி2ல புளித்திருக்கிறவிரசமும், 
நல்லீரலி£ல வாதமும், மாங்காயிலே சிறு நீரும், ஸ் இரிகளு 
டைய மார்பிலே பாலும், வடி.க்கட்டப்படும், இந்தவிதமாக 
மேலேயுங் $ழேயும் பெரிய தாதினுடைய தாரைகளிலே 
சவாக்கினியைக் கொண்டிருக்கிற விரத்த மெங்குஞ் சித 
றிப்போனதற்குப் பிற்பாடு மாங்கிஷங்களுக்குர் தத். தூவங் 
களுக்கும் பொடப்பா யிருக்கிறது மிஞ்சென விரத்த மயிர் 
போலே யிருக்கிற ஏன்ன விரத்தத்தாரைகளுக்குள்ளே பிர 
வே௫ித்துப் புதிதாய் வருகிற வேறே யங்க ஒங்களினாலே 
"சள்ளுண்டுபோய் வா.ப்க்காலும் சன்ன ஆறுகளும் பெரிய 
ஈதிகளிலே விழுக்து சமுக்திரச்திலோடுகிறாுப்போலே யக் 
தச் சின்ன விரத்தச்காரைகளிலே யுண்டான விரத்தம் பற் 
பல தாரைகளிலே யோடின தற்குப் பிற்பாடு கடைசியி 
லே பெரிய விரத்தத்தாரையிலேயும் விழுந் இருதயத்துக் 
குத் இரும்ப வரும், இந்தப் பிரகாரமாகத் தலையிலேயும் 
நெஞ்சிலேயும் வயிற்றிலேபுஞ் சாணகராதிலேபு மிஞ்ணை 
விரதீத மிரதீதச் தாரைகளுடைய வழியாகவோடிப் பெரிய 

விரத்தத்தாரையி?ல பிரவேசித் தெப்போதும்போலே யிரு 

தயத்தினுடைய வல.அபையிலே விழுந்ததிலே யுண்டான 

சுபாவமான வுஷ்டணச்தினாலே பொங்கி மேலேயேறி 
வெள்ளீரலுக்குள்ளே கா வழியாக்ப் பிரவேசித் தங்கே 
சுவாசதீதி னிமித்தமாக ஆகாயத்தினுடைய மெல்லீசான 
அ௮ங்கிவங்களோடே கலக்அுபோய் வெள்ளீரலுக்குள்ளே 
யுண்டான விரச்தச்தாரையிலே யோடி யிருதயத் இனுடை. 
ய இடதுபக்கத்திலே விழுந்து மறுபடி பெரிய தாதிலே 

தீள்ளுண்டுபோ யிப்படிப் போகவா இடைவிடாமற் சுற்றிக்
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கொண்டிருக்கும். இருதயத்திலே விழுந்த விரத்த மகா 
பலத்தோடே காஅகளுக்குள்ளே தள்ளுண்டுபோகிம நேர 
மெலலாம் காடி யடிக்கிறது, இ௫ சிமித்தமாக வயிதீஇயர் 
நாடியைப் பார்க்கிறபோ தெத்தனைவிசை தாதுகளுக்குள் 
ளே யிரத்தந் தள்ளுண்டுபோயிற்றோ ௮த்தனைவிசை நாடி 
மேலே வைத்திருக்க விரலிலே காண்பிக்கும். பின்னையு 
1மிரதீதத்தனுடைய பற்பல குணங்கள் நிமித்தமாக வெவ் 

வேறே விதமாக நடக்கமும். இப்படியே யிரத் ச மசையப்பட் 

டதினாலேயும் வழியிலே பற்பல அவயவங்களுக்குவேண்டி. 
ய பொசிப்பைக் கொடும்த இனாலேயுங் குறைந்துபோமென் 
பதற்குச் சந்தேகமில்லை. ஆனா லாகார பான நிமித்தமாகவிக் 
ஐக்குறைவு தீர்க்கப்படும். இந்த விசேவூத்தை வருகிற 

அதிகாரத்திலே விஸல்தீரணமாய்ச் சொல்லிக் காட்டுவோம். 
கடைசியிலே யிரத்த மிருகயத்தி லெம்மாத்திரம் விழுமெ 
னு கேட்டா லேறக்குறைய பெரியதாதிலே யொவ்வொரு 
விசைக்கு ஓவ்வொரு பலர் கள்ளுண்டுபோம் ஆனபடி 
யினாலே யொரு தாசுக்குள்ளே பெரிய மனுஷருக்கு காடி 
யேறக்முறைய (4 விசை யடிக்கிறதனாலே யொரு தாசுக 
குள்ளே 59,940 பலம் இரத்தக் தா௮ுவழியாக வேறும். பின் - 
னையு மிரவும்பகலும் 24*தாசுக்குள்ளே 09,100 பலம் பெ 

சிப தாதுக்குள்ளே யோடும். சரீரத்திலே யிம்மாத்திர மி 
உக்க முண்டானா லொருவிசை மாத்திரம் இராப்பகலுக் 

சுள்ளே சரிரத்தைச் சுற்றிக்கொண்டு வரும். ஆஞுல் பெரிய 
சரீ ரகதுக்குள்ளே யேறக்குமைய 1,440 பலமாதீதிர முண் 
டாயிருககிறகினாலே யொரு தாசுக்குள்ளே ஞேன்றுவிசை 
/பதிகமாய்ச் சுற்றிக்கொண்டு வரும். ஆன படியினாலே யவ 
சியமா யிரத்த மொருகாளையிலே யகேசம்விசை சுற்றிக்கொ 
ண்டு வருகிறது, இல்லாமற்போஸனால் மனுஷன் செத்துப் 

போவான். இப்படிப்பட்ட விசேவத்தைப் பிரத்தியகஷமா 
யொப்புவிக்தறெதற்குச் சொல்லத்தக்க வேமே றியாயங்களை 
யிவ்விடத்திலே வெளிப்படுச்தச் சமபமல்ல. இருதயத்தி 
னுடைய பிரதான விசேஷத்கைச் சொல்லிக் காட்டினதற் 
குப் பிற்பாடு வெள்ளீரலுக்கடுத்த வநேகங் காரியங்களை 
வெளிப்படுத்தவேணும். அதெப்படியென்றால்: வெள்ளீர 
லைப் பத்தும்பத்தாய் விசாரித்தால் எண்ணப்படாத சின்ன 
பைகளினாலே கூட்டப்பட்டதா யிருக்கிறதென்று காணப்ப
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முன்று. இப்படிப்பட்ட அணையீரீலோ டகேக மீரத்தத் 
காரைகளூச் தாரதுகளுங் கலந்திருக்கன்றஅ, இது இருதயத் தின்பிறகே கட்டி மிருக்றெத. சுவாசம் வாங்குகிறபோ தந் 
தீச் சின்னபைகளெல்லா மாகாயத்தினாலே நிறைந்திருக்க 
தைப்பற்றி மிரு£சயச்சை மூடி யுப்பும், பிற்பாடு மூர்ச்சை 
விரிறபோது சுருங்கி விரியும், நுரையீரலுடைய ரூபமே 
தென்றால், மாட்டின் குளம்புக்குச் சமானமாய்த் தாக்கின் 
(ரெகாரமாய் வந்திருக்கும், அதனுடைய நி றமேதென் 
றால் மிகுஇியும் பஞ்சவர்னமா யிருக்கும், சில சமையங்களி 
லே பற்பல வர்னங்களு மதிலே காண்பிக்கும். அரநேகவரு 
ஷம் வியாதியா யிருந்தவர்களுக்குக் கறுத்தாற்போற் காண் 
ரிக்ரும். நுரையீரலுடைய பெயோசனக்தைக் கண்டுபிடிக் 
இதற்கு முன்னே சுவாசச் தாரையை யறியவேணும். இப் 
படிப்பட்ட தாரையானது வாயிலே அவக்கி நரையீரல்மட் 
மும்போம், இது போசனதாரைக்கு மேலே வைத்இருக்கிற 
HY அதஜனோேடுஉட நெஞ்சினுடைய காலா முள்ளெஓும்பு 

மட்டும் அரையீரலுக்குள்ளே மிரண்டு வழியா கப்போம், அ 
தின் பிறகு எண்ணப்படாத சில குறிகளுக்குள்ளே போயச் 

சின்ன பைகளையெல்லாம் பெருக்டுப் பிரிக்கும் அப்படிப் 
பட்டபைகள் முந்திரிகைப் பழம்போலே யிருக்ழும். ஆகாய 
மந்தமூச்சுச் தாரைகளுக்குள்ளே விக்னெமில்லாம ற்போகவ 
ச அரைடிறகற் இந்தத்தாரை யெப்போதுந் இறந்திருக்கிற து, 
௮கேக மாங்கிஷம் மோதிரங்களைப்போலே பற்பல கட்டுக 
ளினாலே விரித் திருக்கிறது. போசன தாரையின் பக்கத்திலே 
மாத்திர மோ திரமுழுது மூயொது, போசன காரையைச் 
சுவாசத்தாரை முழுதும் விட்டுப்பிரிநததற்குப் பிற்பா ட 
இதனுடைய கட்கெள்முழுதும் வளையமாயிருக்கும். கொல 
லனுடைய் அருத்தியை யுயர்த்துதயபோ தரகாயத்தைச் 
சுவிகரிக்கும், பின்னையு மதை யழுத்.துறபோ தாகாயத்தை 
விரகிருப்போலே நுரையீரல் வாடுகிறபோது சுவாசம் வி 
டும், சுவாசம் வாங்குகிறதினாலே யிரண்டு பிரயோசன 
மூண்டு, முந்தமுந்த மூச்சு வாங்குகிறபோது நுரையீர 
லெல்லா முப்பிப்போகிறதினாலே யகிலே யுண்டான பிர 
தான காதிலே யோடுகிற விரத்த மிரத்.தத்தாரைகளுக்குள் 
ளே பிரவேடிக்றெதற் குதவும். ௮ந்த விரத்தம் பிறகு இரு 
தீயதீதி னிரண்டாம் பையிலே விழும், இரண்டாவது வல
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இருதயத்தின் பையிலே யிருந்து புறப்பட்ட விரத்த மநே 
சஞ் €வாக்€னி யங்கஷெங்களோடு கலந்அுபோய் நுரையீர 
௮ச்குள்ளே வருகிறதினாலே யந்தப் புகையானது சிதறிப் 
போகாதபடிக்குக் குளிர்ந்த வாகாயத்தின் சயித்தியத்தினா 
லே தள்ளுணடுபோய்ப் பிரியாம லிரச்தத்தோடுகூட வோ 
டும். சுவாசம் விடுகறதினாலே பிரயோசன மேசென்றால், 
முந்தமுச்ச விரச்சச்தினுடைய அ௮சுத்தமானஅமாய்க் ௧ 
அுப்புள்ள தமா யொட்டடையுமா பிருகடிற அ௮ங்கிஷங்களா 
காயத்தோடு கூடப்புறப்படும். இந்த விசத்தை யொ 

ப்புவிக்கத் சக்ககாக வொரு நியாயத்தைச்சொல்.லுவோம். 
சுவாசம் விடுகிறதிலே புறப்பட்ட ஆகாயமொரு வெள்ளைக் 
கதொசியின் மேலே விழுந்தால் காள்வட்டத்திலே கறுப் 
பாய்ப்போ யொட்டடைபோலே யிருக்கும். ஆனபடி.மினா 
லே நூரையீரலிலே நின்னுபுறப்படுிற ஆகாய மகாவசுத்த 

மாயிருக்கும், இரண்டாவஅ. ஆகாயஞ் சுவாசத்தாரையிலே 

யேறுகிறபோது கூப்பிடுகெதற்கும்; பேசுகிறதற்கும், பாடு 
ns DG முதவும். இன்னமும் போசனதாரை சுவாசதீ 
தரைக்குக் கிட்டவிருக்கிறது. ஆனாலதையும் போசனத் 

EF GF சீரணத்துக்கும் வயிற் த்னுக்கும் ஈல்லிர.லுக்கும் இது. 
முதலான தத்துவங்களுக்குஞ் சம்பந்தமா யிருச்கிற விசே” 
ஷங்களை வரும ௮கொரத்திலே வெளிப்படுத் துவோம். 

௧௭-ம். அதிகாரம். 

குக்ஷியினுடைய விவரம். 

இதுவரைக்குக் தரேகத்தை யெங்குஞ் சுற்றிக்கொண் 
டி. ருக்கிற சருமத்தையு மதற்கடுத்த சில விசேஷங்களையும் 
வெளிப்படுத்தாமலிருக்ததினாலே இப்போ கு க்ஷியின் வி 
வரத்தைச் சொல்லிக்காட்டுகையி லதிலே ௮ஸ்தியில்லாமற் 
பற்பல மாங்கிலங்கள் மாத்திரங் காணப்படுகிறதினாலே 
தோலினுடைய வர்த்தமானங்களையெல்லாம் முன்னாடி தெ . 
நியப்பண்ணவேண்டியத ஞாயமா யிருக்கின்ற. சற் 
௮ுப்பருமமுள்ள சருமத்தைக் காண்கிறதற்கு முன்னே 
யிந்தச் சருமத்தின்மேலே மகா மெல்லீசான தோலிருக்
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கின்ற. ௮௮ பெரிய சருமத்தோ டொன்றித் திருக்கு 
மாப்போற் காண்பிக்கிறது. ஆனாலது உவ்டணத்தி னுக்கி 
சக்தினாலேயும் வெவ்வேலே காரணங்களினாலேயும் பிரிஈ௮ 
போம் இந்த மெல்லீசானதோலின் விஷயத்திற் பிண்டசா 
ஸ்திரிகளுக்குள்ளே தர்க்கமுண்டு, சிலபேர்களந்த மெலலி 
சான சரும மாகாயச் தினாலேயுங் குளிரினாலேயும் ஆகாச ௮ 
சைவாகிற காற்றுமுகலான விகாரங்களினாலேயும் வருடிற 
தென்று சொல்லுகிறார்கள். அதெப்படியென்றால், சரீரத் 
திலை நின்றிடைவிடாமற் கொழுப்புள்ள புகையானது பு 
றப்படுகின்றஅ. ௮ புறப்படுகிறபோ தாகாயத்தினாலே 

யங் குளிரினாலேயுஞ் சரீரத்திற்ரனே தடைப்பட்டுக் 
கெட்டியாய்ப் போகும். இதெல்லா மோருவமையினாலே 

வெளிப்படுத்துகிறார்கள். பால் காய்ச்செதற்குப் பிற்பா 
டு நெய்யுள்ள ௮ங்கெங்கள் ௮சைவினாலே புறப்படுகிற 
போது குளிரினாலேயு மாகாயத்தினாலேயுங் காற்றினாலேயுக், 
தீடைபட்டுப் பால்மேலே மெல்லீசான ஆடைகள் படரு 

கிறாப்போலே சரீரத்திலே நின்று புறப்படுகிற கெய்: 
யுள்ள ௮ங்கிஷங்க ளாகாயத்தினாலேயும் வேறே காரணங்க 
ளினாலேயும் அமிழ்க்கப்பட்டு மெல்லீசான தோலாய்ப் 
போம். இரண்டாவது; ௮ந்த மெல்லீசான சரும மெய்யா 

ன தோலானா லதிலே யகேக மிரத்தத் தாரைகளுக் தா 
துக்களுங் காணப்படும், இந்தப் பின்றோலிலே பரிச்சே 
தமா யொன்றுங் காணக்கூடாதென்கிருர்கள். வேறே சா 
ஸ்திரிகளோவென்றரா லிந்த மெல்லீசானதோல குழக்தைபி 
றந்தவுடனே யதுகள் சரீரத்இன்மேலே காண்பிக்கிற இனா 

லே முந்தின சாஸ்திரிகளுடைய பக்ஷ மனுபவ௫ித்திக்கு வி 
சோதமா யிருக்கிறதென்றும் ஆகையாலது மெப்யாயிருக் 
கக்கூடாதென்றுஞ் சொல்லுகிறார்கள். இந்த மெல்லீசா 
ன தோலானது அலங்காரத்துக்குக் காணமா மிருந்து 
பற்பல €மையிலே பிறந்தவர்களுக்கு வெவ்வேறே வர்ண 
மா யிருக்கும். இந்த மெல்லீகான தோலினுடைய பிர 
யோசனமேதென்றால், முந்தமுந்த பெரிய சருமத்அக்குள் 
ளே காண்பிக்கிற வனேகர் தாரைகளுடைய முகிவிலே 
யுண்டான சாரமப்பாலே போகாதபடிக்கு மூடும். இரண் 
டாவத!., பிரதான சோலிலே யுண்டான நரம்புகள் மே 
லே கண்டிப்புள்ள பொருள்கள் ௮ழுந்தப்பட்டால் ம
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கா கோவு பிறக்குமென்கிறகினாலே நோவு கடினங் காண் 
பர்பாதபடிக்கு மிந்த மெலலீசான தோல் மேலே ஆதாரமா 
ரகரம். இந்த மெல்லீசான தோலின் €ழே பெரியசரு 
மங் காணப்படும். இந்தச் சருமமானது புறத்திப்பட்ட 
ஈகல அவயவங்களை மூடி. தீ திரேகத்தை யெங்முஞ் சுற்றிக் 
கொண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பெரிய தோலானது 
கைகளிலேயுங் கால்களிலேய மரையிலேயு மிடுப்பிலேயு ம 
மா கெட்டியா யிருக்கிறது. முகத்திலே மகா மிருதுவாயி 

ருக்கிறது. உககெளிலே மகா மெல்லீசா யிருக்கிறது. 

இந்தச் சருமமானது மிருகங்களிலே யதிகமான பலத்தை 
(பும் பருமத்தையுங் கொண்டிருக்கெது, அவ்வண்ணமே 
மிருகங்களெல்லாம் வெய்ய லுக்கும் காற்றுக்கும் பயப்படா 
ம லிரவும்பகலு மெங்குர் திரிறதினாலே யிந்த விகாரங்க 
ளினாலே மோசம் வராதபடிக் கதுகருடைய தோலானது 
மகா கெட்டியா யிருக்கும். இப்படிப்பட்ட சருமத்திலே 
பெரிய துவாரங்களுண்டா யிருக்கிறதுமல்லாம லெண்ணப் 
“படாத சின்ன அவரரங்களுங் காணப்படும். ஒவ்வொரு சின் 

னதுவாரத்திலே சன்ன ரோமமுண்டு, ௮ந்த உரோமத்து 
வாரங்கள் வழியாகச் சரீரத்தலே மிஞ்சின ஈரங்களுஞ் சல , 
ங்களு மற்ற ஆவிகளும் புகைகளும் புமப்படுகிறது, சல் 
இரளாய்ப் புழப்பட்டால் வெயர்வையாகும், கொஞ்சமா 

னால் திரேகச்தின்மேலேகானே காய்க்துபோ யசுத்தமா ய 
முக்காய்ப்போகும், இத்தொகைப்பட்ட ஆவிகளும் புகை 
களுஞ் சமிரத்திலே நின்றிடைவிடாமல் வீசப்படுகற தினா 
லே வேட்டைகாய்க ளதுகளை முகர்க்துர பார்க்கிறபோது 

முயலும் மானுமெங்கே யொளித்திருக்கிறதேன்று பார்க்கிற 
மல்லாமல் தங்கஞடைய ஆண்டவமா ரிருக்கம ஸ்தலத் 
தைக் கண்டுபிடிக் அ௮வர்கள்கிட்டத் இவரமாப்ப்போகும் 
இதல்லாமற் சரீரத்திலே நின்று புறப்படுகிற ஈரங்களினா 
Cau மாவிகளினாலேயு மொரு விசேஷமான நன்மையுண்டு, 
அவ்வண்ணமே யதுகளினாலே சருமமெல்லாம் ஈனைந்திருக் 
கும். இல்லாமற்போஞா லுலர்ச் அ கெட்டுப்போகும். தி 
ரோகத்தினுடைய குணங்களுக்குத் தக்கது ஒன்றில் சரும 
முப்பும். ஒன்றில் வாடும். இந்தப் பிரகாரமாக மகோதர 

வியாதியிலே யுப்பும். க்யவியாஇயிலே வாடும், ௪ரம 
மானஅ சரீரத்தினுடைய ௮வயவங்களோடு வெகு ஐக்கயெ
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மா யிருந்தாலு முள்ளங்கையிலேயு முள்ளங்காலிலேயும் 
விசேவிமா யொன்றித்திருக்கறஅ, ஆனால் வயிற்றிலேயும் 
நெற்றியிலேயு மக்களை ல திரமாய்ச் சேர்க்கசல்ல. ச்ரூம 
தீதுக்குக்ழே கொழுப்பு காண்பிக்கும், இந்த நிணஞ் சரீ 
சத்தைச் சுற்றிக்கொண் டிருக்கிறது. கொழுப்பானது 
வெள்ளையா பிருக்கற௮. இரச்தகதிலே புண்டான நெய 
யுள்ள ௮ங்கஷங்களினாலே கூட்டப்படும். ௮கனாலே மே 
கமெல்லாம் வெதும்புகிற சுபாவவுவ்ணக்தை யணைக்கி 
றது. ஆகாரபான மில்லாதவர்களுக்குச் சிலசாளுதவும் 
YC தாரைகள் மாங்கிஷங்களுக்குஞ் சருமத்துக்கும் 
விக்கினமில்லாமற் போகிறதற் கொத்தாசையா யிருக்கும், 
FEBEMCH யவயவங்களஞுடைய ஆசைவுக் குதவுகறது. 
இப்படிப்பட்ட விசேஷங்களைச் சொல்லிக் காட்டினதற்கு 
பிற்பாடு வயிற்றுக் குண்டாய சொந்த வர்த்கமானத் 
தை வெளிப்படுத்துவோம். அதெப்படியென்றால், வயி 

ருனது ஆகாரத்தையும் பானத்தையுங் கொள்ளுகிற பாத் 

இரமுஞ் சரணத்துக் கெத்தனமுமா யிருக்கும், குக்ஷி 

யையும் கெஞ்சையும் பிரிப்பிக்கிற வொரு ௪ரூம முண் 

டென்று சொன்னோமே. அந்தத் தோலின் மாக வயிறி 

ருக்கும். நல்லிரலுக்கும் வாலீரலுக்றாம் நடுவிலே கு-ஷி 
காணப்படும், ஆனால் ஈல்லீரலான.௮1 வாலீரலைப் பார்க்கப் 
பெரியதுமாய்ப் பலமுள்ளஅமா யிருக்கிறகினாலே வயிற் 
றை யிடதுபக்கத்திலே வாலீரலிடமாய்த் தள்ளும். கொஞ் 
சமாய்ச் சாப்பிடுகிறவர்ஈளுக்கு விறு சிறிதாயிருக்கும். 
போசனப் பிரியருக்குப் பெரிதாயிருக்கும் இந்த நியாயத் 
தினாலே ஸ்திரீசனங்களுக்கு வயிறு இறிதாயிருக்கும். புரு 
ஷர்களுக்கு விஸ்தரண வயிருயிருக்கும், உப்புகிறதற்கும் 
வாடுகிறதற்கும் வயிற்றுக்குச் சுபாவ பலமுண்டு. வயிறு 

நீளமாயிருக்தாது முருட்சியாயிருக்ரும் புறத்இப்பக்க மிரு 
அவுமாய் வெள்ளையுமா யிருக்கும். உட்பக்க மெழுகப்பட்ட 
நிலம்போலே யிருக்கும். பள்ளங்களையு மேடுககையுங் கொ 
ண்டி ருந்து செகப்பாயிருக்கும். மனறு தோலாலே மூடியி 

ரக்கும். அதிலே யெணணப்படரத சில நரம்புகளுண்டு, 
போசனத்தின் சரணமான தற்குப் பிற்பாடு பள்ளங்களிலே 
மிஞ்சி ௮சனத்தி னங்கிலங்கள் புளித்துப்போ யந்த நரம் 

புகளைக் கடித்துப் பசியெடுக்கும் ௮6த ஈரம்புக ளுலர்ந் து
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போனால் தாகமெடுக்கும். மேற்பக்க்த்திலே யொரு துவா 
ரமுண்டு, அதிலே போசனதாரை முடியும், அநேக ஈரம் 
புகளினாலே மூழு. பிருக்கும், இந்தப் போசன தாரையிலே 
யாகாரமும் பானமும் விழுகிறபோது முன் சொல்லப்பட 
ட துவாரம் திறந்திருக்கும், வயிற்றிலே விழுந்தவுடனே 
யந்தவாசல் மூடிப்போம். இதற்குக் காரண மேதென்றால், 

முந்தரமுந்த ௮ந்தத்துவா மடைபட்டிருக்கிறதினாலே வ 
யிற்றிலே புண்டான வுல்டண மப்பாலே போகாமலுஞ் 
சதறாமலுஞ் சேமிக்கிறதற் கதிகமான பலமாயிருக்கும். 
இரண்டாவது: வயிற்றிலே விழுந்த ௮சனமுஞ் சாறு மசை 
வினாலே கொதிக்கிறபோது மேலே யேருதபடி க்கு விலக்கி 
ற. வலஅபக்கத்திலே வேறே அவாரமிருக்கிற.த. வயிற் 
றினுடைய விரண்டாம் வாசலென்.று சொல்லப்படும். ௮ந்த 
வாசல் வழியாக வயிற்றிலே கொதித்த ஆகாரபானங்கள் 
கூழாய்ப் போன்பிற்பாடு குடல்களுக்குள்ளே சுற்றிக்கொ 
ண்டுபோம். இப்படிப்பட்ட வாசல் சின்னதாயிருக்கும். 
அதைச் இறக்கிறகசற்கு மடைக்கிறதற்கும் ஈம்முடைய மன 
இின்படியே வராமல தனது சுபாவமான சைவினாலே 
மாத்திரம் வரும். குக்ஷியினுடைய பிரதான பிரயோசனச 
மேதென்றால்; வயிற்றிலே விமுந்த ௮சனமும் பானமுங் 
கலந்திருந்த தற்முப் பிற்பாடான வகையோரடு கூழாய்ப் 
போய்ச் ரணமாடிறதற்கு வயிறு பிரதான எத்தனமா 

யிருக்கும். ஆனாலிதெல்லாம் ஈன்றாய்க் கண்டுபிடிக்கிறதற் 
கடியிலே துவக்கி யிந்த வாச்சரிய விசேலத்தை வெளிப் 
படுச்சக் கடவோம். அதெப்படி யென்றால்: போசனத்தா 

ரா வாயிலே அவக்கி வயிற்றினுடைய அவாரமட்டும் போ 
மென்று சொன்னோமே, ௮சனத்தை வாயிலே போட்ட்தற் 

குப் பிற்பாடு முன்வாய்ப் பல்.லுகளினாலேயுங் கடைவாய்ப் 
பல்லுகளினாலேயு மகைக்கடித்அ மெல்லுகிறபோது மேல் 
வாயாகிம ௮ண்ணத்திலேயும் நாக்கிலேயு முண்டான வு 
மிழ்நீர்களோடு கலந்.து செரிக்கத் துவக்கின தற்குப் பிற்பா 
டு விழுங்குகிற சமைபத்திலே முன் சொல்லப்பட்ட போ 
சனத்தாரையின் வாயைத் திறந்து சுவாசச்தாரறையை ய 
டைத்அ உள்காக்கு பாலம்போலே யிருந்து நரம்புகளுடை 
ய பலத்தினலே மென்ற ௮சனத்தைப் போசனத்தானை 
யிலே தள்ளி விழுங்கன் போசனம் வயிற்றிலே விழும்,
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இந்தப் பிரகாரமாகப் பானமும் வயிற்றிலே விழுந்ததற் 
குப் பிற்பாடு போசனத்தைச் சமைக்கிறதற்குக் குக்ஷி சட் 
டிபோலே யிருக்கும், சமீபமாயிருக்கிம அ௮வயவங்களு 
டைய உஷ்ணமுங் கொளுத்தின கொள்ளிபோலே யிருக் 
Gb. இதல்லாமல் வயிற்றிலேசானே பகேகஞ் சின்ன 
பைகளுண்டு, புளிக்கப்பட்ட ரசங்களினாலே நிறைந்திருக் 
கும், அந்தப் போசனத்தினுடைய கனத்தினாலே பையி 
லேயுண்டான மகா பலமுள்ள ரசம் புறப்பட்டதினுடைய - 

வுக்கரத்தனாலேயுங் காற்றினாலேயும் ௮ங்கிவங்களெல்லாம் 
பிரிந்து கொதித்து ௮சனமும் பானமுங் கலந்து கூழாய்ப் 
போம். கூழாய்ப்போன போசனஞ் சாம்பல் நிறமாயிருகீ 

கும். ௮தின்பின்பு வயிற்றிலே உரணமான அ௮ங்கிஷங்கள் 
வலஅபக்கத்திலே யுண்டான வாசல் வழியாகப் புறப் 
பட்டுச் குடல்களுக்குள்ளே போம். குடலுடைய சுபாவ 
மேதென்றால்;, தோலாலே யுண்டாக்கப்பட்ட குழல். அதக் 
குழல்வட்டமாயிருக்கும். வயிற்றினுடைய வாசலிலே து 
வக்கிப்பவனிவாய் டட்டும் போம், குடலினுடைய நீளம் 
பெரியவர்களுக்கு 98 மூழ மிருக்ழும். சில விடங்களிலே 
பருமஞ் சிறிதாயிருக்கும். சில விடங்களிலே பெரிதாயி 
ருக்கும். அந்தச் குடலெல்லா மெல்லீசான தத் அவத்தைச் 
சுற்றிககொண் டிருக்கும். இந்தத் தத் துவமானது மெல் 
லீசான மாங்கிலச் சீலைபோலே யிருக்கும். சவுக்கம்போ 
லே யிருக்கிற விந்த மெல்லீசான மாங்கிவ, முள்ளெலும் 

போடே கட்டியிருக்கும். குடல்களோவென்றால், சுற்றிக் 
கொண்டு போகாமற் செவ்வேபோனா லவயவங்கள் வேண் 
டிய சாரத்தைச் சுவிகரிக்கிறதற் கவகாச மில்லாமலிருக் 

கஇிறஅந்தவிர மனுஷர்சாப்பிட்டுச் சற்றுநேரத் துக்குள்ளே 
கானே, சலபானத்தக்குப் போகவேண்டி. யிருக்கும். ஆன 
படி.பினாலே யித்தனை விக்கினம் வராதபடிக்குக் ரூ.டலிலே 
பிருக்கிற உரணமான சார மகேகம்விசை சுற்றிக்கொண்டு 
வரும், இவும் பதறாமல் மெள்ளமெள்ளப் போகிறபோ 
தந்தச் சாரம் வெண்மை பொருந்தின ரசம்போலே யிருக் 

கும். 46S வெள்ளை ரசமுழுதும் பாலுக்குச் சமானமா 
யிருக்கும், இப்படிப்பட்ட வெள்ளைரசத்தைக் குடலுக் 

குள்ளே ;கீள்ளுகிறதற் சரண்டு சூக்முண்டு, முந்தமுந்த 

குடல்களிலே யுண்டான மாங்ெ நூற்களுடைய விசேவு. 
14
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மான் அசைவினாலே வெள்ளைசாரக் கள்ளுண்டுபோம். இர 
ண்டாவது: வெள்ளை ரசமான வயிற்றினுடைய வாசலைக் 

கடர் கவுடனே பிரண்டு தாரையிலே நின்று மகா பலமாள்ள 

விசேஷமான ரசமும் பித்து மந்தக்குடலிலே விமுந்.௮ந் 
த ரசங்களுடைய அக்கிஷங்கள் அக்கினி பணுக்கள்போலே 
NHS £65 வெள்ளை சாரத்கோடே கலந்து ௮தை யசைதீ 
தீப்பாலே யிழுக்கும், இர்தக்குடல் மெல்லிசான மாங்கிஷச் 

மலையைச் சுற்றிக்கொண்டி ருக்கிறதென்று சொன்னோமே. 

யதினுடைய நடுவிலே சின்னக் குூளம்போலே யிருக்கிற௮, 
அதிலே யெண்ணப்படாத பால்தீதாரைகள் புறப்பட்டுக் 
குடலுக்குள்ளே போம். அந்தச் சன்ன பால்த்தாரைகளு 

டைய வாயானது குடலுக்குள்ளே புமுந்து வெள்ளை ரசத் 

இனுடைய மெல்லீசான அங்லெங்களைக் குடிக்கும். குடித் 

சுதற்குப் பிற்பா டந்தத் தாரைகளிலே யோடி. முன் சொல் 
லப்பட்ட குளத்திலே பால்போலே யிருக்கிற வெள்ளை 

ரசம் விழும். இப்படியே வெண்மையான சாரத்தினுடைய 
நல்ல அங்கிஷங்களைப் பால்த்தாரைகள் சுவிகரித்ததற்குப் 
பிற்பா டொன்றுக்கு மாகாக மலத்தி னங்வெங்கள்மாத்திரம் 
நிற்கும். அதுகளுங் கடைசியில பவனிவாயிலே நின்று பு 
றப்படும். இதெல்லா மெவ்வளவாகிலுங் கண்டுபிடிக்கிறதற் 
கோ ர௬ுவமையினாலே தெரியப்பண்ணுவோம். அதெப்படி 

யென்றால், வட்ட ரூபமாயிருக்கிற வொரு பெரிய வலையுண் 
டென்று விசாரிதீஅக்கொள், அந்த வலையைச் சுற்றி பெ 
ரியகயிறு கோத்திருக்கிறது. அநத வலையின் மையத்திலே 
யொரு பாத்திர முண்டு, ௮ந்த மையத்திலே யிருந் தகே 
கஞ் சின்னக் குழல்கள் கயிற்றின்மட்டு மேறுகிறதென்று 
நினைத்துக்கொள், முன் சொலலப்பட்ட பெரிய கயிறு கு 
மூல் மேரையாக விருகததற் குள்ளாகத் தண்ணீரானாலும் 
பாலென்கிலும் வேறே ரசமாகிலு மோடி.ஸுலிப்படிப்பட்ட 
ரசஞ் சின்னக் முழலகளுக்முள்ளே புழுகு அதகளுடைய 

வழியிலே மையத்திலிருக்கிற பாத்திரதீதிலே செவ்வே வி 
முகறாப்போலே யிட்தப் பிரகாரமாகக் குடல்களி ஓண்டான 
வெள்ளை ரகஞ் சுற்றிக்கொண்டு வருகிறபோது சின்ன 
பாலத்தாரைகளிலே பிரவேசிக் தந்தக் காரைகளுடைய 
வழியாக மெல்லீசான மாங்கில சலையினுடைய சன்னக் 
குளத்திலே விழுகிறதென்று யோடிப்பாயாக, இந்தக் குளத்
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திலே யொரு தானாயுண்டு. அந்தத் தாரையின் வழியா 
கக் குளத்திலே விழுந்த வெள்ளை ரசமேறிப் பெரிய வீரத் 
தத்தாரையிலே விழுக் இரத்தத்தோடு கலர் திருதயத்தில் 
விழுந்து இருதயத்திலிருக்து இரண்டு தாலுகள் வழியாகச் 

சரீரத்தினுடைய சகல அவயவங்களுக்குந் தத் துவங்களுக் 
கும் வேண்டிய சாரத்ைழக் சொடுக்கும். இப்படிப்பட்ட 

வதிசயமான விசேஷூங்ககா யாதாமொருத்தன் முழுதுக் தீ 
7 விசாரிசீதா லவசியமா யந்தச் தத்துவங்களை யுண்டாக் 

னெவருமாய் மட்டில்லாக கரமத்தோடு ஈடச்சிக்கொண்டு 

வருகறவருமாகிய சர்வேல்வரன்பேரிலே தோச்இிரம் பண் 
ணுவானொமிய மற்றப்படியல்ல. 

வயிறு நல்லீரலுக்குள்ளேயும் வாலீ£லுக் குள்ளேயும் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டதா யிருக்கிறதென்று சொன்னோமே. 
இப்போது இந்த ௩ல்லீரலினுடைய வர்தீதமானத்தைத் 
தெரியப்பண்ணுவோம். முநதமுந்த நல்லீரலானதஅ வலது 
பக்கத்திலிருக்கற௮. இ மாட்டினுடைய குளம்புபோ 
லிரண்டாய்ப் பிரிந்துபோம். குக்ஷ்யையும் நெஞ்சையு மி 
ரண்டு ௮ங்கணமாகப் பிரித்திருக்கிற சரும்த்தோடு ஓட்டி. 

_0ிருக்கும், மேலும் ௮து உறைந்த விரத்சம்போலிருக்கும். 
ஏறக்குறைய வெப்போதஞ்் சிகப்பாயிருக்கும். ௮கேக மி 
ரத்தத்தாரைகளுந் தாதுகளு மதனோடு கலந்திருக்கிறது. 
அதில் விசேல.மான பித்தத்தினுடைய தாரைகள் காணப் 
படும். கல்லீரலுடைய பிரயோசன மேதென்றா, லிரத்ததீ 

தைச் சுத்திகரிக்கறதற் குகவும். அவ்வண்ணமே பித்தத் 
தைக் கொண்டிருக்கிற விரத்சமானது நல்லீரலுக்குள்ளே 
யோடுகிறபோது வடிக்கட்டப்பட்டுப் புறப்பட்ட பித்த 

மங்கேயிருக்கிம பித்தத்தாரைக்குள்ளே போம். அதற்குப் 

பிழ்பா டிர்தப் பித்தத்தாரா ஒன்றில் குடலுக்குள்ளே 

போம். ஒன்றில் பிச்சிமினுடைய பையிலே விழும். நல்லீ 

ரலை யுயர்த்தினால் மே பிச்சினுடையபை காணப்படும், 
௮நதப் பிச்சுப்பை கோழிமுட்டைரூபமாயிருக்கும். நாலு 
சருமத்தினாலே கூட்டப்பட்டதாயிருக்கும். NST QE 
குள்ளே பதிந்திருக்குமாப்போலே யிருக்கும். ஒன்றுமாதீ 
திர மிருக்கு மிரண்டு காண்கி௰து ௮பரூபம், ௮தினுடைய 
தாரை குடலுக்குப்போம். புறாவுக்குப் பிச்சினுடைய பை 
ல
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வாலீரலினுடைய வகை யேதென்றால்: இ.த குட்டியி 
னுடைய இட பக்கத்திலே காணப்படும். ஈல்லீரலைப் பார்க் 
கச் சின்னதாயிருக்கும். ௮தினுடைய நீளம் எட்டு விரற் 
கடை. அ௮இனுடைய ௮கல மூன்று விரற்கடை யிருக்கும். 
ஒரு பெருவிரற்கடை மாட்டினுடைய நாக்குப்போ லிருக் 
கும். நடுவிலே வெள்ளை நூல்போலே யிருக்கும். குழச் 
தைக்ளுக்கு வாலீரல் செகப்பாயிருக்கும். பெரியவர்களுக்குக் 
கீறுத்தாற்போ லிருக்கும். இகற்குக் காரண மேதென்றால்: 
சிலேஷ்டுமசார மதிலே கஷந்திருக்கிறபடி.யினாலே யப்படி. 
யிருக்கும். வயதள்ளவர்களுக்குக் கெட்டுப்போன பச்சை 
போலிருக்கும். அதிலே யநேகந் தாரைகளுண்டு. இப்ப 
டிப்பட்ட வாலீரலிலே யிரத்த மோடுகறபோஅ மிஞ்சின 
சிலேஷ்டும ரசம் வடி.க்கட்டப்படும். இதல்லாமல் வாலீரல் 
இட்ட வகேகஞ் று மாங்காய்க் குலைபோலே யிருக்கிற 
ஒரு தத் தவ முண்டு, ௮௮ வயிற்றினுடைய இ€ழ்ப்பக்கதீ 
இலே யிருக்கும். இடதுபக்கத்திலே விசேஷமாய்ச் சாய்க 
திருக்கும். ௮திலே யிரத்தம் வடிக்கட்டப்படுகிறபோது 
புளித்த ரசம் புறப்படும். மஞ்சள்வர்னமா யிருக்கும். இப் 
படிப்பட்ட சாரம் விசேஷமான தாரைவழியாகக் குடலுக் ' 
குப் போம். இந்தப் புளிக்குற ரசமும் பித்தமுங் குடலி 
லே யுண்டான வெள்ளை ரசத்தை யப்பாலேகள்ளும், கடை 
சியிலே யிரண்டு மாங்காய் காணப்படும். germ suds 
க்குச் 8ழேயிருக்கும். ஒன்று வாலீரலுக்குக் 8£ழேயிருக் 
கும். இடதபக்கத்திலே மாங்காய் மேலந்தஸ்திலே யிருக் 
கும், வலதுபக்கத்திலே யிருக்க மாங்காய் £ழந்தஸ்திலே 
யிருக்கும். ௮நத மாங்கா யொன்றுக்கொன்று நாலு விரற் 
கடை தூரமுண்டு. பெரிய விரத்தத்தாரையோடு கலந்தி 
Cheb. நீளம் காலைர்து விரற்கடை; யகல மூன்று விரற் 
கடை, பருமம் இரண்டு விரற்கடை. மேற்பக்கஞ் சமனா 
யிருக்கும், ஒருவகை செகப்புவர்னமாயிருக்கும். ஒவ்வொரு 
மாங்காய் வழியாய் பெரியதாது ஓடுகிறது. அ௮திலேயுண் 
டான விரத்த மாங்காயிலே வடிக்கட்டுண்டுபோய்ச் சிறுநீர் 
புறப்படும். ஒவ்வொரு மாங்காய்க்குள்ளே யொரு கெபி 
போலே யிருக்கும்: அதிலே விழுந்த சிறுநீ ரிரண்டு தா 
மையாக கூத்திரப்பையிலே விழும். இந்த விஷயத்திலே 
கனமான வதிசய முண்டு, ௮வ்வண்ணமே ஆட்டினுடைய
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மூத்திரப்பையைப் பார்க்கும்போ திலே 'யெத்சனை தண் 
ணீர் வார்த்தாலு மூள்ளே விழாது. இதெல்லா மிப்படி. 
மிருக்கையிலே யெந்தவிதமாகச் சிறுநீர் மூத்திரப்பையிலே 
பிரவேசித்தது. இப்படிப்பட்ட விசேஷத்தைக் கண்டுபி 
டி.க்கிறகற் கறியவேண்டியதாவது: மூத்தாப்பையானது 
இரண்டு தோலாலே கூட்டப்பட்டதாயிருக்கும். மூத்திரத் 

தாரை யொருபக்கத்திலே முன்தோலிலே பிரவே?து 
இரண்டாம் தோலுக்குள்ளே சற்றுநேோரமோடி. யதற்கப்பா 
லே போயிருக்கிற வீரண்டாந் தோலினுடைய சன்ன ௮ 
வாரத்அக்குள்ளே புகுகிறது. ஆனபடியினாலே போனவ 
மியிலே திரும்ப வருகறகற் கவகாசமில்லை. இந்த விரண்டு 
மாங்காய்கிட்ட புளித்திருக்கிற ரசத்தினுடைய விரண்டு 
பைகளுண்டு; இப்படிப்பட்ட சஈரியங்களிலே யிரண்டுமூன் 
வு ஆச்சரியமான விசேலங்களை யுற்று விசாரிக்கவேணும் 
முந்தமுந்தகப் போசனங் குடல்களிலே வெள்ளை ரசமாபி 
ருந்து பிறகு இரத்சமாய்ப்போ யெங்குஞ் ிதறியிருக்கிற 
போ தந்தத் தத். தவங்கள் சன சுபாவத்துக் கொத்இருக் 
இற ௮ங்கிலங்களை மாத்திரஞ் சுவிகரிக்கும், மற்ற ௮ங்கி 
ஷங்களை விட்டுவிடும், இரண்டாவது: ஏத்த தத்.துவமானா 
௮ம் ஈன்றாயிருக்கிறதற்கு வேண்டிய சாரத்தைமாத்திரஞ் 
சுவிகரிக்கு மலலாம லஇகமாய் வாங்காது, மூன்றாவது. 
வயிறானது சுயம்பாகிபோலே யிருக்கிறது. கன்னிடத்தி- 

லே விழுந்ததெல்லாஞ் சமைத்துச் ரேணமாக்கிச் சகல ௮ 
வயவங்களுக்கும் வேண்டிய சாரங்களைச் கொடுத்துச் தனதி 

ரத்தச்தாரைகளுடைய வழியாக வருகிற பங்கைமாத்திரஞ் 
சுவிகரிக்கும். இதெல்லார் தியானிக்கிற மனுஷ்னானவன் 
றன்னுடைய சுபாவ மகமைக்குப் பொருந்தினதை மாத்தி 
£ மபேட்டுக்க வேணுமல்லாமல் மற்றுமுண்டான லவு£க் 

காரியங்களைச் சட்டைபண்ணாம லிருப்பதுந்தவிர அவசரமா 
னலவு£ே காரியங்களை யநுபவிக்கிறபோது மட்டோடேயு 
மேரை மரியாதையோடேயு மதுகளை யடையவேணுமெொ 

ழிய மற்றப்படி. யல்ல, கடையிலே தனக் கவசியமா பிருக் 
இற காரியங்களில் வேண்டியதைமாத்திரம் வாக்கி மற்றது 
களை யெல்லாம் வேழேபேர்களுக் குூதாரமாய்க் கொடுக்கக் 
கடவான். ,
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௧௮-ம். அதிகாரம், 

சாணகராதி விவரம். 

அடிப்பிண்டத்அக்கடுத்த சுபாவச்தையு மகக/பமான 
குணங்களையுஞ் சொன்னதற்குப் பிற்பாடு அடி.ப்பிண்டத் 
தோடு கட்டப்பட்டி ரக்கிற சாணகராதியின் விவரத்தை 
வெளிப்படுச்சவேணும் காலும், பாதமும், பிண்டத்துக் 
கஸ்திவாரமா யிருக்கிறஅ!, கையோவென்முல், சகல காரியங் 
களுக்கும் பிரதான வெக்தனமா பிருக்கிறதென் றனுபவ 
சித் கயினாலே கண்டுபிடிக்கிறோம். அகெப்படியென்றால். 

மிருகங்களுக்குச் சுபாவமா யுணடான ஆபுதங்கள் மனு 
ருக்கிலலாமற் போனாலுஞ் சகலமான ஆபுசங்களைப் பண் 

ணுடிறதற்கான கைகளுண்டா யிருக்கிறதினாலே அதேத 
ஆபுதங்களைச் செய்,௮ மீருகசாதிகளை யெல்லாம் தனக்குக் 
ஈம்ப்படியக் கட்டாயஞ் செய்வான். தப்பில்லாத கிரமத் 

தோடு காரியங்கள் யாவையும் நடத்.துற பராபரவலஸ்.துவா 
னவர் மனுஷருக்குப் புத்தியைக் கட்டளையிட்டி ர௬க்கிறபோ 
து அந்த நரசீவன் யோடக்கிற விசேவங்களைச் சொல்லுகிற 
தற்குக் கையானஅ எத்தனமா யிருக்கும். இந்தக் கையி 

னாலே சகலமான தொழில்களெல்லாம் வரும். ஆத்துமக் 

அக்குண்டான விசாரங்களும், ஆலோசனைகளும், ஆசைக 
ஞம், எண்ணங்களும், கையினாலே யறியலாம். கையினு 
லே தேவாலயங்கள், அரண்மனைகள், உப்பரிகைகள் கட். 

ட்ப்படும், குளங்கள், ஏரிகள் வெட்டப்படும். கையானது 

உழுகிறதிற்கும், விரைக்கிறதற்கும், ௮றுக்கெகற்கும், நாட் 
முற தற்கும், இறைக்கிறதற்கும், சமைக்கிறதற்ழும், வஸ் 
இரங்களைப் பண்ணுகிறதற்கும், எழுஅகிறதற்குஞ், சரீரத் 
தைப் பராமரிக்கறதற்குங் கூடுமா யிருக்கின்றது. கையி 

னாலே வார்ச்தைப்பாடு கொடுக்கலாம், அழைப்பிக்சலாம்; 
அனுப்பலாம், தட்டலாம், மன்றாட்டுவரங் கேட்கலாம்; 
கொடுக்கலாம், அடிக்கலாம், பாலையறியாகவனோடு பேச 
லாம். கையானது காரியற்களெல்லாஞ் சோதிக்கிறது. 
ஸ்பரிசத்தினாலே குளிர் உவணம், உலர்தல், ஈரம் ஆக காலு 
குணங்கள் தெரியும். கண்டிப்புள்ள வஸ்அு கடினமோ, மி 
ரவா மிருக்கிறதோவென்று தெரியும், கண்டிப்புள்ள
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வஸ்,துக்களி லெந்தெரந்த வஸ்துவைப் பிடுங்க, எடுக்க, சு 
மக்க, தள்ள, எறிய, பிடிக்கவேணுமோ ௮செல்லாத்துக் 

குங் கரமானஅதவும். கையினாலே கோவுகளை யம்த்த 
லாம்; மருக்துகளை வாங்கலாம், அவுவ்தங்களை விசாரிக்க 
லாம், தயிலங்களைப் பூசலாம், சரீரங்களை யிர ௯நிக்கலாம். 
கடைசியிலே மகாபேர்போன சாள் இரி திருவுளம்பற்றிஞப் 
போமூீல, “கரமானது எத்தனங்களுக்கும் ஏத்தன காரணங் 
களுக்குங் காரணமா யிருக்றெகென்று நிச்சயமாகும்.” இப் 
படிப்பட். கையானது தோள்துவக்கி விரல் ஈசமட்டு ம 

டங்கி யிருக்றெது. அதிலே 81அலஸ்திகளஞுண்டென்று சொ 
ன்னோமே. இப்போதைக் கதகளுடைய விபரத்தைத் தெ 
ரி.பப்பண்ணுவோம். முக்சமுந்த தோளஸ்தியானது ௮கல 
பா யிருந்தாலு மதற்குயரமிலலை, பிறகே பரிசைபோலே 

ஒன் றிழத் இருக்கும். முக்கோணரூபமாயும் படிமானமாயுங் 
கொஞ்சங் ஈவிர்ததாகவு மிருக்கும். கைப்பட்டையைச் ௪ 

ரரத்தோடு கட்டுகிறதற் ௧4 தவாரம்போலே யிருக்கும் 
இ௫ கையினுடைய அசைவுகளுக்குதவும். இத்தக கைப் 
பட்டையோவென்றால், பெரியதா யிருக்கும், சற்று நடு 

விலை முவிந்திருக்ரும். ௮தினுடைய தலை பெரியதா யிருக 
கும். மூளையினாலே நிறைந்திருக்கும். தலைஏிட்ட வொரு 
சின்ன வாயக்கால்போலே யிருக்கிறது. அதிலே யொரு 

நரம்பு பதிந்திருக்குமாப்போலே சாண்பிச்சூம். முடிவிலே 
யகலமாயிருக்கும். அவ்வண்ணமே முன்கையினுடைய வி 

ரண்டு ௮ஸ்திகளோடு கட்டியிருக்றெ.3. இந்த முூன்மை 
பின் பெரிய ௮ஸ்தியானது வளைந்திருக்கிறபோ ததினுடை 

ப தலைப்பாடற முழங்கை கூர்மையுள்ள கோணல் காண 
பிக்மும். அந்தத் தலைமேலே துவக்கி முழம் ௮ளந்து 
பார்க்க நிர்ணயித்திருக்கெறது. முன கையின் கதுரன்கி 

ற விரண்டாமல் தி மணிக்கட்டின்கிட்ட பருமமாயிருக்கும் 
இர்த விரண்டஸ்திகளுக்குப் பிற்பாடு நாடி. பார்க்கிற விடம் 
இலே யெட்ி சின்ன ௮ஸ்இகளுண்டு, ௮வைகள் ஓன்றோ 
டொன்று சேர்ந்திருக்கெறது, இரத வெட் டெலும்புகளு 
முண்டைபோ லிருக்கும், உள்ளே தோன்றியிருக்கிறது, 
உள்ளங்கையிலே நாலு நிகளமான ௮ஸ்தஇகள் விரல்கள் மட் 
டும்போம்; பெருவிரல் கஇட்டவிருக்கறெ ௮ஸ்தி சற்றுப் பரு 
ம மாயிருக்கும், போகப்போக வேமே மூனு ௮ஸ்இிகளும்
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பருமதீதிலே குறைர்நுபோம். விரல்களிலே ப்தினைஈது 
அஸ்திகளுண்டு, ஓவ்வொரு விரல்களிலே மூன்றஸ்இக 
cont. ws ௮ஸ்திக ளெளிதா யசைூறைதற்மு உட் 
பக்கத்திலே பள்ளமும் புறத்தியிலே மேடுமாயிருக்கும், 

இப்போது கால்களின் வகைகளை யோசிக்கக் கட் 

வோம். கைப்பட்டையிலே யொரு அ௮ஸ்தியிருக்குமாப் 
போலே துடையிலே யொரு அ௮ஸ்திமாத்திரழுண்டு, 
தினுடைய தலைப்பிலொரு சின்னவாய்க்கால்போலே யிரு 
க்கும். அதற்குள்ளே யொரு நரம்பு மறைந்திருக்கும். 
இந்த அஸ்தி சற்று கவிந்திருக்கிறது. துடையினுடைய 
அலஸ்திமுடிவிலேயுங் குதிரைாமுக அ௮ஸ்இியின் அவக்கத்தி 
லேயு மொரு சிறுவளையமுண்டு, அதற்கு முழங்காற்் சில் 
லென்.நு பெயருண்டாச்சுது, கூழந்கைகளிலே யந்த இ 
ஸ்.இி கெட்டியுள்ள மாங்கெமாயிருக்கும். நாள்வட்டத்ி 
லே யெலும்பாய்ப்போம். காலிலே யிரண்டு ௮ஸ்திக 
ஞண்டு. ஸுதிராமுகமுங் கெண்டைக்கால on Buy weg 
களுடைய முடுவிலே கரடு காணப்படும். அதற்ருப் பிற் 
பாடு பாதத்திலே பன்னிரண்டு சின்ன ௮ஸ்இகளுண்டு 
அதுகளிற் குதிகால் விசேவமாபுதவும். அவ்வண்ணமே 

சரீர மல்லாக்காய் விழாதபடிக் கதை நிறுத்துகிறது, வி 
ரல்களிலே பதினாலு ௮ஸ்இிகள்மாக்திமுண்டு. அவ்வண் 
ணமே பாதத்தினுடைய பெருவிரலி2ல யிரண்டு ௮ஃதி 
கள்மாதீதிரமுண்டு, 

இவைகளை யெல்லா ம்றிந்தபிற்பாடு இன்னமுங் கை 

கால் முதலான ௮வயவங்க ளசைகிற வகையைக் கண்டு பி 
டி.க்கிறதற் கறியவேண்டிய வகேக மதிசயமான காரியங்க 
ளுண்டு. முந்தமுந்த தலையிலே புண்டான மூளையிலே 
றின்று நரம்புகளுடைய பத்துசோடு புறப்படுகிறதென்றும் 
முள்ளெஓம்புகளுக்குள்ளே புண்டான மூளையிலே கின்று 
வேறே நஈரம்புகரஞைடைய முப்பத்திரண்டுசோடு புறப்படுகி 
றதென்றுஞ் சொன்னோமே., அந்த ஈரம்புகளைக்கொண்டு 
சரீரத்அுக்கு நோயு மூழ்ச்சியும் வருகிற.துமல்லாமல் மூன் 
சொல்லப்பட்ட நரம்புகள்கானே சகலமான ௮சைவுக் 
குங் காரணமா யிருக்கிறது. அ௮தெப்படியென்றால், மூளை 

(பிலே நின்று ஈரம்புகள் புயப்படுகியபோ௮ வேறே கலப்
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பில்லாதிருந்தா லஅகளுக்கு மூளை ஈரம்பென்கிற பேர் 
செல்லும். ஆனாலிந்த மூளையி னரம்புக ளப்பாலே போ 

கிறபோத சகலமான தச்அவங்களுக்குள்ளே பிரவேசித்து 
நரம்புகளுடைய _நூல்கள் பிரிந்துபோய் மாங்கிஷங்களோ 
டேயு மிரத்ததி தாராகளோடேயுர் தாதுகளோடேயுங் ௧ 
லந்திருக்கும்போது அப்பொழுதந்தக் கூட்டத் துக்கு மாங் 
இஷ ஈரம்புகளென்கிற பேர்செல்லும். அ௮தின்பிறகு மறு 
படி. ஈரம்புகளோடு சில மாங்கிலங்கள்கூடி யெலும்புகளோ 
டயிக்கமா யிருக்கும்போ ததுகளுக்கு மாங்கவெக்கற்றை ௩ 
ரம்புகளென்கிற பேர்செல்லும். இதல்லாம லொருகாரிய 
தீதை ஸ்இரமாய் ஸ்தாபிக்கவேணும். 103 cron lacs 
ரூல், முன்சொல்லப்பட்ட நரம்புகளுடைய நூல்களுள் 
ளே நுழைந்திருக்கறதினாலே யந்த நால்களுக்குள்ளே வெ 
கு €வவணுக்கள் பிரவேிக்கும்போது ரூளையினரம்புகளு 
மாங்கிஷ ஈரம்புகளு மாங்கிலக்கற்றை நரம்புகளும் குறை£ 
அபோனஇனாலே யஅகளோ டயிக்கமாய்க் கட்டியிருக்கிற 
வெலும்புகளும் ௮வயவங்களு மசைந்து ஒன்றில் நீட்டுகி 
ற, ஒன்றில் முடக்கிறது. ஆனபடியினாலே கையசைக்க 
வுங், கால் நடக்கவும், என்னவேண்டி யிருக்கிறதோ மன 
௮ கட்டளையிட்டதின்படியே சரடலே சவேவணுக்கள் நரம் 
புகளுடைய குழலுக்குள்ளே பிரவேசித்தந்த ஈரம்புகளோ 
டு கட்டியிருக்சிற கையுங் காலு மசையும். ஆகையால் நீட்டு 
கிறத முடக்கிற தென்கிற விரண்டசைவுக ரஞடைய வகை 
யிலே சகல அ௮வயவங்களுடைய அசைவுக எடங்கி யிருக் 
கிறது, அவ்வண்ணமே பற்பல ஈரம்புகளினலே சவ ௮ 
வயவங்கள் ளளைந்துபோகும். சலெ.அக ளுயர்த்தப்படும். 

சில கரம்புகள் பிடிக்கிறதற்கும், ௮மிழ்க்கிததற்கும், இறக்கி 
இதற்கும், மடக்கிறதற்குக், தாழ்த்அுகிறதற்கு, முயர்தித 
கஇிறதற்கும் இது முதலான வெண்ணப்படாத வகைகளுக் 
கும் பிரதான காரணமா யிருக்கும். ஆனால் கடினமான 
அசைவு வேண்டியிருந்தால் மூன்று நரலு நரம்புகள் கூ 
டும், இதற்கப்பா லறியவேண்டியதாவது. மனுஷனெந் 
த நேரத்திலே தேகத்தை யசைக்க மனதாயிருக்கிறானோ 
அந்த க்ஷணத்திலேகானே யசையும். ஆனால் சிரசின் மூ 
ளையிலே, யுண்டான வே வணுச்கள் பாதத்.தக்குத் தீவா 
மாய்ப்போனாலும் ராலைந்து கணம் வேண்டாமோ? இதற்



166 ௮ண்டபிண்ட வியாக்யொனம், 

ரூப் பிரத்தியத்கார மேதென்றால; ஈரம்புகளெல்லா மெப் 

போதுஞ் வ வணுக்களினாலே நிறைந்திருக்கும். ஆனப 
டியினாலே புதுசாய் SID {SoM தலைப்பிலே மனது 
கட்டளையிட்டதின்படி சில Fa வணுக்கள் பிரவேிக்கிற 
போ தந்த கூணத்திலேதானே பாதத்தும்முப் போற ஈ 
ரம்புகள் சுருங்கிப்2பாய்ப் பாதத்ை யசைக்கும், இதெல 

லா மோருவமையினாலே வெளிப்படுத் அவோம். அதெப் 
படியெனறால், பெரிய துரைகளுடைய சிங்காரத்தோப்புக 
ளிஃ2லயு மரண்மனைகளுடைய விசஷூமான ௮ங்கணங்களி 
லேபும் தண்ணீரினாலே நிறைந்திருக்கின்ற மூளங்களுண்டு, 
அந்தக்ருளத்திலே யிருந் கனேகஞ் சலதாரைகள் பற்பல 
சல சூத்திரங்களாகப்போம். இந்தத் தாரைகளைல்லாக் 

தண்ணீரினாலே நிறைந்திருந்தாலு மொரு திருகாணி நீமித் 
தமாகத் தண்ணீர் வராது. இதிப்படி யிருக்கையிலே கு 
ளத்துக்கும் தண்ணீர் கிளம்புகிற லதலத்துக்கு மெத்தனை 
தூரமா யிருர்தாலு மெர்த கூணத்திலே தோட்டக்காரன் 
இரு காணியைத் திருப்பினானோ அந்த கூணத்திலேகானே 
தண்ணி ராகாயத்திலே சிளமபியேறும். அ௮த்தன்மைபோ 
vs வ வணுக்களினாலே கிறைந்இருக்கிற சிரசின் ந.ளையா 
னது குளத்துக்குச் சமானம். தண்ணீரினாலே நிறைந்திருக் 
இற சலதாரைக்குச் சவ வணுக்களினாலே நிரம்பியிருக்கிற 
நரம்புகள் சமானமாகும். மனதானது தோட்டக்காரனுக் 
Gt சமானமாகும். ஆனபடியினாலே யெந்த க்ஷணத்தி 
லே மனதின்படியே வ வணுக்கள் ஈரம்புக ஞடைய 
வாயிலே பிரவேசிக்கிதோ பாதத்தின மம்புக ஞடைய 
முடிவிலே யுண்டான இவ வணுக்கள் நரம்புகளைச் சுருக்கு 

கிறதினாலே நஈரம்புகளாற் கோர்க்கப்பட்ட பாத மசை 
யும் ஆனாலிந்த ௮சைவுக ளால சிவ வணுக்கள் மெத் 
த சிெதறிப்போன இனாலேயுஞ், சரீரத்திலே நின்று ரோமக் 
துவாரஙகள் வழியாகச் சல௮ தப்பிப்பேோடுறஇனாலேயும், 
தலையிலுண்டான வேவணுக்க எித்தனை யசைவுகளுக்குப் 
போருமென்று விசாரிக்கவேண்டாம். இது நிமித்தமாக 

அஙகங்கே சிதறி €ீவ வணுக்களிரத்தத் சாரைகளுக்குள் 

ளே யகப்பட்டோடுகிற விரச்சத்தோடு சுற்றிக்கொண்டு 
போய்த் திரும்பக்தலையிலே வருகறதினாலேயும் ஆகார பா 
னத்தி னிமிச்தமாக வெவ்வேறே வ வணுக்கள் சிரசின்
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மூளையிலே வடி.கட்டுண்டு போமென்கிறதினாலேயுக் தப் 
பிப்போன சில வணுக்களுக்கு வேறே ல அணுக்க ளடிக் 

கடி. தலையிலே யேறும். இநதப் பிரகாரமாக விராத்திரி 
யெல்லா மொரு கொல்லன்கையை யசைத்தாலும் வழிப் 
போக்கன் பகலெல்லாங் கால்டடை. ஈடந்தாலுங் கைகளுக் 
குங் கால்களுக்கும் வேண்டிய சீவ வணுக்க ளூண்டாபிருக் 
கும். இப்படியே வே வணுக்களினாலே நரம்புகள் நிரம்பி 
யிறுக்கும்போதுத ௮வயவங்க ளசையுமென றருபவ சித்தி 

யினாலே யொப்பிவிக்கலாம். அகெப்படி யெனறுல், யா 
தாமொருத்தன் பாதத்தின்மேலே யென்கிலும் கைமே?ல 
யென்கிலு முட்கார்ர் திருந்து மூனநு நாழிகை யளவாய்ச் 

காங்கி யிருந்தா லப்போஅு பாதீத்தையுங் கையையு மசைக் 
கமாட்டான், அவ்வண்ணமே சாணகராதியி னரம்புகள் 
சரீத்தினுடைய கன க்தினாலே யழுழ்ந்தி யிருக்கிறபடியினா 
லே நரம்புகளக்குள்ளே வ வணுக்க ளோடுகிறதற் கவகா 

௪ மில்லை. ஆனபடியினாலே யசைக்கமாட்டாது. கடை 

சியிலே யெர்த நியாயத் தினாலே நரம்புகள் மூடியிருக்கிற 
தோ அதிலே சீவ வணுக்களோடக் கூடாகதினாலே தப்பா 
ம லவயவஞ் சும்மாய் நிற்கும், அந்தக் காரணக்தினாவே 
இமிர் வாதக்கா அவயவங்க எசையாது, அணு லிதி 
லே யொருசந்தேகக்சைக் கேட்கலாம் திமிர் கொஞ்சமா 
பிருக்கும்போ.று ஊசியினாலே குத்துகிறுப்போலே சுறுக் 

கு சுறுக்கென்று குத்துகெதற்குக் காணமெ௱ன? பிறத் 
யுத்தாத்தைக்கேள், ஈகரம்புக எழுந்த யிருக்தபடி.யினா 

லே Fa வணுக்களுள்ளே யோடுகிறதற்கு விக்கினமா 
யிருந்தது, ஆனா லகத விக்கினம் வாங்கினவுடனே யப் 
போது மகா தீவரத்தோடே தாறுமாறா யோடுகிற சீவ வ 
ணுக்களெங்கும் பாவுறைதினாலே தைக்கிறாுப்போலேயுங், 

குதி த௫ருப்போலேயு,முறுத்அுகிருப்போலேயுங் காண்பிக் 
கும் இதன்றியே கைநடுங்குகிறதற்ரும், கால் பதை க்கிற 
தீற்குங் காரணமேதென்றா லிந்த அவயவங்களிலே யோடு 
இற சவ வணுக்க ளதுகளை நிறுத்துறெதற்ருப் பலனில்லா 
தீதினாலே அப்படி வருமென் றறிவாயாக. இந்த நியாயத் 

இதனாலே வயஆள்ளவர்களைடைய நரம்புகளிலே யுண்டா 
ன €வ. வணுக்கள் தஇரளாயில்லாததினாலேயும் பலன் 

லேயும் அவயவங்களைச் செவ்வே
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சிறுத் துகிறதற்குச் சத். துவமில்லாத தனாலேயு மகேச மவ 
யவங்கள் ஈடுங்குகிற ௮, , 

இப்போதைக்கு மனுஷ னடக்கிறவகையிலே யறிய 
வேண்டிய ல ஆச்சரிய விசேஷங்களைச் சொல்லிக்காட்டு 
வோம். முந்தமுந்தக் கண்டிப்புள்ள வஸ்துவினுடைய ௧ 

னத்தின்மையமான.து சுமக்கிற அஸ்திவாரச்தின்மேலே 
மின்றுல் விழா. சுமக்கிற ௮ல்திவாரத்தின்மேலே தாங்கா 
மற்போனால் தப்பாமல் விழும். இந்தப் பிரகாரமாகச் தூ 
ணுடைய கனத்தின் மையங் குமட்டின்மேலே தாங்கி யி 
ரூர்தாற் செவ்வே நிற்கும். நில்லாமற்போனா லவூயமாய் 
விழும். இதெல்லா மனுஷர் ஈடக்கெறவகையிலே பிர௫த்த 
மாய்க் காண்பிக்கும், அவ்வண்ணமே மனுஷர் செவ்வேநி 
ற்கும்போது சரீரத்தினுடைய கனத்தின் மைய மிரண்டு 
கால்மேலே நிற்கும். வலதுகாலை நீட்டுகிறபோது மூன் 
னே சற்றுநோ மிடதுகாலிலே சரீர கனத்தின் மையமி 
ருக்கும். வலதுகாலை நீட்டுகியபோது சரீரமு மதைப்பின் 
சென்றுபோனாலு மெப்போதுந் திரோகத்தினுடைய கனத் 
இன் மையமிரண்டு காலுக்குள்ளே யிருக்கும். ஆனபடி. 
பினாலே மனுஷன் விழக்கூடாது. அதின்பிறகசூ வல.து 
கால்மேலே கனத்தின் மையம் நிற்கும்போது இடதுகாலை 
புயர்த்தியதை முன்னேவைக்கலாம். இப்படிப் போகப் 
போகச் கனத்தின் மையமொன்றிலிரண்டு காலுக்குள்ளே 
'பிருக்கும். ஒன்றி லொருகாலின்மேலே யிருக்கும். ஆன 
படியினாலே கனத்தின் மையம் ௮ஸ்திவாரத்துக்குள்ளே ய 
டங்காமற்போனால் தப்பாமல் மனுவூன் விழுவான். 265 
யொயத்தினாலே யாதாமொருத்தன் கனமுள்ள சுமையைச் 
தோள்மேலே சுமந்தால் தலைகுனிர்துபோவான். அல்ல 

அ கனத்தின் மைய மிரண்கொலுக்குள்ளே யடங்காததி 
னாலே விழுவான், அந்த நியாயத்தினாலே கயிற்றின்மே 
லே கூத்தாகறது மகா வருமையா யிருக்கும், அவ்வண் 

ணமே கனத்தின் மைய மசைகிறபோ திரண்டு காலுக்குள் 
ளே யிராமற்போனால் கூத்தாடிகள் விழுவார்கள், ஒருகை 
யிலே வெகு கனமுள்ள பொருளை யெடுத்தா லெதிரான 
பக்கத்திலே வேறே கசைசாய்ந்திருக்க வேண்டியிருக்கும். இந் 
தீப்பிரகாரமாக யாதாமொருத்த னாற்காலிமேலே யிருச் 
கும்போ தெழுந்திருக்க மனஅண்டானாற் சுபாவமா யிரண்
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டு காலையும் நாற்காலியின் இட்ட வைத்அத் தலையையும் 
கெஞ்சையுங் குனிந்தெழுக் இருப்பான். இப்படியே சரீர 
மெத்தக் குனிந்திருந்தால் தலை முன்னஞாகவு மிருப்பிடம் 
பின்னாகவும் நீண்டிருக்கும், இரந்த விதமாகச் சுவரின்கிட்ட 
நிற்திறவன்கால் சுவரிற் படவிருந்தால் முன்னாகமெத்தக் 
குனியமாட்டான். அவ்வண்ணமே யந்தச்சமயத்திலே த 
லையும் நெஞ்சுங் கூனிகிறபோது இருப்பிடமு மெதிராகக் 
குனியாதஇனாலே விழுவான். 

இங்கே மிருகங்களுடைய ௩டையை யெவ்வளவாகி 

௮ம் வெளிப்படுத் துவோம். அதெப்படியென்றால், டப் 
பனவுக்குக் கனத்தின் மையம் காலு கால்களி லிருக் 
Go. ஆனபடி.மினாலே அவைகள் விழுகிறது அருமை 
நடப்பனவுடைய நடையைக் குதிராயிலே பார்ப்போம். ௮ 
தெப்படியென்றால், குதரையான3! மெள்ள நடக்கிறபோ 
அ முந்த முந்தப் பின்காலுக்குள்ளே யொருகாலை யசைக் 

கும். ௮து வலது பின்கா லென்று விசாரித்துக்கொள். 
அ௮ந்தக்காலை முன்னே வைக்கும்போது வேறே மூன் 

வு கால்களுக்குள்ளே சனத்தினமைய மிருக்கிறது, ௮ 
இதன்பின் வலது முன்காலை யுயர்த்தி பதை முன்னே 
வைக்கும், அதற்குப்பிறகு இடது பின்னங்காலை யுயர்த்தி 
முன்னேவைத்துக் கடைசியிலே யிடது முன்னங்காலை 
யசைக்கும், இந்தப்பிரகாரமாக வெப்போதுங் கனத்தின் 
மையம் புறத்தியிலே விழாது. இதெல்லாம் விசாரியாமற் 

சிலபேர்கள் வலஅ முன்னங்காலு மிட பின்னங்காலுக் 

தீறையிலே வைத்திருக்கும்போது இடது முன்னங்காலும் 
வலஅ முன்னங்காலு மாகாயக்நிலே யிருக்கறதென்று வி 
சாரிக்கிறார்கள். ஆனா லந்த வியாக்கியானம் நிச்சயமா யிருக் 
கக்கூடாஅ. அ௮தேதென்றா லந்த சமயத்திலே கனத்தின் 

மையம் ஈடுவிலே யிருக்சிற தருமையாயிருக்கும். ஆனால் 
குதிரை யோடுகிறபோ இரண்டு முன்னங்காலை யாகாயச்தி 
லே யுயர்த்அுகறது. அப்போது கனமான அசைவு நிமித் 
தமாகவு மிப்படியே சற்றுநேரமாத்திர மிருக்கிறதினாலேயு 
முயர்தீதின கால்களைச் தறையிலே தீவரமாய் வைக்கிறதி 

னாலேயுங் கனத்தின் மையத்துக்குக் கனமான வேற்றுமை 
பில்லாததினாலேயும் முதிரை விழாது, இந்தப்பிரகாரமாக 

நட்டுவன் குதிக்கிறபோது குஇத்துக் சளம்பி கனமான 
15
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அசைவு நிமித்தமாகச் சற்றுநேர மாகாயத்திலே நிற்பான். 
இதற்கப்பா லறியவேண்டினதாவது: ப.-ஷிகள் நடக்கும் 
போது சுதிகாலினாலே நிற்கிறதில்லை. பின்விர லுண்டா 
யிருந்தாலும் நடக்கிறதற் கத்தனை யுதவாஆ., ஆனால் கொம் 
பின்மேலே நிற்கிறபோ ததைக் கெட்டியாகப் பிடிக்கிறதற் 
குதவும். இதல்லாமற் பக்ஷியானஅ ஒரு காலின்மே லெளி 
தாய் நிற்கலாம், அவ்வண்ணமே பகூதிகளுடைய விரல்கள் 
இரேகத்துக்குச் தக்கது பெரிதாயிருக்கிற இனாலேயும், இறகு 
நிமித்தமாகம் சரீரம் லகுவா யிருக்வறெதினாலேயுந், தலையும் 
வாலு மெதிரான பக்கங்களிலே யிருக்கிறதினாலேயும் நடு 
விலே யுண்டான கனத்தஇின் மையங் கடினங் கரண்பியா.து. 
அக்தரியாயத்தனாலே யொருஈட்டியை செவ்வையாய்கிறுத் 
துகிறது அருமையா யிருந்தாலும் ஈடுவிலே யிருக்கிற கன 

த்தின் மைய மெந்த வஸ்துவின்மேலே தாய்கியிருக்தாலும் 
எளிதா யங்கங்கே சாயாமலிருக்கலாம். பாம்புகள் காகப்பாம் 
பு மூதலான வூர்வனவைகள் நடக்கிறவகை யேதென்றால்; ஓ 
ருபக்கத்திலே தமையிலே தன்னை யழுத்தி வேறே பக்கத்தி 
லே தன்னை நீட்டிப் பிறகு பின்பங்கை யிழுக்கும். ஓன்றில 
பின்பக்கத்தைச் சுருக்கின தற்குப் பிற்பா டதைத் தறையி 
லேயழுத்தி முன்னே யிருக்கிற௮வையவங்களைநீட்டி யெக் 
இவிமும். பின்னையும் ஆகாயத்திலே ப-ஷிக ளெப்படி. பறக் 
குதென்றால், ஒடத்இலிருக்கிறவர்கள் தண்டு மரத்தாலே 
தண்ணீரைத் கள்ளிவிட்டு உடத்தை நடத்துகிறுப்போ 
லே பக்ஷிகள் தண்டுமாங்களாகிற விரண்டிறகுகளினாலே 
யாகாயத்தைகத் தள்ளிவிட்டுப் பறக்கும், பின்னையுஞ் சரீ 

ரத்தினுடைய கனத்தின்மையம் நடுவிலே யிருந்தால் மகா 
வெளிதாய்ப் பறக்கிறதற் குதவுகறஇனாலே பக்ஷிகள் முன் 
னே தலையிருக்கப் பின்னாலே கால் நீட்டிச் சரீரம் நடுவி 
லே யூயர்தீதிபா யிருக்கும். மச்சங்களோவென்றால், நீர்.துகிற 
போது பக்ஷிச ளாகாயத்தை யபிறகுகளினாலே தள்ளுகிறுப் 
போலே செப்பட்டைகளினாலே தண்ணீரைச் தள்ளும், 

இகன்றியே ஓடங்களிலேயுங் கப்பல்களிலேயுஞ் சுக்கான் 
மாத்தைக்கொண் டெந்தெந்தத் இக்ருக்குஞ் சுக்கானி கப்ப 
லைபு மோடத்தையுக திருப்புகிரறுப்போலே மச்சங்கள் சன 
அ வாயினுடைய பற்பல ௮சை வினாலே சகல 'திக்குகளுக் 
கும் நீந்திப்போம்.
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கடைசியிலே கைகளுக்குங் கால்களுக்கும் ஈகங்கள் கா 
ணப்படுகிறதினாலே யஅகளுடைய சுபாவத்தையுங் குணங் 
களையுஞ் சங்க்பமாய்ச் சொல்லிக் காட்டுவோம். ௮தெப் 
படியென்றால், புறத்தியிலே பிரத்தியக்மாய்க் காணப்படு 
இற ஈகத்தினுடைய ரூபத்தைச் சொல்லத் தேவையில்லை. 
காண்பியாத ஈகத்தினுடைய வேரோவென்றால், மாங்கிலத் 
தோடு மகா ௮யிக்கமாயிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட வேரான 
௮ வெள்ளையாயிருக்கும், புயத்திலே காணப்படுகிற ஈகமா 
னு எப்போஅம் வர்த்திக்கிற௫. இக்தப்பிரகாமமாக ஈகத் 
திலே யொரு மாசுண்டானால் தினந்தின மதிகமதிகமா யே 
றும். நகத்தினுடைய பிரயோசன மேதென்முல்: சன்ன 
அமாய்க் கெட்டியானதுமா யிருக்கு ௮ங்கிஷங்களைப் பி 
டிக்கறதற் குகவும். விரல்களுடைய முடிவிலே மோசம் 
வராதபடிக்குப் பரிசைபோலே யிருக்கும். கையினுடைய 
அலங்காரதீதுக் கொரு காரணமாயுமிருக்கும். வியாதியினு 
டைய குணங்களைக் காண்பிக்கும். கடைசியிலே சாணக 
ராதி விஷயத்திலே நாமுனக்குச் சொல்லப்போகிற புத்தி 
யை மனதிலே தரித்துக்கொள்வாயாக, ௮வ்வண்ணாமே சா 
CET HST ௮துகளுக்குக் கர்த்தனாயிருக்கிற wo Fas 
OL U YOFSOHSES SESUQ. ETHCSTUTMED SH Sipe 
படிந்திருப்பதுபோல் நரசவனாகிற நம்மை உண்டாக்கினவ 
ருமாயிர கூஷிக்கறவருமாய் ஈமதுபேரிலே யளவில்லாத ௬,௧௨௩ 
கரமுள்ளவருமாயத் திவ்விய கர்ச்தாவுமா யிருக்கிற பரா 
பரவஸ்அுவான ஆண்டவருக்கு நாமெப்படி 8ழ்ப்படிந்து 5 
டக்கவேணுமென்று கினைக்கக்கடவோமாக, 

௧௯-ம். அதிகாரம். 

நர €வனுடைய விவரம். 

இதுவணாக்கும் ௮ண்டபிண்ட வியாக்யொன ச்தை வி 
வரிச்ததினாலே பராபரவலஸ்அுவினுடைய கற்பனைப்படியே 
யுண்டாக்கப்பட்ட சகல வஸ்துகளுக்கு மிராசாவாயிருக்கிற 
மனு ஏனுடைய விராச்செங்களையு மாண்மனை களையு மற்று 
முண்டான சகல பொருட்களையும் வர்ணித்தாப்போ லா
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யிற்று, இந்தக் கடை அதிகாரத்திலே நர திரேக 
மென்கிற அ௮ரண்மனையிலே யபிராச்சியபாரம் பண்ணுடி 
ற நர€வனுடைய சுபாவத்தையுங் குணங்களையும் வெளிப் 
படுத்தத் தாற்பரியமா யிருக்கிறோேம். அ௮தெப்படியென் 
ரூல், நரவேனான.து மனுஷரிடத்திலுள்ள யெல்லாவற்றை 
யும்பார்க்க பிரதானமான காரியமா யிருக்கிறதனாலே மனு 
ஷா்கள் அசரீரியாயிருக்கெற பரமதுர்தர்களுக்குச் சமானமா 
யிருக்கிறார்களென்றும் அப்படிப்பட்ட வாத்துமத்திலே ம 
னுலவன் சர்வேல்வரனுடைய சாயலாக வுண்டாக்கப்பட்ட 
வனா யிருகீகறானென்றும் ஞானசாஸ்திரிகள் சங்கேதம் பண் 

னார்கள். அவ்வண்ணமே பராபர வஸ்துவைப்போலே 
ஈர€வேனான.அ அருபியாயிருக்றெதென்று அர்ச். அகுஸ்தீ 
னுவென்கிறவர் திருவுளம் பற்றினார். இப்படியே ஈர€வனா 
ன௫ சர்வேல்வரனைப்போலே ௮க்ஷயமுமா யினிமேல் நித் 

இியமுமாயிருக்கறதென்றனு மகா பேர்போன சாள்திரியா 
ன செனேசென்டூறெவ ரருளிச்செய்தார். இதன்றியே மனு 
ஷாத்துமமானது புத்தியினிமிச்கமாகவுங் கடவுளுடைய 
பாவனையாயிருக்கிறதென்று அர்ச். தமசேனு அருளப்ப 

ரொழுதிவைத்தார். இதல்லாமல் பரமாத்துமாவைப்போலே 
ஈர€வனான௮ வேணும் வேண்டாமென்கற பலச்தைக்கொ 
ண்டிருக்கிற சுத்தா மனஅள்ளதா யிருக்கிததென்று அர்ச். 
அ௮ம்புரோசியு வென்கிறவ ரருளிச்செய்தார். இந்தடவாச 
மெயயான தேவனாகிறவரைப் பிரத்தியக்ஷமாய்த் OshAs 
ததினாலே யளவில்லாத பாக்கியத்தை யநுபவிக்கிறாப்போ 
லே யந்த மோக்ஷபாக்கியத்திலே பங்காளியா யிருக்கிறதற் 
கு 5ர ஆத்துமமான.து பாத்திரமா யிருக்கிறதென்று அர்ச். 
கரகோரியு வென்கிறவ ரறிவித்தார். இந்த விதமாகச் சர்வ 
லோகத்துக்கு மிராசாதிராசலும் பரஞ்சோதியுமாயிருக்கிற 
வாண்டவர் தம்முடைய சித்தத்தின்படியே யெல்லாத்தை 
யும் டதச்திக்கொண்டு வருகிறுப்போலே மனுவனானவன் 
றன ஈரவேனைச்கொண்டு பராபர வலஸ்துவினுடைய இரு 

பையினளாலே யொரு பிரகாரமாய் லோகத்திலே மகா ராசா 
வாயிருக்கறானெனறு அர்ச். பசீலியூசென்கிறவர் சொல் 
லிக்காட்டினார். ஆனால் நர€வன்மேலே யெத்தனை தோத் 
திரம் பண்ணினாலு மதற்கும் பராப.ரவல் ஓவுக்கும் மட்டில் 
லாத தூரமுண்டென் றறிவாயாக. இப்போதைக்கு மன
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திலே தரிக்கதீதக்க விசேஷமாவது, இச் தனை மமையைக் 
கெண்டிருக்கிற வாத்துமத்சை யறியத்தக்கதகாகவு மதற்கு 
மோசம்வராதபடிக்கு வுபாயமெல்லாஞ் செய்யத்தக்கதா 
கவு மிப்படிப்பட்ட ஆத்துமர் தன்னை யுண்டாக்னெ வருமா 
பிரட்டுக்கிறவருமாயிருக்கிற கடவுளுக்குக் £8ழ்ப்படிந்து 
கர்த்தருடைய சத்தத்தின்படியே நடந்து மோக்யாச்சியத் 
தை யறுபவிக்கத்தக்கதீர்கவும் வேண்டி.ய பிரயாசமெல 

லாம் படுகிறதற்கு ௮வனவன்பேரிலே கடன் சுமந்திருக் 
இறதென் ஐறியப்பெற்ம விசேஒமாகும். 

இனி ஈரச£வனுடைய சுபாவத்தைக் கண்டுபிடிக்கிற 
கற் கதினுடைய விர்த்துிகளைத் இரவிசாரிக்கக் கடவோம் 
அதெப்படியென்றால்: மனுஷனானவன் விருக்ஷஙங்களைப் 
போலே வளருூற ம், மிருகங்களைப்போலே பஞ்சேர்திரி 
யங்களுக்கடுத்ச சேஷ்டைகளைப் பண்ணுகிறதும், ௮லலா 
மல மனுஷனானவன் தன்னுடைய சரீர ஆகாரமில்லாம வ 
கேகம் விர்த்திகளைப் புத்தியினாலே செய்வான். இப்படிப் 
பட்ட கிரியைக ளேதென்றால் பஞ்சேர்திரி.பங்களைக்கொண் 
டு வஸ்துச்களஞுடைய பிரஇமிம்பயகள் பொது இந்திரியத் 
திலே வக்ததற்முப் பிழ்பாடு ரரவனானஅ ௮துகளைப்பார்ச் 
அத் தன்னிடத்திலே ௮ரூபியான வடையாளங்களைச் செய் 
யும். இப்படிப்பட்ட வடையாளங்களைப் பார்க்கும்போது 

நல்லதென்று மாகாதென்றும் தீர்வை சொல்லாமற் சும்மா 
பிருந்தா லிப்படி.ப்பட்ட புத் இபினவிர் ச் இக்குக் கேவலம்--- 
இரகணமென்கிற பேர் செல்லம், அதின் பிறகந்தந்த வஸ் 
அக்களுடைய சுபாவத்தையுங் குணங்களையும் பார்த்துக் 
கிரடிக்கப்பட்ட பொருளானது நல்லதென்று மாகா 
தென்றும் விசாரிச் அள்ளே தீர்வை சொன்னா லிந்த விர்தி 
திக்குப் பரிச்சேதமும்---இர்வையுமென்ற காமஞ்செல்லும். 
கடைசியிலே பிரிக்கப்பட்ட பொருளின்பேரிலே பரிச்சே 
தீம் பண்ணினதற்குப் பிற்பாடந்தத் தீர்வையானது வே 
மே தீர்வைக்குக் காரணமாயிருந்தா லிப்படிப்பட்ட புத்தி 
யின் விர்த்தி யோசிப்பென்றும்--புத்தியென்றுஞ் சொல்ப்ப 
டும். இந்தப் பிரகாரமாக வொரு பழத்தைப்பார்த்தா லதி 
வடைய ரூபமானது கண்களுடைய நரம்புவழியாகப் பொ 

அ இந்திரியத் துக்கு வரும், ஆத் அமமானஅ இதைப் பார்க்
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கும்போது தன் சுபாவ பலத்தினாலே யதற்குச் தக்கது 
தன்னிடத்திலே பரூபியான வொரு விலக்ஷணத்தை யுண் 
பாக்கிறது; அந்தச் சமையத்திலே பழத்தினுடைய ௮டை 
யாளத்தை மாத்திரம் பார்க்கிறதல்லாமல் வேஹே யொன் 

He சொல்லாமற்போனால் கேவலம்--கிரகணமாச்சுது 
அதற்குப்பிற்பா டிர்தப் பழத்தினுடைய குணங்களை விசா 
ரிக்கும்போது மகா ௬கரமா யிருக்கிறதென்று புத்தியான 
அ சொன்னால் தீர்வையும்--பரிச்சேதமுமாச்சுது. கடைசி 
பிலே யிந்தத் தீர்வையிலே நின்று வேறே தீர்வை பிறந்த 
இந்தப் பழம் ௬கரமாயிருக்கன்றதே---ஆனபடி யினாலே 
இதை யெடுத்துப் பக்ஷிக்க வேணுமென்றுநினைத்தால் ௮ப் 
போது யோடப்பும்--பு.த்தயமாச்சுது. இதெல்லா மவன 
வன்றன்னுடைய வாசக்அமத்திலே யெளிதாய்க் கண்டிபி 
(உபபான் 

இதல்லாமல் ௩ர€வனிடத்லலே புத்தியுண்டாயிருக் 

இறதுர் தவிர இன்னமும் வேறே யதிசயமான பலமுண் 

டு, அதற்குப் பேரேதென்றால், மன. அதற்கர்த் தமே 

தென்றால;, ஒரு வஸ்அவின்பேரிலே பற்றுதலா யிருக்கத் 

தக்கதாகவு மொன்றி லருவருப்பா யிருக்கத் தக்கதா கவு மி 

ருக்கி பலம். இப்படிப்பட்ட மனதானது வேணும் வேண் 
டா மென்ற சுதந்தரத்தைச் கொண்டிருக்கும், உண்டாக் 
கப்பட்ட எந்த வஸ்துவானாலும் அந்த மன.துக்குக் கட 

டாயம் பண்ணமாட்டாு. அந்தச் சுதந்தரமுள்ள மனதி 

னுடைய பலத்தைக்சொண்டு இரண்டு விரோதமான வஸ் 
அகளுக்குள்ளே மனது ஒன்றைத் தெரிகந்துகொள்ளுகிற 
௮. இது நிமித்தாக மனதான: சில சமயங்களிலே பாவத் 

தின்மே லாசையா யிருக்கும், வேறே சமயத்திலே தருமத் 
தைச்செய்யக் தெரிந்துகொள்ளும். இப்படிப்பட்ட ௪ 

தந்த. ரமுள்ள மனது ஈமக்குண்டென்று ௮ நுபவ௫த் தியினா 
லே கண்டுபிடி க்கறோம். இப்படியே யில்லாமற்போனால் 
பாவமும், புண்ணியமுமில்லை. மோக்ஷமும், நரகமுமில்லை 
சம்பாவனையும், ஆக்கனையுமில்லை. எவ்லாங் கட்டாயத்தினா 

லே வந்த தானாற் பாரபத்தியம் பண்ணுறத.௮ரியாயமாபி 
ருக்கும், சங்கலியினாலே கட்டுண்டிருக்கிறவ .னோடா ததி 

னாலே யடி.பட்டால் மகர ௮க்கரமமா யிருக்குமாப்பேரீலே
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சுதந்தர ம்னதில்லாதவ னெத்தனை யபத்தங்களைப் பண் 
ணினாலு மவன்பேரிலே தோஷமில்லை. ஆனபடியினாலே 
புத்திக்கொவ்வாத வகேகங் காரியங்களைச் சொல்லாதபடிக் 
கவனவன் வேணும் வேண்டாமென்கிற சுதந்தரத்தைக் 

கொண்டி ருக்கிறானென் றங்கேரிக்கக் கடவோம். இதிலே 
யறியவேண்டின தாவது: இரணடெவெகை மன.ுண்டென்று 
விசாரிப்பாயாக, முந்தின மனது சுபாவமான மனதென் 
௮ம்--£ழாங்வெ.சத்தினாலே பிறக்கிற ஆசையென்றுஞ்சொ 
ல்லப்படும் வேறே மன பிரதரன சித்தமென்றும்--ஞா 
னமுள்ள மனதென்றும்--மேலாங்கிஒ தீதினாலே பிறக்கிற 
ஆசையென்றுஞ் சொல்லப்பமிம். இந்த விரண்டா மனது 
பாவத்துக்குச் சம்பந்த மிலலாமற்போனால பாவம் வராது 

இந்த விரண்டுவகை மனதினுடைய பிரகாரத்தை யோருவ 
மையினாலே வெளிப்படுத் துவோம். ௮தெப்படியென்றுல, 
யாதாமொருத்தன் பிழைக்கிறகற் கவனுடைய கையையா 

னாஒங் காலையென்கிலு மறுக்கவேண்டி யிருந்சகால் ஈ-பாவ 

மான மனம்--€$ழாங்கிவு தீதிலே பிறக் ஆசையு மதற் 
குச் சம்மதிக்கமாட்டாது. ஆனால் மேலாங்கிஓழும்--பிரநர 
ன பித்தமும் இதெல்லாஞ் சட்டைப்பண்ணாமழ் பிழைக்க 

றகற்கொரு ௮வயவம்போனாலும் போகட்டுமென்று சொல 
லி யதற்குர் சம்மதிக்கும். ஆகையால் ஈரவேனிடத் தில 
புத்திபு மனஅமுண்டா யிருக்கிறதுந்தவிர இன்னமும் 9 

னைவு என்கிற பலம் ஒன்று விளங்கப்படும், ந்தப் பலக் 
தினலே போன காரியங்களுடைய பிர இபிம்பங்கள் புதீஇக் 
குக் காண்பிக்கும். ஆத்துமமானது இந்த கிபாயமுள்ள 
விர்த்திகளைப் பண்ணுகதுமல்லாமற் பஞ்சேந் திரியங்களி 
னாலே வரு$ற இரியைகளுக்குக் காரணமாயிருக்கும். ஆன 
படியினாலே ஈரசீவனுடைய நிரூபண ததை யறிய மன துண் 
டானா லிப்படிப்பட்ட நாசிவனான3 பற்பல சேஷ்டை 
களைப் பண்ணாடிறதற் கெத்தனமா யிருக்கு ௮வயவங்களு 
ள்ள சரீரதீலுக்கு மாதீதிரிகையா யிருக்கிறதுமல்லா மல ஞா 
னவிர்த்திளைப் பண்ணுகிறதற்கு ஆதியாயிருக்கிறதென் 
அம்௮றிவாயாக. இந்த கிரூபணத்திலே மாத்இரிகை யென்கி 
றலார்த்தைக்குண்டான அர்த்தமேதென்றால், எந்த வஸ்து 

ஒரு பொருளுக்கு காமமாயிருக்கிறதற்குக் காரணமா யிருக் 

கின்றதோ அ௮ச்தவள்து பிரதான காரியமேன்றும் மாத்திரி
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கையென்றுஞ் சொல்லப்படும், இர்தப் பிரகாரமாக வொரு 

விக்ரெகத்தினுடைய ரூபமானது விக்ரெொகமென்டறெ பேரிடி 

இறெதற்கு நிமித்தமா யிருக்கிற தினாலே யந்தருபமான ௮ விக் 

இரகத்தினுடைய மாத்திரிகையெனறு சொல்லப்படும். இந் 

த விதமாக மனுஷுனிடத்திலுண்டான ஈரசவனானது மனு 
ஷனென்டிற பேரிடுகிறதற்குப் பிரசான காரணமா யிருக் 

இறதினாலே ஈர£வனானஅ மாத்திரிகையா யிருக்கிறதென் 

ஐறிவாயாக, நரசவனுடைய ரிரூபணத்தின் மற்ற வார்த் 

தைகளெல்லாங் தண்டுபிடிக்கெது எளிதா யிருக்கிறதினா 

லே மிம்மாத்திரஞ் சொல்லிக்காட்டினது போதும். 

இப்போதைக்கு நரசிவனானஅ அரூபியா யிருக்க 0 

தென்று ஆன நியாயங்களினாலே ஸ்தாபிக்கவேணும். ௮ 

தெப்படி யென்றால், 

முதலாவது.--நாமுன் சொன்னாப்போலே யொரு 

வள்துவினுடைய சுபாவங்களையுங் குணகுணங்களையூஞ் சரி 

யா யறிகிறதற்கு அதற்குண்டான விசேஷங்களை யாராய்நீ 

அ பார்க்கவேணம், ௮வ்வண்ண 2ம விர்த்தியானது தன் 

னை யுண்டுபண்ணின காரணத்தினுடைய சுபரவத்தை வெ 

ளிப்படுத்.தமென்று சாஸ்திரிகள் சொல்லுகிறார்கள். ஆ 

லை சரீர சம்பந்தமில்லாத கிரியைகளை யாத்துமம் பண் 
ணுகிறதென்று பிரத்தியட்சமா யிருக்கிறஅ. இந்தப் பிர 

காரமாகப் புத்தியானது வஸ்துக்களுக்குச் சாதாரண கார 

ணங்களைக் கண்டுபிடிக்றெதுமல்லாமற் கண்டிப்புள்ள ௮ 

டையாளங்களைத் தள்ளி யரூப விதமாகவும் இயானிக்கின் 

og பிரமாணத்தோடே கூடின பலமெல்லாமோ வென் 

முல் விசேஷமான காரியத்தையுங் கண்டிப்புள்ள பதார்தீ 

தத்தையு மாத்திரம் நடத்துறது ஆனபடியினாலே நா 
சீவஞானது அ௮வ௫ியமா யரூபியா யிருக்கதிறதென்று சொல 

sv Galera ig. யிருக்கிற, 

2-வது.--சகலமான சாஸ்திரங்களுக்குஞ் சாதாரண 
வாக்கயெங்களைப் புத்யொனது அ௮ளவறுத்துக்கொண் டி. 

Gang. இந்தப் பிரகாரமாகப் பற்பல ௮்கிஷங் 

களினாலே கூட்டப்படிகிற பொருளானஅ௮ தன்னிடத்தி 

லே யடங்சப்பட்ட விசேஷமான அ௮ங்கஷத்தைப் பார்க் 

கப் பெரிதா யிருக்கும், இந்தடவாக முழுதஞ் சமனாயி
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ரூக்கிற பொருட்களிலே நின்று சரியாக அங்கிஷங்களை 
யெடுத்தால் மிஞ்சின பொருட்கள் சரியா யிருக்கும், இ 
தீலலாமற் பிரச்நியட்சமான தாற்பரியங்களைப் புக்கிபண் 
ணுகிறது. அவ்வண்ணமே தப்பில்லாச சரெமத்தோடே 
பிரதான வாக்கியத்தையு மிரண்டாம் வாக்கியத்தையும் 
வைக்ததுகளிலே நின் நவசயமான அனுமதியென்டிற « 
டைசியான தீர்வையை யெடுக்ரும். இந்தப் பிரகாரமாக 
மெய்யான தேவனை யறியாதவர்கள் மோக்ஷத்தை யனுப 
விக்க மாட்டார்கள். ஆனா லக்ியானிகள் மெய்யான தே 
வனை யறியார்கள். ஆகையினாலே மோட்சத்தை யனுப 
விக்கமாட்டார்கள். சொல்லப்பட்ட இந்த மூன்று வாக்கி 

யங்கள் சாஸ்இிரத்தின்படியே வைக்கப்பட் டி ருக்கிறதினா 
லேயும் முந்தின விரண்டு வாக்கியங்களு மெய்யா யிருக்கிற 
இனாலேய மூளரும் வாக்கியத்திலே யடங்கியிருக்கிற ௮னு 
மதியென்கிற கடைசியான தர்வையானது அவசியமாய் 
சாஸ்திரப் பிரகாரமாக நிச்சயமாயிருக்கும். இதெல்லா 
மிப்படி. பிருக்கையிலே கண்டிப்புள்ள வஸ்அக்களுக் கிப் 
படிப்பட்ட புத்தியும் யோசினையு மில்லாதபடி.யினாலே 
புத்தியானஅு அரூபியா யிருக்கிறதென்னு சொல்லவே 
ணும். 

5-வத.--புத்தியானது நிதானமுள்ள பரிச்சேதங்க 
ளைப் பண்ணுகிறது. இந்தப் பிரகாரமாகச் சில காரியங்க 

ளவ௫ியமாப் மெய்யா யிருக்குமென் நுஞ் சிலஅுகள் பொய் 
யா யிருக்குமென்றுங் கண்டுபிடிக்கிறஅ மல்லாமல் தன்னி 
டத்திலே ஸ்.திரமாய் எ்்.தாபிக்கற௮7. இப்படிப்பட்ட சத் 
இயங்களு மரூபமா யிருக்கிறதினாலே யஅகளின் பேரிலே 
பரிச்சேதம் பண்ணுகிற, பலமானது அரபியா யிருக்கும். 
பஞ்சேந்திரியங்கருடைய பலம் அதற்கு மகா €ழ்ச்தரமா 
யிருக்கும். வர்னஞ், சத்தம், வாசனை, ௬௫), கண்டிப்பென் 

-  ரங்களை மாத்திரங் இரகிக்கிறத., 

&-வ,--புத்தியான சகல வஸ்அக்களை யொழுங்கா 
ச வைக்கின்ற கண்டிப்புள்ள பொருட்களை யான இரமத் 
தோடு நடத் துகன்ற,து. ஆனபடி.பினாலே சகலமான கண் 
டி.ப்புள்ள பதார்த்தங்களைப் பார்க்க மேலான வலஸ்துவாயி 
ருந்து பிரமாணத்அக்குள்ளே யடங்காம லரூபியாயிருக்கும்,
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5-வழு,--நரசீவனுடைய புத்தியின் இரியைகளினா 
லே யாத்தும மரூபியா யிருக்கிறதென் ரொப்புவித்த பிற் 
பாடதகைத்தானே மனதினுடைய விர்த்திகளினாலேயு மொ: 
ப்புவிக்கலாம். அ௮தெப்படியென்றால், யாதாமொருத்தன் 
புண்ணியவான் மேலே பட்சமா யிருக்கும்போ தென்ன 
பார்க்கிறான். சில சமயங்களிலே சரீர மவலட்சணமா யி 
ருந்தா௮ு மருபியா யிருக்கிம தருமத்தை மாத்திரம் விசா 
நிக்கறான். ௮வன் தேவபத்தியா யிருக்கிறானென்றுக் 

தாழ்ச்சியா யிருக்கறானென்று முக்த்தைப்பாராமல் நீதி 
நியாயத்தோடு காரியமெல்லாம் நடத் துகரானென்று மறிந் 
இருக்கற தினாலே யவன்மேலே பிரியமுஞ் சக்தோஷமுமா 
யிருககிறான். இந்தடவாக யாதாமொரு அரோகியான பா 

விமேலே யருவருப்பா யிருக்கும்போ தவனுடைய சரீரத் 
தைப் பாராம லவனுடைய திருட்டுகளையுந் தாறுமாறுக 
ளையு மகங்காரதிதைபுந் அுற்குணங்களையும் பார்த்து ௮வன் 
மேலே யரோசகமா யிருக்கிறான். ஆனபடியினாலே மன 
தானது புண்ணியத்தின் மேலே சந்தோஷமும் பாவத்தின் 
மேலே யருவருப்புமா யிருக்கச் செய்தே யவரியமா யரூபி 
யா யிருக்கவேணும். அவ்வண்ணமே, கண்டிப்புள்ள வ 
ஸ்து பிரமாணத்கோடு கூடின காரியங்களோடு மாத்தி 

ரஞ் சேரலாம், இதெல்லா மிப்படி. யிருக்கையிலே ஈர£வ 
னனைது அரூபியா யிருந்தாலும் ௮கண்டமா யிருக்கும், ௮வ் 
வண்ணமே யசரீரியு மரூபியுமா யிருக்கிற வள. தவானது 
அங்கி ஈங்க ளில்லாம லகண்டவிதமா யிருச்குமென்று 

சாஸ்திரிகள் சங்கேதம் பண்ணினார்கள். ஆனாலிப்படி ப்பட் 
ட. நரவேனைஅ அரூபியுமா யகண்டமுமா யிருந்தாலும் 
௮க்யமா யிருக்கிறதென்று தப்பில்லாக சத்தியமாகும் 
அவ்வண்ணமே சண்டி.ப்புள்ள காரியமாத்திரம் லயமாய்ப் 

போகலாம் இதற்குக் காரணமேதென்றால், கண்டிப்புள் 
ள வஸ்து பற்பல அங்கிஷங்களினாற் கூட்டப்பட்டதா யி 

ரூக்றெதினாலே யந்த அங்கிஷங்களைப் பிரியப்பண்ணலாம் 
ஆனாலங்கிஷமில்லாத பொருளைப் பிரிக்கிறதற் கவகாசமில் 
லாகதினாலே யெப்போதும் நிறமும். இப்படியே நித்திய 
மாய் நிற்கிறதற்குச் சர்வேஸ்வரனுடைய ஓத்தாசை மாத்தி 
rin aC amid. அவ்வண்ணமே, யகண்டபொரு எக்யமாய்ப் 
போகிறதற்குத் தன்னிடத்திலே யாதியங் காரணமு மில்
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லாததினாலே முடிவில்லாத கால மிருக்கும். ஆனபடி. 
யினாலே யாத்துமமானது அ௮ரூபிபாயும் யாதொன்றாற் கூட் 
டப்படாததாயும் அ௮தினுடைய சுபாவத்திலே யஙஷெங் 
களில்லாத படியினைலேயும் ௮து நிர்மூலமாய்ப் போகிற 
தற்குக் கூடாது. ஆத்துமஞ் சரீரத்தோடு அயிக்கெயமா 
யிருக்கிறதினாலே யாத்அமஞ் சரீரத்தைவிட்டுப் பிரிகறதற் 
குபாயம் பண்ணலாம். ஆனா லாத்துமத்திலே யங்கிஷங்க 
ளில்லாததினாலே யதைப் DASA ng Deb ரிர்கூலம் பண் 
ணுடிறதற்கு மவகாசமில்லை. ஆனா லிதெல்லா மதிகமத3 
மாய் விளங்கத்தக்ககாக ஆச். துமத்திலே யங்ெமில்லாமற 
போனைலு முண்டென்று விராரித்துக்கொள் அப்போ 
தெண்ணப்படாத தஅபத்தங்களைச் சொல்லவேண்டி. யிருக் 

கும். அதெப்படி யென்றால், புத்இக்கு மங்கிவங்களுண்டா 
னால் பிரமாணத்தோடே யிருக்கும். பிரமாணத்தோடிருக் 
கிற புத்தி கண்டிப்புள்ள புத்தியாயிருக்கிறவனொாலே பற்பல 

வர்னங்களைக் கொண்டிருக்கலாம். புத்தி வெண்மையாயி 

ருக்கிறதென்றும், கறுப்பா மிருக்கெதென்றும், செகப்பா 
பிருக்கிறதென்றும், பச்சையா யிருக்கிற தென்றுஞ் சொல 
லலாம். இதன்றிமய யந்தப் புத்திசானே கனமுமாயிருக்க 

லாம். ஆனபடியினாலே புத்திக்குப் பத்.து பல முண்டெ. 
ன்று மிரண்டு துலா முண்டென்றுஞ் சொல்லலாம். இந் 
கதடவாகப் புத்தியை பளர்து பார்க்கலாம், புத்திக்கு மூன் 
று விரலுண்டென்று மிரண்டு சாணென்று மூன்றுமுழ 
மென்றுஞ் சொல்லலாம். பின்னையும் புத்தியின் விஒயத் 
திலே யோடித்தாப்போலே மனதின் வகையிலேயிலேபும் 
யோக்கலாம். அவ்வண்ணமே மனதானது கண்டிப்பானா 
லப்போது பகஷமானஅ பச்சையாயிருக்கிறதென்றுஞ் சிகப் 

பாயிருக்கெதென்.றும் அந்தப் பகூம்தினுடைய நீளத்தையு 
முயரத்தையுங் கனத்தையும் பார்க்கலாம். இப்படிப்பட்ட 
பொய்யான விசேலங்கள் முதிர்ந்த பயித்தியச்கோடே 
கலக்திருக்கெறபடி.பினாலே .பிந்த அபத்தங்களைச் சொல்லா 
தபடிக்கு ஆத்துமமானது கண்டிப்பில்லாமலும் His) ap 
மில்லாமலும் வர்னமிலலாமலு மரூபிபுமாப் அக்யமுமா 
யிருக்கிறதென்று சொலலவேண்டி யிருக்கறெ.து, ஆனபடி, 
யினாலே மெய்யான வேகமானது ௩ர€வன்--அ௮க்ூயமாயி 
ருக்கிறதென்று படிப்பியாமற் போனாலுங் கெட்டியுள்ள
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நி.பாயங்களினாலே யொப்பிவிக்கலாம். இதெல்லா மிப்படி. 
பிருக்கையிலே மனுவரெல்லாரும் அக்ஷபமாயிருக்கிற தங் 

களுடைய ஆக்அமத்துக்கு மோசம் வராதபடிக்குப் பிரயா 
சமெல்லாம் படவேணும். யாதாமொருத்தன் சிப்பியைப் 
பதனமாக வைத்து விலைமதியாத முத்தை யெறிந்துபோட் 
டா லென்ன சொல்லுவார்கள். அத்தன்மைபோலே ய 
மிநதுபோடிற சரீரத்தைப் பூச்சியமாய்ப் பராமரித்துக் 

கொண்டு அழியாத வாத்துமத்தை விசாரியாமற்போனா லி 
தற்ஞுச் சரியான வேறே குருட்டாட்டமுண்டோ௫ இதிலே 
திவ்விய குருவானவர் திருவுளம்பற்றினகாவத: லோக 
மெலலா முனக்கு லாபமாய் வந்தாலு முன்னுடைய AS 
அமத்துக்குச் சேதம் வர்துதானா ஒனக்குப் Ga Gur Fear 

மென்ன? ஆனபடியினாலே யுன்னை யறிந்ததற்குப் பிற்பா 
டுன்னை யுண்டாக்கனவரு மிர்ஷிக்கிறவருமா யிருக்கிம ௪ 
லைவனாடும பராபர வஸ்.அுவினுடைய அளவில்லாத மகி 
மைகளை யறிந்து ஈன்றியறிந்த மனதோ டவர் பேரிலே 
தோத்திரம்பண்ணி யவருக்கேராத பாவங்களைத் தள்ளிவிட் 
டி உன்னுடைய ஆத்துமத்துச் கலங்காரமா பிருக்கிற தர 
ம ஈடக்கைகளைச் செய்துக்கொண்டு தங்களுடைய பிரயோ 
சனத்தைப் பாராமற் சீஷாக்களுடைய ஈன்மைகளை மாத்தி 

ரம் விசாரிக்கிற காரணக்குருக்கள் கட்டபோ யவர்க 
ளாண்டையிலே சென்று மோக்ஷத்துக்குப்போகிற பாதை 
பைக்கட்டு ௮திலே மாணபரியந்தம் ஈடக்கக்கடவாய், 

௨0-ம். அதிகாரம். 

அணடபிண்ட ௮றிக்கையினாலே கடவளைக்கண்டுபிடி க்க 
வகையாவது, 

இந்த அண்டபிண்ட வியாக்கியொனத்தை தியானம் 

பண்ணுகிறயோது சோதிமண்டலங்களிலேயும் பிரபஞ்சத் 
அக் குள்ளேயும் ௮டங்கி பிருக்கு வஸ் அுவென்னப்பட்ட 

பாவையும் மிழுந்த தெளிவோடு பரிக்ஷிக்ததினாலே சமஸ் 
தானத்திற் கடவுளானவர் தமதொப்பில்லாத ஞானத்தை 
யு மளவறுக்கப்படாத பலத்தையும் கரைகாணாத கிருபை 

யையு மகோவாக்ஞுக் கெட்டாத விமரிசையையும் பிரத்தெ
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சமமாய் விளங்கப் பண்ணிஞாொன்று கண்ணாற் கண்டாப் 
போ லாயிற்று, ஆசையால் யாதாரமொருத்த னக்ஷத்டு 
ரங்கசுடைய அக்ஷபத்நை புங் கரகங்கருடைய உத்தர 
தெகூணாயாத்தையும் ஆன சமையத்திலே சந்இசூரிய 
இராணங்களையும் அமாவாசி பவுர்ணமி அபரபூர்வபஃகஷச் 
தையும், பிரதிவு அப்பு, தே.பு, ஆகாயமென்னும் சான்சு 
பூதியங்களா லுண்டாகின்ற விபரிதஙாளினுலே சமஸ்கா 
எத்தி னிதானத்கையும், இராப்பகலின் சரியானபிரி 
வைபும், காலங்களுடைய தப்பில்லாக இரமத்றையும் 
இர விசாரித்தா லதுகளெல்லார்தையு முண்டாக்கெவ 
Gurl, நடத்திக்கொண்டு வருடிறவருமாயிருக்கிற பரா 
பர வள்அவுடைய மேலான வல்லமையை பறிவானொழிய 

மற்றப்படியல்ல. அதேசென்றால: அ௮ண்டந்தையும் பிண் 
படத்தையும் பொதுவிலே பராக்மாலுக தணித்் நலரியயேவஸ் 
MES TTD AG FT AIC சாவ லோக்டு லெங்ருங்கடவு 

ளுடைய அடையாளங்களை.பு, மிலக்ஷணங்களைய முத்நம பி 

ரகாரமாசக் காணலாயிருச்கிறகென் றநுபவ இத் 9யிளாலே 
SM EHC, FUGUES MSH UX WET TWIT hs 

இற பிரகாசகதைப் பார்த்தா லதைக் கொண்டி ருககிற சூரி 
யனானஅ புமிகடிச்சமீபமாயிருந்தா வக்கிரத்தின் மிருதிய 

னாலே பெல்லாஞ் சாம்பலாய்ப்போம். மெத்த தூரமானால 
கண்டிப்புள்ள வஸ்துக்கள் ஈன்றாயிருக்கெதர்குப் பலனா 

போதாமற்போம். ஆகா.பம் நடுவி£ல பிலலாமற்போனாற் 
சூரியனாலே புலோகததுக்குப் பியோசன மென்ன? ஆகா 
யத்தினுடைய வரிபாகவல 2௨ பிரகாசமெலலரம் வரவே 
ணும். இதனாலே வர்னங்களெொல்லாக் தெரியும். அலை மணு 
ஷூருக்குக் கணுகளில்லாமறி போனால் வான ஙகளினாலேயும் 

பிரகா சத்தினாலேயும் பிபோசன மென்ன? பிரகாகமில 
லாத சமயத்திலே கண்க? மனொலே பிரயோசன மெ 
ன்ன” இவிடி. விஷயத்லெ யே தாப்போமே மற்றப் படு 
சேநடுரியங்கருடைய விஷய இல் யோரிகம்கரம வாரப், இ 
தெல்லாதச்தை.பும் ஆன வரையோடே நடத்துகிற ற்கு அவ 
சியமாய் மேலானகருத்தைசக்கொண்டிருக்கி்ராககொண 
மிருக்க வேண்டியிருகரிறது. இத்தனை விசதி.பாசமுள்ள 

வள ுக்கஷக்குள்ளே யிவ்வளவு சம்படிகமு ம.பிசகருமாயி 

ருக்கிறதற்கு ௮ண்டச்சையும் பிண்டத்தையு மாளுகிற ப 
10
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ரஞ் சோதியாகிற கடவுளானவ ரவ௫யமா யிருக்கிறாரென்று 
பிரதீதியகூமான சத்தியமாகும், இதன்றியே யெங்கு மழை 
வருஷிக்கிறதற்குஞ் சர்வலோகத்திலே மேகங்களைச் சத.றப் 

பண்ணுகிறதற்கும் புத்தியில்லாத காற்றுக்குப் படிப்பித்த 
வனார்? ௮ச்த மழையினிமித்தமாக வுயிருள்ள வஸ்துவென் 
னப்பட்ட யாவும் பிழைக்கிறதற்கு வேண்டியதெல்லாங் 
கொடுக்கத்தக்கதாகப் பூமிக்குப் போதுத்தவனார்? பூமியி 
லே தானியங்களும் பழங்களும் உண்டாகாமற்போனால் 
பகஷிகளு மிருகங்களு மனுவுரு மென்னசெய்வார்கள்? வே 
னுள்ள வஸ்்.தக ளில்லாமற்போனால் பழங்களினாலேயுக் தா 
னியங்களினாலேயும் ஆகற பிரயோசன மென்ன? ஆனபடி. 
யினாலே யெல்லாவற்றையுஞ் சிருஷ்டி.க்கிறவருமாய் ஈடத்தி 
க்கொண்டு வருகிறவருமா யிருக்கிற ஒரு பராபர வஸ்.துவா 
னவ ரநிருக்கிருரொன்றும், ௮வரண்டைக் கேறுடுறதற்குச் சர் 
வலோகத்திலு முண்டான வஸ்துக்களுக்குச் சோபனம்போ 
லே யிருக்கிெறதென்றும் ஞானத்திலே தெளிவுள்ளவர்கள் 
சங்கேதம் பண்ணினார்கள். ஆனால் நீசமான பொருட்களை மு 
தலா யுற்றுப்பார்த்தா லவைகளிலே. மானே கடவுளுடைய 
மட்டில்லா த ஈன்மைகவின் பிரத்தியக்மான அடையாளங் 
களைக் காணலாம். ஒரு புல்லைமுதலா யுற்று விசாரித்தா 
லஇினுடைய அங்கவெங்களுடைய சிரமத்தையும், வர்னத்தை 
(பு, மீட்டிபோலே யிருக்கிற கூர்மையையு, மிருபுறதீதிலே 
கத்திபோலிருக்க விசச்சையும், புமிக்குள்ளே மறைந்தி 
ருக்கிற வேராயு, மதினுடைய சுபாவச்தக்குத் தக்கது ௮ 
த வேர்வறியாக யேறுகிற சாரத்தையு, மிதுமுத லான வெ 

ண்ணப்படாத விசேவங்களையு மாராய்க்அபார்த்கால்௮வி 
யமாய்ப் பராபர வள்அவினாலே வந்ததென்றும், வேறே'கா 
ரணத்தினாலே வரக்கூடாதென்றுங் கண்டுபிடிப்பான். ௮ 
தெப்படியெனறால், பூலோகத்தி லுண்டான அுரைமக்க 

ளம, பிரபுக்களு; மிரா சாக்களும்,சாஸ் இரிகளும், விவேகமுள் 
ளவர்களஞும்,சகல வித்தியாபாரகர் முதலிய வெல்லாருமங்கூடி. 
யொரு புல்லை புண்டாக்கிறதற் சாலோசனை பண்ணினாலு 
மவர்களுடைய பிரயாசமெல்லாம் வியர்த்தமாய்ப் போமென் 
பதற்முச் சந்தேகமில்லை. இந்த நீசமான புல்லிலே யோ 
சித்தாற்போலே மற்ற வஸ்.அக்களிலேயும் யோடிக்கக்கட 
வாய். பிண்டதீதைபு மதிலே யுண்டான ததீலுவங்களையும் ப
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ரிக்ரித்சாயானால் ௮திவேகானே கடவுளுடைய விலக்ஷணங் 
களைப் பிரசித்தமாய்க் காணலாம். அவ்வண்ணமே சாண 

சராதியி னதசயமான கிரமத்தையு, மஸ்தகளுடைய ௮ஸ்தி 
வாரத்தையுஞ், சந் அுகளையுங், கபால அ௮ஸ்திகளையும், பஞ் 
சேர்இரியங்களுக்கடுத்த வாச்சரிய விசேலங்களையுஞ், வவ 
ணுக்கள் ஈரம்பிலே யோடுகிற பிரகாரத்தையுஞ்; Paras 
னியோ டிரத்தங் கலந்திருந்து இரேகமெல்லாம் பாய்கிற 
தையும், சரீரத்துச்குள்ளே யிரத்தத்தாரைகளுர், தாதுகளு 
மாறுகள்போலே பிருக்கிறதையும், எலும்புகள் மலைபோலே 
யிருக்கெறதையுங், கண்க ளுயர்ச் ச ஸ்தலத்திலே யிருந்து வே 
வுகாரர்போலே திரேகத்துக்கு மோசம்வராதபடிக்குப்பார்த் 
இருக்கிறதையும், வயிறு சுயம்பாகியைப்போலே யாகார பா 
னங்களைச் சேமித்த அவயவங்களெல்லாதீஅக்கும் வேண் 
டியவைகளைக் கொடுச்சிறதையும் இந்தப் பிண்டத்துக்குள் 

ளே ஈர€வனான.து இராச்சியபாரம் பண்ணிக்கொண்டு மன 
இன்படி.யே யவயவங்களையெல்லா மசைத்அக்கொண்டு வரு 
இறதையும், இதுமுதலான வெண்ணிக்கைக்குள்ளே யடங் 
காத அநேக வற்புதமான விசேஷங்களையும் பராமரிதீ 
தால் பிண்டமென்சிற சன்ன லோகத்தைக் கடவுளுண்டாக் 
கினாரன்றும் இந்த சன்ன லோகத்திலே யொரு ஆத்.தும 
மாத்திர மீராச்சிெயபாரம் பண்ணுகிறாப்போலே பரமாத்து 
மாவாகிற பராபர வல். துவானவர் பெரிய லோகச்சைச் தம் 
முடைய சித்தத்தின்படியே நடத்திக்சொண்டு வருகிரு 

ரென்றும் எளிதாய்ச் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனபடியினாலே 
அண்டமும் பிண்டமும் பராபர வஸ்.துவினாலே வந்சகென் 

அம்,மனுவருக்காகப் பெரியலோகத்தை யுண்டாக்குகிறபோ 
அ இவர்களுக்கு விசேவமான பிதாவாயிருக்கிறாரன்றும் 

மனதிலே கெட்டியாக ல்தாபிக்கவேணும். ஆனால் மனுவூ.ரா 
னவர்கள் தங்களுக்குள்ள மகிமையை யறியாமல் தங்களுக் 

குப் பிதாவாயிருக்றெ கடவுள்மேலே பச்தியில்லாமலும், ௮ 
வரை யடிக்கடி. நினையாமலும்; அழிந்துபோடுற பொருட்க 
ளின்மேலே பற்றுதலாயிருக்கிறார்கள். இதற் கடையாள 
மாக வொரு உச்சிதமான சரித்திரத்தைச் சொல்லிக்காட்டு 
வோம். அதெப்படி யென்றால், பூர்வகாலச்திலே மகா பேர் 
போன விராய னெருத்தன் றன்னுடைய வீராச.கானிப் பட் 
டணச்திலே மகா பிரஸ்தாபத்தோ டிராச்சியபாரம் பண்
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ணிக்கொண்டி ருந்தான். அவன் தன்னுடைய நெற்றியிலே 
புங், கையிலேயும், நெஞ்சிலேயு மகா வலங்காரமும் விசேவ, 
மூமானவொருஅடையாளர் தரித்திருக்கான். இவ்வித வடை 

யாளங்களை யவனுடைய பட்டத்அப் பிள்ளையுந் தரித் இருந் 
bs இப்படிப்பட்ட விராயனுக் கெதிராளியான வேறே 
யொரு அனாயானவன் காய்மகாரத்தினாலே படைகூட்டி 

பரராயனுடைய சமைகளிலே பிறங்கி யவனுடைய கோட் 
டைகாளக் கட்டிக்கொண்டு இராசதானி பட்டணத்துக்கு 

முத்திக்கையிட்டான். கடைசியிலே யநேகநாளைக்குப் பிற் 
பாடு பலவச்தத்தின்மேல் பட்டணத்தைவாங்கி பிராயனு 
டைய அரண்மனைக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறபோ தெல்லாரும் 
பயந் தோடி ப்போகிற சமையத்திலே பட்டத்துக் கிருக்கப் 
போகிற மூன்று வயதுள்ள பிள்ளை யொரு சேவகன்கையி 

லே யகப்பட்டு ௮ஈதக் குழந்தையினுடைய மடமையை 
யறியாமல் நீசர்சாதியி லட்பட்ட பேர்களுக் கந்தச் சேவ 
கன் விற்றுப்போட்டான். இப்படியேயநேக வருடம் நீச 
ருக்குள்ளே வளர்க். அவர்களோடு பழூப்போய்த் தன் 
ஊன யின்னானென் றறியாமலிருந்தான். அதற்குள்ளே யிரா 
யனணைவன் அநேகஞ்சேவகரையும் இராணுவங்களையும் கூட் 
டிச் சத்துருவின் மேலே விழுந்தவனைத் அரத்தி யெப்போ 
அதம்போலே யிராச்சியபாரம் பண்ணினான், அப்போது 
தன்னுடைய குமாரனைத் தேடத்தக்ககாக நாலுதிக்கிலு 
மேகம் பேர்களை யனுப்பி விசாரிக்முமிடத்தி லிராசருமார 
னிருக்கிற வூரிலே யவர்களி லொருத்தன் சென்று பார்க் 
கும்போது பட்டத்தஅுப் பிள்ளையைச் தெருவீதியிலே கண் 

டு ௮தினடைய வடையரளங்களை யூற்றுப்பார் த்.து சந்தோ 
ஷூப்பட்டு ௮வன் கிட்டேபோய் நீயாரான்று கேட்குமிடத் 
தி லவ னீசனுடைய பிள்ளையென்று சொன்னான். அ௮த்தறு 
வாயிலே பூழியக்காரன் தேவரீரிப்படி சொலலவேண்டாம். 

மகா பெரி.பவராயிருக St.’ இராயனுடைய குமாரனாக் 
Go. நீ ரென்னோகூடவாதா ஒம்முடைய தகப்பனாக 
விராயனோடு இராச்சியபாரம் பண்ணு. ரென்கிறதற்குச் சக் 
தேகமில்லை யெனறுன். ௮நத இராசமுமார னித்தொ 

கைப்பட்ட விசேஒங்களைச் சேவசனானவன மகா வணக் 

கத்தோடு நிதானமாய்ப் பரியாச மில்லாமல் விண்ணப்ப 
மிட்டானென்று சண்டு அவனைப் பின்சென்று ௮ரண்மனைக்
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குப்போனான். அவனுடைய தாப்பனை விரா.பனானவ 
னரண்பனையிலை வக்ர தன்பிள்ள பறைய தடையா 

ளங்கலாக் நண்டவளை யரடிபுக்க பட்டுக்கோமி ஈட்டிக் 

கொண்டு கம்மே டு, விம் பபபம் பண்ணச் கட்டளை 

UML, OA BOM MIST STEEN IW PND 
LEMAR FH MOM MOBS otto மரக் கிரரசாடு மார 
CUT hd MO LITT UT AM, WAIT UT IT வர பிக்பென் 

இறியாமலும் FLOM Kiba BRM ICT cu wis 
நிரம் வகதார்களென்றும் ௭7) 1௮ம் கொண்டு டட நபோ 

இற வஸ்தும்களைமாந்? மபேம் க் நம்கொடண்டு வ. ருாறுர் 

கள். ஆளனாலிந்சு அண்ட பின்ட விபாக்ியொானம்ைந வா 
சித்தபிற்பாடு கடவுளா ர் நம்ம க் பப் பிநரவாயிருக்கி 
ரென்று அல, நடைய அைபரமாங்கள் நங்களி இயல் 

மிகவும் பிரகா றதென்றுப ருனடுபிடி ம் ஏ.றுமிக்கிப நண் 
COLE ULI FBS BAM He Gt YR? Keane WU ஆகா 

மெனபவரைப்போலபுக் "மப ந ியெட்டுபபெருமிமா 
சத்கீற் முட்படாமரும, உரி வ Howry? Gator yi obi 
FMA சனங்கவ மோக கால ககம பப்பா Clot db 

தை விரும்பிரி இப வாம்மா தரு உள பப புமாமவூம், 
அறிக்திய பொருட்மனின நிலையற்ற ௪௩ 2 ராஷூங்களை விழும் 
பி சலப்பிரவாகக்கால் ஈரமான ச௪னஙம்ராப்போல் பரி 
NE6GGA 7% பொலலாப்பை படையாம டம், நூனென்டற 
கர்வச்தால் கெட்டு மிக்பெ வக்வெிச் சய ந்டுரத்ரிற் படிக் 

& தூகர்களைப்போ லாங்காரிக்ு IDLO 7 BOTT SE 
இனைக் காளாகாமலும் கா மர்க்கையில் நம்மைவிட்டு நீங்முி 
றதுமாப் தற்கால மாப்கைகொண்ட நமறு கண்கருக்குக் 

காணப்பம்கின் மதுமான உலக பொருட்களை விரும்பாம 
௮ம் ஈம்மை யுண்டுபண்ணி மிவ்வுலகில் கொஞ்ரகாளைக்கு 
வைத்து நமது இரிகைக௩கருர் S455 WS Duress 

பாக்கியங் கொடுக்கச் இத்தமாயிருக்கி G3! மெய்யான 
தகப்பனாகிற சர்வே வரனை ஈம ப.ஞ்சேந்டிரியங்கள் உள் 
விந்திரியங்கள் கொணடமட்டுங் கட்டிபபிடித்நுக்கொண் 
மூ.ருப்போமாக. மேறுமுலகத்திலிருக்கப்பட்ட சசலருமொ 
ரே தகப்பனாகயெ பாபர வஸ் அவினுடைய பிள்ளைகளா யி 
ருப்பதால் சாதிபேதகமின்றியொருவ சோருவரைச் சினே 
இத்துக்கொண்டு சானஞ், செபம், தபசு, ஒறுப்பு, உபவா
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சம்பண்ணி மாய்கையா லிழுக்கப்படு ஈம்து பாசங்களின் 
கொடுமைகளை மேற்கஇதருச் தியானங்களால் யோரித்அ ௮ 
வைகளைவென்று நமக்கு நித்திய வாஸ்தியா யிருக்கிற தேவ 
னைமுழுமனதோடு சிநேடிப்போமாக. இப்படிச் செப்வோ 
னால் ௮ற்பகாளைக் கிருக்கப்போகிற விந்தச் சரீரம் கம்மை 
விட்டு நீங்னெவுடனே முடிவில்லாத காலம் தேவனோடு 
மோட்ச விராச்சியபாரம்பண்ணுவோம். 
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விவேகம். 

சர்வலோகங்களுக்கும் ௮இிபதி கர்த்கரா பிருக்கிற ப 
சாபர வஸ் அவினுடைய அளவில்லாத ம்கிமையையும், மட் 
டில்லாக வல்லபத்தையு மளவறுக்கப்படாச மேலான கிர 

மழுள்ள விமரிசையையும், கரைகாணாத இருபா கடாக்ஷதி 
தைபு மெவ்வளவாகிலுங் கண்டுபிடி க்டிறதற்கு இந்த லோ 

கப்பிரமாண சால்திரத்தை வெளிப்படுத் துவதினாலே சகல 
நனமைச் சுரூபியா யிருக்கிற சர்வேஸ்வரனாலே யுண்டாக் 

கப்பட்ட மேலான மண்டலங்களிலே பதிந்திருக்கிற ஈகூத் 
இரங்களையும், £ழ்த் தரமான மண்டலங்களிலே கக்ஷணுயகம், 
உதீகராயணம் நிமித்தமாக ௮ங்கங்கே இரிகிற இரகங்களையு 
மிச்சப் பிரபஞ்சத்திலுண்டான பு தியங்களையுக் திராசிலே 
தக்கிப்பார்க்கிறுப்போலே யதுகளஞடைய பிரமாணத்தை 
யுஞ், சுபாவத்தையு மிந்தத் தேசத்துலுண்டான யாவருக் 
தெளிவாய்க் கண்டுகொள்ளும்படிக்குத் தாற்பரியமா யிருக் 
கின்றோம். ஆனாலிர்கத லோகப்பிரமாண சாஸதிரமானது 
இத்தேசதக்திலுள்ள பூர்விகசாஸ்திரிகள் வீணிலே விதிச்ச 
வைகளிலிஅவு மொன்றென் றெண்ணவேண்டாம். ௮வைக 
ளிலுள்ள பிரத்தியக்ஷமான தப்பறைகளையு மபத்தமான வி 

சேஷங்களையும் புத்திமான்கள் கேட்கும்போ த.துகளெல 
லாம் நகைக்கிறதற்மும், பரியாசம் பண்ணுகிறதற்குங் கூடு 
மா யிருக்குமொழிய மற்றப்படியல்ல. ஆனபடியினாலே 
காமிந்தப் புஸ்ககத்தைக்கொண்டு படிப்பிக்க வாச்சரிய 
மான விசேவங்களெல்லாம் மெய்யான சாள இரத்தினுடை 
ய கெட்டியுள்ள நியாயங்களினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதா யி 
ர௬ுக்கறதினாலே பெரியோர்களுஞ், சிறியேோரகளுஞ்; சாஸ்தி 
சமறிந்தவர்களும், அறியா தவர்களும் இந்த வற்புதமான வி 
சேலங்களை மிகுந்த சக்தோவூத்தோமி வாடத்.து, சர்வலோ 
கத்தையும் படைத்த சர்வேஸ்வரனுடைய மட்டில்லாத பி 
தாபத்தை யுணர்ந்து, எல்லாத்துக்கு மாதிகாரணரா பி 

ருக்கிற ௮ந்தச் சர்வேஸ்வானுடைய சித்தத் தின்படியே மர
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ணபரிபந்தம் தருமவழியி2ல நடர்.ு. கடைரியிலே மேலவர் 

ன லோகக்கிலை மனறுக்குப் பரிபரண தஇருப்தியைக் 
கொடு 19௦ பரமானந் mrt BID மோக்நபா க்கிய பத்தை பனுப 

விக்கப் பாத்திரமானவர்க ளாவராகளென்று LO rb உ நம்பிக் 

கைகொண் டி.முக்கிரறோம். moons லோகப்பிரமாண 
சாஸ்செச்டு லெழுஇ யிருக்கிற ஆச்சரியமான விசேஷங்க 
ஞக்ருக் காரணத்தை வெளிப்படுத், கச் தருந்த வார்த்தைக 
ளிக்சச் மகளில் வழங்பியில்லா, சரினா2லயும் இருந்தா 

லும் ய்ர்வரும் ஏளி ர் கண்டுபிடு க்கக் டாத பதங்களைக் 

கூட்டி. யிருப்பதினலேயும் இப்படி ப்பட்ட காரணங்களைச் 
சகலரும் எளிதிற் ssa i OB DH ஆன நாமங்களை 

பதிபும்பொருட்டு Can wa aor, eau fl aon தேடி 
வெவ்? வறு புராணங்களை கற்கவேண்டி யிருக்கிறபடி.பினா 
Cony முன் சொல்லப்பட்ட விசேலுங்களுக் கடுத்த நியாய 
MIB SM BBL பொரும் தும்படியான வார்த்தைகளைச் சிலவி 

டங்களி ஒபயோடித் இராமவும் தருக்க ஞாயங்களைகி 

சொல்லிக் காண்பி.பாமலும் இருஈதர ம இந்த காள்இரமா 
ன விபர்த்ரமாப். விடும்இரும்ரனற தென் றெண்ண 
வேண்டாம். ஆசையால் பிகவும் (இ கூர்மையுள்ளவனு 
மாய்ச் சாஸ்நிரங்கவிலே புண்டான பரம விரக௫ி.பங்களை ய 

ளவறுக்கத்தக்க சக்குபுள்ளவனுமா யிருககிற யாதாமொரு 
வன் லோகப்பிரமாண சால்திரத்தினுடைய வாச்சரியமான 
வி?சஷங்களுக்குக் காரணங்களை யறிய மன இருந்து இந்தப் 
புஸ்சகக்கை நன்றாய் வாடுத்துணர்ந் சால் சில நாளைக்குள் 

ளே இலுள்ள நியாயங்களை பெவ்வளவாடலுங் கண்டுபிடிப் 

பான். மற்றவர்க ளத்தனை விசேலமாய் நினையார்கள். ௧ 
mH FAuN 2 ow யறியவேண்டின TONS + இந்தச். மையார் 

ஆ்சாஸ்திர முண்டென்று சொல்லுகிறர்கள். ஆறுமாத 
இரமல்ல, இன்னம் வேறே அநேக மாச்சரியமான சாஸ்தி 
ரங்களுமுண்டென்று கெட்டி புள்ள சியாயங்களிஞலே வெவ் 
வேறே புல்சகங்களைக்கொண்டு மெய்ப்பிக்கலாம். ஆகை 

யால் இப்போதைக்குச் சால் இரத்துக்காத் தெளிவையும் 

பிரகா சத்தையும் தந்தருளூடிற | பராபர வஸ் அவினுடைய இ 

ரபையினாலே சங்க்ஷேபமாக லோகப் பிரமாண சாஸ்திரத் 
தகை வெளிப்படுத் அுவோம்.
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லோகப்பிரமாண அஸ்இவாரம், 

லோகப் பிரமாணத்தின் சாஸ்இிரங்களைக் கண்டுபிடிக் 
இிறதற்முமுன்னே யறிப வேண்டியநாவது: 10 இற்றுகி 
கொண்டது ஒரு வியல், 10 விரற்கொண்ட.து ஒருபாதம். 

5 பாதங்கொண்டது ஒரு பாசம், 750 பாகங்கொண்டரு 

காற்கரகம். 1300 பாகஙகொண்டறு அரைக்காதம் 9,000 

பாகங்கொண்டது ஒரு காதம், இபபடிப்பட்ட காதங்கள் 
இன்னமு மநிகமாய் விளங்கத்தக்கசாக வொரு காதச்தி 
லே 15,000 பாதங்கள், அல்லஅ 54,000 விரற்கடைகள், அல 
லஅ 98,40,000 சற்றுக்கள் உண்டென்றறிபவும் இப்படிப் 

பட்ட 8ற்றுக்களும் விரற்கடைகஞுமாவன. 

nA | பப்ப ட 

இந்தக் கோடுகள் முழுமையும் ஒரு பாதர்தினுடைய 
நர்லிலொருபங்கு, அல்லது 4 விரற்கடைகெரண்ட. இ 

இல் 04 இற்றுக்களஞுண்டு இப்படிப்பட்ட இற்றுக்கள் இந்தக் 

கோட்டி லடங்கி யிருக்கின்றன. 

      

இதற்கப்பார லறியவேண்டினதாவ,அ; இரவையும் ப 
கலையுங் கூட்டி. ஒரு நாளைக்குள் 24 பெரி.ப நாழிகைபாக£ 

சாஸ்இரிதள் பிரித்தார்கள். இப்படிப்பட்ட நாழரிசை யிச் 

தீச் ரமையிலே நடக்கிற நாழிகைக்கு இரண்டரை காழி 
கையாமும் இதெல்லா மிப்படி யிருக்கையி2ல யொரு 

பெரிய காநிகையில் நடக்கிற வழி சாஸ்கிரகாதமா யிருக்க 
ற படி.யினாலே யிநதச் ”மையிலே வழங்குகிற ஒரு காதத 

இலே மூன்று சான திரகாத மடங்கியிருக்கும். அவ்வண் 

ணமே கெட்டிக்காரன் ஐ.வாயிரம் பாகவழி யொரு பெரிய 
காழிகைக்குள்ளே நடக்கிறானென்று அகேகம்விசை சோத 
ன பார்த்திருப்பதினாலே யிந்தச் மையிலே ௩டச்கிற 
காதம் ஒன்றுக்கு 0,000 பாக வழியா யிருக்கிறதென்று 

சொல்லவேணும். இந்தப் பிரகாரமாக விந்தச் சமையிலே 

நடக்றெ காதத்திலே 45,000 பாகமுண்டென் நறிவாயாக, - 
பின்னையு முன் சொல்லப்பட்ட. காதத்திலே 7,25,000 வி
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ரற்கடைகளு மூண்டாயிருக்கிறது, கடைசியிலே யிந்தச் 
சிமையிலே நடக்கிற காதத்திலே 115 20,000 &ற்றுக்களு 

முண்டென் றறிலீர்களாக, 

பூமியானது சர்வலோகங்களுக்கும் 
மையமா யிருக்கின்ற. 

பரமண்டலங்களி னுடைய பிரமாணத்தைச் சொல் 
விக்காட்டுகிறதற்கு விசேல.மாய்ப் புமிமையை யறியவேண் 
டி. யிருக்கின்ற. ஆகையால் பூமியான சர்வலோ கத்தி 
னுடைய நடுவிலே யிருக்கிறசென்றும், வட்டரூபமாக 
வுண்டைபோ லை யிருக்கிறதென்றுஞ் சாஸ்திரக் தின் படி. 
யே யொப்புவிக்கவேண்டியது அவசியமா *பிருக்கின் ௮. 

அதெப்படி.யென்றால்:-- 

முகலாவது--புமிமேலே யெந்தெர்த ஸ்தலத்திலே 
யிருக்காலும் பரமண்டலங்களுடைய பார்வை யெப்போ 
அல் காணலாம். 

2-வழு7.--பனிமேகங்க ளிடைவிடாம லசைந்தாலுந் 
தெரிசன சக்கரத்தின்மேலே சமசக்கரத்திற் பன்னிரண்டு 
இராூகளிருக்கின் றன. 

2-வ.--ஒரு ஈட்சத்திர மல்கமிக்கிறபோது அந்த 
நட்சத்தரத்துக் கெதிரா பிருக்கிற வேழே நட்சத்திர மு 
யம் பண்ணுகின்றது. ் 

4-வ.--தெரிசன சக்காத்திலே சந்திர கராணம் வ 
ரூறபோது சந்திரனுஞ் சூரியனு மெதிராகத் தெரிசன 
சச்கரத்திலே நிற்கின்றது, 

5-வ._--சமசக்காத்தின் ழேயிருக்கற சனங்களுக் 
கிரவும் பகலுஞ் சரியா மிருக்கெறஇனாலே பூமி சர்வலோகத் 
தினுடைய மையமல்லாமற்போனால் முூன்சொல்லப்பட்ட 

வர்களுக்கு இராப்பகற் சரியாயிருக்சப் போகிறஇல்லை, 

0-வ.--சர்திரகிராணஞ் சூரியனெதிராக நிற்கிறதி 
னாலேயும் பூமியினுடைய நிழலினாலேயும் வருகின்றது. ஆ 

கையால் வெவ்வேறே வியர்த்தமான வபத்தங்களை யெல்
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லாஞ் சொல்லாமற் புமியானது சர்வலோகத்தினுடைய 

மையத்தி லிருக்குதென்மே சொல்லவேனும். 

பூமியானது வட்டரூபமா யிருக்கின் ஐது, 

பூமியானது உண்டைபோலே வட்டரூபமா யிருக்க 

றதென்று கெட்டியுள்ள மியாயங்களினாலே யொப்புவிப் 
போம், 

முதலாவது. --ரக்திர கிராணங்கள் வரும்போ௮ பற் 
பல ஸ்தலங்களிலே வாசமா யிருக்கிற வகேகஞ் சனங்க 

ளிப்படி ப்பட்ட சரொணங்களை யொருமிக்கக் கண்டாலு மப் 
படி.ப்பட்ட பற்பல ஸ். தலங்களிலே வெவ்வேறே காலமாயி 

க்கின்ற, அதெப்படி யென்றாழ் சிலபேர்களுக்குச் சூரி 

யனஸ்தமிக்கிறது, ரசலபேர்களுக்குச் சூரியனஸ் நமித்து 
ஒருகாமம். வேலே சிலபேர்களஞுக்கு நடுச்சாமம். பின் 
னையும் வேறே பேர்களுக்கு மூன்றுஞ்சாமம், sen Hug 
லே சிலபேர்களுக்கு விடியற்காலம், ஆனால் புமி வட்ட. 
ரூபமில்லாதிருக்தா லிப்படி. ப்பட்ட கால வேற்றுமை காண் 
பிக்க மாட்டாது, 

2-வ௮--வடக்கே யிருந்து தெற்கே கேராய்ப்போ் 
னால மகமென்கிற நட்சத்திரங் ழே காணபிக்கும். பின் 
னையும் தென்பக்கத்துலே மறைந்திருக்கிற செலபேர்களுக்கு 
நட்சத்திரங்கள் புதுசா யுதபம் பண்ணுகிறது. Bou Hu 
லே தெற்கே யிருந்து வடக்கேபோனால அற்கையென்கிற 
நட்சத்திரம் புதுசாய்கீ காண்பிக்கின்ற3;. ஆன படியின 
லே லோகழுண்டைபோலே வட்டரூப மலலாமற்போனா 
Gis விசேவங்களை மொருக்காலுப் காணப்போகிற இல்லை, 

9-வது.--சமுக்இரத்து லோடுகிற கப்பல் மேலேயி 

ரூக்கிற சனங்கள்-முநதமுந்தப் பருவதங்கஞுடைய நுனி 
யைக் காண்பார்கள். பின்னையும் போகப்போசப் பருவ 
தீத்தினுடைய அ௮டிவாரத்தைக் காண்பார்கள். * இக்தப் பி 
ரகாரமாகத் தார வெதிராச வருகிற வேறே கப்பலின் 
பாய்மரத்தினுடைய நுனியை முஈதமுந்தக் கண்டதற்குப் 
பிற்பாடு முழுக் கப்பலையுங் காண்பார்கள். ஆனபடி.யினா 
லே சமுத்திரமும் பூமியோடுகூட வட்டருபமா யிருக்கிற
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௮. பின்னையும் ஆறுகளெல்லா மிடைவிடாமற் சமுத்திரத் 
இதிலை விழுகிறபடியினாலே சமுத்திரத்துக்கும் பூமிக்கு 

மொரு மையக்கம்பி யுண்டாயிருக்கும், 

4-வது.--புமி வட்டரூபமல்லாமற்போனா லகேகம 

பத்தங்களை யெல்லாஞ் சொல்லவேண்டி யிருக்கிறது. 9 
தெப்படி.பென்றால், புமிமேலே யிருக்க சனங்க ளெல்லா 
ருக்குஞ் சந்திரனும் சூரியவு மொருமிக்க வொரு moors 

இலை காண்பிக்கும் இதனறி2ய ரில பெயர்களுக்குச் சூ 
ரிய னுதயம்பண்ணி மதீதயொனமட்டு மிரண்டு சன்ன காழி 
கைமாத்திரஞ் செல்லும் மத்டியானந் அவக்க யஸ்தமிக் 
குமட்டு மிருபத்தெட்டு நாழிகைசெல்லும். வேதே பெ 
யர்களுக்கு இதற்கு வி2ராதமான காலம்வரும். ஆனபடி. 
யினாலே யிப்படி.ப்பட்ட வபத்தங்களைச் சொல்லாதபடிக் 
குப் பூலோகம் உண்டைபோலே வட்டரூபமா யிருக்கிற 

சென்றே சொல்லவேண்டி. யிருக்கின் றது, 

பூமியின் பிரமாணம்; 

புமிபயான.து வட்டரூபமா யிருக்கும்போ ததினுடைய 

அளவு பிரமாணத்தை நன்றாய்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முக் 
குழுந்த பு மியினுடைய வளையத்தை யறியவேணும். HO BU 

ப. ய ென்றால, | ,மியினுடைய வளையம் 7 920 ST Boi. இப் 

படிப்பட்ட வளையத்தினுடைய மையக்கம்பி 2,520 ar 

தம். இரச மையக் கம்பியினுடைய பாதி 100 காத 

வழி. இப்படிப்பட்ட மையக்கம்பிவுடைய பாதியை பூமி 
யின் வளையக் கதரென்று சொல்லுவார்கள். பின்னையும்பூமி 

பின தாக்கு ரூபமானனுகள் பக்கமெங்காம் 1,09,05,400 
கோடியே தொண்ணூற்றொன்பது லட்சத்தன்பத் தெண் 

ளணயிரத்துநா நாறு காதவமி, இப்படி ப்பட்ட புமியை யி 
ரணடாய்ப் பிளநநால் மேற் *பவணியிலே 4080. 000 நாற் 

பத்தொன்பது oes Ogos தொனபதிஞயிரத் தீது 
நாறு காதி. கடைசியிலே ;,மியெல்லாங்கூட வுள்ளே 
யும் புறத்தியிலயு மெலலா அளவும் §38,25,28,000 or ovo 

ஹா நீறுமுப்பத்தெட்டு "கோடி? ய பிருபத்தைந்து லட்சதீ 
  

* உலாவுதல், , சரரிவரல்,
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திருபத்தெண்ணாயிரங் காதவழி, ஆனபடி.யினாலே யிந்த 
அளவைப்பார்த்அுப் பூமிக்குள்ளே யெத்தனை மணலிருக்க் 
லாமென்று சுமுத்திரையாகச் சொல்லலாம். 

பூமியினளவை யொப்பித்தல்,. 

யாதாமொருத்த னம்மாற் சொல்லப்பட்ட் பூமியினு 
டைய அளவைக் கேட்கும்போ ததுகளெல்லாம் வியர்த்த 
மாய் விதித்தோமென்று சொல்லாதபடிக்குக் கெட்டியுள்ள 
நியாயங்களினாலே யோப்புவிப்போம். ஆனா லிப்படி.ப்பட் 
ட நியாயங்களைக் கண்டுபிடிக்கிறதற்கு முந்தமுந்த ௮றிய 
வேண்டியதாவது: ஓருவளையம் பெரியதா யிருந்தாலுஞ் சரி, 
சிறியகா யிருந்தாலுஞ்சரி, 900 பங்காய்ச் சாஸ்இரிக்ள் பிரித் 
தார்கள். 2-வ௮.--ஓவ்வொரு பர்கை யறுப௮ பங்காய்ப் 
பிரித்தார்கள். 8-வ௮.--இந்த வறுபதுபங்கி லொருபங்கை 
வேறே யறுபது பங்கா யிப்படிப் போகப்போக வெப்போது 

மறுபது பங்காகப் பிரித்துப்போட்டதினாலே யளவில்லாத 
கணக்குப் பிறக்கும். ஆனபடி.யினாலே பரமண்டலங்களு 
டைய வளைய மெத்தனை விஸ்சாரமா யிருந்தகாலு மிந்த இ 
லக்கத்திலே யெளிதா யடக்கியிருக்கும். இதெல்லாங் 

கண்டுபிடிக்கறெதற்குச் சுருக்கத்திலே யொப்புவிப்போம், 
அதெப்படியென்றா ஓுன்னுடைய மனதின்படியே யொரு 

வளையத்தை விதித்துக்கொள். உடனேதானே யந்த வளை 
யத்தை 960 பங்காய்ப் பிரித்துப்போட்டு ௮தின் பிறகொவ் 
வொரு பங்கை 00 பங்காய்ப் பிரித் துவிட்டு இப்படி ப்போ 
கப்போகச் சற்றுநேரத்துக்குள்ளே யத்தனை விஸ்தோண 
மான வளையத்திலே யெத்தனைமயிர் எத்தனை யணுவிருக் 

இறதென்று கண்டுபிடிக்கலாம். இந்தப்பிரகாரமாக வொரு 

வளையத்திலே 800 பங்கு. 2-ம் பிரிவிலே 21,600 பங்கு, 8-ம். 
பிரிவிலே 12,90,000 பன்னிரண்டு நாறாயிரத் துத் தொண் 
ஹாற் ராராயிரம் பங்கு. 4-0. பிரிவுலே 7,77,00,000 ஏழு 
கோடியே யெழுபத்தேழு லட்சச் தறுபதினாயிரம் பங்கு. 

6-ம். பிரிவிலே 460,50,00,000 கா.ஜூற்றறுபக்தாறு கோடி. 
யே லஓம்பத்தாறு நாராயிரம் பங்கு. இப்படிப் போகப்போக 
வூழியுள்ள காலங் som SCP DOT, ் கடைசியிலே யொ
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ரு வளையத்திலே யோடத்தாப்போலே யொவ்வொரு பங்கி 
னுடைய இலக்கத்திலேயும் யோடிக்கலாம். இர்ச வஸ்திவா 
சத்தை வைத்ததற்குப் பிற்பாடு பூமிமினுடைய ௮ளவ£பி 
ரமாணத்தை யொப்புவிக்கலாம். ஓரு மையத்துக்குள் 
ளே இரண்டு வளைய முண்டென்று விசாரித் துக்கொள். 
பெரிய வளையம் நட்சத்திரங்கசூடைய வளையத்தி எடை 
யாளம். சன்னவளையம் பூலோகத்தினுடைய வடையாளம். 
இந்த வளையங்கள் வடக்கே அவக்கத் தெற்கின் வழியா 
கப் போமென்று விசாரித்துக்கொள். இப்படிப்பட்ட வ 

ளையங்களைச் சாஸ்திரத்தின்படியே 900 பங்காய்ப்பிரித் 

அப்போட்டால் இப்படிப்பட்ட பூமிவளையத்தின் 900 
பங்குகளுக்குள்ளே யொருபங்கி லெத்தனை காதவழி யுண் 
டென் தறிந்தால் அந்த வளைய முழுது மெத்தனை 
காதவழி யுண்டென்றும் அறியலாம். ஆனபடியினாலே 
சந்திர சூரியன் முதலான நட்சத்திரங்கசூடைய வுயரத் 
தைக் கண்டுபிடிக்கிறதற்குச் சோதி சாஸ்திரிகள் பண்ணி 
வித்த எத்தனங்களுக்குள்ளே யோரெத்தனத்தைக் கொண் 
டு வடச்கேயுண்டான ஈட்சத்திரங்களுக்கு மத்தியான சக்க 
ரவளையத்தி னட்சத்தரத்தினுடைய வுயரத்தை ஈன்றா யா 

ராய்ந் து பார்த்ததற்குப் பிற்பாடு மத்தியான வளையகத்திலே 
45-ம். பங்கிலேமுன் சொல்லப்பட்ட நட்சத்திர முயரமா 
யிருக்கிறதென்று விசாரித்துக்கொள். அதின்பிறகு நீ யி 
ருந்த ஸ்தலத்திலே செவ்வையாய்ச் தெற்கேபோ யிரண்டு 
மூன்று சாள் பயணமாயிருக்கும்போ.து முன்சொல்லப்பட் 
ட நட்சத்திர மத்தியான வளையத்திலே யெத்தனையுயாமா யி 
ருக்கிறதென்று ஈவ்ருய்ப்பார்த்அு முன்சொல்லப்பட்ட நட் 

சத்திரம் 44-ம். பங்கிலே புயர்ந்திருக்கிறபோது அங்கே நிற் 
கவேணும். அதின்பிறகு மனதிலே யோசிக்கச் சக்ககாவ 

அ. முந்தமுந்த விந்த கட்சத்தாத்தினுடைய வுயரத்தைப் 
பார்க்கும்போது 45-ம். பங்கிலே யயரமா யிருக்ததென்று 
கண்டோமே. இப்போது 44-ம். பங்கிலே யிந்த நட்சத் 

இர மிருக்கறாப்போலே யாச்சுதே. ஆனபடியினாலே முன் 
aims ஸ்தலத்துக்கு மிப்போதிருக்கிற ஸ்தலச் துக்கும் 
360 பங்கலே யொருபங்கு குறைந்து போச்சுகே, இகெல் 
லா மிப்படி.பிருக்கையிலே யவ௫ியமாய்ப் பூமியின் வளையச் 
இலே 900 திலொருபங்கு நடந்தேன், ஆனபடியினாலே மா
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னிப்போ திருக்ெ ஸ்.சலக்அக்கு மிதற்கு முன்னேயிருந்த 
ஸ்தலச்துக்கு மெக்கனை காதவழியுண்டென்று பார்த்து 
௮அகளெல்லாம் 360 பங்கைக்கொண்டு பெருக்கிக் கண்ட் 

தெல்லாம் புமியினுடைய வளையத்தி னளவாயிருக்கும். 
பின்னைய முன்னிருந்த ஸ்தலத்துக்குச் தெற்கேபோகாமல் 
வடக்கேபோனா லிரண்டு மூன்றுகாள் பயணம் ஈடந்ததற் 
குப் பிற்பாடு முன் சொல்லப்பட்ட ஈகஷத்திரம் மத்தியான 
வளையத்திலே €ழேயிறங்காமல் மேலே யொருபங் கேறும். 
ஆனபடி.பினாலே தெற்கேபோக யோடத்தாப்போலே வட. 
க்கே யிருந்த ஸ்தலத்அுக்கும் யோசிக்கவேணும். ஆனா 
அத்தராதி யிராச்சிெயச்தி லுண்டான வ௫ேக்ஞ் சாஸ்திரிகள் 
அற்கை ஈகூச்த.ச்தினுடைய வுயாத்தைப் பார்த்தப் பூமி 
யினுடைய அ௮ளவைப்பார்த்தார்கள். இந்தச் ”மையிலே 
யோவென்றால், முன் சொல்ல்ப்பட்ட ஈ.க்ஷத்திரர் தெரிசன 
சக்கரத்தின்மேலே பதினொன்றரைப் பங்கிலேமாத்திர மி 
ருக்கெறெதினாலே மிகவு மெச்சரிக்கை யில்லாதிருந்தால் பூமி 
பினுடைய அவிகளினிமித்தமாகப் பூமிபினுடைய அளவு 
பிரமாணங்களிலே மோசம்வரும், இந்த நியாயத்தினாலே 
மத்தியான வளையத்திலே 45 பங்கி ஓயரமாயிருக்கிற ஈகூதீ 
இரச்தைக்கொண்டு பூமியினுடைய அளவைப் பார்க்கச் 
சொன்னோம். கடைசியிலே யிந்ச விஷயத்தி லதியவேண் 
டினதாவது: நக்த்திரங்களுடைய வுயரத்தைப் பார்க்கற 
தைப்பார்க்கச் சூரியனுடைய வுயரத்தைக்கொண்டு பூமியி 
னுடைய வளையத்தை யளந்அபார்க்கலாம். ஆனா லகேகங் 
காரியங்க ளஜியவேண்டியிருக்கிறது, அதெப்படி யென்றால், 
சமசக்கரத்திலே தினந்தின மெத்தனை தாரமாப்ப் போ 
மென் றறியவேணும். இப்படிப்பட்ட வேற்றுமையைப் 
பார்த்துச் சூரியவுடைய வுயரத்தைச் செவ்வையாய்ச் 
சொல்லலாம். கடைசியிலே யறியவேண்டினதாவது: உதி 
த.ராதி ராச்சியத்தி லுண்டாயிருக்கிறெ விராசாக்கள் மெய் 
யான ர்த்தி தங்களுக்கு வரத்தக்கதாகச் சாஸ் இரிகள் மே 
லே பக்ஷமாயிருந்து சோதஇசாஸ்இரிகளுக்கடுத்த விலையே 
றப்பெற்ற வெத்தனங்களைச் சம்பாதித்து இப்படிப்பட்ட 
வெத்தனங்களைக்கொண் டொருஸ்தலத்திலே யொரு ஈகூத் 
திரத்தினுடைய வுயரத்தைப்பார்த் ததின்பியகு செவ்வை 
யாய் வடக்கே நடந்து 900 பங்கிலே யொருபங்கு வேற்று
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மை காணமட்டும் ஈக்ஷத்தரங்களுடைய வுயரத்தைப் பார்த் 
தார்கள். அதின்பிறரு முன்னிருந்த ஸ்தலத்தஇிற்கும் பிற 
இருந்த ஸ்தலச்.துத்கும் ஈடுவிலேயிருக்கிற பூமியை யளந்து 
பார்க்கும்போது 28 காதவழி கண்டு. ஆனபடியினாலே 
பூமியிவடைய வளையச்தின் 800 பங்குக்குள்ளே யொருபங் 
கில் 99 காதவமி சண்டு.து. ஆனபடியினாலே 900 விசை 99 

காதவமழி பூமியினுடையய வளையம் ஆனபடியினாலே 7,920 

காதவழி புமியினுடைய வளையத்தி னிதானமாகையால் பூ 
மி.பினுடைய வளையத்தி னளவு பிரமாணத்தைச் சுழுத்தி 
மையாக வொப்புவித்ததற்குப் பிற்பாடு பூமியினுடைய 
அளவு பிரமாண சாஸ் திரமென்கிறபேர் நியாயத்தின்படி யே 
யுண்டாச்சுது. இப்போதைக்ருப் பூமியினுடைய மையக் 
கம்பியையும் தாக்குப்போலே வட்டரூபமாயிருக்கறெ பூமியி 
னுடைய புறத்திப் பக்கங்களையு மதினுடைய விசேஷங்களையு 
மெளிதா யொப்புவிக்கலாம். அதெப்படி யென்றால், பூமியி 
னுடைய மையக்கம்பி ௪,590 காதவழி யுண்டென்று சொன் 

னோமே. இது சுமுத்திரையாக மெய்யான மையக்கம்பியா 
யிருக்கெதென் ரறொப்புவிக்கச் சக்ககாக வளையசாஸ்திரத் 
திலே யறியவேண்டின தாவது: மையக்கம்பியை முந்தமுக் 
த மூன்றுவிசை பெருக்கவேணும். இரண்டாவது: மையக் 
கம்பியை யேழாய்ப் பிரித்து ஏழுபஙூ லொருபங்கை யெ 
டுத்து மூன்றுக்குப் பெருக்கி மையக் கம்பிக்குக் கூட்டினா 
லிதுகளெல்லாம் வளையஞ் சரியாயிருக்ரும். இந்தப்பிரகார 
மாகப் பூமியினுடைய மையக் கம்பியாகிற 9520 மூன்றுக் 

குப் பெருக்கினால் 7,500 காணும். பின்னைய முன் சொல் 
லப்பட்ட மையக்கம்பியை யேழாய்ப் பிரித்துப்போட் 
டால் ஓவ்வொரு பங்கு 900 காதமாம். இப்படி. ப்பட்ட 360 

காதம் முன்கண்ட 7,500 காதமுங் கூட்டினால் அப்போது 

7,020 காதங்காணும். ஆனபடி.யினாலே காமுன் சொன்ஞுப் 

போலே பூமியினுடைய மெய்யான மையக்கம்பி 2590 காத 
வழி யுண்டானா Wes மையக்கம்பிக்குப் பாதியாகிற கதி 

ருச்ரு 1,200 காதவழியிருக்கும். ஆனபடியினாலே பூமியி 
லிருந்து செவ்வே மையத்துக்கு 1,200 காதவழியான படி.யி 

னாலே பூமிமேலே யிருந்து ௮டி.வாரத்அக்கு 1,200 கா.தவழீ் 

காணும். இதற்கப்பா லறியவேண்டினதாவது: தாக்கு வட் 
டரூபமாயிருக்கிற பூமியினுடைய மேற் பக்கமெல்லாம்
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1,99,68,400 கோடியே தொண்ணூற்றொன்பது லக்ஷத்தி ஐம்பத்தெண்ணாயிரத் இரானஞூறு காகவழியென்ற சொன் னோமே, பின்னையும் பூமியை யிரண்டாய்ப் Garé) மேற் பவனியிலே 49,80,000 நாற்பத் தொன்பதிலஆத்ி யெண் பத்தொன்பஇினாயிரத்் இ நுறு காகவமியுண்டென்று சொன்னோமே. இதெல்லா மொப்புவிக்கச்தக்;சாக வளை wus Denes Fron STS Dosti Cu யொன்றை யிரண் டாய்ப் பிளந்து மேற்பவனியிலே புண்டானகெலலாம நர அக்குப் பெருக்கி யதிலே கண்ட வட்டரூபமாயிருக்கிெ பூமிமிவடைய ழே ற் பச்சமெல்லாங் ௬ றும், இந்தப் பிரகாரமாகப் பூமிமினுடைய பா திமின் மேற்பவனியிலே 
49,89,600 காற்பக்தொன்பது லஸதீடு யெண்பக்தொன்ப இனாயிரச்தி யறு நாறு. காலுக்குப் பெருக்கி முன் பக்க மெல்லாம் 1,99,56.400 கோடியே, தொண் ணூ ற் றொன்பதி லக்ஷதீதி ௮ன்பத் தெண்ணாபிர த்தி நானூறு காதவழி சா ணும். பினனையும் (மியைப் பிளந்து முன்பவனியிலே (பிருக் கிற அளவு சரியாயிருக்கிறதோ வில்லையோவென் றொப்பு விக்கிறதற்குச் சாஸ்திரக்தின்படியே புண்டையினுடைய மையக்கம்பிபின் பாதியைக்கொ.ணு ண்டையினுடைய வ ளையத்தின் பாடுயைப் பெருக்கின லப்போது வுண்டை யிரண்டாய்ப் பிளந்து மே தபவனியிலே யுண்டானதெல்் லாங் காண்பிக்கும், ஆன படியினுலே புமிமினுடைய வளை யத்தை யிரண்டாய்ப் பிளக்கவேணும், அப்போது பூமி வளையமாகிற 7020 காகவழியை பிரண்டாய்ப் பிரித்துப் போட்டா லொருபங்கலே 3,960 காசவமிகாணும். இப்ப டிப்பட்ட 9000 காதவழியைப் புமியிவடைய மையக்சம்பி யின் பாதியாகிற 1,200 காசவழியைக்கொண்டு பெருகடினா லப்போது பூமி யிரண்டாப்ப் பிளந்து மூன் பவனியிலே 49,89,000 சாற்பச் தொன்பழி லகத்தி யெண்பத்தொன்ப 

இினாயிரத்தி யறு நாறு காதவழி. கடைசியிலே பூமியேல் லா முன பக்கமுமுள்ளேயும் புறத்தியிலேபு மெல்லாமாக 
5966,25,38,000 எண் ணா ற்று முப்பசத்தெட்டுகோடி யே யிரு பதிகைந்து லக்ஷத் திருபத்தெண்ணாயிரங் கா sas wos டென்று சொன் னோமே, இப்படிப்பட்ட விசேவ.தீதை மொப்புவிக்கச் தீக்கதாகச் சாஸ்திரச்தின்படியே யறிய வேண்டினதாவழு: உண்டையினுடைய மேற்புக்கமெல்லா
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மூன்றாகப் பிரித் இப்படிப்பட்ட மூன்று பங்கி லொரு 
பங்கை யுண்டையினுடைய மையக் கம்பியைக்கொண்டு பெ 

ருக்கனா லப்போது உண்டையின் புறத் தியிலேயு முள்ளே 
ப முண்டானதெல்லாங் காணும். இந்தப்பிரகாரமாகப் பூமி 
(பினுடைய புறத்தியிலே புண்டானசெல்லாம் 1,99,58,400 
கோடியே தொண்ணூற்றொன்பது லட்சத்தி ௮ன்பத் 
தெண்ணாயிரத்தி கானூறு என்று சொன்னோமே, யதுக 

யெல்லா மூன்ருய்ப் பிரித்த;ப்போட்டால் மூன்றிலொ 
ருபங்கு 00,52,800 அறுபத்தாறு லட்சத்தி அன்பத்தி ரண் 

டாயிரத்தி யெண் ஹாறு காதவழி காணும். இப்படிப்பட்ட 
00,52,800 அறுபத்தாறு லட்சத்தி ௮ன்பத்தி ரண்டாயிரத் 
SB Quem aor காதவழியைப் பூமியினுடைய மையக்கம் 
பிபின் பா தியாகறெ 1,200 கா.சவழியைக்கொண்டு பெருக்கன 
லப்போஅ பூமியின் புறத்தியிலேயு முூள்ளேயு முண்டான 
தெல்லாம் 896,95,88,000 எண் ஹாற்று முப்பத்தெட்டுகோ 
டூயே யிருபத்தைந்து லட்சத்தி யிருபத் தெண்ணாபிரங் 
காதவழி காணும். ஆனபடியினாலே பூமியினளவு பிரமா 
ணத்தைச் சால்திரக்தின்படியே யொப்புவித்தாப்போலே 
யாச்சுது. இற்றைவராக்கும் வளையத்தையு முண்டை 
யையு மளந்து பார்க்கிறதற்குச் சொன்ன நிதானத்துக்கு 
மேலான் காரணங்களை யிங்கே சொல்லாதிருந்தாலும் பூமி 
யினுடைய பிரமாணத்திலே காம் சொன்ன நிதானத்தைச் 
சகலமான வுண்டைகளிலேயும் வளையங்களிலேயுங் கண்க 
ளுக்கு முதலாய்த் திருஷ்டாந்தமாக வொப்புவிக்கலாம். 

இவைகளெல்லா மிப்படியிருக்க இந்தச் சமைகளிலே 
யுண்டான புாராணங்க ளலக சக்கரம், கணக்கதிகார முத 
லான புஸ்தகங்களிலே யமேகர் தப்பறைகளுண்டென் றெ 
ளிதா யொப்புவிசக்கலாம். அதெப்படியென்றால், போன 
அதிகாரங்களிலே பூலோகத்இினுடைய அளவு பிரமாணத் 
தைச் சாலஸ்திரத்தின்படியே கெட்டியுள்ள நியாயங்களினா 
லே யொப்புவித்தாயிற்று, ஆனபடியினாலே காம் சொன 
னவைகளுக்கு விரோதமாக யாதாமொருவன் வேறே விசே 
ஷங்களைச்சொல்லுவானா௫ லவரசியமாயவன் பொய்யனென் 
பதற்குச் சந்தேகமில்லை. இவைகளெல்லா மிப்படி.பிருக் 
க இந்தச் மையிலே யுண்டான புராணங்க ளூலக சக்கரங்
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க்ள் கணக்கஇிகொாரங்கள் முதலான புஸ்தகங்களிலே Cart 
கஞ் சதிரமா யிருக்றெதென்றும், நிகளமா யிருக்கிறதென் 
றும், இந்தப் பூமிக்குள்ளே கலந்திருக்கிற கட. லகேகம் Cut 
சனை யகலமென்றும், ஏல தீவுக ளகேகம் லக்காத நிகள 
மா பிருக்கிறதென்றும், சில கோட்டைகள் முதலா யே 
க லக்ஷம் யோசனை யகலமும் நிகளமுமா யிருக்கிறதென் 
௮ம், இது முூகலான அபத்தமான விசேஷங்களைச் சொல் 
லியிருக்கின்றமையால் அவைகளை யெல்லாஞ் சொன்ன 
வர்கள் ஒன்றிற் இனவினாலாவது ஒன்றில் பரியாசத்தின 
லேயாவத இவைகளையெல்லாம் விதித்தார்களென்று ௮வ 

சியமாய்ச் சொல்லவேண்டி யிருக்கின்றது, இதெல்லா ம 
இகமாய் விளங்கத் தக்கதாகப் பற்பல புஸ்தகங்களிலே 
சொல்லியிருக்கிற சில விசேஷங்களைச் சொல்லிக் காட்டு 
வோம். அ௮தெப்படியென்ரால், இது நாவலன் பெருந்தீவு. 

இனிச் சமுத்திர அளவு வருமாறு, முதற்கடல உப்புச் ௪ 
மூத்திரம். இதன் நிகளம் 48,00,000 சாற்பத்தெட்மி லக்ஷம் 
யோசனைதாரம். இதின் குறுக்கு 1,00,000 லகூம் யோச 
னை தூரம். இதற்குப்பெயர் சம்புத்தீவு. இதற்கப்புறங் க 
ருப்பஞ்சாற்றுக்கடல, இது 900,000) இரண்லெக்ஷமம் யோ 

சனையகலம். இதற்குப்பெயர் சனமலித்தீவு, இதற்கப்பு 
றம்,மதுச் சமுத்திரம். இது 4,00,000 காலுலக்ஷம் யோச 
னையகலம். இதற்குப்பெயர் பிலசக்தவு இகதற்கப்புறம், 

தயிர்சமுத்திரம். இது 8,00,00/) எட்டு லக்ஷம் யோசனை 
யகலம், இதற்குப் பெயர் குழசத்திவு. இதற்கப்புறம்; ம 
கா Mayon பள்ளிகொண்டிருக்கிற திருப்பாற்கடல், இ 
௮ 92,00,000 முப்பத்திண்டு லட்சம் யோசனை யகலம். 

இதற்குப்பேர் சகரத்தீவு. இதற்கப்புறம், கெய்ச் சமுத்திரம் 
சுத்தசலம் இது 900,000 இரண்டு லட்சம் யோசனை, இ 
தற்கப்புறம்; ௮ப்புச் சமுத்திரம்: 44,00,000 OT Hus Hor gy 
லட்சம் யோசனை யகலம். இஅ௮ புட்காச்சுத்திவு. இந்தச் ௪ 

முத்திர மேழுக்கு மப்புறம். சக்கரவாளகரிக் கோட்டை, 
இதத்குக்குக் குறுக்கு விட்டச் ௪முத்திரமளவு 9,54 00,000 
இரண்டுகோடியே ஓம்பத்துகாலு லட்சம் யோசனை, ௪ 

மூத்திவெளி நடுத்தீவளவு 1,57,00.000 கோடியே ஐம்பத் 
தேழுலட்சம் யோசனை. ஆக இழக்கு மேற்குக்கண்ட௮ு 

9,80,00,000 ஞன்றுகோடியே எண்பது லட்சம் போசனை
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தாரமென், DG கோட்டைக்குச் சுத்தளவு 10,00,49,000 
பத்து கோடியே நாற்பத்து மூவாயிரம் போசனை தூர 
மென்றுஞ் சொல் லுவ.அந்தவிர இதற்குமேற்பட்ட. விசே 
QAO மந்தந்தப் பிரபந்தங்களிலே சொல்லியிருக்கிற 
௮. ஆனபடியினாலே அந்தப் பிரபந்தங்கள் முூகலான 
புஸ். தகங்களெல்லாந் தப்பறைகளினாலே நிறைந்திருக்கின் 
ற தென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை. அதெப்படி யென்றால், 
இப்படிப்பட்ட விசேஷங்களை மெய்யான சாஸ்இரத்தின் 
படியே யறிவித் இருந்தா லிந்ச விசேலங்களுக் செல் 
லாந் தகுந்த காரணங்களையும் நியாயங்களையுஞ் சொல்லிக் 
காட்டி. யிருக்கவேண்டி௰த. நாமோவெனில், இந்தப் பூ 
லோகத்தினுடைய அளவு பிரமாணசக்தைச் சொல்லும்போ 
அ யாவரும் நழ்பத்தக்கன பிரகாரத்துக்குக் கெட்டிபுள் 
ள நியாயங்களையுங் காரணங்களையும் திருஷ்டாந்தரங்க 

ளையும் வெளிப்படுத்தினோம். மேலும் நாமெழுதின லோ 
கத்திவுடைய அளவு பிரமாணத்தை ஸ்திரமான நியாயங்க 
ளினாலே யொப்புவித்த.துமல்லாம லிந்தப் பூலோகத்திலே 
யங்கங்கே திரிகிற வெண்ணப்படாத சனங்களும் பிரத்திய 
௯மாப்க் கண்ணாலே பார்க்கிறார்கள், ஆனா லிந்தச் சமை 
யிலுள்ள பிரபந்தங்களிலே யெழுதியிருக்கிற பூலோகத்தி 
னுடைய பிரமாண விஷயங்களை இதுவரையி லொருவருங் 
கண்டதுமில்லை. இனி காணப்போடிறதுமில்லை. ஆகை 
யா லிந்தச் ”மையி லிருக்கெற சனங்கள் வணங்குகிற தே 
வர்களே முன்சொல்லப்பட்ட விசேஷங்களை வெளிப்படுத் 

தி யிருக்கவேண்டியதென்று யாதொருவன் சொல்வானா 
கில் ௮வன் தன்னையல்ல ௧னஅ தேவர்களையே தப்பறைக் 
காரரான்று காண்பிக்கிறான். அ௮தெப்படியென்றால், மெய் 
யான சாஸ்இரத்துக்கு விரோதமான காரியங்களை யாதொ 

ருவன் சொன்னா லவசியமாய்ப் பித்தலாட்டக்கானென்ப 
திற் சந்தேகமில்லை. மேலும் முன் சொல்லப்பட்ட வபத்திப் 
களை யிந்தப் பூலோகத்திலிருக்றெ சனங்கள் சானே சொ 
ன்னார்களென்று சாதிப்பவலும் கெட்டியுள்ள நியாயங்களி 
னாலே தப்பமைக்காரனா யிருக்கிறானென மெப்புவிக்கலாம். 
௮தெப்படியென்றால, இத்தனைகோடி. காதவழி தூரமா யி 

ருக்கி தீவுகளையுஞ் சமுத்திரங்களையும் கோட்டைகளையும் 
பார்க்கிறதற்கு லட்ச வருவ.த்.தக் கஇகமாய்ச் செல்ஓும்ப
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டி.யாயிருச்ச இப்படிப்பட்ட வபத்தங்களைச் சொல்லுகிறது 
பரிபூரண தப்பறையா யிருக்கிறதென்பதற்குச் சந்தேக 
மென்ன? இதல்லாமல் தயிர்ச் சழுத்திரத்துக்குள்ளே 6 
டக்கிறதெப்படி? இப்படிப்பட்ட விசேலஙகளை வற்னிக் 
கிறதிலே பரியாசம்பண்ண மனஅண்டானால் பரமண்ட. 
லதீஅக்கும்; புமிக்கு மொன்றாய்ப் பரியாசம் பண்ணலாமே. 
இதல்லாம லிக்தச் ”மைகளிலே சமுத்திரதீதினுடைய நிக 
ளத்அக் களவில்லையென்றும், வடசமுத்இரங் காணவில்லை 
யென்றும் எல்லாருஞ் சொல்லுகிறார்கள். இப்படிப்பட் 
ட விசேஷத்தை முடிலரைக் கேட்டா லிதற்கான பிரத்தி 
யுக்சாரஞ் சொல்லுவார்கள். அவ்வண்ணமே வடக்கே 

யுண்டான சமுத்திரத்தினுடைய முடிவிலே முகலரென்கி 
ற சனங்க எிராச்சியபாரம் பண்ணுகிறார்கள். இதைக் கண் 

லே பார்க்க மனஅண்டானால் நல்லகாற்றடி.க்கிறபோது 
கப்பலின்மேலேறி வடக்கேபோனா லொரு மாதத்துக்குள் 
ளே ௨ட சமுத்திரத்தின் முடிவைப் பிரத்தியட்சமாய்கீ கா 
ணலாம். இதெல்லா மிப்படி யிருக்கையிலே சழுத்திர வ 
மியி லொருமாத தாரமாயிருக்கிற இமையைக் காணமாட் 
டாதவர்களும் இப்படிப்பட்ட மை யில்லையென்றுஞ் ௪ 
முத்திரத் துக்கு முடி.வில்லையென்றுஞ் சொல்லுகிறவர்க 
ளும் மேற்கேயிருந்து கழக்கேபோனால, பாற்கடல், மெய்க் 
கடல், தயிர்க்கடல், மதுக்கடல், சக்கரவாளடரிக்கோட் 

டை யென்னும் இது முதலான ஸ்தலங்களுண்டென்றும், 
அவைகள் அ௮கேகங்கோடி காதவழியென்றும் எப்படி கண் 
டுபிடி த்தார்கள்? இப்படிப்பட்ட வபத்தங்களை யாக்ஷேபிக் 
இறதற்கு வேறே யகேகங் கெட்டியுள்ள நியாயங்க ளுண் 
டாயிருந்தாலும் இதுவரைக்கும் நாம் சொல்லிக்காட்டின 
தே போரும். 

இப்போது சந்திர சூரியன் முதலான கிரகங்களுக் 
குண்டான வாச்சரியமான விசேவங்களை யிங்கே சொல்லிக் 
காட்டவேணுமாகில் அதற்காக விஸல்தாணமான பிரபந்தங் 
களை யெழுதவேண்டியிருக்கும். ஆனால் நாமிதிலே புலோ 
கத்தினுடைய அளவு பிரமாணத்தை மாத்திரம் வெளிப்ப 
முத்த காற்பரியமா யிருந்தமையா லவைகளைச் சரியானப 
டியே வெளியாக்கினோம். ஆகிலும் சந்திர சூரியன் முத
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லான ஈக்ஷத்திரங்களுடைய ௮ளவு பிரமரணங்களைக் கெட் 
டியுள்ள சில நியாயங்களினாலே மாத்திரம் ஓப்புவிப் 
போம். ஆகையால் இந்தச் €மையிலே வழங்குகிற பூர் 
வ்க சாள்திர புஸ்தகங்களிலே புண்டானவைக எெல்லாம் 
அபத்தமான வி?சஒங்களென்று வெளியாகின்றது, ஆனா 
லிதெலலாம் ஈன்றாய்க் கண்டுபிடிக்நறெதற்குச் சாஸ்திர மறி 

யாதவர்களுக்கு மிகவு மருமையா யிருந்தாலும் புத்திகூர் 
மையுள்ளவர்ச ளெவ்வளவாகிலுங் கரஇப்பார்களென்று ஈம் 

புறோம். அதெப்படியென்றால், முக்கோணலைச் சாஸ்தி 
ரதீதின்படியே யறியவேண்டினதாவது, செவ்வே &ற்றுள் ' 
ள முக்கோணவிட்டத்திலே மூன்றுபக்கமு மூன்றுமலையு 

முண்டென்று பிரசத்தமா யிருக்கறதே. ஆனாலிப்படிப் 
a பட்ட இம்மூன்று மூலைகளுக் குள்ளேயும் 

மூன்று பக்கங்களுக்குள்ளேபு மூன்று வி 
சேஷங்களுடைய சாஸ்திரங்களை யறிக்இருந் 
தால் வேறே விசேஷங்களைச் சொல்லிக் 

காட்டலாம். அதெப்படியென்றால், முக்கோண விட்டத் 
திலே யொருபக்கழு மிரண்டுமூலையும் ஒன்றி லிரண்பெக் 
கழு மொரு மூலையு மறிந்திருந்கால் வேறே மூலைகளையும் 
வேறே பக்கங்களையுஞ் சாஸ்இிரத்தின்படியே கண்டுபிடிக்க 
லாம். இந்தப் பிரகாரமாக மூன்றாங்கோட்டிலே - ௧ - இருக் 
இற மூலையும் - ஐ - ௪- பச்கமும்- ௧-௩-பக்கமு மறிர்திருந்தா 
லிப்படி ப்பட்ட முக்கோண விட்டத்திறுண்டான வேறே 
பக்கத்தையும் வேறே பிரண்டு மூலைகளையு மறியலாம். இச் 

தீப் பிரகாரமாக மற்றப் பக்கங்களிலேயு மற்ற ஜலைகளிலே 
யும் யோடிக்கலாம். இப்படிப்பட்ட மெய்யான விசேவு, 
மானது முக்கோணற் சாஸ்திரத்துிலே தப்பில்லாத நியா 
யத்தனாலே யொப்புவிக்கப்பட்டதா யிருக்கிறதுமல்லாமற் 
சாஸ்இரமறியாதவர்களுக்கு முதலாய்ச் சகலமான கோணல் 
களிலே காண்பிக்கலாம். இந்த ௮ஸ்இவாரத்தைக் கண்ட 
றிர்தவர்கள் பாம சூக்ஷா£பிப்பிராயத்துலே ராம் வெளிப்ப 

Os 99 பரமண்டலங்களுடைய சக்கரங்களை யெவ்வளவா 
கிலு மறியலாம். 

சர்இரனுடைய அளவுப் பிரமாணத்தை மாத்திரஞ் 
சொல்லிக் காட்டுவோம். சந்தினானது வடபக்கத்திலே யா
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னாலுந் தென்பக்கத்திலே யென்கிலுஞ் சாய்ந்திருக்கும்போ 
அ மத்தியான சக்காத்திலே செவ்வே வந்திருக்கிறதென்.று 

விசாரிச்துக்கொள், ௮ப்போது சாஸ்திர வெத்தனகத்தைக் 

கொண்டு தெரிசன சக்கரச்இின்மேலே யேறின சந்திரனு 
டைய வுயரத்தைப் பார்க்கதற்குப் பிற்பாடு சந்திரனிருக் 
இற ஸ்தலத்துக்கும் தலைமேலே யிருச்கிற வுயாத்துக்கு' 
மெத்தனை படி யுண்டென்றறியலாம். ஆனால் புமி2மலே 
யிருக்கிறவன் சந் இரனைப் பார்க்கும்போது சந்திரனிருக்கிற 
மெய்யான ஸ்தலத்தைப் பாராமற் சந்தூளைத் தாழ்த்தின 
இினாலே யப்போது சந்திரனுடைய அகலத்தி னயஈத்திலே 
சமசக்கருக் சகெம்மாக்திர முண்டென் நறியலாம். eI 
போது சந்திரன் சுபாவமாயிருக்கிற ஸ்.தலத்.தக்கும் பூமி 
மேலே யிருக்கிறவனுக்குக் சாண்பிகிற NSS HE Fb Carp 
Meow aramid, இப்படிப்பட்ட வேற்றுமை முக்கோணலி 

லே தெரிசன ஞூலையென்று சொல்லப்படும். இகந்தப்பிர 
காரமாக முந்தினகோட்டிலே - க- மூலை தெரிசன epee. 
இக்தப்பிரகாரமாக- ௧-௪- பக்கஞ் சந்திரனுக்கும் புமிமே 
லேயிருக்கிறவனுக்குந் தூரத்தைக் காண்பிக்கிறது. ௧-௱- 

ச-பக்கம் புமி மையத்துச்குஞ் சர்தினுக்கு மெக்கனை தா 
மென்று காண்பிக்கிறது. ௩- ௪ - பக்கம் புமியினுடைய 

மையக் கம்பியின் பாதியாகிற கதிரினுடைய வடையாளம், 
இதற்கப்பா லறியவேண்டினதாவ, சந்திரனான.து மத்தி 

யான சக்கரத்துக்கு வந்ததற்ருப் பிற்பாடு மேற்கே யி 
றங்கிச் தெரிசன சச்காச்தின்்மேலே வரும்2பாஅ தெரி 
சன சக்கர மெத்த வதிகமாச்சுது. ஆனால் சக்திரனுடை 
ய வளையத்தின் மையம் புமியினுடைய மையத்துக்கு வேற் 
அமையா யிருக்கெறதினாலே சில சமயங்களிலே சர் இரனான 
௮ பூமியின் இட்டவிருக்மும், சில சமயங்களிலே தரமா 
யிருக்குமென் றறிவாயாக, அப்படிப்பட்ட வேற்றுமை 
கண்டுபிடிக்கிற வகையேதென்றால், சந்திரனானது தன்னு 
டைய வளையத்இனுச்சத்திலே பிருக்கிகிளஞலே யப்போ த 
தினுடைய கம்பி கொஞ்சமாய்க் காண்பிக்கும். £ழ்த்சர 
மான ஸ்தலத்திலே யிருக்கும்போ தகினுடைய கம்பி பெரி 
யதா யிருக்கும். இதெலலா மிப்படியிருக்கையிலே சந்தி 
சனா அ முன்சொல்லப்பட்ட &ழ்த் தரமான ஸ்தலத்திலே 
வந்திருக்கும்போது தெரிசன சக்கரத்திலே பட்டுதென்று
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விசாரிச்துக்கொள். அப்போது சரஸ்திரிகள் தெரிசன 
மூலை யொருபடியும் ஒரு படியினுடைய ஆறுபங்கு மி 
ருக்கிறதென்றுஞ் சொல்ஓூரர்கள். இதெல்லாம் ஸ்தா 
பிதீததற்குப் பிற்பா டிரண்டு கோட்டிலே யுண்டான மு 
க்கோணலை நன்றாய்ப் பார்த். தக்கொள். இப்படிப்பட்ட 

ee sran No, (pss முந்த- ௧ - என்கிற தெரிசனமூ 
லையை யறிந்திருக்கிறாப்போலே யாச்சுதே - ௪- மூலை பிரத் 
இயக்ஷமா யிருக்கிறது, ௮வ்வண்ணமே தெரிசன சக் 
கரத்தின் மேலேயிருந்து பூமியினுடைய கம்பி நுனியி 

லே விழுகிறது. இந்தப் பூமியினுடைய நுனியோடு 

கூட MUG waren மூலைபண்ணும். அவ்வண்ணமே 
யொரு &ற்று மேலே சாயாமற் செவ்வே விழுற வேலே 
ற்று முந்தின &ற்றோகெடத் தொண்ணூறு படியுள்ள 
மூலைபண்ணும். பின்னையுங்-ங-மூலை யெளிதாயறியலாம். 
அதெப்படியென்றால், சகலமான முக்கோணலிலே் யுண் 
டான மூன்று மூலைகளெல்லாங்கூட நாற்றெண்பதஅபடி. 
யாகும். ஆனபடியினாலே-௧-என்கிற தெரிசன மூலை யொ 
ரூபடியும் ஒரு படியினுடைய ஆறுபங்கு மிருக்கையிலேயும் 
௪-மூலை தொண்ணூறு படியு மிருக்கையிலேயு மவசியமாய் 
ங-மூலை யெண்பத்தொன்பது படியும் ஒரு படியினுடைய 
௮ன்பத்தினாலு பங்கு மிருக்கும். கடைசியிலே - ௪- ௩-பக் 
கம் பூமியினுடைய மையக்கம்பியி னடையாளமா யிருக்கிற 
தினாலே பூமியினுடைய பிரமாணக்தைச் சால்திரப்படியே 
யறிந் இருக்கிறோம். ஆனபடி.யினாலே :பிரண்டாங் கோட் 
டிலே மூன்று மூலையும் ஒரு பக்கமூ மறிந்திருக்கிறாுப்போ 
லே யாச்சுதே, இதெல்லா மிப்படி. யிருக்கையிலே முக் 
கோணற் சாஸ்திரத்தின்படியே சந்திரனுக்கும் பூமிமேலே 
யிருத்கெறவனுக்கு மெத்தனை தூரமுண்டென்று ௧க- ௪ - 
பக்கத்தைக் கொண்டறியலாம். அதெப்படி யென்றால், 
ஒருபடியும் ஒரு படியினுடைய வாறு பங்குமுள்ள தெரி 
சன மூலையானது பூமியின் மையக் கம்பியினுடைய பாதி 

யாகிற-௩-௪-பக்கத்துக்குச் சமானமா யிருக்குமாப்போலே 

யெண்பத்தொன்பது படியும் ஒரு படியினுடைய ௮ன்பதீ 
து நாலு பங்குள்ள-௪-ஏன்கிற மூலையினுடைய கதிரான்து 
சர்திரனுக்கும் பூமிமேலே யிருக்கிறவனுக்கு மெத்தனை 
FAT (pat O_o Di ௮டையாளமா யிருக்கற-௧ - ௪- பக்கத்
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அக்குச் சமானமா யிருக்கும். ௮ப்போது ௧-௪- பக்கத்துக் 
குப் பூமிபினுடைய மைபக்கம்பியின் பாதி ஐம்பதீதிரண் 

டு பிறக்கும். ஆனபடியினாலே பூமி மையக்கம்பியின்பா 

தி 1200 காதவழி யிருக்கும்போ இப்படிப்பட்ட காதத்மை 
ஐம்பத்திரண்டைக்கொண்டு பெருக்கினால் 03,520 காதவ 
(திபிறகீமும். ஆசையால் அவ்வளவு தூசமுண்டென்று 
சொல்லவேண்டி. யிருக்கற௮. சந்தூனோவென்றால் வளை 
யத்தினுடைய வுச்சத்தி லிருக்கும்போது தெரிகன ௪௫ 
க.ரத்தின்மேலே பட்டாலப்போது தெரிசனமூலை யொரு 
படியினுடைய ஐம்பத்திரண்டுபங்கு மாத்திர மிருக்கிறபடி. 
யினாலேயப்போது சந்திரனுக்கும் பூமியிவுடைய மையக் 
கம்பியின்பாஇக்கும் 06 படி.பிறக்கும். ஆனபடியினாலே : — 

பூமிக்குஞ் சந்இரனுக்கும் ... ௨... 88100 
சூரிய சக்கரத்தின் மேற்பக்கத்னுக்றும்.. “++ 95,60,800 

உயுதன்சக்காத்தின் மேற்பக்கத்துக்கும் ... 1,36,93,680 

உ வெள்ளிசக்கரத்தின் மேற்பக்கத்துக்கும் ...1,02,77,010 
, செவ்வாய் சக்கரத்தின் மேற்பக்கச் துக்கும் 5,04,00,800 
உ வியாழத்தின் மேற்பக்கத் துக்கும் ...  -+-5,99,15,520 
உ சனியின் மற்பக்கத்துக்கும்.. wee eee 1189202800 

உரூரியனுகீகும்  ... ee 90,00,000 

” caps Brosh ob 88 ver vee 25,20,00,000 

பூமியின் சுற்றளவு . ன் vee baa 7,920 

பூமியின் மையக்கம்:. Les ப ieee 9520 
பூமியின் புடுச்திப்பக்கமேல்லுரம். கடட டட 1,99,58,400 

பூமியைப் பிளந்தால் மேற்பக்கத்திலே... ... 49,89,600 
பூமியுள்ளேயும் புறத் திலேயும் எல்லா௮ளவும் 898,25,28,000 
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சாஸ்திரத்தின்படியே இதின்கடை.சியில் வைத்குிருக் 
ற விர்தச் சோ இ சக்கரங்களுக்குப் பரம சூட்சமென்கிற 

பெரிடிவிறதற்குக் காரணமேதென்றால், பரமண்டலங்களி 

லேயும் பூமண்டலத் இலேயு மூண்டான பாம ரகசியங்களை 

முன்சொல்லப்பட்ட சக்கரங்க ளாச்சரியமான வெழுங் 
கோடே வெளிப்படுகிற தினாலே சாஸ்திரத்தின் படியே வ் 

இக்சப்பட்ட விர்தச் சக்காங்கள் பரம சூட்சமென்று சொல் 
லப்படும். பின்னைய மனுஷஒராலே யுண்டாக்கப்படலான 
வெத்தனங்களுக்குள்ளே இந்தச்சக்க£ங்க ஞத்தமமான 

வெத்சனமா பிருக்கிறதினாலே நியாயத்தின்படியே பரம 
ரசூட்சமென்று சொல்லலாம். ஆனா லிந்தப் பாமசூட்சதீ 
இனுடைய பிரயோசனத்தை வெளிப்படுதீதுகிறதற்கு 
முன்னே யந்தச் சக்கரங்களுடைய பேணயும், இப்படிப் 
பட்ட பேரிடுகிறத ற்குக் காரணத்தையுஞ் சங்கேஃபமாகச் 
சொல்லிக்காட்டுவோம். 

மூந்தமுந்த விந்தப் பரம சூட்சத்திலே முந்தின சக்க 
ரம்னது தரிசன சக்கரமென்று சொல்லப்படும். இதற் 
ருக் காரணமேதென்றால்: மனுவஷினானவன் நன்னைச் சுற் 
றிக்கொண் டிருக்கிற பரமண்டலங்களைப் பார்க்கிறபோது 
௮5த மண்டலங்க ளெல்லா முடிவிலே யொரு வட்டச் 
நதைப்போலே கண்களுக்முக் காண்பிக்கிதனாலே யதுக 
ளூகீ் கடையாளமாக வைத்திருக்கிறது தரிசன சக்கரமென 

௮ சொல்லவேண்டி. யிருக்கிறது. இரண்டாஞ் சக்கரமான 
அ மத்தியான சக்காமென்று சொல்லப்படும். அதெப் 
யடி. யென்றால்: சூரியனானலு இந்தச் சக்கரத்துக்கு 

யந்திருக்கும்போது மத்தியானமா யிருக்கும். பின்னை 
'புஞ் சகலமான நட்சத்திரங்களசுடைய ௮யநத்தின் மத்தி 
யானக்தை இந்தச்சக்கரங் காண்பிக்கிறதிஞலே இந்தச் 
௪ம்சரத்துக்கு மத்தியான சக்கரமென்று பேருண்டாச்சு 
லூ.  மூன்றாஞ் சக்காமாவத சமசக்கரமென்று சொல்லப் 

படும். இதற்குச் காரணமேதென்றால்: சூரியனானது இந் 
தச் சக்காத்துக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறபோது சர்வலோ 

கத்திலே இராவும் பகலுஞ் சரியாயிருக்கிறது, நாலாஞ் 
௪க்கரமாவது இராசி சக்காமென்து சொல்லப்படும். இ 
தற்கு நியாயமேதென்றால்: இந்தச் சக்கரத்திஷே பன்னி 
மணடு இரா சுரூபங்களுமிருக்கிுறநினாலே இராச் சக்
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கரமென்று சாஸ்இரிகள் சொல் ஓகிறார்கள். இதிலே யறிய 
வேண்டியதாவது: இந்த இரா?ிச் சக்கரத்தி னடுவிலே 
இராண சகச்காமுண்டு இதிலே சந்திர சூரிய சராணங்கள் 
வருகிறதினாலே கிராண சக்கரமென்று சொல்லவேண்டி. 
யிருக்கிறது, ஜந்தாஞ் சக்காத்துக்குப் பேரேதென்றால்: 
சம சக்காத்தைப் பிரிக்கிற சக்கரமென்று சொல்லுவார் 
கள். ஆராஞ் சக்கரமோவென்றால் நிறுத்து சக்கரத்தைப் 
பிரிக்கிற சக்காமென்று சொல்லப்படும். இந்த வாறு பெ 
ரிய சக்கரங்க ளல்லாமல் நாலு சின்ன சக்கரங்களுண்டென் 
ஐறிவாயாக, முந்தின விரண்டு சக்கரங்களுக்குப் பேரே 
தென்றால் நிறுத்து சச்கரமென்றுச் இருப்பு சக்கரமெண் 
அஞ் சொல்லுவார்கள். இதற்குக் காரணமேதென்றால் : 
சூரியனானது அங்கே வந் சேர்ந்திருக்கும்போ௮ தன்னை 
நிறுத்தி பப்பாலே போகாமல் தன தயநத்தைத் இருப்புகிற 

தினாலே இந்த விரண்டு சக்கரங்களும் நிறுத்து சக்காமென் 
அந் திருப்பு சக்காமென்றுஞ் சொல்லப்படும். வேறே இ 
ரண்டு சக்காங்களுக்குப் பேரேதென்றால்: நனிச் சக்கரங்க 
ளென்று சொல்லுவார்கள். இந்த நனிச் சக்கரங்க ளி 
ரண்டிலே யொன்று வடபக்கத்திலேயு மற்றொன்று தென் 
பக்கத்திலேயும் ஸ்தரபித்திருக்க.து. கடைசியிலே இந்தச் 
சக்காங்களடங்கிய உண்டையானது பூமியினுடைய வடை, 
யாளமாயிருக்கிற.து, இந்தப் பூமியையுஞ் சக்கரங்களையுங் 
சோர்க்கிற கம்பிக்குப் பேரேதென்றால்: சக்கர அனிக் கம் 
பியென்று சொல்லலாம். அதெப்படியென்றால்: இந்தக் 
கம்பிரினுடைய விரண்டு முடிவிலே சக்கரங்களெலலாம் 
அனி யசையாம லசைகிற ௪. இஅவணாக்குஞ் சங்க்ஷே 

பமாக வெளிப்படுத்தினோேம். இப்போதந்தச் சக்கரங்களி 
லே யுண்டாடிற பிரயோசனத்தைச் சொல்லிக் காண்பிப் 
போம், 

முகலாவழு.-- தரிசன சக்கா மென்று சொன்னே 
மே, அதினால் வருகிற பிரயோசன மேதென்றால: (up 
தலாவது, இக்தச் சக்கரஞ் சர்வலோகச்சைய மிரண் 
டாய்ப் பிரிக்கெறது. 9-வது.--மேலான லோகத்தையுங் த 
மான லோகத்தையுங் காண்பிக்க, அதிலே காலங்களு 
டையவர்த்தமான மெல்லா மறியலாம், 9:வ, காற்றுக்



22 பரமருக்ஷாபிப்பிராயம். 

களுடைய வகையைக் காண்பிக்கிறது. 4-வ.௫.--சந்திர சூ 
ரிய நட்சச்திரங்கசுடைய வுதயத்தையு மஸ்தமிப்பையுங் 

காண்பிக்கிறது. 8-வஅ.--பகலினுடைய நாழிகைகளையு 

மிராவினுடைய நாழிகைகளையு மெந்த நட்சத்திர மெப் 
போது காணப்படுதென்றும் எந்தநட்சத்திர மொருக்கா 
அங் காணப்படுகிறதில்லையென்று மறியலாம். 6-வது.-- 
சக்கரங்களுடைய வுயரத்தையுஞ் சந்திர சூரிய ஈட்சத்தி 
ரங்களுடைய வுயரத்தையு மறிவிக்கின்றது. 7-வ.ு,-- 
பரம சூக்ஷதிதை ஸ்தாபிக்கிற பற்பல வகைகளையுங் காண் 
பிக்கின்றது. 8-வ௮,--அருணோதயச்தையுஞ் ௮ஸ்தமிப் 
பையுங் காண்பிக்கின்றது. 

மத்தியான சக்கரத்திலே வருகிற பிரயோசன மே 
தென்றால்: முதலாவஅ.--பகலுடைய நடுச்சாமத்தையு 
மெட்டுச் சாமங்களையுங் காணபிக்கிறலு. 2-வ.-- சந்திர 
சூரிய ஈட்சத்திங்கஞசுடைய பலச்தையு முயரத்தையும் 
நிர்க்கமனத்தையு மறியப்பண்ணுகிறது. 8-வ.௫.--அதிலே 

யூத்தம வுச்சதிஅக்குஞ் சகலமான ஈட்சத் இரங்களுக்கு மெத் 

தனை துூரமுண்டெனறு மறியலாம். 4-வது.--இழக்கேயு 
மேற்கேபு மிருக்கிற நட்சத்திரங்களுக் கெத்தனை தாரமென் 
ஐறியலாம், 5-வது,--இந்தச் சக்கரத்தின் ௮ுவச்கத்திலே 
நாட்களை யளக்அ பார்க்கிறார்கள். 0-வஅ.--ஓவ்வொரு ஸ்த 
லதீதுக்குத் துற்கை பென்கிற நட்சத்திர மெத்தனை புய 
ரமாயிருக்கிறதென் றநீயலாம். 7-வ3.--இரண்டு பட்ட 

ணங்களுக்கு நடுவே யெத்தனை தாரமென் றறிவதர் தவி 
£ வெநதெந்தப் பட்டணங்கள் கிழக்கே யிருக்கின்றதென் 
௮ம் எந்தப்பட்டணங்கள் கிட்ட விருக்கிறதென்று மறிய 
லாம் கடைசியிலே யறியவேண்டியதாவது: ஏண்ணப்ப 
டாத மத்யொன சச்கரங்களுண்டா யிருந்தாலு மதுகளை 
யெளிதாய்க் கண்டுபிடிக்கிறதற்கு 180 மாத்திர மத்தியான 

சச்கரங்களெனறு சாம திரிகள் சொல்லுகிறார்கள், அப்ப 
டூப்பட்ட மத்தியான சக்கரங்களுக்குள்ளே முந்தின சக்க 
ரத்தை யிருப்புத்தீவிலே யகேகம் பேர்கள் ஸ்தாபித்தார் 
கள். ஆனபடியினாலே யந்தத்இவுக்குந் இருச்சிராப்பள் 
ளிக்கு மெத்தனைதூரமுண்டென் றறியலாம் &வது.,-- 

இந்த மத்தியான சக்கரங்கள் நிமித்தமாகச் சந்திர சூரியக்
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பாணங்க செந்தப்பட்டணங்கரி லெப்போறு அவக்கு 
மேன் றறியலாம். 

இசாசி சக்கரத்திலே வருகிற யோசன மேடிதன் 
ஏல்: முந்த முக்த பன்னீரண்டி. ca mou Keni nous 
லாம். இப்படிப்பட்ட விராசிகளுந் நப பே 272 ுல? 
சமலும், மிஷிபம், மிதூனம், கற்நடகம், இங்கும், Karol, நா 

லாம், விரு ஷிகம், தணுஈ, மரம், கும்பம், கிராம், அ 5 வி 

ரசி பன்னிரண்டு இதிலான முநதினரா ள் வாக னுள் 
ளா உத்தரவிராசிகள், வேறெயாறுஈ தெச] ரசிகள். 

பின்னையு மதிலேயா,று ஏ.ுிற விராசியள், ஆறு இறங்குகிற 
விரரசிகள். ஏறுகிற விராசிகளுக்கருப் பேரேசிதன்றால: ம 
_ம், கும்பம், மீனம், மேஷம், ரிஷபம், மிரனம், இறங்கு 

விரரகிகளு குப்பேரதென்றால: கற்தடகம், சங்ாம், கன்னி, 

துலாம், விரு-்ஷிகம், தனுசு, எனறு சொல்லப்படும். அ 

தேதென்றால்: மார்கழி மாக மேறக்குறைய 2 ம இகடயிற் 
ஸரரிபன் தெற்கேயிருந்து அயக்தைத் தவக்? wore Rud 
மல பிரவேசம் பண்ணி ஆனிமாதம் 12 நிகி மட்டு மே 
ஐக்முறைய முன் சொல்லப்பட்ட ஆறு ஏ அிறவிராசகளி 

லே வடக்கு வழியாக CaS) yg மின் னம பறன்சொ 

லலப்பட்ட. ஆணிமாதம் 19௨ கற்கடக விராசிகளிலே பிர 

வேசம் பண்ணி மார்கழிமி” 19௨. மட்டு பயிற விராடந 
ளிலே யிறங்குகிறது.. பின்னையு மப்படி ப்பட்ட விராகிற 
விலே மெய்யான மிருகங்கரடைய ஈரூபங்களுண்டென்று 
விசாரிக்கவேண்டாம். ஆனால் சாஸ்இரிகள் நக்ஷத் இரங்க 

சோ ஈன்றாயறிகிறதற்மு அப்படிப்பட்ட. நஃஷத்டிரங்களுடை 

ப வகேகங் கூட்டங்களைத் தொருத்அ ஒவ்வோரு கூட்டத் 
அக்கு மிருகங்கசூடைய பே/கவிட்டு மனஇலே நன்ருபய்து 

தரிக்கத்தக்கசாக வெவ்வேறு நாமங்களை வி௫க்தார்கள் 

௮ப்படியே ரிவபமென்கிற விபாரியிலே யுண்டான கூட் 
டத்.துக்கு ரிவபமென்கிற பேரிட்டாப்போலே விருக£ 
மென்றாகிலுந் தேவாலயமென்றாட லு முப்பரிகையென்றாகி 

௮ம் பேரிடலாம் அதேனென்றுல் இரரசிகளானவைகள் ௮ 

தீதற் ப்பட்ட எக்தரூபம்சையானாலுங் கொண்டிருக்க 
வில்லை, இதற்கப்பாலறிய வேண்டினதாவது. ௮ந்தவிராசி 
களிலேயும் பற்ப்லவனேகம் கூட்டங்களிலேயு முச்)ிதமான 
aGss tmsor முண்டாயிருந்தாலு மிந்தச் சமையி
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லே யிருபத்தேழு நக்ஷத்திரமாத்திரம் பிரசான நக்ஷத்திர 
மென்று சொல்லுகிறார்கள். அதுகளிலே அசுபதி, பர 

ணி, மேஷ சுருபத்திலே யிருக்கிற_அ. கார்த்இகை, ரோகணி, 
மிருகசீரிடம், ரிஷபத்திலே யிருக்கிறது. திருவாதிரை, புகர் 

பூசம், மிதுனத்திலே யிருக்கிறது. ஆயிலியம், பூசம், கற்க 
டகத்திலே யிருக்கிறது. மகம், பூரம், உத்திரம், இங்கத்தி 
லேயிருக்கிறது, அஸ்தம், சித்திரா, கன்னியிலே யிருக்கிற 
அ. சோதி, விசாகம், துலாத்திலே யிருக்கெ.த. அனுலம், 
கேட்டை, விரு ஷிகச்இலே யிருக்கு.௮. மூலம், பூராடம், 
தீனுரிலே யிருக்கிறது, உத்திராடம், திருவோணம், அவுட் 
டம், மகரத்திலே யிருக்கிறது. சதையம், பூட்டாதி கும் 
பத்தி யிருக்கறஜ. உத்திரட்டா தி, ரேவதி மீனத்திலே 
(பிருக்கிறது. இதிலே யறிய வேண்டினதாவது ஓவ்வொரு 
ராசியிலே முப்பதுபடியுண்டென்று சாஸ்திரிகள் சொல்லு 

கிறார்கள். ஆனாுலொவ்வொரு ராசியினுடைய சுரூப மந்த 
(ப்பது படிமுழுதும் கிறையாததினாலே இட்டவிருக்கிம 
விராசிகளுடைய சல நக்ஷத்திரங்கள் முன்னும் பின்னும் 
agen Osram சொல்லுகிறார்கள். இதற்கப்பா லறிய 
வேண்டினதாவது. இரண்டி ராசிச் சக்கரங்களுண்டென்று 
சாஸ்திரிகள் சொல்லுகிறார்கள். அதிலொன்று காரணப் 
பபமண்டலத்திலே யிருக்கிறது. ஓன்று நட்சத்திர மண் 

டலத்திலே யிருக்கிறது, காரணப் பாமண்டலத்திலே 
(புண்டான விராசிகருடைய சக்கா மொரு கண்ட சீரா 
யொரு அ௮சைவினாலே இழக்கேயிருட்.து மேற்கேபோய்ச் 
௬ற்றிச்கொண்டு வருகிறது. நட்சத்திர மண்டலத்திலே 
புண்டான விராரிகளுடைய சக்காரமோ வென்றால், பற்ப 
ல வசைவினாற் சுற்றிக்கொண்டு வ௫ுகறதினாலே வருஷ 
சோறு மதிலே வேற்றுமை சாண்பிக்கிறது. இது நிமித் 

தமாகச் சந்திர சூரியன் முதலான கரகங்களொரு இராசியி 
Ca ORG nO sag சொல்லுகிறபோது காரணப் பர 
மண்டலத்திலே யுண்டான விராசியிலே யிருக்கிறதென் 
நர்த்தமாகும். பின்னையு மறியவேண்டியதாவது: இந்த 
விராசிகளுடைய சக்கரம் பன்னிரண்டுபடி யகலமாயிருக்கி 
ற. இதற்குக் காணமேதென்றால், ஏழு சரகங்க ளிக் 
தச் சக்காத்தின்ேழே யசைந்திருக்கிறதினாலே பன்னிரண் 
டுபடி. யப்பாலே போகாம லர்தச் சக்கரத்துக்முப் பன்னி
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ரண்டுபடி. யகலமாச்சு,௪. ஆனால் சில சம்யங்களிலேசெவ் 
வாரய்க்கரகமும், வெள்ளிக்கரகரம் பதிைபடி மட்டும் 
போமென்றறிவாயாக, கடைசியிலே இராசிகளஞடைய சக் 
கரதீதி னடுவிலே சராணங்களடைய சக்கர முண்டென்று 
சொன்னோமே. அதெப்படியென்றாற், சூரிபனுடைய மக் 

திய மிந்தச் சக்கரத்திலே யிடைவிடாம லசைகந்துக்கெொண் 

ருக்கிறதினாலே யவ௫ியமாய்ப் பூமியினுடைய நிழல் சூரி 
யனுக் கெடிராகக் காண்பிக்கும் ஆனபடியினாலே சக்தி 
னானஅ இந்தப்பூமி நிழலுக்குள்ளே பிரவேசம் பண்ணும் 
போது சூரியனாலே சந்திரனுக்கு வந்த பிரகாச மறைந்தி 

ரூக்ிறதினாலே சந்திர கிராணம்வரும். pips மதிலே 
பிரவேசம் பண்ணினால் மூழுக்கராணமென்று சொல்லப் 

டுபம். பாதிமாத்திரம் நிழலிலே புண்டானால் பாஇக்கிரா 
ண மென்று சொல்லப்படும், பின்னையும் அமாவாசி கா 

லத்திலே சச்தினனு கிராண சக்கரத்திலே யிருக்கிற 
சூரியனோடு சேர்ந்திருக்கன்்றமையாற் சூரியனுடைய பிர 
காசத்தை மறைக்கிறதினாலே சூரியக்கராணமாம். ஆனா ல 
திலே யறியவேண்டி.ய பரம விரகசியமாவது: சந்திரனான 
து தனது அயரத்திலே ராண சக்கரத்தில் மாதந்தோ 
அம் பன்னிரண்டுவிசை கொட்டா லப்போ.து மாதந்தோ 

அஞ் சூரிய கராணமொன்றுஞ் சந்திரக்கிராண மொன்.றும் 
ஆசவிரண்டு கராண மிருக்கலாம். ஆனல் பற்பல விதமா 
கச் சந்தானானது ராண சக்கரத்தைக் தொடுகிறதனாலே 
சில கமயங்களிலே மாத்திரங் சராணமுண்டா யிருக்கும். 
பின்னையுஞ் சந்திர சூரிபனுடைய யம் பாம்பைப்போ 

லே யிருக்கிறஇனாலே இந்தச் மையிலே கிராணம் வருகிற 
சமயத்திலே பாம்புகளினாலே வருகிறதென் றறியாமற் 
சொல்்ஓுகிருர்கள். அப்படிப்பட்ட பாம்புகளுக்கு இராகு, 
கேது, வென்டம பெயலனாயுமிட்டார்கள். வடபக்கத்திலே 

இராணம் வந் அதானால் இராகு கொட்டுதென்றும், தெனபஃ 
கத்திலே கிராணம் வந்அு.,சானால் கேது தொட்டுதென்றுஞ் 
சொல்லுகிழுர்கள். இதற்கப்பா லறியவேண்டிய தாவது : இ 
ராசிசக்காம் பன்னிரண்டு பங்காய்ப் பிரிக்கிமத ற்குக் காரண 
மேதென்றால், சக்தினான ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே பன் 
னிரண்டுவிசை சூரியனோடு சேர்ந்திருக்கிமதினாலே பன்னி 
ரண்டு பங்காய்ப் பிரித்தார்கள். பின்னையும் பன்னிமண்
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டிராரிபிலே யொவ்வொகு புயெத்துக் குண்டான 4, 
ணங்கள் நன்றும் ஹூன்மிராசிகளுக் குண்டென்று சொல 
அகிரர்கள், பின்னைய மூன் சொல்லப்பட்ட பன்னி 
TOT GITHE Mb. ஏழு கிரகங்களுக்கு விடுகளா யிருக் 
சிற. இடிலே பறிய வேஷ்டி தாவது: சக்ர சூரி 
ய/ னலலாமல மற்று பதாண்டான நிரகங்களுக்கிரண்டு வி 
டென் றறியா ஐ: அதெப்படியென்றால், சிங்கமான. சூரி 
பனுடைபவ 0) கற்கடகஞ் ரகஃரனுடையவீடு, கன்னிய மி 
அனமும் /சனுடையவிடு, அலாழும் ரிஷ.பழும் வெள்ளிபி 
வடையவீடு, விர ஷிசற மீனமும் வியாழக்தினுடைய 
லீடு, மகர முங் மும்புஞ் சணியினுடையலீடு, ஆனு லிப் 

படிப்பட்ட கிரகங்களுக்கு இரண்டு விடுண்டாயிருக்தா லு 
மகதின வீட்டிலே பிபசானபலன். அதென்னவென்றால் 
குரளிருல்டண முதலான குணங்களை யுண்டாக்கிறதற்முக் 

சகயரகரைக்குப் பல முண்டா யிழுக்கிறமடனாலே அக்தஈ.த 
விராச்சியங்கரிலே பற்பல விரோதமான விசேஷங்கள் 
ழேன்சொலலப்பட் கிரமங்களுடைய குணங்களா லுண் 
டாகின்ற௮. இராசிகளுடைய சக்கரத்திலே பன்னிரண் 
பூராரசி யுண்டென்று சொன்னோமே, ஓவ்வொரு இராியி 
மில முப்பஅுபடி. களுண்டாயிருப்பதினாலே இராசி சக்கரத் 
Boo apt wed mug! பங்குகளாகும் முந்தின பிரிவிலே 
21,000) பங்கு இரண்டாம் பிரிவிலே 19290,000 பன்னாரண் 
டிலகதத்துத் OL Fm oom expr (ng GL Lb பங்ஸ்... மூனறாம் பிரிவி 
லை 777,00,000 எழுகோடியே எழுபத்தேழு லகஷத் தறு 
பதிஞயிரம் பங்கு. அப்படிப்போசப்போக இடைவிடா 
மற் பிரிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட விராசிகளுடைய சக்கர 
Sows! avers Gav முழுஅஞ் சூரியனைச் சுற்றுகிறதற்கு 
முனனூற் றறுபச்சைது காளம் பெரிய நாழிகையிலே 
யை முஈஇன பிரிவிலே 48 பங்கும், இரண்டாம் பிரிவிலே 
20 பங்கும், ஓவ்வொரு காளையிலே பு மிபானது முழுது] 
மாருபடி நடவாமல் முர்இன பிரிவிலே 50 பங்கும், இ 
ரண்டாம் பிரிவிலே 8 பங்கும், மூன்றாம் பிரிவிலே 18 பங் 
(தும், நாலாம் பிரிவிலே 97 பங்கும, நடக்கிறது, கடைசியி 
லே யிக்ச விராசிகளுடைய சக்கர மற்றுண்டான சக்கரங் 
சளைப்போலே செவ்வே யிராமல் சாய்க் இருக்கிற தனாலே 
சினர்தினஞ் சூரியனுக்கு வெவ்வேறே யுதயழமும் வெவ்வே



பரம்சூக்ஷா பிப்பிராயம், 27 

Co அ௮ஸ்தமிப்பு மூண்டாகிறது, இந்தக் சாரணத்தின 
லேகானே பற்பல காலங்களுடைய வர்த்தமானமெல்லாம் 
வெளிப்படுத்தலாம். கடைசியிலே யிந்தப் பன்னிரண்டி. 
ராசியிலே பூமியானது எப்போது பிரவேசம் பண்ணுகிற 
தென் நறியவேண்டி. யிருந்தால், வருஷந்தோறுஞ் சில 
வேற்றுமை யிருக்ெறதினாலே யேறக்குறைய மாத்திரஞ் 
சொல்லலாம். அதெப்படியென்றால், பெயரிட்டதிருகாள் 
HOGG oor aut HY முதற்றிகதி ிவக்கி 95-ம், நாளையிலே 

கும்பராசியிற் பிரவேசம். 50-ம், காளையிலே மீன ராியிற் 

பிரவேசம். 80-ம். காளையிலே மேலராரியிலே பிரவேசம், 
111-ம். காளையிலே ரில.பராசியிலேபிரவேசம். 149-ம். wr 

ளையிலே மிதுன விராரியிலே பிரவேசம். 179 ம். நாளையி 
லே கற்நடக விராசியிலே பிரவேசம், 904-ம். நாளையிலே 

இங்க விராசியிலே பிரவேசம். 9595-ம், நாளாயிலேகன்னி 
பிராசியிலே பிரவேசம், 900-ம், நாளையிலே அலாராசியிற் 
பிரவேசம், 907-ம், நாளையிலே விரு நக்ஷிகராசியிற்பிரவேசம் 

9890-ம். நாளையிலே தனுசு ராசியிற் பிரவேசம். 90-ம், காளை 
பிலே மகர ராசியிற் பிரவேசம் பண்ணுன்றதென் றறு 
யக்கடவீர்களாக. 

5 (34 கக ககர ட்ட க AO கொட்ட இ i 688 
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No, 1 

இக்தப.ரம்கசுக்த்திலுள்ள. 
4. ே தரிசனக் சக்கரம். 
ட் 1)... பூமியின் வட்டம். 
D. I. சமசக்கரம். 
ம, 0. 1. மத்தியான சச்சரம் இத 0 என்றும் ஸ்தானத்தில் 

சம்சச்சர.த்தைப் பிரிக்கன்சமையால் அதைச் சமசக்கரத்தைப் 
பிரிக்குஞ் சக்கரமென்றுஞ் சொல்லலாம், 

ந[, 14, 1, 0), நிறுத்தச் சச்சாமென்றுச் இருப்பு சச்சகரமென் 
௮ம் சொல்லப்படும். இவ்விரு சச்சரங்களையும் ம. (0. 1, என்னு 
மத்தியான சச்கரமானத 0 | என்னும் ஸ்சானங்களிற் பிரிச்நெ 
மையா லதை நிறுத்து சக்கரத்ழைப் பிரிக்க சக்கரமென்றும் இ 
ரூபபு௪ சக்சரததைப் பிரிச்சிற சக்கரமென்றுஞ் சொலலப்படும், 
இவ்வித சச்சரங்க ளநேகமாயிருக்கினும் சாஸ்திரிகள் 180 மாத்தி 
ரம் குறித்து வைத்திருக்கிறார்கள, இவைகளைத்தானே சேகாந்த£ 
விருததங்களென்றுஞ சொல்லப்படும். இவைகளைக்கொண்டு இ 
மீச்ரு மேற்கு தரங்களை யறியலாம். 

]. 5, அட்சபாகம் அவ்விதமான சக்கரங்கள் தெற்கு வடக் 
இ லனேசமாண்டு, அவைகளைக்கொண்டு தெற்கு ஙடககன் தூ 
சங்களை யறியலாம், 

1], 0.1. ர். உஷ்ணமண்டலம்,. 
ந. 11. 4, 5, வடபரிமித மண்டலம். 
0.ஈ. 14 1. தென்பரிமித மண்டலம், 
a RS. b. acs weir ev. 
Yiu W. 2, Ose sue we,



No. 2 

இந்த பரமரூக்ஷத்தினுடைய ஈடுவிலிருப்பத சூரியன். 
அதைத் சுற்றியிருக்கும் இரோகை பூமியின்பாதை. 
அப்பாதையபிலுள்ள பொட்டுகள் 19-ம். பூமியினடை 

யாளம் 
௮துவலபாரிசத்சாலேறி யிடபாரிசத்தா லிறங்குடின் 

pg. 

ஆகையால் வலபாரிசத்திலுள்ள விராசிகளாறும் ஏறு 

இற விராசிகளென்றும் இடபாரிசத்திலுள்ளவைக எிறங்கு 
கிறவைகளென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறது. 

பூமியைச்சூழ வைத்திருக்கும் பொட்டுகள் 8-ம். சந் 
திரனடையாளம்., அது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நேர்நடுவே 
குறுக்கிடும்போது அ௮மாவாூிகையாயும் சூரியனுக்கும் பூமி 

க்கும் நேர் மேலே செலஓம்போது பவுர்ணமியாயு மிருக் 
இன்ற. இதின் வலபாரிசத்திலுள்ள ஷூன்றும் தேய்பி 
ஹறைகளுக் கடையாளமாகவும் இடபாரிசத்திலுள்ளவைகள் 
வளர்ப்பிறைகளுக் கடையாளமாகவும் வைக்கசப்பட் டிருக் 
இன்ற ௪. 

12 - பிரிவுகளாகக் காண்பிக்கப்படுகின்ற பூமியின்மே 
லே 19 - மாதங்களையும் அதனோடு அச்தந்த மாதத்தில வரு 
இற 12- இராடிகளையும் அவ்விராசிகளுக்கு மேலே 19 - பிரி 
வாயிருக்கின்ம 97 - நகக் இரங்களையுங் குறித் துவைத்திருக் 
கின்றது. 

பூமியான சூரியனுக்கு வடக்கேயிருக்கும்போது தெ 
கஷணாயாமென்றும் தெற்கே யிருக்கும்போது உத்தராயஈ 
மென்றும் சொலலப்படுகின்றஅு. மேலும் பூமியானது சூரி 

பனுக்முக் கஇழக்கிலு மேற்கிலு மிருக்கும்போது சூரியன் 

தலைக்குகேரா யிருக்கன்றது. அப்போது சர்வலோசங்க 
ளுக்கும் இரவும் பகலுஞ் சரியாயிருக்கின்றது.
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கையொப்பக்காரமின் பெயா 

இராயபுரம். 

சங், தே. மரி, ஞானப்பிர 
காசநாத சுவாமிகள் 

சங். ஓரைசாமிகாத சுவாமி 

யார் 

கடப்பாக்கம். 

சங், சா. அக்தோனிகாத ௪ சு 
வாமியார்........ i 

நாகப்பட்டணம். 

Revd. Father Tassis 8. J. 
கரரைக்கால, 

Revd. Father Baulen... 

இ ழ்ச்செரி. 

சம், சாமிநாத சுவாமியார்... 

. இரத்தினகாத சுவாமியார், 
பலலாரி, 

ஆபோக்கியசாதசவாமியார் 

டைவியில். 
பாத்து சுவாமியார்... 

இராயபுரம், 
கை, தெரிசனமுதலியார்... 
கை, உப. ene மலி 

யார். ச 

௫. மரியபிள்ளே. bea 

’ T Chinnasawmy Chettiar. 
T.S. Thumby Pillay 
P. A. Ponnoosawmy 

Moodelliar 
௪. கஇன்னப்பிள்ளை 
ப்புதாசன் 
ம, ௮ண்ணாப்பிள்ளை,... 

A. Thumbi Pillay ... ... 
ப. தம்புசாமி முதலியார் ... 
சி. அய்யாசாமி முதலியார்... 
qr, Weare or, ப 

49 
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ப் 

உக 

உல 

ம் 

மா. ம, பொன்னுத்தம் பிமு 
தலியார்... ose 

M. Chinnasawmy 
delliar.. 

Moo- 
௨ 

வை.௫.ம. பிளக் முதலியார். ச 

M. A. Chinna Pillay 
பு. சிக் சாத்திரிப்பிள்ளை vee 

சி.ஞா. வச்சரசிரோமணிமுத. 
A.JeevaruthnumMoodellr. 
(0. Pooroomanatha Moo- 

delliar.. 
RN. Thana Moodelliar.. 
சோ. y@rréQuens) ws 

லியார்., க் 
ஆ. Ca sat முதலியார் oss 
M. Vijianatha Moodelliar 
M. A. Anthoniappa Moo- 

deliar.. 
Fu. Os. மரியமுசைமுதலியா, 

தோ, சவரிழுத்துப்பத்தர்... 
M. Mariadoss Pillay... ... 
C.P. Amokiasawmy 

Pillay... 
பெ சா. தம்பு omit) பிள்ளை, 
மலையப்பிளலை, 

A. Poonovsawi my Moo- 
delliar.. 

8.5. Anthonyappa Moo- 
delliar.. 

ர. இன்ன சாசிப்பெ ளை... 

அருளானந்தம் பிள்ளை. 
வே, ௫ நாரைகள் பி 
ள்மா: as 

துரோக பசா, நிப்பிள்? ஸை, 
பாடிகாட் ௮. அச்தோனிமு 
Sgn iS ot dor 

% Quid ot; னுசாமிப்பிள்ளை.. 
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சையொபட்பச்சாரரின் பெயர், 

MADRAS. 
R. Malayappa Moodclliar & 

A. Rajandra Moodelliar.. ¢ 
T. A. Nayagam Pillay... « 
D.S.M.Appasawmy Moo- 

delliar ... க 

P. A. Teroomalroya. Mov- 
delliar “i க 

பு.௮. அதிசயம்பிள்ளை. .. க 

ஞா. பாப்பைய செட்டியார். 

14 Velavandrasawmy 
Pillay. 

(1. Moot hoosawe my - Pillay. 
ரூ. பெரியதம்பிப்பிள்ளை... 
ப ௮. அதிசயம் முதலியார். 
ம. மிகீசேல்பிள்ளை... 
த. காயினசாமி செட்டியார். 
௮. சவராயறு செட்டியார். , 
P. Thumboo Reddiar 
பி, செய்வகாயகழுதவியார் 
T.R Thanasaw my 

Chettiar . ve 
M. Rajagopal Naidoo .., 
A, Santhana Pillay... ... 
S. Numnalvar Lyer 
A. Thorasawiny Pillay... 
£]'. 500௨ Pillay... 
M.N. Veneatach ella 

Moodelhar . 
K. Thunbia Pillay. 
௪. தரோக்கயெபத்தர் .... 
P. Annamalay Moodellyr. 

eee see 

©, Coomarasawmy Pillay. 
P.S. Thorasawmy Moo- 

delliar 
A. Vygonda Pillay... 
G.N_ Casavaloo Naidoo. 
U.N. Varbhia ra.) 2160 

Moodelliar ... a 
P. Kristnasawiny Iyer ல 
P. P. Ponoosawmy Pillay. 
John Daniel Pundit... 

a 
&
 

௨
௨
௩
௯
 

P. Soobrayaloo Naidoo... 
M. R. Lazarus Pillay 
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