










মিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 
2গ্ীলাম্ধ্যান্সও 

( বাঁসনাভাষ্য সহিতঃ) 

শ্তীভ্ডাক্ষব্রাচ্গার্ম্যে শ্রিক্পচিতঃ 

শ্বীরাধাবল্লভ স্থৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ-কুত 
বঙ্গানুবাদ চিত্রোপপত্তাদিভিঃ সমলঙ্কতঃ 

মূল্যং সার্ারৌপ্য মুদ্রাঘয়ম্ 





বিষয়ঃ 

গোল প্রশংসা 

গোল স্বরূপ প্রশ্বাধার; 

হবনকোশঃ 

মধাগতিবাসন। 

ুটগতিবাসনা 

'জ্যাংপন্তিঃ 

ছেদাকাধিকাবঃ 

£গালবন্ধাধিকাবঃ 

এ্িপ্রশ্নবাসনা 

গহণবালনা ১৯৪ কও ৯ 

ঘৃকৃকম্ম বাসনা 

শঙ্গোন্নতিবাসনা 

যন্্রাধ্যাষঃ 

খতুবর্নম **, 

প্রশ্নাধ্যায়ঃ টি. 

জ্যোতপন্তিঃ 

পৃ্টাঙ্কা;। 

৬ 

১২ 

৮৩ 

৯৩) 

১২৯ 

১৫৯ 

২৯৬ 

২৫১ 

২৬৯ 

২৭৬ 

৩৩৫ 

৩৪ ৫ 



ইংরাজি পরিভাষ। 

খম্বস্তিক--%0011]) 

অধংস্ক্তিক--২০017 

পূর্বব স্বস্তিক 150911১0101 01. 

15905 0600100001110101 

পশ্চিম স্বস্তিক--৮০51 1১0]71 01: 

05 06007111001 10101 

উদ্ভর সমশ্থান_-১0111) (00110011010 

দক্ষিণ পমস্থান_-১০০৪০। (000111001 1)01201 

ধ্ব--1015 011500401 

কদন্ব--1091৮ 01 150110)016 

বিযুবদ ৯১151011601, 

ক্রাস্তিবুত্ত--130111)010, 

ক্রান্তিপাত--15081090010] 1১011)? 

' ক্রান্তি--1)001706100, 

বিমণ্ডল--(017)11 011910101. 

ক্ষেপগাত-০0:0 ২9৭০ 07 ১০০1|] ০৭০. 



অয়নাংএ--1৮0৩৩951911 91076 00011009565. 

অক্ষাংশ --1410006, 

শম্বাংশ--৮০ 15410111100. 

দগংশ বা নতাশ -£:0 811010000. 

উন্নতাংশ _৯106000. 

দৃগ্নুত্--৬০৮০| 01116. 

সমম গুল 171170৮৮০10]. 

খালম্যান্তবরত--১101710101), 

দগংএ--00-211701 

দি্টজা।- ১1116 01 (0)-:১211)010111. 

শ্রটসাবনকাল ৯০1৮0 চাও ঢো৩ 

নপামসাবনকাল--১০ 60 6000 

ফবক 11091061017 07150111016, 

লগ _-120110611011011007 

গ্্কাল -81011107101106 

উত্তন মেক ০011] 1)016 

দা্ষণ [মেক - ১011 1১010 

ক্ষাতিজ বেথা -11071201 

অশ্রা -00)-4৯21]000017 11 9100-0150 

শু 7১100 01 1016006 



অশুদ্ধ; 

কুদলাস্তবস্থা 

নেত্রাগ্রি 

০251 

তিনি 

গ্রতমণ্ডলে 

পুষ্ট 

যথোক্তং 

2৮617026 ভয় 

৫01:01170] 

শত 

ক্রিয়ডে 

ঝিবোনিতা 

পন 

ষামাম্ 

ভুজন্তচ্ছুবণঃ 

শুদ্ধিপত্রম্। 

শুদ্ধি; 

কুদলা স্তবস্থা 

বক্ষে হর 

১০৪1 

তি 

গ্রাতমগলে 

পূচে 

নথো্ভৎ 

4৮610 06 

(0101117] 

দুশ।ত 

[জরতে 

ত্রলবোনতা 

রুনঃ 

যাম)ম 

ভুভান্তচ্েবণ: 

পঠা্কঃ 

৫ 

২৫ 

১৩ 

পংক্তিঃ 

৪ 



6:৯৪ 

অশ্ুদ্ধিঃ দি: ৃষ্টাঙকঃ পণক্তিঃ 

বি, বি, বি, ষু. ২১৪ ১৫ 

প্রা, কা ক্র, বু ২১৪ ১৫ 

পৃঃ পু. পূ, সম ২১১ ১৬ 

ক,থ,গ এবিবু ১১৪ ১৭ 

ধগ চ্ত ২২৪ ১৮ 

“নং চিত -১৫ পুষ্ঠাব চিণে . ২২৪ ১৫ 

বিবপদ্বন্তে আ এবং 
পন ভোঁখনু গঠ ঞুব ৯ ২৫৬ ৬ 

, প্রাতবশুদয়ব অন্তব 

চ্ব' চান ৩৯৯ ১৩ 



অনুবাদ কর্ত বশ পরিচয়ই। 

গভনজ্জ-ব্বি|নার্থত শণাস্কন্ত হি পাতি) 

সবমূ পাবিণে নিপ্রা আনাত। গেডদগুলম 

বেদ বেদাঙগকুশপলঃ জোতিঃশাস্ব রসদ: | 
ডিপ | 
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»7চডন বাধোত্তব-বন্মাসন 
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নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



ভূমিকা ১১ 

চন্দ্রধক্ষগ্রহাঃ সর্ষে বিজ্েয়াঃ হর্ষ। সম্তবাঃ। 

হবিকেশঃ পুবস্তাৎ তু যো বৈ নক্ষত্র-বোনিকৎ ॥ 

দক্ষিণে বিশ্বকর্মা! তু বশ্মি বাপায়দ বুধং | 

বিশ্বীবন্থশ্চ যঃ পশ্চাচ্ক্রযোনিশ্চ স স্মতঃ ॥ 

সংবদ্ধনস্ত্ব যো বশ্মিঃ সযোনি লৌভিতস্ত চ। 

মস্ত হশ্বতিবশ্মি ধোনিঃ স ভি বৃহম্পে | 

শনৈশ্চবং পুনশ্চাপি বশ্মি বাপ্যায়তে স্ববাটু ॥ 

মংস্টা ১২৮ অধায়। 

জাাতন্ময় সুধা ভইতে নিঃস্গত ভইলেও সুরা জিন অন্ত সকলগ্রহ 
কালে হোজোভীন হয়াছেন । শাহাব হ্ার্মাব কিবণেই আলোকিত 

তল। 

তেক্ধসাং গোলক স্থষো। গ্রভঙ্গাণাশ্থুগোলকাঃ। 

এভাবস্তো তি দৃ্ান্তে কয্যবশ্-প্রদীপিতাঃ ॥ ববাহ। 

শ্বা তেজ আকাশাদি চাবিভূতেব উৎপাদক-_ 

সব্ব গ্রহাণাম্তেবামাদিবাদিতা উচাে। 

চঙবিধ।নাং ভূভানাং গুবর্ভক নিবর্ভকঃ ॥ 

বঙ্গাগুপুবাণ ৫৭ অধ্যায়। 

আমাদের এই পৃথিবী ও বহুকাল পবে ক্রমশঃ তেজোবিহীন হইয়া 

তৎপবে জলমগ্ন হয় “অগ্নেবাপঃ জদ্ভাঃ প্রথবী” ইতি শ্রাতিঃ। তৎপবে 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



ভূমিকা 3 

সৃষ্ট] পুবাণি বিবিধান্যগাত্ম-শক্তা 

বুঙ্গান্ সবিস্থপ-পশ্ত-দ্বিজ“মতসা-দংশ্যান্। 

তৈশ্তৈবপুর্ণহৃদয়ো মনুজং বিধায় 

বহ্ধাববোধ-ধিষণং মুদমাপ দেবঃ। ভাগবত ১১৯২৯। 

ঈশ্বব তাহাঁব অবিনশ্বব শক্তি দ্বাবা তাহাব আলয়স্বরূপ ( ঈশ্বব 

সর্বব্যাপী " বক্ষ, সর্প, পপ্ত, পক্ষি, মৎস্য কাট প্রভৃতি প্রাণিসমূত সি 

কবিমা তৃপ্ত হইছে পাবেন নাই । পবিশেষে ব্রঙ্গজ্ঞানেব উপযোগী মনুষ্য 

স্ষ্টি কবিয়া সন্থষ্ট হইয়াছিলেন। 

(মংস্থয, কুশ্ম, ববাভ নুদিংহ, বামনাদ অবতাবও ক্রম বকাশেব সুচক- 

পে কল্িত বলিয়া কেহ কেহ মনে কবেন)। 

এইরূপে ক্রমোন্নতি দ্বাব! মেরুপ্রদেশে দেবাদিদেব বদ্ধার পুত্র 
বিচি গ্রড়তি খধিগণেব. বংশধব দেবতা নামক এক সভ্য 

মানব সম্প্রদাষ সমুদ়ত হন। 

মন্থন শবাব্ত সন্নিবেশস্ত যাদৃশ:। 

তল্লক্ষণন্ত দেবানাং দৃশ্ঠতে তত্ব দর্শনাং 

বৃদ্ধাযাতশয়বুক্তঞ্চ দেবানাং কায়মুচাতে। 

দেবানতিশয়ঞব মাগযং কারমুচ্তে | ব্রঙ্গাণ্ত ৬৪ অধায়। 

“বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ” শতপথ ব্রাঙ্গণ। 

ইহাবা জগতেব অধিকাংশ সুসভা জাতিব পৃববপুরুষ। ভগবান্ পদ্ষিনা- 

নায়ক সুরা বা ব্রহ্মা উহাদেব নেতা বা প্রধান ছিলেন । মেরুব নামান্তর 

নাভি, এজন্তই বোধ হয় সব্ব ব্যাপি ভগবান, বিষ্ুুব নাভি পদ্ম হইতে 

বন্ধাব উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



ভূমকা ৩ 

বর্ণনা আছে। সুতবাং দেবায়তন মেক, সর্ধ্োন্তব প্রান্তবর্তি হইতে পাবে 

না। ভূবন কোশে যথাস্থালে আমি পৌরাণিক প্রমাণগুলি ৩১ পৃষ্ঠা 

মন্নিবিষ্ট কবিয়াছি। বংশবুদ্ধিব সহিত দেবগণ মেরু পর্বতের চতুন্দিকে 

চাঁবিটা ষণাহ্ীপে উপনিবিষ্ট হন । পৃরধ্বভাগেব দ্বীপ ভদ্্াশ্ব, পশ্চিনে 

কেতুমাল, দক্ষিণে জন্বু, উত্তবে উত্তুব কুক্কবর্ষ । 

তশ্ত পার্শেষনী দ্বীপাশ্তত্বাবঃ সংস্থিতা বিভো । 

ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জন্দ্বীপশ্চ ভাবত | 

উত্তবাশ্সৈৰ কুলবঃ কত-পুণা-প্রতিশয়াঃ | 

মহাঁভাবতে ভীনম্মপন্ব ৬ অধ্যায়। 

কষ যজুঝেদেও নঠ্তি হউথাচে, দ্রেবতা ও মন্ুব সন্তান আদিতা বা 

মন্তমাগণ, চড়দ্দিকে ঘাইয়। চাবিটী প্রাচীন বংশের প্রতিচ্া কবেন। 

দেবগণ পূর্বদিকে, মন্ুযাগণ পশ্চিনে, পিতুগণ দক্ষিণে, এনং কুদ্রগণ উবে 

বাস কবেন। 

গ্রাচীন বংশং কবোতি দেব-মহষ্যা দিশো বাভজন্ত, প্রাচীং দেবা- 

দক্ষণাং পিহবঃ গ্রতীচাং মনুবা। উদীচী কদ্রাঃ। 

পশ্চিমে দিকে কেতুমাল বর্ষে মন্ুষাগণের বাস, নানা পুবাণেও বার্ন 

হইয়াছে । 

উদীর্ণং ধনধান্টাৈ নরবাসৈ সমস্ততঃ। 

সন্িবিষটং মহান্বীপং পশ্চিম স্থরুতাম্মনাম্। 

নিসর্গং কেতুমালানামেষ বঃ পবিকীন্টিতঃ ॥ 

বর্গাগুপুবাণ ৪৬ অধ্যায়। 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



ভূমিকা ৮ 

সায়ভুব মনুর পুজর প্রিযব্রত নামক রাজা, তাহার সাতটা পুত্রকে 

আপন বাজা, বিভাগ কবিয়া দেন। এই সাতটী রানা সাতটা শ্বীপ 

নামে আখ্যাত। 

স্বায়স্ুবেইস্তবে পৃর্বমাগ্থে ত্রেতাঘগে তদা। 

প্রয়ব্রতোহ ভিষিচোতান্ সপ্ত সপ্তন্ন পার্থিবান্। 

জন্ৃত্বীপেশ্ববং চক্রে অশ্নীর্বং শ্মহাবলং । 

রক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চাপি তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ। 

শাল্সশী তু বঙ্গুপ্টেব বাজান মনিষিক্তবান্। 

গ্েোতিয্মন্তং কুশন্বীপে বাজানং কতবান্ প্রভুঃ | 

ছাতিমন্তঞ্চ বাজানং (ক্রাঞ্চদীগে সমাদিশত । 

শাকস্থাপেশ্বরঞ্চাপি হবাঞ্চক্ে প্রিরব্তঃ | 

পুফবাধিপতিঞ্াপি সবনং কৃতবান্ প্রঃ । 

ব্রহ্মাণ্ডে ৩৩ অধাায়। 

মেরুব পশ্চিম দিকে অবস্থিত চন্্রপ্রভানামক সবোবব হইতে জানু 

নদী প্রবাহিত হইয়া! মেরুব দক্ষিণাদকে প্রধাহিত ভইয়াছে | এই নদীর 

তীবে নিষধ পর্বতের উত্তবে সুদর্শন নামক মহান জদঘু বৃক্ষ ছিল। 

এই বনম্পতিব নামানুসারে তংপার্শন্ত দেশ জন্ধীপ নামে 

মভিভিত হইত। 

মেবোঃ পশ্চাৎ গ্রভবতি হদশ্চন্র প্রভো মহান্। 

তত্র জাম্ুনদী পুণ্য। বস্ত! জানুনদং শুভম্ ॥ 

ব্রহ্মাগুপুরাণ ৫০ অধ্যায়। . 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



ভূমিকা ১০ 

তন্ত নামস্কিতে ত্বীপঃ পশ্চিমে বছ।বস্তবঃ | 

কেতুমাল ইতি খ্যাতে। দিবি চেহ চ সর্বশ; | 

ব্রহ্গাণ্ডে ৩১৬ অধ্যায়। 

ক্ষীবোন সুরের তীরস্থিত, যাহাতে মন্দব পর্জত অবস্থিত এই দেশ 
কুশ দ্বীপ নামে অভিহিত হইত। 

কুশগ্ীপে তু বিজ্ঞেয়: পর্ববতো বিদ্রমোচ্চয়ঃ | 

যো হবিগিরির্নাম সপ্তমো মন্দরঃ স্মৃতঃ | 

মন্দা ইতি হাপাং নাম মন্দরে। দাবণাদপাম্। 

বঙ্গাণ্ডে ৫২ অধ্যান়্। 

মহুধি কঠ্পেব পত্রী বিনতাবনন্দন পক্ষিবাজ গরুড়, শালী তবীপে বাগ 
কবিহেন। এই দ্বীপ গন্ধমাদন পর্বতের পুর্বিকে দানস মরোববের 
সমীপে অবস্থিত ছিল। ইহারা বংশ বৃষ্ধিব সৃহিত ক্রমশঃ মেরুব পুর্বদিকে 
মর্যযাদা পর্বত দেবকুটে বাম কবিতে থাকেন। 

যম্সাৎ ত্বং গরুড়াবাসঃ সদ দেবালয়াচলঃ | 

সংগ্রীয়তাং মে ভগবান্ গন্ধমাদনপর্ববতঃ | 

হেনা্রিদানথণ্ড গৃতমত্ত্য-পুরাণ। 

মর্যযাদা পৰ্বতে শুভ্রে দেবকুটে নিবোধত। 

পক্ষিরাঞ্রস্ত ভবনং প্রথমং তন্মহাত্মনঃ| 

মহাবাযু গ্রবেগস্ত শাল্ুলিদ্বীপ-বাসিনঃ ॥ 

ব্রন্গাণ্ডে ৪১ অধ্যায়। 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



ভূমিক। ১২ 

চিত্রপুষ্প নিকুপ্জস্ত ক্রৌঞ্চসা চ গিরেস্তটে | 

দেবাকিস্বন্দনঃ স্কন্দো যন্ত্র শ্িং বিমুক্তবান্। 

নানাড়ৃত-সমাকীর্ণে পৃষ্ঠে হিমবতঃ শুভে ॥ 

বঙ্গাখ্ডে ৪২ অধ্যার়। 

কেহ কেহ কৌচবিহাবকে ক্রোঞ্চ দ্বীপ মনে করেন। কেতুমাল বর্ষে 

(ক্রীঞ্চনামক একটী বাজোরও উল্লেখ আছে। ক্ষাবোদসমুদ্র, সমুদ্র' কলম 

সমুদ্র, পুষ্কব সমুদ্র, নামে খাত ছিল। এই মমুদ্রতীবে পুষ্কব দ্বীপ 

অবস্থিত ছিল। কৃ্ম পুবাণ মতে নরুণেব পুজ পু । 

দ্টারোদেন সমুদ্রেণ সপবতঃ পবিবাবিতঃ | 

পু্ষরং সপ্ুমং দ্বীপং প্রবক্ষামি নবোধত ॥ 

ইক্ষু সমুদ্র ও মস্ সমুদ্রের মধো পক্ষ বা গোমেদক দ্বীপ অবস্থিত ছিল । 

মহাভাবতেব টীকাঁকাঁব নীলকণ “কাণ্রং মগ্যং” এক্বূপ অর্থ কাশ্প দ্বীপের 

বর্ণনায় লিখিয়াছেন ৷ হেমকুট পর্বত পার্খে মহাহদ্ব তীবে কশ্যপবংশীয় 

খাঁষগণ তপস্যা কবিতেন। 

মহাহনং সমানাগ্য কাশ্প্তগাঁস স্থিতঃ। বনপর্ধব | 

মছাভর মেরুব পশ্চিমে । বোধ হয় মহাহদই কশ্ঠপহদ বা কাম্পিয়ান 

হৃদ নামে অভিহিত হইয়াছে । প্রক্ষদ্বীপের অন্তর্গত খষভ পর্বতে ভগবান 

নাবায়ণ, হিরণাক্ষকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। শীলোদ সমুদ্রের উত্তবে 

বৈকুণ্ঠে ভগবান হরি বান করিতেন । (ইহাই কি হবিবর্ষ?) হিরণ্যাক্ষ, 

প্রহলাদ গ্রভৃতি দৈতা ও বাস্তুকি প্রভৃতি নাগগণ ক্ষিবোদ সমুদ্রের পশ্চিম 

তীরস্থ পাভালেব অধিবাসী ছিলেন । 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



ভূমিকা ১৬ 

চিত্রগুপ্তের ধ্যানে উদদিচ্য ৰেশধর লেখলীপন্রোপেত ইত্যাদি বিশেষণে 

চিন্রগুপ্তকে উদিচ্য দেশবাসী জান! যায়। পাণিনি মতে বাহিলক দেশ 

উদ্দিচা দেশ নামে পরিচিত। 

মচর্ষি অব্রির বংশধব চন্্রপুজ, বুধ, মন্ুবংশের কন্যা ইলাকে 

বিবাহ করেন। এইরূপে ম্কুর বংশধরগণ কালক্রমে চন্দ্রবংশ ও সুর্য 

বংশ এই ছুই নামে আথাত হইয়। পৃথক্ হইয়। পড়েন। চন্ত্রবংশীয় 

যযাতি রাজার বংশ ভোজ বংশ। তীহারাও নানাভাগে বিভক্ত 

হন | 

এ ল বংশাশ্চ যে রাজন্ তথৈবেক্ষাকবো নৃপাঃ। 

তানি চৈকশতং বিদ্ধি কুলানি ভরতর্ষভ ॥ 

যযাতে স্তেব ভোজানাং কুলান্তষ্টাদশ স্মতাঃ ॥-সভাপর্ব | 

মনোরিলা ইক্ষাকুশ্চ ! অত্র ইলায়াঃ পুরুরবাঁদয়ঃ। ইচ্ষাকো- 

রাভীগাদয়শ্চেতি সৌম-স্্যবংশীয় বাজন্ু ছো মুখে । 

ইতি মহাভারত টীক। ব্যাথা । 

ক্রমশঃ মন্ুর বংশধবগণ ভাবতবর্ষে অযোধা। প্রসৃতি স্থানে আসিয় 

উপনিবিষ্ট হন। 

ইক্ষাকবো মহীপালা লেভিবে পৃথিবীমিমাং । 

পুবোহিত মিমংগ্রাপা বশিষ্টমৃষিসত্তমম্ | 

আদি পর্ব, মহাভারত । 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



ভূমিক! ১৮ 

মাতমারং নামোৎপাঁদয়ামাস। তদ্বংশীয়ো হুম্মস্তো বিশ্বামিত্র ছুহছিতরং 

শকুত্তঙামুপযেমে মহাস্কারত আদি পর্ধব ৯৫অধ্যায়ে। 

পাও তনয় ভীম, পাতাল পতি বস্ুকি নাগের দৌহিত্রেব দৌহিত্র 

ছিলেন। 

হতাবশেষা ভীমেন সর্ধে বাস্থৃকি দভায়ুঃ | 

উচুশ্চ সর্প বাঞ্জানং বাস্ুকিং বাসবোপমম। 

তদা দৌহিত্র-দৌহিত্রঃ পরিষ্তঃ স্থপীড়িতঃ। 

নুপ্রীতশ্চাভবৎ তম্ত বাস্থকিঃ স মহাযশাঃ | 

আদি পৰা ১২৮ অধ্যায়। 

ভাবতে উপনিবিষ্টু হইয়! মথুরা, স্বাু গুড়তি দেশে নাগগণ রাজত্ব 

করিতেন । 

কান্বোজ বংশীয় বাচগণ, পাতালবাদসি দৈত্যগণেব বংশঙ্জাত 

ছিলেন । 

চন্রস্্ দিতিজ-শ্রেষ্ঠে লোকে তাবাধপোপমঃ। 

চন্ত্রবর্মেতি নিথাতঃ কাষ্বোজানাং নবাধিপঃ | 

আদি পর্ব _৬৭ অধ্যায় । 

মহাবাজ বিক্রমান্দিতা ও কাঙ্বোজ জাতীয় রাজা ছিলেন। 

কান্থোজাঘুজ-চক্রমা বিজয়তাং শ্রী িক্রমার্কো নৃপঃ । 
জেটাতির্বদাভরণ | 

গপ্ববংশীয় রাভগণকে গুতুতত্বব্দিগণ কাম্বোজ জাতি 

বলেন। 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



২০ ভূমিকা 

অবস্থিত ছিলেন । এইজ ব্রাঙ্মণগণ, এদেশে আসিঙ্থা ভৌম ব্রাহ্মণ নাশে 

থাতহন। ভূমি লোকে বা পৃথিবীতে বাস নিবন্ধন তাহারা ভূঁদেব, 

মহীদেব, ভূন্ুব ইত্যাদি নামে ও খ্যাত হইয়াছেন । হাহাবা দিবা 

দেশেই বাদ কবেন, তাহাবা দিব্য ব্রাহ্ষণ নামে অভিহিত হইতে 

থাকেন । 

প্রীণঘিত্বা জনং সব্ধং দক্ষিণা ভোজনাদিণা। 

প্রপুজ্জ ব্রাঙ্গণান্ দিব]ান্ তৌমাংশ্চাপি স বাচকান্॥ 

বাহ্মণান্ ভোজযবিত্ব। তু দিব্যান্ ভৌমাংস্চ বাঁচকান্। 

বথ মারোপয়েদ দেবং সপ্তম্যাং ভূতভাবনং ॥ 

নিক্ষুতা দক্ষিণে পার্থ রাজ্ঞা বাপুত্তবে তথা । 

দাবে চ ব্রাঙ্গণৌ তশ্মিন্ দিব্যো তৌমশ্চ পার্খ্যোঃ। 

বথ যাত্রা প্রকরণে হেমাডি ধৃত ভবিষ্ পুবাণ বাকা । 

সিরণ্যন্ত দাতব্যং ব্রাহ্মণেভে৷ হিতেপজুনা। 

ভৌমে দিব্যেইথবা দেয়ং হ্ঠিসেদাপুরণং রবে ॥ 

আদিভ) বারে নন্দাদি বিধি গ্রকরণে হেমন্ত ॥ 

দিব্য দেশে ধন্ম। 

দেবতা, অস্থুর, প্রভৃতি দিবা দেশস্থ দেববংশধরগণ এগতেব, স্থষ্টিং 

স্িতি, প্রলয় কর্তা, ভগবান, আদিত্য দেবের পুঞ্জা করিতেন। 

গগণস্থ চন্্র, হুর্যেরই অংশ। দেধতা চন্দ্র ও শৃধ্েব শ্রীরূপে কল্পিত 
হইাতেন। 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



২২ ভূমিকা 

র্যা, পৃথিবীকে বলিয়াছিলেন আমি তোমার গর্ভে উপযুক্ত পুণ্র 

প্রদান কবিতেছি। ইঠার£ বংশে বশিষ্টাদি ব্রঙ্গাবাদি ভোঞ্ক ব্রাহ্মণগণ 

জন্ম গ্রহণ করিবেন। 

[কন্ত কার্ধা গবায়ন্ত্াদাত্মনে! থোগ্য মুন্তমম্ । 

তব পুজং ব্ধাস্তামি স্থুপুঙ্যং বেদ পারগম্ ॥ 

বংশশ্চ সুমহাংস্তস্ত নিবসিষাত ভূতলে । 

মমাঙ্গানি মহাত্বানে! বিষ্ঠা ব্রঙ্ধবাদিনঃ ॥ 

মদ্গায়ন! মদভজগনা মদতক্তা মৎপরায়ণাঃ | 

এব মাস্বাস্ত তাং দেবীং ভাক্করো বাবিতস্কবঃ | 

অন্থদধে মহাতেজাঃ সা চ হয মবাপহ । 

এবমেতে সমুৎপন্না ভোঞ্জকাঃ কষ নন্দন | 

নৈক্ষৃভান্তে তদাদিতা উৎপন্ন লোকপুজিতাঃ । 

তবিষ্য পুবাণ ব্রাহ্ষপর্কা। 

মাতভাবে চন্দ্রেব উপাসন! ও দ্িবাদেশেব বনু শ্রদেশে প্রচলিত হইয়- 
ছল। “চল্লা' শব মাতৃবাচক শব । মহামতি বোপদেব, মুগ্ধবোধ 

করণে দুইটা স্বরবর্ণ বিশিষ্ট নাতৃবাচিক শঙ্গের উদ্াহবণে “অনা” শবের 

টল্লেখ কবিয়াছেল। ণঅন্লোপন্ষিদ্” নামে একখানা উপনিষদও আছে। 

[সলমানগণ চন্দরচিন্কিত পতাকা ধাবণ করেন। তাহারা আল্লার উপাসক। 

হাতে মনে হয় মুললমানগণও ভারতায় হিন্দুদিগের স্তায় দেবগণের 

ধশধর এবং তাহারা পৃন্বে মাতৃ হাবে চন্ত্রের উপাদক ছিলেন। ইংলগ্তীয় 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



২৪ ভূমিক। 

সুর্যোর স্ত্রী চন্দ্রকে ললাট দেশে স্থাপন করত: প্রকৃতি পুরুষের একত, 

শক্তি) শক্তিমানের একত্ব প্রভৃতি রূপে কল্িত হইয়াছিল । 

আদিত্যং ৮ শিবং বিদ্যাচ্ছিবমাদিত্াযরূপিনং। 

উভযো বস্তবং নাস্তি আদিত্যস্ত শিবশ্য চ' 

কেহ কেহ অনুমান কবেন ক্ষিতোদ সমুদ্র স্থলে পরিণত হইয়া অন্তবীক্ষ 

নামে অভিহিত ভইলে,নানাদেশ হইতে চন্ত্র,ক্র্ধা গু অগ্নির উপাসকদেবগণ 

আসয়া সমাগত হন। তীঙ্ভাদেব ধশ্ম ও বাজ্য সংক্রান্ত বিবাদ মিটাবার 

ভগ্তই চন্দ্র, সুধ্য ও অগ্রিব একত্বরূপে ভগবান্ নীলকণ্ঠ শিবের উপাসনার 
প্রচলন হয় । এবং পাচটা মের প্রদেশ ও চাবিটা দ্বীপ এই কাজ্যের মধো 
শিবেব প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। অনেক ব্রাঙ্গণও শিবোপাখক হয়েন। 

ব্রাহ্মণান্ পুজয়েদ যস্তব বাচকং চ বিশেষতঃ | 

মহাদেবস্ত বে ভক্তান্ ভক্ত! পাশুপতান্ 'দ্বজান্। 

এবং যঃ কুরুতে শ্রান্ধ মটম্যামষ্টকাস্থ চ। 

পূজিত! স্থবেশীনং শিনবিপ্রৈমনীষিভিত । 

তপাগ পিতরন্তঃ বর্ধাণি দশপঞ্চকম্ ॥ 

হেমা'দ্রুধুত শিবকৃষ্ণাুমী তে ভবিষাপুবাণে 

এই শৈন ব্রাঙ্গণদিগের সহিত বৈষ্ুবগেব বিবাদ হইত । 

মা্কণ্ডের উবাচ। 

শ্বেতত্বাপন্থিতো বিষুঃঃ পবা দেব স্ুবষিণা । 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



২৬ ভুমিকা 

নলিলে যেরূপ নান। দিগ দেশস্থ বুটিশাধরত রাজ্য বুঝায়, সেইরূপ 

হাবতাধিপতি সমপ্ত পৃথিবী জয় করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ায় প্রায় 
সমস্ত পৃথিবীই ভাবত বা জন্ুদ্রীপ নামে ছাখাত হইয়াছে । 

বিদ্যাশিক্ষা। 

ছাঁবতবর্ষে আমিবাব পর ও ভারতীয়গণ বিদ্যাশিক্ষার জন্ স্বর্গ লোকে 

গমন কবিতেন। খধিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণেব নিকট আঘুর্বেদাদ অধায়ন 

কাবতে গিনাছিলেন । সগব বাজ তালজজ্ব, হৈহয় প্রভৃতি রাক্গণ হাব! 

পদ্রুত হইয়া, ভৃগুবংশীয় কোন খধিব নিবট আগ্েয়াম্ত্র ব্যনভাব শিক্ষার 

জহ্া গমন কবিয়াছিলেন। 

হাগ্েয় মন্্রং লা তু ভার্গবাৎ সগবো নৃপঃ। 

জঘান পূথিবীং গন্বা তাল জজ্ঘান্ সহ্হৈয়ান্॥ 

বামায়ণ 

ঘুধিষ্টিবেব বাঙ্জন্য-যজ্ঞে কিংপুকষবর্ষেব বাজ] দ্রম আনিয|ছিলেন। 
হবিবর্ষ »ইতেও অঙ্জুন, কব আদাঘ কবিযাছিলেন। এই সকল দেশ 

স্বর্গলোকে আবস্তিত | 

উপাসনা.পদ্ধতি | 

উপাপনা পদ্ধতি ও দরবাদেব হইতে ভাবতে লমাগত ভইয়াছে। বৰ 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



২ ভূমিকা 

ব্রদ্ধোবাচ ! 

দেবাদিত্যা বিমানস্থা বখধাক্রা গ্রতাবতঃ। 

জীন্তে বিবিশধিভে (গৈ? সর্বাতঙ্ক-বিবঙ্জিতাঃ | 

হেমাদ্রি ধৃত দ্রেবীপুবাণে বথযাত্র। গ্রকবণে। 

ব্রঙ্গোবাচ। 

পৃ্বমেব নইআংশে!| ধানং তন্ত মহাত্মন; | 

সংবংসরশ্তাবয়বৈঃ কলিতশ্চ বথে মর! ॥ 

সব্ষেধান্ত বথানাং বৈ সবথঃ গ্রথমঃ শ্মৃতঃ | 

তং দৃষ্ট।া তু পুন স্বন্তে স্তান্দনা! নিশ্বক'য়ণ। ॥ 

কলিতাঃ সর্ববদেবান[ং সোমাদীন| মনেকশ2। 

বিশ্বকম্মর তং গ্রাপা বথং দেবেন শঙ্ষবঃ | 

পুজার্থ মান্সনে! দত্তো মনবে কোপসভ্ভবঃ | 

মন্তনেক্ষাকবে দত্তে! মর্তোঃ সংপুজ্যতে বাণ? | 

হেমাদ্রিধূত ভবিষ্যপুবাণ। 

বংনবেব দ্বাদশ অনয়বকে বথের আব কল্পনা করিয়া ক্ম্যেব বথ 

করিত হইয়'ছে। বিশ্বকর্্ম। তাহা দেখিয়া চন্্াদি অন্য দেবেব বথ 

নিশ্মাণ কবেন। শিব, বিশ্বকম্ম কৃত বথ পাইয়া ক্রু হইয়া তাহা মনকে 

দান কবেন। মন্ত্র তাহা উক্ষাকুকে দান কবেন। ক্রমশঃ পৃথিবীতে 

বথ যাত্রা প্রবর্তিত হইয়াছে । 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



৩, ভূমিকা 

বংশধরগণের সহিত ভাবতীয়গণের যাতায়াত সম্বন্ধ সামাজক সন্বস্ধাদি 

বভৃকাল বিদ্যমান ছিল। 

সমুদ্র মন্থন । 

পুর্বে দেখান ভইয়াছে ক্ষিরোদ সমুদ্র, কলশ সমুদ্র, কুস্তৎ আপ, 

পুর সমুদ্র, সমুদ্র, দিন্ধু নামেও কথিত হইত 1 

অমৃতোহথব্বণা পূর্বং মথিতঃ ুষ্কাবোদধো | 

এত পুষ্ষব সমুদ্র না ক্ষিবোদ সমুদ্র ধা কলস সমুদ্র কালক্রমে গু 

হইয়! পুফব দ্বীপের উৎপত্তি 5ইয়াছে। 

পৃথিব্যাং নৈমিষং পুণ্য মস্তবীক্ষে 5 পু্ষবং ।--বনপর্ব ৮৩ অঃ 

( ক্পোছুব )ক্ষিরোদ সমুদ্রেব তীববাদী বরুণেব বংশধর অগস্ত 

মুন সমুদ্র পান কবিয়াছিলেন । ইহাও বোধ হর ক্ষিরোদ সমুদ্রের শু 

»ওয়াব এঁতিহাসিক ঘটনা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে । 

মন্তবীক্ষের নামান্তব পুষ্কব। এজন্য পুক্ষব দ্বীপ, সমুদ্র বা অস্তরীক্ষ 

নামেও অভিঠিত হত । অন্মিত হয় এই সমুদ্র শুষ্ক হইবার সময়েই হাব 

সন্ত লইয়। বা কিছু জঙ্গ খাকিতেই সমুদ্রস্থিত রত্বাদি সংগ্রহ করিবাব জন্য 

দেবান্ুবে যুন্ধ হইয়াছিল। অন্তরাক্ষ স্থলে পাঁবণত হইলে তাহাতে 

ক্রমশঃ লোকের বদতি হতে লাগিল। 

মরুতো মাতবিশ্বীনে রুদ্রা। দেব স্তথাশ্থিনৌ । 

অনিকেতা অন্তরীক্ষে ভূঝলেণকে দিবৌকনঃ ॥ 



নমঃ জূধ্যায় পরব্রহ্গণে ভূমিক]। 
বেদ পুরাণাদি শান্মতে সষ্টিব আদিজে স্থাবব জঙ্গমাস্থক সকল ভুবন 

বীজ, জো[তিপ্ময়, একমাত্র পবত্র্গ বিবাজিত ছিলেন । তিনি অদিতি 

বা পবক্রঙ্গ নামে আভাহত। ভাতা ১ইতে সাতটা খণ্ড বাহিব হইয়া 

পৃথিবা ও চন্দ্রা চয়টাগ্রঠ নামে অভিহত হয। যাহা অবাশষ্ট থাকে 

তাভাই পববগ্গ ভগবান, আদতা,মার্ত)কধাদি নামে আথাত হইয়াছেন। 

(আঁদত্যো বঙ্গ হতি গ্রাতঃ )। এহ শুযাহ গ্রহ নঙ্গআাদব কেন্দ্র সর্প । 

ইহাব চতুদ্দিকে সকল গ্রহ নক্ষত্রাদ জ্যোভিদ্ক মণ্ডগ পাবলমণ কাবতেছে | 

সুধা দিন ও বাঁত্রব বধানকাবী। 

গষ্ঠো পুত্রাসো অদিচে মে জাতা স্ন্ম্পাব। 

দেব! উপ্রে সপ্তভিঃ পবা মাণ্তশ মান্তং ॥ ৮ 

নপ্রাভ; পুলে বাদা হরুগ প্রৈৎ পৃর্বং ঘুগং । 

প্রগায়ে মৃতাবে ত্বতপুন মার্ভগুমাভবং ॥ ৯॥ 

ঝগ বেদ ১০1৭২৮।৯ ধক 

এহনক্ষঞাদি থে হুধোবহ অংশ, এবং ভাহাবহ তেজে অ[লোকিত হয়, 

ইহা নান! পুবাণে ও বার্ণ হইয়াছে__ 

তন্ত যে বশ্মরো বিপ্রাঃ সর্বলোক-প্রদীপকাঃ। 

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত বশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ কুম্ম। 



৩২ চি ভূমিকা 

যান রাজা ররুণে বাসর সোমে! বিশ্বে দেবাঃ। 

মধস্তি তা আপোদেবী বিব মামবন্ত ॥ --অথকুবেদ | 

কালক্রমে অগ্নথপাসক বাহুর পুক্রগণ চন্দ্র ও স্র/বংশীয় রাগগণকে 

ভাবতে তাড়াইয়া দিলেন। তদবর্ধ রাহ “চন্দ্রামর্দন” নামে থ]াত 

হইলেন। ইহাও কালে আকাশেব চন্দ্র ও সুর্য অর্থে কল্পিত হইয়াছে। 

চন্দ্র ও হুর্য্যবংশীয় রাছছগণ ভাবতে ঁজাসিলে দিব্য্রাঙ্গণগণও 

অনন্টোপায় হইয়া ভারতে আপিবাব প্রয়াপী হইলেন। শক্ত, অগ্নির 

সত বিবাদ ও তাহাকে অভিসম্পাত করিয়। ভাবতে আসলেন এবং 

ভগব[ন রুষ্ণচন্ত্রেব শ্বশুব ভোঞ্জবংশীয় রাজা ভীম্মকের (জবাসদ্ধের ভ্রাতা ) 

ব!জ্ো ভোজ কট দেশে বান কবিতে লাগিলেন। 

শুক্রং ভোৌজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ ইত্যাদি । 

ঞ্মশঃ নাবদ, গর্গ, প্রভৃতি দৈবজ্ঞ ভোঙ্গক ব্রাহ্ণগণ আসিয় 

বাজগণেব বু ও ভোজ বাঙ্ে বাস এবং তাহাদেব পৌবচিতা করিতে 

লাগলেন। 

নন্নস্বাজজ ডতৎপান জাতাহলাদো মহামনাঃ | 

আহুয় বিগ্রান্ দৈবজ্ঞান্ জাতকম্মাদিকা ক্রিয়া: । 

কারয়ামাস বিধিবৎ ইত্যাদি ভাগবৎ ১ৎস্বন্ধ কৃষ্ণজন্মে 

শাকন্ীগী ভোজক ব্রাঙ্গণগণ ভগবান্ হুর্যাদেবকে ঝিষুুরূপে পৃজা 

কাঁবতেন। 



ভূমিক। ৩৩ 

শাকন্ধীপে তু তৈ বিষ হূর্যারূপধরে। মনে | 

মহাভারত ভীন্বপর্ব । 

এদেশে আদিরাও তাহাব। সুর্যোর ধন্ব কুষ্েে আরোপ করিলেন । 
কগ্তুগকে বস্থদেব, ( বন্ুদেবশ্চ কশ্বপঃ ব্রহ্গবর্তে ) অদ্দিতিকে দেবকী, 
( মদিভিদের্কা হাতৃৎ হাববংশে ) শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রিত কূর্যাদেবকে 
(শ্যাথঃ রুষণ্চ পতগওয়োকক্স্তবে বৃপ । যন্মাৎ শ্যামতবমাপন্নঃ মহাভারত |) 
শ্যামনুন্দব কষণন্জপে সুর্যের দমীপবর্তী গ্রহ বোহিণীননদন বধূকে বোহিনা- 
ননান বলরামরূপে (বুধেং নারায়ণ, প্রাপ্ত: | ব্রহ্গওে পুবাদে ৫৭ অধ্যায় 
কল্পনা করিলেন। এই সময়ে কভিকানক্ষত্রেব নিকটে 
ক্রান্তিপাত ছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদাদিতে কু.ভকায় সম্পাত 

বলা হইয়াছে । পৌবাণিক যুগে ৭১.৪ বত্সবে সম্পাতেব এক অংশ গতি 

(বার্ষিক গতি ৫018 বিকলা স্বীকাব) করিয়াই ৭১.৪ মহাযুগে এক সমন্ধি 
মন্বস্তব কল্পিত হইয়ান্থে। এইননপ গতিতে প্রায় সাড়ে চারিহাজার 
বর পূর্বে কৃন্তিকায় সম্পাত ছিল জানা ঘায়। কৃত্তিকার সুর্ধ 
আসলে পৃর্ণিমায় চনত, বিশাখায় এবং বিশাখার কূর্যা থাকিলে পূর্ণিমায় 
নর, কৃত্তিকায় খাকে। সুর্য লম্পাতে আদিলে দিন রাত্রি সমান হয়। 

কত্তিকানাং যন! কূর্ধাঃ প্রথমাংশগতো ভবে | 

বিশাখানাং তদা প্েয়শ্ততর্থাংশে নিশাকবঃ। 
বিশাখ।নাং ধদা ুর্ধাশ্চবতেইংশং তৃতীয়কম্। 
তদ। চপ্থং বি্গানীয়াত সত্তিক। শিরসি প্থিতম। 



৩৪ ভূমিক। 

বিষুবন্তং তদ। বিদ্যাদেব মাহর্ম হর্ষরঃ | 

সম রাত্তিরহশ্চৈব যদ। তদ্বিুবদ্ ভবেৎ। 
রহ্ধাওড পুবাণ ৫৪ অধ্যায়। 

বিশাখা, হুধ্যের জন্মনক্ষত্র ও কৃতিকা,ধচন্ত্রেব জন্মনক্ষত্র | 

বিশাখানু মুৎপন্নো গ্রহাশা' ্রথস্োগ্রহঃ | 

শীতরশ্মিঃ সমৃৎপ2: কৃত্তিকান্থ নিশাকর:॥ ব্র্গ।গুপুরাণ। 

বা বিশাখ! নক্ষত্রের নাম রাধা । (রাধা বিশাখা! ইত্যমর ) বোধ হয় 

বিশাখা নক্ষত্রে ও কৃত্তিক৷ নক্ষত্রে কুর্ষের গমনই রাধার কুঞ্জেই চক্দ্রাবলীর 

কুঞ্জে কষ্ণেব গমন হইয়াছে । এইরূপে অন্তান্থ নক্ষপ্তরে বর্ণিত নক্ষত্রের 

ভ্রমণ দ্বাবা বন্ত্রহবগাদি (কিরণ হরণ) বর্ণিত হইয়াছে, বিশ্তাত শুয়ে 

লিখিলাম। 

বিধুবন্ধত্ত উত্তরায়ণ বিন্দু ও দক্ষিণায়ন বিন্দুতে স্ুধ্য 

আমিলে হৃর্যের ষে রথযান্রা হইত তাহাও কৃষ্খেক উপবে 

আরোপিত হইয়াছে । এহরূপে দিব্য দেশ হইতে চন্দ হুর্য। বংশীয় রাজ. 

গণ এবং ব্রাহ্মণগণ উপনিবিষ্ট হইলে ক্রমশঃ দিবা দেশের সহিত সামাজিক 

সম্বন্ধ বাচ্ছন্ন হয়। তখন দ্িবাদেশ পরলৌকিক অর্থে ব্যবহৃত হইতে 

থাকে এমন কি শাকদ্ব'প শাল্ুলি দ্বীপ প্রভৃতিতে জন্মগ্রহণও লোকে 

বছ পুণ্যফল মনে করিতে লাগলেন। 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



ভূমিকা ২০ 

ইন্জরমহং বণিপং চোদয়ামি হুদননরাতিং পরিপন্থিনং মৃগম্। 

যথা ক্রীত্ব। ধন মাহবাণি ॥  --অথর্বববেদ। 

অন্তবীক্ষে দেবগণেব আধিপত্য লোপ পাইলে স্বর্ণেব সহিত ক্রমশঃ 

সগ্ন্ধবিচ্ছিন্ন হওয়ায় অস্তবীক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতি পাবলৌকিক অর্থে প্রযুজ্য 

হইয়াছে । গন্ধর্নণ দেশের অন্তর্গত গান্ধাব প্রদেশ (কান্দাহাব ) জয় 

কবিয়া দশবথ পুজর ভবত, নিজপুত্র তক্ষকে তক্ষশিলা (ট্যাকশিল! ) ও 

পু্গলকে পুদলাবতী ( পেশোয়াব ) নগবে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন | 

ওক্ষং তক্ষ শিলায়ান্ত পুফলং পুফ্লাবতে । 

গান্ধববদেশে রুচিবে গান্ধাব-পিষয়েষু চ ॥ রামাবণ | 

গন্ধববদেশ গাব লৌকিক অর্থে গন্ধব্বদেশ প্রাপ্তি জন্য ্রতোপবাসাদি 

নচিত ভইয়|ছে ! 

মহস্ত পুবাণ হইতে অবগত হওরা নায়, স্থর্ষেতর দিন বা নংজ্ঞানামক 

নাহুগাতে সহ কাঁণত ন! পাবিয়া ঘোউকরূপ ধাবণ কবতঃ ভূগেোকে 

মরু দেশে আশ্রঘ গ্রাহশ কবিয়াছিলেন | স্থ্য জানতে পাবিয়া স্বমৎ অশ্ব- 

রূপ ধাবণ কবহ; মকদেশে গমন কবেন। তাহাদের মিলনে অশ্বিনী 

কমীবেব জন্ম হয়। 

মরুপ্রপান আ।াজকা ও আববদি দেশে ইঞ্জিপট (গুপুদেশ) মিশ্র 

দেশ (মিশর ) প্রচাত দেশ আছে। ভৌগোলিক তত্ববিদ্ শরস্কেব প্রসিদ্ধ 

প9 শ্রীধুক্ত উমেশচন্দ্র বধ্যারডু মোদয় তাহার “মানবেব আদি জন্ম 

ভি” নামক পুস্তকে এই সকল দেশকেও দেব সন্তান ভারতীয় 

আধ্যগণেব উপনিবেশ বঙলিয়ছেন। পুর্বে বলা হইয়াছে স্থ্যা, মেরু 

গ্রাদেশেব (দেবগণেব আদিবাস স্থানের ) বাজ! ছিলেন। সুর্ধোর 

দুইটা স্ত্রী। একটা দিব অপবটা পৃথিবী । মহচ্তপুরাপ মতে দিব, নামক 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



২২ ভামকা 

দেশকে পাণিনি পৃর্বদেশ বলিয়াছেন। 'দন্ধু কা'লন্দী দবস্বতী প্রভৃতি 
মেরুদেশের নদীর লাম ভারতে পাওয়া যায়। এক সময় প্রায় সমস্ত 

পৃথিবী ভারত বা জন্বদীপ নামে অভিহিত হইত বোধ হয় রাজধানীর 

নামানুসাবে সামাজোর নামকরণ ইাব কাবণ। তারতবর্ষের নয়টা 

খণ্ডের মধো সাগর সবুত দ্বীপ একটা থণ্ড। সাগব সংবৃত দ্বাপেই 

বণ বাবস্থাতি আছে, অন্য আটটা থণ্ডে বণবাবস্থা নাই । পুরা 

এুদি পাঠে গান! যায়, |দখ্য ও ভোৌন উভয় দেশেই চাভুবর্ণ প্রতিষ্ঠিত 

ছিল। ক্রমশঃ অথ দেশে বর্ণাবভাগ তিরোভত হয় কেবল ভারতবর্ষেই 

(বীন্ধাদিকাবেব পুব্ব পযন্ত বঞ্জায় ছিল। বৌন্ধদম্মেব প্রাবল্য সময়ে 

ভাববর্ষেও বণাশ্রমণক্মেবক শোচনীম অবস্থা ঘটে । তৎকালে কেবগ 

ব্রাঙ্গণ ও ব্রাঙ্গণেতর জা'ত বিদ'মান [ছুল। এ ব্াহ্মন্তের জাতি 
ব্বসায়ান্থাবে সহশ্বাধিক জাতিতে পাবণত হইয়াছে । সাগব সংবৃত 

দ্বাপ সমগ্র ভাবতাক কেবল দাক্ষিণাতা এ সন্বন্ধেও মতভেদ আছে। 

মস্ত পুবাণেব পাঠ 

অয়ন্ত নবম শ্রেষাং দ্বাপঃ সাগব-সংব্বতিঃ | 

আয়তন্তাকুমাবিতে। গঙ্গায়াঃ প্রবহাবাধিঃ ॥ 

কুমাবিকা অন্তরীপ হইতে গঞ্গা নদী পর্যাস্ত মনগ্র দ|ক্ষিণাতাকে কেহ কেহ 

সাগবসংবৃত বাপ ও ভাবতের অঙ্গতম খণ্ড সৌম্যদেশকে আধ্যাবন্ত বলেন । 

কোন কোন প্রমাণে “গঙারাঃ পরবহাবধিঃ এভস্তানে শগঙ্গায়াঃ এভবাবাধিই 

এই পাঠ দৃষ্ট হয়। গঙ্গাব উতপন্তি স্থান ভিমালয়। ইহাতে কুমাবিকা হইতে 

হিমালয় পযন্ত সাগর সংবুত ঘীপ এবং বাহিকাদি উদীচাদেশ সৌমাদেশ নামে 

অভিহিত হইতে পাবে । দিক্ দেশ কাল লইয়াই জ্যোতিষ শান্ত্র। দেশের 

বর্ণনায় যাহা পুবাণাদিতে কথিত হইয়াছে, তাহাই ভাস্কর ও অন্যান) 
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ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



।নিম্ঠনর্ধযতে পরনে: 

সি্ধান্ত-শিরোঁমণে গৌলাধ্যায়ে বাসনা-ভাযোপেতঃ। 
রর | $ 41 

অথ গোগাধ্যায়ে। ব্যাধ্যায়তে। 

গোলাধ্যায়ে নিজে যা যা অপূর্বব। ব্ষিমোক্য়ঃ | 

তাস্তা বালাববোধায় সংক্ষেপাদ বিরণোম্যহম্ ॥ 

গোণগ্রন্থো, হি সবিস্তরতয় প্রাঙ্ল;। কিন্তু অত্র যাব! অপূর্ব- 

নাষ্তৈরুক্তা, উত্তয়ে! বিষমাস্তান্তাঃ সংক্ষেপাদ বিবূণোষি। অত্র য|যা ইতি 
প্রথমান্তং পদং তাস্ত! ইতি দ্বিতীয়াস্তং পদং বুদ্ধিমত| ব্যাথ্যেরম্। 

অন্ত সিদ্ধান্তকারগণের অনুক্ত ও ছুর্বোধ উক্তি সকল, বাগকদিগের 
জ্ঞানের জন্ত আমি নিজকৃত গোলাধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । 

তত্রাদৌ তাবদভীষ্ট-দেবতা নমস্কার পূর্্বকং গোলং ব্রধীমীত্যাহ । 

সন্ধিং সাধ্য মুপৈতি য ম্মরণতঃ ক্ষিপ্রং প্রাসাদাত্তধা : 

যস্তাশ্চিত্রপদা স্বলঙ্ক তিরলং লালিত্যলীলাবতী। 
নৃত্যন্তী মুখরঙ্গগেব কূতনাং স্তাঁদ ভারতী ভারতী, 
তং তাং চ প্রণিপত্য গোলমমলং বালাববোধং রবে 

ক্রবে.বচ্মি | কঃ। কর্তাহং তাস্বয়ং। কুম্ গোর আলা 

বিৎ.বিশিউদ্।. .কোদজং লিদুহপন্। পুন . ভুতম্।: ঝালাবযোধম্। 

অবিষধ.মিষার্থ)। কিং বৃদথাপ্রণিপত্য। কবিপান্পূ্কং নব ত:। 
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ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গৌলাধ্যায়ং ১] 

ছাথ' গোল-গ্রথন-কা রণমাহ - 

মধ্যাগ্চং ছ্যুলদাং যদত্র গণিতং তস্তোপপত্তিং বিন 
প্রৌট়িং প্রৌঢনভান্থ নৈতি গণকো নিঃনংশয়ো ন স্বয়মূ। 
গোলে পা বিমল! করাঁমলকবগু প্রত্যক্ষতো দৃশ্যাতে 

তম্মাদন্ম যপপত্তিবোধবিধয়ে গোল প্রবন্ধোগ্ঠতঃ ॥ *॥ 

সগষটার্থম্। : 

গ্রহগণের মধ, স্পষ্ট প্রভৃতি যে সকল গণিত আছে, তাহার উপপত্তি 

না জানিলে গণক, পণ্ডিতগণের সভায় পাগ্তিত্য খাতি লাভ করিতে 

পারে না নিজেও নিঃসন্দেহ হয় না। গো!ল নির্মল সেই উপপত্তি, হত্তস্থিত 

আমলকীর রেখাব ন্যায় বৃত্তাদি দ্বার! প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত 

উপপত্তি বুঝাইবার জন্য গোল-বিষয় বর্ণনে উদ্যোগী হইয়াছি। 

ইদানীং গোল-প্রশংলয়। গোলানভিন্রগণকোপহাসং শ্লোক-ছয়েনাহ 

ভোজ্যং যথা মর্ববরসং বিনাজ্যং 

রাঙ্যং যথ1 রাজবিবর্জভীতং চ। 

সভা ন ভাতাব: স্ৃবক্তহীনা 

গোলানভিজ্ঞে। গণকন্তথাত্র ॥ ৩ ॥ 

বাদী ব্যাকরণং বিনৈব বিছুষাং ধৃষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সভীং 
জললমনল্লমতিঃ ন্ময়াৎ পটুবটুক্রভঙ্গবক্রেক্তিভিঃ 
হ্রীণঃ সম্নপহাসমেতি গণকো গোলানভিজ্ঞ স্তথা 
জ্যোতিবিৎসদলি প্রগল্ভগণকপ্রশ্থপ্রপঞ্চোক্তিভিঃ ॥৪॥ 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



 গোলাধ্যায়ঃ ৫ 
প্রাচীন গণকগণ বলেন, গুভাগুভ-ফলাদেশই, প্যোতিষ শাস্ত্রের 

প্রয়োজন। কিন্তু ফল লগ্র ও গ্রুঘলের আশ্রিত, লগ্নও গ্রহবল, 

স্পষ্ট গ্রহের জধীন। স্পষ্ট গ্রহজ্জান, গোল জ্ঞানের অধীন। গণিত জাম 

ভিন্ন গোঁল জ্ঞান ও হইতে পারে না। অতএব ষেগণিত জ্ঞান হীন 

তাহার গোলাদির জ্ঞান কিন্ধপে হইতে পারে? 

ইদানীং জ্যোতি: শান -শ্রবণাধিকারি লক্ষণ মাহ__ 

দ্বিবিধগণিত মুক্তং ব্যক্ত মব্যক্তযুক্তং 

তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্তে পটিষ্ঠঃ | 
যাঁদ ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং 

প্রপঠিতূমধিকারী সোহন্যথ! নামধারী ॥৭॥ 

প্পষ্টার্থম্। 

ব্যক্তগণিত (পাটীগণি্) ও অব্যক্তগণিত (বীজ গণিত) নামক দ্বিবিধ গণিত 

শান্পে অভিজ্ঞ এবং শব শানে (ব্যাকরণে ) পটীয়ান্ ব্যক্তিই বছ তে 

বিশিষ্ট এই জ্যোতিষশান্ত্র পাঠ করিবার অধিকারী, অন্তথ! কেবল 

জ্যোতিষী নামধারী হইয়া থাকে। 

অথ ব্যাকরণ বর্ণন ন।হ-_ 

যো বেদ বেদবদ্নং সদ্রনং হি সম্যগ. 

ত্রান্ধ্যাঃ ম বেদমপি বেদ কিমন্যাশাস্ত্রমূ । 

যন্মাদতঃ প্রথমমেতদধীত্য ধীমান 

াস্টরাস্তরস্য ভবতি শ্রুবণেহধিকারী 1৮) 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গোলাধ্যায়ঃ . ন্. 

ইয়ং ভূর্গগনেচরৈঃ খেচৈবৃ তা কেন ধৃত| সতী গগনে পরিছে। বর্ত- 
ঢানেহধে! নেয়াম্ম গচ্ছেৎ। কথ মিয়ং গগনে স্থিতেত্যবগতম্। রতো, 

ঠমদ্-ভচক্রচক্রান্ত বর্ততে। ভানাং চক্রং সমূহঃ । ত চক্রমেব চক্রং 
দ-চক্র চক্রমূ। যদি তুমে মুর্ধাধার-পরং-পবা্গা ক্রিয়তে তদা সমস্তাদ্ 

তিমান-ঘন-ভচক্রস্তাধারে ব্মলিতন্ত ভরমণং নোপপদ্তত ইত্যর্থঃ। তথা 

'সাতৃঃ কিমাকার। কিয়ন্মান! দ্বীপানাং কুলাচলেন্জ্রাণ।ং চ কীদৃগবস্থান- 

মতি সর্বং নাঁনা-শান্ত্রবিচারণাৎ। বৌদ্ধার্দি-প্রতিবাদি-পক্ষমধরী- 

সঙোচ্যতা মত্যর্থ: | 

(যেহেতু ) নক্ষর সমূহ রূপ চক্রের (রাশিচক্রের অন্তর্বস্ভী ( অতএব) 

বাকাশে অবস্থিত, গ্রথগণ দ্বার পরিবেষ্টিত এই পৃথিবী, কাহ! দ্বারা ধৃত 

হিক্নাছে যেহেতু নীচে যাইতেছে ন!। পৃথিবীর আকার কিনূপ, পরিমাণ 

চত, ইহাতে দ্বীপ, কুলাচশ, সমুদ্রের অবস্থানই বা কিরূপ, বৌদ্ধাি 

প্রতিবাদিগণের শান্্রমত গুন করিয়া ইহাব উত্তর বল। 

ইদানীং গ্রহস্ুটাকরণোপপত্তি"প্রশ্নান্ শ্লোক ঘয়েনাহ 

সংসিদ্ধাদ্ ছ্যুগণাদ্ যুগাদিভগণেঃ খেটোইনুপান্তেন যঃ 

্যাৎ তস্তাম্ফ তা কথং কথমথ স্পষ্টীকৃতির্নৈকধা। 
কং দেশান্তর মুদ্গমাস্তরমহে। বাহ্বন্তরং কিং চরং 

কিং চোচ্চং মৃছু চঞ্চলং চ তদ্দং কস্তাত পাতঃ স্মৃতঃ1৩। 

কিং কেন্দ্র কিমুকেন্দ্রজং কমু চলং কিং বাঁচলং তৎফলং 

কন্মাৎ ততসহিতঃ কুতশ্চ রহিতঃ থেটঃ স্কটো জায়তে। 
কিং দৃরৃত্দ তখোধয়াস্তসময়ে দ্বেধ। বিদধুযুবুধাঃ 
সর্ধবং মে ব্ষলং ঘদামলমলং গোঁলং বিজানামি চে ॥৪॥ 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গোলাধ্যায়ঃ ্ 

পম 
হে বিচক্ষণগণক ! ক্্য উত্তর গোলে গমন করিলে দিন বড় রাজি 

ছোট হয়, দক্ষিণ গোলে গত হইলে দিন ছোট রাত্রি বড় হয়, ইহার কারণ 

কি? হুর্য্যের একবৎদর, দেবতা ও অনুর গণের এক অছোরাত্র, এক 
চান্দ্রমাস, পিতিলোক-বাদি দ্িগের এক অহ্বোরাত্র এবং সহ চতুরযু'গে 

ব্রঙ্গার অহোরাত্র কেন হয়? 

অথ রাশ্দয়-তেদ-প্রশ্্ মাহ-_- 

ভবলয়স্য কিলাকলবাঁঃ সমাঃ 

কিমসমৈঃ সময়ৈঃ খলু রাশয়ঃ | 
সমুপযাস্তাদয়ং কিমু গোলবিন্ 

নবিষয়েঘখিলেঘপি তে সমাঃ ॥৭॥ 

সপষ্টম্। 

রাশিচক্রের দ্বাদশ ভাগ এক এক রাশি, সুতরাং রাশি পরিঙ্গাণ 

সমান। কিন্তু তাহাদের নিবক্ষোর্দয় কাল কেন সমান নছে? একই 

রাশির উদয়কাল দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন ইহার কারণ কি? 

ইদানীং ছাত্যাদি-সংস্থান-প্রশ্নং বৃত্তাক্ষেনাহ-_ 

ুজ্যাকুজ্যাপমসমনরা গ্রাক্ষলম্বাদিকানাং 

বিদ্বন গোলে বিয়তি হি যথা দর্শয় ক্ষেত্রসংস্থাম্। 
স্পষম্। 

হেবিদ্বন! খগোলে ছাজা, কুঙ্যা, ক্রাত্তি, সমশদ্কু, অগ্রা, অক্ষাংশ 

লঙাংশ প্রভৃতির ক্ষেত্রসংস্থান দেখাও 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



শোলাধায়এ ১৮ 

ওথ শৃজে।রতো। চ-গুরুত্ত -বৃদ্ধি'গ্রতদাহ 

শুরুন্ত দ্বিজরাঁজ এষ মহুসে। হান) কৃবৃত্তঃ কৃতঃ 

সদ্বত্তত্বগতো৷ হপ্যহো ভ্রমভবাদ দোষাতিসঙ্গাদিব। 

তপ্রাপ্যাথ পুনস্ত্রয়ীত নুমত স্তস্তাশ্রয়েণেব কিং 
শুরুস্ত ক্রমশস্তথৈব মহসো বৃদ্ধযেতি সদ্বৃত্ততাঁম্ ॥১০॥ 

অছথে! গণক এব দ্বিজরাজশ্চন্দ্রঃ সব্বৃত্তবং গতোহপি পৌর্ঘযান্তাং 

নুবর্তলতাং প্রাপ্তোংপি কুঠে হেতোঃ কুবৃত্তঃ কুবর্তলো ভবতি। 
ভ্রম-ভবাদ দোষাতিসঙ্গাদিব | দোষা রাত্রিঃ। তথা পোর্ণমাস্তাং 

সকলয়! সকলক্জাপি চন্দ যঃ সঞ্গঃ সোহতিসঙ্গঃ। তৎ-সঙগানস্তরং 

গুরুপ্ত তেত্রসো হানিং যাতি। তয় হান্। বুবৃত্তঃ কুৎসিভ-বৃত্বঃ স্তাদিতীব 

প্রতিভাতি | যথ| দ্বিজরাজে। ব্রাহ্মণোহপি সদবৃত্তত্বং সদাচারত্বং 

গতোহপি ভ্রম-ভবাচ্চিত্ব-চলন-সংভবাদ-পোষাতিসঙ্গাৎ পাপাতিসঙ্গাচুরুক্ত 

শুদ্ধন্ত তেজসো হানিং যাতি। তয়া কুৎসিতবৃত্বঃ শ্তাৎ। অথ 

পুনক্য়ীতন্থ মা্দিত্যং প্রাপ্য ততোহনস্তরং শুরুস্ত তেজসো বৃদ্ধা। তখৈব সদ্- 

বৃত্ততাং সুবর্তলতাং গ্রাপ্পোতি। তন্ত ভগবত স্তযীতনে! রাশুয়েণৈব ॥ 

বথা কুবৃত্তে। ব্রাহ্গণন্তয়ীতনুং ত্রেখিদ্যং পর্যৎভ্রৈবিদ্যমেৰ বেতি স্বৃত্যুক্তং 

পধদ্রূপ মন্তং ব্রাহ্মণং প্রাপ্য তেন কৃতানুগ্রহ স্তেজো বন্ধিং তথা পুনঃ 

সুবৃত্তত। মেতীত্যথাস্তরম্। 

ইতি সিদ্ধাস্তশিয়োমধণি--বাদনা-- ভাষো মিতাক্গরে 

গোলাধ্যায়ে গোলন্বকপ প্রশাধাারঃ ॥ 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



“গোলা ধ্যায়ঃ ১৩ 

হংকারোহ ভূদ্দিত্যাদি। অন্্ৈতছুক্তং ভবতি। সাংখ্যাদি-যোগশান্তেছু 
ক্রতি-পুরাণেষু চাদিসর্গে যখোদিতং তদজোচাতে। তত্র প্রর্কৃতি 
নাষাব্যক্তমব্যাকৃতং গুণসাম্যং কারণ মিত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্যায়াঃ। তন্তাঃ 

প্রন্কতে রস্ত “ভগবান সর্কব্যাপকঃ পুরুষোহস্তি। সত্বং রজজ্তম ইতি 

সর্কে গুণা স্তল্যা এব সম্তি। অতএব তদ্ গুণসাম্যং। তথা পগ্রাক্কৃতিকে 
পূর্ব প্রলয়ে লীন স্তত্রাব্যক্তে ব্যাপকঃ কাঃলাহপান্তি। যদ! স ভগবান্ 

বাসুদেব: পরক্রঙ্গাখ্যঃ পিস্থম্ু ভবিতি তদা তম্মাৎ সংকর্ষণাখ্যোহংশে।- 

নির্গতা গ্রকৃতি পুরুষয়োঃ সন্গিধিস্থডোঃ ক্ষোভং জনয়তি। তাভ্যাং 

ক্ষুকাভাং মহানতৃৎ। মহান বৈ বুদ্ধিপক্ষণ ইতি। তন্মহ ত্ত্বং বুদ্ধিতত্বং 

চোচ্যতে ৷ যন্মহতততং স &দছ্যক্নাযা ভগবতোইংশঃ। তশ্ত মহত্ব 

বিকুর্বাণস্ত গভেই»ংকাকোহভুৎ। পোহনিরুদ্ধনামা। এতে বাস্থদেব- 

সংকর্ষণ গ্রদ্যন্মানিরুদ্ধা ইতি মৃত্তিভেদা বৈষ্ণচবাগমে বিশেষতঃ প্রপিদ্ধাঃ। 

সোইহুংকারে। গুণণশেণ ভিপাভবৎ। বঃ সাত্বিকঃ স বৈকারিকঃ | 

যো রাজসঃ ন তৈ৬সঃ:। যন্তামসঃ স ভূতাদিঃ। যথোক্ধং বিষু পুরাণে । 

বৈকাগিক স্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈৰ তামসঃ। 

ত্রিবিধোই মুহংকারে। মহত্ত্বাদজীয়ত ॥ 

তত্র ফন্তামসোইহংকারঃ স ভূতাদিং। তন্মাৎ পঞ্চ মহাতৃতান্তভবন্।. 

কানি তানি ভূতানি। থ-ক-শিখি-জলোর্ব্যঃ । খ মাকাশং। ফো- 

বায়ুঃ। শিখী অগ্রিঃ। জলমুদকম্। উব্বী পৃথী। এভানি ভূতানি স্ব স্ব 

গুণ-পূর্ববকান্তভবন্। শব্স্পর্শবূপ-রস গন্ধা ইত্যাকাশাদীনাং মুখা- 

গুণাঃ। তত্াহংকারাচ্ছব-তন্মাত্রম। গুণন্তাতিহ্শ্া-বূপাবস্থালং 

তল্সাত্র শব্বেনোচাতে |, শব-তস্মাত্রাদাকাশং। আকাশাৎ স্পর্শ তন্মাজম্। . 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



খোকাধারি। ১৫ 

যে জাদিতত্ব পর তরঙ্গ হইতে কুন্ধ-প্রকৃতি পুরুষের সহফোঁগে মহত্ত্ব, 
মহত্ত্ব হইতে অহংকার । অহংকার হইতে ক্রমশং আকাশ, বায়ু, অগ্নি, 
জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চভৃত, পঞ্চভূতেকর মিলন হইতে প্রলয়-জলধিজলে 

বুদ বুদকার-বদ্ধাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে । যে ব্রহ্গাণ্ডের অন্তর্বর্তী পন্মকার 

পৃথিবার পৃষ্টদেশে কণিকাকার মেকুপর্ব্বতে অবস্থিত ভগবান্ পল্মযোনি- 
ব্রহ্মা হইতে দেবদানব মানবাদি পরিব্যাঞ্ বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। আছস্- 

তত্ব সেই পরব্রদ্ষের জয় হউক। 

ইদানীং ভূমেঃ স্বরূপমাহ__ 

ভূমেঃ পিগুঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যাকিনক্ত্রকক্ষা- 
বৃত্ৰৈ কতো বৃতঃ সন্ মুদনিলনলিলব্যোমতেজোময়োইয়ম্। 
নান্যাধারঃ স্বশক্তৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্ত পৃষ্ঠে 
নিষ্টং বিশ্বং চ শঙ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমস্ত ॥২॥ 

সর্ববতঃ পর্ববতারামগ্রাম চৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ | 
কদম্বকুন্থুমগ্রস্থিঃ কেসরপ্রসরৈরিব ॥৩| 

যোইয়ং মৃদনল-সলিল-ব্যোম-তেজোময় ইতি পাঞ্চ-ভৌতিকো ভূমেঃ 
পিণডে। বৃত্ধো বর্থলাকার ভ্যদ্ বহিস্থৈঃ শশাঙ্কাদি-কক্ষাবৃত্তৈ রাবৃতঃ সন্নন- 

স্াাধারঃ স্বশক্তোব নিয়তং নিশ্চিতং বিয়ত্যাকাশে তিষ্ঠতি। তৎপৃষ্ট নিষ্ঠং 

চজগং। সদনুপ-মনু্াদত্য দৈত্যং | দনুজ| দানবাঃ। মনু! মানবাঃ। 

আদিত্য দেবাঃ | দৈত্য অন্থরা; তৈঃ মমেতং সমস্তাৎ তিষ্ঠতি। শেষং 

সপষ্টার্ঘম্। 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গোলাধ্যায়ঃ ১৭ 

ইদানীং কথমিয়ং ভূমেঃ স্বশক্তি রিত্যাশঙ্কাং পরিহ্রন্নাহ-_ 

যথোষ্চতার্কানলয়োশ্চ লীতত! 

বিধো দ্রুতিঃ কে কঠিনত্মশ্মনি | 
মরুচ্চলো ভূরচল! স্বভাবতো- 

যতো বিচিত্রা বত বস্তশক্তয়ঃ ॥৫॥ 

আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহা তয়! যৎ 

খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্য! | 

আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাঁতি 

সমে সমস্তাৎ ক পতত্ত্িযং খে ॥৬॥ 

পূর্ব-ল্লোকঃ সুগম ॥ আকৃষ্টি-শক্তিশ্চ মহীত্যনেন ভূমেরধঃ-পতনং 

তত্তির্্যগধঃ-স্থিতানাং চাধঃ পতন শঙ্কা-নিরন্ত| | 

যেরূপ শ্বভাবতই হৃুর্ধ্য ও অগ্রিতে উষ্ণতা, চন্দ্রে শবীতলতা, জলে দ্রবত। 

্রস্তারে কঠিনতা, বাঁয়ুতে চলন আছে সেইরূপ পৃথিবী স্বভাবতই অচল! 
যেহেতু বস্ত্র শক্তি আশ্চর্য্য | 

পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি আছে । সেই শক্তিদ্বারা আকুষ্ট হইয়! 

উপরিস্থিত গুরু বস্ত পৃথবীতে পতিত হয়। সকল দিকে ( গ্রহনক্ষএাদির 

সহিত ) লমান আকর্ষণে আবদ্ধ এই পৃথিবা আকাশে কোথায় পড়িবে? 

ইদানীং বৌদ্ধাদি-যুক্তিমাহ 

ভপঞ্জরস্ক ভ্রমণাবলোকা- 

দাধারশুগ্ত। কুরিত প্রতীতিঃ। 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গ্রটাধ্যায়ঃ | ২১ 

পুরাণে ভূঃ সমাদর্শোদর-সন্জিক্ভ| কথ্যতে। তশ্মধ্য মেকঃ| পরিকো- 

জদুহীপং লক্ষ-যোজন-ব্যাসং। তত্বহি লঁ্ষ প্রমাণ: ক্ষারাস্তোধিং। ততো২- 
গ্তদ্ স্বীপং লক্ষদম। ততঃ সমুদ্র স্ততোহন্তদ্ দ্বাপম্।: দ্বাপাদ্ দ্বীপং 

দ্বিগণং | সমুদ্রাৎ সমুদ্র। দ্বিগুণঃ। এবং ষং সপ্তমং পুফর-্বীপং তন্মধ্যে 

মানসোতর-পর্বতো বগয়াকারোধন্তি। তম্মস্তকোপরি রবি রথচক্রং 

লক্ষ-যোজনাস্তরে বিষুবদিনে ভ্রঘতি । উত্তর-গালে তহুত্তধতো দক্ষিণ- 

গোলে দক্ষিণত ইতি। 

অথ যুক্তি রুচ্যতে। যদি সম| ভূ স্তদা তদুপরি দুরগতে। রাবি ভ্রমন্ 
কিমন্মদাদিতির্ন দশ্ততে। সততং দেবৈরিব। বদি মেকুপাস্তুঠিতে। রবি স্তহি 
মেরুঃ কথং নদৃশ্ততে ৷ যদি মেকু-ভ্টানিংস্যতস্তা্কন্টোদয় স্তহি প্রা" 
উত্তরত এবাককন্তোদয়েন ভবিতব্যম্। যতো মেরুরুত্তরতঃ। অথ 

কথং দক্ষিণ ভাগ উদ্গচ্ছন্ দৃশ্ততে । অতো ভূমে: সমতায়ামিদং নোপ- 
পদ্চত ইত্যর্থঃ। 

পুরাণে পৃথিবীকে দর্পণের মত সমান বলিয়াছে। যদি ভগবতী 

পৃথিবী দর্পণের উদরের গায় সমতল হইত, তাগ হইলে আকাশে পরিভ্রমণ- 

কারী সুরধ্য দুরগত হইগেও দেবতাদিগের ম্ার আমরাও স্থ্ধযকে দর্বর। 
দেখিতে পাইতাম। পুরাণের মত, যে মেরুর অন্তরালে হুর্ধা গেলে রাত্রি ও 

মেরু হইতে বাহির হইলে দিন হয় যদ কন্কাচগ (মেরু) রাত্রির উৎপা্ক 
হইত, তবে আমাদের ও সুর্যোর মধাস্থলে মেরু কেন দৃষ্ট হয় না? মেরু 

উত্তরে অবস্থিত, দক্ষিণ গোলে দঙ্গিণভাগে কেন হৃর্ধ্যোদয় দেখ। যায়? 

অথ প্রত্যক্ষ-বিরোধ"শস্কাং পরি হরন্নাহ-- 

সমে। যতঃ শ্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ 

পৃথী চ পৃর্থী নিতর!ং তনীয়ান্। 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



ঞ্োলাবযারঃ ২৬ 
পুরাস্তর-যোজনৈষ্চান্ুগাতঃ। বগ্নতয়াংশৈ: পুরাস্তর-যৌজনানি লতান্তে 
তদা চক্রাংশৈঃ ৩৬০ কিমিতি | ফলং ভূপরিধি-যৌজনানি *%। 

খশ্ত্তিক (79770) হইতে বিষুবদ্বৃত্ত দক্ষিণে যত নত বা ক্ষিতিজ 
হইতে গ্রব যত উন্নত, তাহার নাম অক্ষাংশ । কোনও নগরের অক্ষাংপ 

জানিয়া তাহার উত্তরস্থ অন্ত নগরেও অক্ষাংশ জানিবে | এবং উভয়-নগরের 
মধ্যে কত যৌজন তাহাও পরিমাণ করিয়া লইবে। বদি অক্ষাংশঙয়ের 

অস্তরে নগরদয়ের অন্তর্গত ধোজন, তবে ৩৯০ অংশে কত ? ফল, ভূপরিধি- 
যোজন হইবে। 

অথ তদেব দৃঢ়ী কুর্বনাহ-_ 

নিরক্ষদেশাত ক্ষিতযোড়শাংশে 

ভবেদবস্তী গ্রণিতেন যন্মাৎ। 

তদন্তরং যোড়শসংগুণং স্তাৎ 

ভূমান মন্মদূ বহু কিং তছুক্তম্ ॥১৫॥ 

শৃঙ্গোনতি গ্রহযুতিগ্রহণোদয়াস্ত- 

চ্ছায়দিকং পরিধিন1 ঘটতেহমুন। হি। 

নান্েন তেন জগ্ড রুক্তমহীপ্রমাণ- 

প্রামাণ্য মন্বয়যুজ। ব্যতিরেককেণ ॥১৩| 

বেদেও পৃথিবীর চক্জাকার পরিধি ও ভিন্ন ভিন্ন দময়ে সুধ্যোদয়ের উল্লেখ জাছে-.. 

চক্রাণাস: পরিণহং পৃথিব্যা হিরণয়েশ মণিল। শুস্তসাঞাঃ । 

ন হিম্বানাং সম্ভিতিরুত্ত ইন্ত্রং পরিদ্বশে! অপধাৎ দুর্য্েশ । ধঃ সং ১৩৩1৮ 

জাপা! রঙাংসি দিব] পার্থিব! ম্লোকদেবঃ কৃণুতে স্বায় ধর্পখে। 

প্রবাহ অন্তাক সবি নধীমি দিখেশয়ন প্রহ্থব্রতি্গং | খ, সং 81৫৩৩ । 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গোঁলাধ্যাগঃ ৫ 

অধঃ শিরস্কাঃ কুদলাস্তরস্থ।- 

শ্ছায়াম নুষ্যা ইব নীরতীরে । 

অনাকুলাস্তিধ্যগধঃ স্থিতাশ্চ 

তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র ॥২৩। 
সুগমম্। 

পৃথিবীর মধ্যস্থলে লঙ্কা, তাহা হইতে পূর্বদিকে ৯* অংশ অন্তরে যম- 

কোটি, পশ্চিমে ৯০ অংশ অন্তবে রোমক নগর, অধোদেশে (১৮০ অংশ 

অন্তরে) সিদ্ধপুর, ৯* অংশ অন্তরে উত্তরে স্থমেরু ও দক্ষিণে বড়বানল। 

গোলবিৎ পপ্তিতগণ নবত্যংশ অন্তরে অন্তরে এই ছয়টা স্থান নির্দেশ 
করিয়াছেন। ম্থমেকতে দেবগণ * এবং বড়বানলে + নরক ও দৈত্যাগণ 
অবস্থিত। 

যে স্থানে যে অবস্থিত আছে, মে পৃথিবীকে তলস্থ ও নিজকে পৃথিবীর 

উপরে অবস্থিত মনে করে। সুতরাং ৯০ অংশ দূরগত মনুষাগণ পরস্পর 
লন্ঘভাবে অবস্থিত মনে করে। 

জলে যেরূপ মনয্যের ছায়া অধঃ শিরস্ক দেখ। যায়, ১৮* অংশ দূরন্থিত 

মনুষ্যগণকেও সেইরূপ অধঃ শির্ক মনে করে। বাস্তবিক তির্য্যক প্রদেশ 

(লম্বস্থ প্রদেশ বা ৯০ অংশ দূংস্থিত প্রদেশ) বা অধো প্রদেশ 

(১৮০ অংশ দূরস্থ গ্রদেশ ১ যে স্থানেই যে অবস্থিত আছে, সকলেই 
আমাদের ভ্ায় নিরাপদে অবস্থান করিতেছে। 

পূরাণ ও উপ[ন্ধদাবির পাঠ [মলাইয়| চিন। করিলে মনেহয় মের ও হমের এক 

মহে। মেরু) রমাকবর্ষেগ দক্ষিণে, হরিব্র উত্তরে অবান্থত, তথায় দেবগণ পর্ধবতো।- 
পরিভাগে বাস করিতেন, দৈত্যগণ পর্ধবতের নীচ প্রদেশে অবস্থিত ভিলেন। হামের 
উত্তর কুরুতর্ধের উত্তরে অবস্থত। | 

1 দিধ্য দেশ ভূগুবংপঞাত দ্র দ্ধ উর্ধব নামক খবির নেতা নির্গত হউর। যে স্থামে 
পতিত হইয়াছে তাহায় নাম বড়ব'নল ঘা উর্ব। মেরুর দক্ষিণ নয়ক রাঙ্জোর অধিপতি 
যমের সংঘমদ পুয়ে রাজধামী ছিল। 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গোলাধ্যায়ঃ ১৬১ 

ক্রৌঞ্চং চ গোমেদক পুঙ্ধরে চ। 
দ্বয়োদয়ে! রস্তরমেকমেকং 
সমুদ্রেয়ে দ্বাপমুদাহরস্তি ॥২৫॥ 

স্পষ্টম্। 

পৃথিবীর মধ্যস্থলে লবণ সমুদ্র, ইহার উত্তরে পৃথিবীর অর্ছাংশ, দক্ষিণে 
অর্ধাংশ। উত্তরের অর্ধীংশের নাম জনুদ্বাপ, দক্ষিণের অর্ধাংশে সাতটা 
সমুদ্র ও ছয়টা দ্বীপ আছে। 

প্রথমে লবণ সমুদ্র, তাহার পর হুগ্ধসমুদ্র, এইসমুদ্র হইতে অমুত, 

চন্্র ও লক্ষ্মীর উচ্চব হুইয়াছে। এই দুগ্ধসমূদ্রেই বরহ্মাদি-দেবগণ-পৃর্ষিত- 

চরণ-কম্ল, সফল ভূবনাশ্রর, ভগবান্ বান্দর বাস করেন। 

তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে দক্ষিণে দধিসমূদ্র, ঘ্বতলমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, 
মগ্য-সমুত্র, ও সকলের শেষে শ্বাদুদকসমুদ্র, স্বার্দেক সমুদ্রের মধ্যে 

বড়বানগ্প । পৃথিবীর নীচে সঞ্তপাতাল* লোক অনস্থিত। 

সর্পের ফণাস্থিত মণির রশ্িদ্বারা পাতালগোক আলোকিত ভয়। 

তথায় নাগ ও অস্থরগণ বাসকরেন। উজ্জল স্বর্ণের স্তায় আভাবিশিষ্ট- 

দেহ-ধারিণী, দিব্য রমণী-গণের সহিত ক্রীড়াকারী সিদ্ধগণও পাঁতালে 

বাস করেন। 

পূরাণমতে পৃথিবী ছুইভাগে বিভত্ত, দ্েখলোক ও স্স্থুরলোক। দেবলোকের 

সাধারণ নাম পৃথিবী ও হর লোকের সাধারণ নাম পাঙাল। দ্বেবলোক সাতস্তাগে 

বিজ, ভূ, ভূবঃ, ম্বঃ, মহঃ জন, তপঃ, সত্য। ইহার মধ্যে ভূঃ, ভবঃ এই ছই দেশকে তৌস- 
দেশ, সবলে কাদি সত পর্যন্ত দিব্য দেশ নামে অভিহিত । পাঁতালও সাতভাগে বিরত, 
অতর, বিল, নিতগ, গতস্তিমৎ, মছাতিল, স্বতল, পাতাল পাতাল প্রদেশে ন।গও হর. 

গণের হতুল-প্রাসাদ-বিশিষ্ট-মমৃদ্ধ'জনগনের বর্ণনা পুযাণ।দিতে অবগত হওয়া যায়। 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গোলাধ্য!য়;ঃ ৯ 

মাল্যবাংশ্চ যমকোঁটিপত্তনাদ্- 

রোমকাচ্চঞ% কিল গন্ধমাঁদন2 | 

নীলশৈলনিষধাবধী চ ত1- 
বন্তরাল মনয়ে! রিলাবৃতম্ ॥২৮॥ 

মাল্যবজ্জলধিমধ্যবর্তি যৎ 
তত তু ভদ্রেতুরগং জগ্ুবুধাঃ। 
গন্ধশৈলজলরাশিমধ্যগং 
কেতুমালক* মিলাকলাবিদঃ ॥২৯॥ 

নিষধনীলন্্গন্ধস্থমাল্যকৈ 
রলমিলারৃত মারৃত মাবভৌ | 
অমরকেলিকুলায়সমাকুলং 

রাঁচরকাঞ্চন[চভ্রমহীতলমূ্ ॥ ৩০॥ 

অত্র ভূগোলন্তার্ধ মুত্তরং জম্ুতবীপম। তত্ত ক্ষারাবেশ্চ সন্ধি নিরক্ষ-- 
দেশং। তত্র লঙ্কা রোমক সিদ্ধপুরং যমকোটি রিতি পুর-চতুষ্টঃং 

ভূ-পরিধি-চতু্থাংশান্তরং কিল কথিতম্্। তেন; পুরেভ্যো যস্তাং দিশি 

€ উলুক, রোম প্রভৃতি নাগগণ গন্ধর্দেশের পশ্চিমে রাজত্ব করিতেন, ইহা! বরাহ 

পৃষ্নাণ হইতে জান। বায় । বোধ হয় রোমের লাগানুসারে এই দেশ স্বোমক 

নাষে খাত। 
ওরু-শুক্রয়ো; স্বঘর্ণ। রবি-কুজ-শশি ভানুজৈর্বস্ত নাঃ । 

শুক্রে বেস্ু। প্রারচ্চন্দ্রেংপি বদস্তি কেতুমালাখ্য।;। 

ইত্যাদি সারা-ধলী প্রভৃতিজ্জেতিষ গ্রন্থ হইতে কেতুমাল-বর্ধের সোভি্বগণের 
কৃতিত্ব প্রতিভাত হয়। 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



'শ্োলাধ্যানঃ ৩১ 

মালাবান্ পর্বত ও পুর্ব সমুঞ্রের মধ্াবর্তি দেশকে ভদ্রাস্বরর্য, গন্ধ- 

মাদন ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ডিদেশকে কেতুমাল বর্ষ বলে। নিষধ, লীল, 

গন্ধ মাদন ও মাল্যবান্ পর্বত দ্বারা আবুত ইলাকৃওবর্ষে দেবগণ বাস 

করেন। পুরাণাদি মতে এই স্থানের ভূমি নুর্ণময়। 

লঙ্ক। হইতে ১৮৩ অংশ অন্তরে পি্ধপুর কল্পনা করিয়! তাস্বরাচার্ধ্য 

পৌরাণিক দেশাদির বর্ণন| বিকৃত করিয়াছেন। আমরা রামায়ণের 

বর্ণনায় দেখিতে পাই, বুরু বর্ষে ব্রদ্মার বসতি। সে স্থানে সূর্যরশ্মি 

পরিলক্ষিত হয় না। এই দেশের উত্তর অবিজ্ঞেন ও অগন্তবা। ইহ। 
উত্তর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। 

রামায়ণ কিক্ষিন্ধা কাণডে--৪৩ স্বর্গ 

তম্মতিক্রন্ত শৈলেন্দ্রং উত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ। 

তত্র সোম গার নাম মধো হেমনয়ো মহান্ ॥ 

উত্তরা: কুরবাস্তত্র কৃত-পুণা-প্রতি শ্রয়াঃ। 

সতু দেশে! বিসর্য্যোহপি তন্ত ভাল! প্রকাশতে। 

হুর্্যলক্ষ্যাতিবিজ্দেয স্তপত্যেব বিবন্থতা। 

ভগবান্ তত্র বিশ্বায়া শস্ত রেকাদশাত্মবকঃ। 

ব্রহ্মা বনতি দেবেশো ব্রহ্ধর্ষ-পরিবারিতঃ | 

ন কথং চন গন্তবাং কুরূণ। মুত্রেণ বঃ। 

অভাস্কর মন্য]াদং ন জানীম স্ততঃ পর্ম্। 

বাষু পুরাণেও উত্তর-সমুদ্রের দক্ষিণ 1দকে দিদ্ধগণ-সেবিত-কুরু বর্ষের 

র্থদা আছে। 

উত্তরন্ত সমুদ্রন্ত সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে। 

কুরব স্তত্র তন্ বর্ধং পুধাং সিদ্ধ-দিষেরিগুম্। 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গোলাধ্যায়ঃ ৩ 

৫কলাদ-পর্বতে রাম! ব্রণ! নির্শিতং পুরা) 
মনস। নির্দিতং হোতৎ তেন তন্মানসং সয়ঃ॥ 

মত্ত পুন্নাণে ১২১ অধ্যায়ে বপিত হইয়াছে__ 
গ্রাগ্ত্তরেণ কৈলাসং দিব্যং* সৌগন্ধিকং গিরিম্। 

চন্দ্র প্রভে৷ নাস্ত গিরিঃ স শুভ্রো রদ্ব-সন্িতঃ | 

তৎ সমীপে সরে! দ্বিব্য মচ্ছেদং নাম বিশ্রুতং। 

তন্মাৎ প্রভবতে দিব্যা নদী হৃচ্ছোদক। শুভ! ॥ 

তস্ত।স্তীয়ে বনং দ্িব্যং মহচ্চৈত্র-রথং শুভং। 

তশ্মিন্ গিরৌ নিবসতি মণি-ভদ্রঃ সহান্ুগঃ ॥ 

বক্ষ-সেনা-পতিঃ ভ্রুরৈ গুহকৈঃ পরিবারিতঃ 
পুণ্য। মন্দাকিনী চৈব নদী হচ্ছোদকা শুভ|॥ 

মহী মণ্ডল মধ্যে তু প্রবিষ্টা তু মহোদধিম্। 

ইহাতেও কৈলাস পর্বত হইতে বহুদূরে চৈত্র-রথ-বন মনে হয় না। 

বিশেষতঃ সুমেরু, পৃথিবীর সর্বোততরে অবাস্থত স্থানবিশেষ ( উদকৃস্থিতে। 

মতস্তপুরাণের উদ্ধ ত-ধচন-পরস্পার কেলাস-পর্বত, অচ্ছোদক-সয়োবর, 

জচ্ছোদক। নদী, চৈত্র রখ বদ, ইহাদের দিব্য বিশেষণ পাইতেছি। এইরপ বছনদন্দী 

গর্বতাঙ্ির (শাকম্বীপে প্রবক্ষযাম সপ্ত নিব্যান্ মহাচলান্) বর্ণনার দিবা বিশেষধে, এবং 

“মস্থীমণ্ল মধ্যে তু প্রবিষ্ট! তু মহোদধিম্” এই বাক্যে জান! যায়, দিব্য ও তৌম সুই 

প্রকার দেশাবভাগ ছিল। এইজন্তই আমর! দিধ্য ত্রাঙ্ম ও তৌস ত্রাঙ্গণ এই ছুই 

প্রকায় ব্রাঙ্গণের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

“শ্রদ্ধয়। তোজয়েদ বাপি ব্রাহ্মণান তক্তিতে | নৃণ ! 

দিঝঝান ভৌষাংশ্চ বিধিবদ্ তাক্ষর-প্রীতয়ে পুমান্ ।” 

ইতি কলপতর হেসাধ্র্যোঃ। ভবিষ্য পুরাণাদিতেও দিব্য ব্রণের বর্ণন| আছে। ভবিত্যে 
্ান্ধে ১৭ অধ্যায়ে--তোলয়েদ্ হাঙ্গণান্ দিষ্যান্ ভৌমাংশ্চাপি সদক্ষিণান্। 

৬ 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



গোলাধ্যায়ঃ ৩৫ 

ভত্রাঙ্বং ভারতং চৈব কেতৃমালঞ্চ পশ্চিমে । 
উত্তরা শ্চৈষ কুয়বঃ কতপুণ্য-গ্রতিশরয়া:ঃ ॥ ইত্যাদি | 

পাঠক এই সকল প্রমাণ হইতে স্থির সিল্ধান্তে উপনীত হুইতে 
পারিবেন, দেবনিবাস মেরু, মধ্য এপি! ছিত পর্বত বিশেষ এবং সুষের 
উত্তরদিকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। দিদ্ধপুর, গুমেরুর 'দক্ষিণে উত্তর 
মহাসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ইহ! লঙ্কা হইলে ৯, অংশ দূরব্তা 
স্থানের আদন্। লঙ্কা হইতে ১৮* অংশ দুরে নহে। তাস্করোক্ত- 
সি্ধপুরের নির্দেশ অম্রূপ ভৌগলিক চির সন্নিবেশিত হুইল, পাঠকগণ 
বিবেচনা করিয়া দেবিবেন। 

সিদ্ধপুর 

লঙ্কা 
লোকমান্ত বাঁলগঞ্জাধর তিলক গ্রতৃতি পশ্ডিতগণ, ভাস্বরাচা্যোক্ মতের 

মনুবর্তন করিয়! বলেন, সুষেফতে প্রাচীন আধ্যজাতির বসতি ছিল বরফ 
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ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



পগোলাধ্যায়ঃ তন 

কেতে। জৈমিনি-গোজআ মধ্য.দেশাধি-পতে ! ইত্যাজি। এভরেক" 

্াঙ্মণের ঘতে কু, পঞ্চাল-উশীনরাদি-জনপদ, মধ্য-দেশাস্তর্গত, ইছীকে 
মন্ত্র দেশও বলে। 

মহা-ভারতে নকুলের দিগৃবিজয়ে বর্ণিত-_ 

শাকলং স্বীপ মত্যেত্য মদ্রাণাং পুটনেদনং | 

মাতুলং তোষয়! মাদ ইত্যাদিতে জান! যায়, কেতুমাল-বর্ধ, মধ্যদেশ, 

মদ্রদেশ, শীকন্ীপেরই অংশবিশেষ। বশিষটদিদ্ধান্তের মতে তৃবলৌকে শাক- 
ত্বীপ অবস্থিত । ভারতবর্ষকে সিদ্ধান্তকারগণ ভূবলেক বলিয়াছেন। ইহাতে 

মনে হয় শাকন্ধীপ বা মধ্যংদেশ (ইক্ষাকু গৈো্ঠ-দায়াদো মধ্যদেশ 

মবাপ্তবান্ মংন্ত পুরাণ।) গ্রাচীন-ভারতের অন্তর্গত ছিল। পুরাণাদি 
'হুইতে জান! ধায় শাকন্ীপে হুর্য্যবংশের শাখা ইক্ষাকুবংশীয় রাজগণ্ণ 

রাজত্ব করিতেন। এল্সন্ত তাঁহারা শাক্য নামে খ্যাত ছিলেন। বোধ হয় 

ইক্ষাকুবংশীয় রাঁজগণ যখন অধোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন, তখন 

অযোধ্যা শাকেত নামে ও শাকন্ধীপান্তর্গত-সরযুনদীর নাণানুসায়ে 
'অযোধ্যা-প্রাস্তবাছিনী নদী ও সরযূ নদী নামে থ্যাত হয়। 

রঙ্গাগুপুরাণ, মহস্তপুরাণ, মহাতারতাদি হইতে জানা হায়, শাক- 

্বীপান্তর্দত রেবত নামক পর্বত, রেবতী রমণ বলরামের শ্ব্থরালয়। 

“রেবতী তন্ত স| কন্ত1 ভার্ধা। রামসা বিশ্রুতা” মৎলাপুরাণে ১২ অধ্যায়ে। 

বেরস্ত পর্বত শিখরে মন্ভপান বিভোর! কৃষ্ণ মহিযীগণের জল ক্রোড়ার 

রর্ণনা, জান্ববতী-তনয় সান্বকে দেখিয়। তাহাদের রেহঃ পাত. হওয়।, তজ্জন্ত 

দন দ্বারা অপহৃত হইবে বলিয়! রমণীগণ প্রতি এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইবে 
বলিয়া! সাম্বের গ্রতি ্বারকাপতি রুষ্ণের শাপ প্রান, ইত্যাদি বর্ণনা পাষ্ঠ 

করিলে দ্বারক্ক! হইতে অনতি দুঝ়েই শাকত্ীপের সীমা বলিয়া! হনে হয়। 

-পদেবর্ধিগন্ধর্ব যুদ্ধ; প্রথম মেরুরচাতে” ইত্যাদি ব্রদ্থাগ-পুরাঁপাদি- 



ভূগিকাঁ ৩ 

ধাঁবংক'ন পবাগ্রাণি ভূমি সংমাঞ্জনে ক্ষিপেং । 
তাবদ্ব্য সহশ্রাণি শাকদীপে মহীয়তে। 
জায়তে মমতক্তষ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্থিতঃ | 
শুচিভাগবতঃ শুদ্ধ! হ পরাধ বিবর্জিত; ॥ ইত্যাদি । 

সমীপে যদি বা দুরে ঘশ্চালয়তি গোমরং। 
যাবততস্ত পঙ্াগ্রাহি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। 
শান্মলৌ তৎপরিত্রষ্ঠো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ। 
মদ্ভক্ঞশ্চৈব জায়েত সর্বশান্ত্রবিশারদ; ॥ ইত্যাদি। 

ধখন অস্তরীক্ষ, কূরধ্যা্দ বংশীয় দেবগণের অধিকারে, তখন অন্তীক্ষের 
উপর দিয়া স্র্গে যাষ্টবাব পথ ছিল। 

থে তে পন্থা; সবিতুঃ পুর্ধোসে! অরেনবঃ সুকৃতা৷ অন্তরীক্ষে। 
তে ভির্ণে। অস্ত পথিতিঃ সথগেছিঃ রক্ষাচদে। অধি চ হি দেব। 

খগ বেদ ১১1৩৫।১ম। 

ছে দেব! হুর্য দেব অন্তরীক্ষের উপর দিয়া যে সুগম, 
প্রাচীন পথ করিয়াছিলেন, রেণুশূন্ত এই পথে আমাদিগকে রক্ষা করিয়৷ 
লইয়া! যান। 

ষে পন্থুনো বহে দেবধান। 

ভস্তরা ভাব! পৃথিবী সঞ্চরস্তি। 

অথর্ধবেদ | 



পোলাধ্যাক়ং ৩৪ 

তেমু জমাৎ লন্তি চ কেতুবৃক্ষাঃ : 

কদদ্ঘজন্ বটপিল্ললাখ্য1ঃ ॥ ৩২। 
জঙ্য ফলামলগলদ্রেসতঃ প্রবৃত্ত 
জন্ব নদীরসযুত মুদভূৎ স্থবর্ণযূ। 

জানম্বনদং হি তদতঃ ম্রসিদ্ধমংঘাঃ 

শশ্বৎ পিবস্ত্যসৃতপানপরাজুখান্তম্ ॥ ৩৩॥ 

বনং তথ! চৈত্ররথং বিচিত্রং 
তেঘপ সরোনন্দননন্দনঞ্চ | 

ধৃত্যাহ্বয়ং যদ্ ধৃতিকৃৎ স্তরাঁণাং 

ভ্রাজিষু বেভ্রাজমিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৪ ॥ 
সরাংস্তঘৈতেঘবরূণং চ মাঁনসং 

মহাহৃদং শ্বেতজলং যথা ক্রমম্। 

সরঃহ রামারমণশ্রমালসাঃ 

স্বর রমস্তে জলকেলিলালমাঃ ॥ ৩৫ ॥ 
সদ্রেত্ুকাঞ্চনময়ং শিখরত্রয়ং চ 

মেরো মুরারিকপুরারিপুরাণি তেষু। 
তেষ! মধ; শতমখস্বলনাস্তকানাং 

রক্ষোহম্ব পানিলশশীশ পুরাণি চা ॥৩৬॥ 
তন্তেলাবৃতত্ড মধ্য কনকরত্বময়ো মেরু-গিয়িঃ কণিকা-কারপ্তদেষ 

দেবানাষালযম্। তত্র মেরাবুপরি শিখর-্য়ম। তের পিখরেযু হুয়ারে- 



৪৬ সিদ্ধান্ত-শিরোর্ষণিঃ 

বর্ষণ; পুরারেশ্চ পুরাধি পন্তি। শিখরাণা মধ! সংস্তাদিজ্বাদি'লোক- 

পালানাং পুরাণি বস্তি। অথ মেরে বিদ্বস্ত-শৈল! ইত্যাধার-পর্কতাঃ 1 

যন্তাং দিশি যমকোটি হাদ্দিক্-প্রভৃতি মনায়-সুগন্ধ'বিপুল-নু পার! দিক্ষ 

সস্তি। মনারে বদঘ্ঃ কেতবৃক্ষ শ্চৈত্ররথং বন মরণোদং সরঃ। দুগন্ধ- 

শৈল-মত্তফে কেতু-বৃক্ষো জঘুঃ | যেনেদং জদুত্বীপমুচাতে । নন্দন 

বনং মানসং সরঃ। বিপুলশৈল-মন্তফে কেতুবৃক্ষো বটো ধৃতি বং মন্থা- 

হাং * সরঃ। নুপার্খব-মন্তকে কেতুবুক্ষ: পিগ্লে! তৈত্রাজং বনং শ্বেতোদং 

সরঃ। শেষং স্থগমম। 

এই ইলাবৃতবর্ষের মধ্যভাগে স্বর্ণরস্থাদিময় মেক পর্বত আছে। এই 

পর্বতে দেবগণ বাঁস করেন। পৌরাণিকগণ ব্রঙ্ধার জম্মস্থান-পৃথি ীন্ধপ- 

পল্পের কর্ণিক (মধ্যস্থানে যেখানে পদ্মের বীজ থাকে, চলিত কথায় 

যাহাকে পদ্মের চাক বলে) বলিরা মেরুকে বর্ণনা করিয়াছেন। মেরু- 

পর্বতের পূর্বাদি চারিপার্থে চারিটা আধার পর্বত আছে। তাহাদের 

নাম মলয়, সুগন্ধ, বিপুল, স্পার্শ । এই চারিটা আধার পর্বতে 

যথাক্রমে কদদ্ব, জদ্ব, বট,পিগল নামে চারিটি ফেবু বৃক্ষ (পতাকারপ বৃক্ষ) 

আছে। মেরুর দক্ষিণে সুগন্ধ শৈরন্থ জদ্ব*নাঘক কেতু বৃক্ষ হইতে 

জু ফলের রস নির্গত হইয়া জমৃনদী উৎপন্ন হইয়াছে | এই নদীর জল 

সংযোগে মৃত্তিকা হ্বণণ হর এজন দ্বর্ণকে জানব নদ বলে। দেবতা! ও দিদ্ধগণ 

অমৃত পানে উপেক্ষা করিয়! এই নদীর জলা পান করেন। পূর্বাদি দিকৃ- 

স্থিত এই চারিটী আধার পর্বতে, শোভমান চৈত্র-রথ-বন, অপ.সরাগণের 

আনন্ব-দায়ক-মলন.নামক বন, ধৈর্ঘ/-সম্পাদক-ধৃতি-নামক বল ও দীপ্তি শীল 

বৈশরাজ নামক বন আছে। পূরবাদিক্রমে এই আধার পর্বত গুলিতে অরুণ, 

মহা ছকে প্রন্থততবিদ্গণ কাম্পিগাম £৭ মনে কয়েন । 
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আমগ, খঙাহ্দ, শ্বেতজল জাঁমক চারিটা সরোবর আছে। রভতিক্রিয়ার 

প্রান্ত দেবগণ এই সকল সরোবরে জলব্রীড়! করিয়া থাকেন। 
মেরু পর্বতে রত্ব-কাঞ্চনময় তিনটা শৃঙ্গ আছে। তাহাতে (তাহার 

অ ধিত্যকা প্রদেশে) বিঝুণ ত্রহ্গ। ও শিব বাস করেন। শিখরের অধোভাগে) 

(উপত্যক] ভূমিতে) পূর্ববাদিক্রমে ইন্ত্, অগ্নি, যম, রাঁক্ষম, বরুণ, বা চন 
ও ঈপান এই অষ্ট দিকৃপালের পুরী আছে। 

তত্রান্তং বিশেষমাহ-- 

বিষুপদী বিষুপদাৎ পতি তা মেরো চতুর্দ।ম্মৎ। 
বিৃম্তাচলমস্তকশন্তমরঃনংগতাগতা বিয়তা ॥ ৩৭ | 

সীতাখ্য! ভদ্রাশ্বং সালকনন্দা চ ভারতং বর্ষমূ। 

চক্ষুশ্চ কেতৃমালং ভদ্রাখ্যা চোতরান্ কুরূন্ যাতা ॥৩৮| 

যা কর্ণিতাভিলধিতা' দৃষ্টা স্পৃষ্টাবগাহিতা৷ গীতা। 
উক্তা স্মৃতা স্তত! ব! পুনাতি বহুধাপি পাপিনঃ পুরুষান্ ॥০৯ 

যাঁং চলিতে দলিতা থিলবন্ধো- 

গচ্ছতি বন্গত তৎপিতৃমংঘঃ। 

প্রাপ্ততটে বিজিত কতো” 

যাঁতি নরে! নিরয়াৎ স্থরলোকম্ ॥ 8৪*॥ 

পূয়াণ-মতে পূর্বদিকে ইল্তের পুরী জমর়াবহী, অগ্রিকোণে অগ্নির ভেজে বশ!, 

সক্গিণে যমের় সংঘমনী, নৈধ তি কোণে রাক্ষসদিগের কৃষ্ণা, পশ্চিষে বরণের শ্রদ্থাবন্তী, 

বাুকোণে হাযুর গন্ধধতী, উত্তরে কুষেরের মহে।দয়া, ঈশাদ কোণে ঈশাবের বশোবতী 

আাঙক পুষ্সী। 
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. গৃঙ্গাং যামীতাপ্্যং. কুর্বতাপি নরে হগা-.পিতৃপাং নয়কণ্থানাং 

বম-পাণবন্ধা ম্,টাতি। অথ গচ্ছতি মার্লগ্নে তৎপিতরে! হল্ঠাতি। অন্ত" 
কুলজে গঙ্জাং গচ্ছতি। অতোধম্বাকং ছু্কত-কর্ম-বিচ্ছ্দোদুর্ঘগ তির্ভবি- 

ব্যতীতি হর্যেণোৎপতত্তি। অথ গ্রাপ্ততটে গঙ্গানযস্থিতে শ্বকুলজে গঙ্গা- 

বলেন মুষ্টিবাতাদিভিরন্তক-দৃভান্ জিব দেবলোকং যান্তি। এবং বিধায়া- 

গঞ্জায়া মন্দাকিন্তাঃ কিমন্তদ্ বণ্যত ইতার্থঃ। শেষং স্পষ্টম্। 

বিষুুপাদোত্ব! গঙ্গা বিষুঃপগ হইতে মেরু পর্বতে পতিত হইয়াছে । 

তথ! হইতে চতুধ1 বিভক্ত হইয়া, মেরু পর্বতের চতুিকস্থ চারিটা 

আধার-পর্বতের উপরিভাগে অবঠিত, পূর্কো্ধ চারিটা সয়োবরের সহিত 

মিশ্রিত হুইয়া, পুনর্বার প্রবাহিত হইয়াছে। ইছার সীতা নামক ধারা 

তদ্রাশ্ব বর্ষে, অলকনন্দ! ভারতবর্ষে, চক্ষু কেতৃমাল বর্ধে, ভদ্র! নামক ধারা 

উত্তরকুক বর্ষাদিতে গ্রবাহিত। 

গঙ্গার নাম শ্রবণে, মননে, দর্শনে, ম্পর্শনে, অবগাহনে, পানে, কথনে, 

স্মরণে, শ্তবনে, বহু প্রকারে পাপকার্ধ্যকারী পুরুষগণ ও পবিশ্র হয়। 

কোনও পুরুষ গঙ্গায় যাইবার উপক্রম করিলে নরকন্থ তত পিস্কুগণ 

বমপাশ হইতে মুক্ত হয়, পথে গমন করিলে পিতৃগণ আননেো নৃত্য করিতে, 

থাকে, তীর তূমি গ্রা্ত হইলে যম দূরকে পরাজিত করিয়! দেবলোকে 
গমন করে। 

ইদানীং ভারতস্তাপি মধ্যে নব খগ্ডানি সপ্তকুলাচলাংস্চাছ-__ 

এন্দ্রং কশেরুশকলং কিল তাত্্রপর্ণ- 

মন্থদ গভাস্তমণতশ্চ কুমারিকাখ্যমূ | 

নাগং চ সৌম্য মিহ বাকুণ মস্ত্যধরুমূ। 

গান সংজ্ঞমিতি ভারতবর্ধমধ্যে ॥ ৪১। 
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রর্ণব্যবস্থিতি রিহৈব কুমারিকাখ্যে 
শেষেষু চান্ত্যজজন। নিবসন্তি সর্বেবে। 
মাহেন্দ্রুক্তিমলয়ক্ষ কপারিযাত্রাঃ . 

সহঃ সবিদ্ধ্য ইহ সপ্ত কুলাচলাগ্যাঃ ॥ ৪২ ॥ 
স্পষ্টম্। . 

প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নয়টী খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ্রন্থ, ফশের, 

তাঅপর্ণ, গভন্তিমান্, কুমারিক!, নাগ, সৌম্য, বারণ, ও গান্ধরর্ব। কুমা-- 

রিকা খণ্ডে, * (দাক্ষিণাত্যে) কেবল বর্ণ ব্যবস্থা দেখ! যায়। অন্ত আট 

ধণ্ডে বর্ণ ব্যবস্থাবিহীন অস্ত্র জাতীয়গণ বাপ করে। 

মাহেন্্র, গুক্তিমান, মলয়, খক্ষ, পারিষাত্র সহা, বিদ্ধ্য, ভারতবর্ষে এই 

সাতটী কুলাচল। কোন কোন পুরাণের মতে পারিষাত্রের নামাস্তর 

পারিপাজ্জ । মার্তও্য় পুরাপমতে খই পর্বত মেরুর পশ্চিমদিকে অবস্থিত | 

সুতরাং মেরুয় পশ্চিমস্থ বহু দেশ প্রাচীন ভারতের অন্তত ছিল। 

ইদানীং লোক ব্যবস্থা মাহ-_ 

ভুলেণকাথ্যোক্* দক্ষিণে ব্যক্ষদেশ।ৎ 
তম্মাৎ সৌম্যোহয়ং ভূবঃ স্বশ্চ মেরুঃ | 

জয়ন্ত নবমন্তেযাং তব পঃ সাগরসংবৃতঃ। 

আয়তম্ত কুমারীতে। গঙ্গায়; প্রবহ্াবধি ॥ মানতে ১১৪ অধ্যাে।” 

মস্তপুরাণ ১১ অধ্যায়ে মরদেশকে ভূলে ক বলিয়াছে__ 
এবফুক্ত1 জগামাথ মরুদেশ হমিন্দিত 
বড়বারগমান্থ।র ভূততে সংগ্রতিতিত। | 
ততঃ ন তগধান্ গন্ধ ভুরেণকে মমনাধিগঃ 
কামগ়ামাম কামার্তে। মুখ এব দিবাকর; ॥ ইত্যাদি 
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লভ্যঃ পুঠৈ। থে মহঃ স্াজ্জনোইতো-& 

ইনগ্লানক্লৈঃ দৈ স্তপঃ সত্য মন্ত্যঃ ॥ ৪৩॥ 
স্পইম। হদিদমুক্তং তত সর্ধং পুরাণাশ্রিতস্ | 

নিরক্ষ দেশের দক্ষিণে ভূলেক, উত্তরে ভারতবর্ষ, ভূবলেক, মের 
স্থলেক, আকাশে মছঃ, জন, তপঃ, সত্য লোক অবস্থিত। ক্রমশ অধিক 

পুণা ফলে পর পরলোকে জন্ম হয়। 

ক্লামায়ণের উত্তক্াকাণ্ডে ১৯১ সর্গে বর্ণিত আছে-- 

হতেষু তেষু সর্বেধু ভরতঃ কে কমীম্থতঃ। 

নিবেশয়ামান তদ| সম্ৃদ্ধে ছে পুয়োন্তমে ॥ 

তক্ষং তক্ষশিলায়াত্ত পৃফলং পুফলাবতে | 

গন্ধর্বদেশে রুচিরে গান্ধার-বিষয়েযু চ। 

ইহাতে ভান! যায় বিভ্বৃত গন্ধর্বদেশের অন্তর্গত গান্ধার দেশে তক্ষশিলা 

এ পুফধলাবতী ( পেশোয়ার ) নামরু ছুইটা নগর. ছিল। তরীন্্খগ্ডকে 

চিন বা বর্ধা দেশ মনে হয়। গভন্তিম্, পাতালের একটা অংশের নাম। 

বোধ হয় পাঁতালের ও বহু প্রদেশ প্রাচীন ভারতের অন্তর্গত ছিল। 
অংন্ত পুরাণের উক্তি এই-_ 

রঙ্গ; পিশাচ! বক্ষাণ্চ সর্বে হৈমবতাস্ত্ তে। 

হেমকুটে তু গন্ধর্ব! বিজয় স্টপ সরো! গণাঃ ॥ 

সর্ধে নাগান্চ নিষধে শেষ-বান্ুকি তক্ষকাঃ | 1 

মহামেরো অরন্তরংশৎ ক্রীড়স্তে যাঞ্জিকা: সুরাঃ ॥ 

অধর্ব্ববেদে ছিম।লয়ের উত্তরপূর্ববকাণে জঙলে।ক উঞ্জিখিত হইয়াছে... 
উদউজতো। ছিমবতঃ ন প্র!চাং নীয়মে জমমূ্। 

'এতিছামিকগণ মনে করেন ধর্তমান চীমদেশই ভঙ্গাথবর্ধ বা! জনলোফ। 

হয়িযংশাগিতে মর্প ও নাগ নানক পত্র রাজগণের হর্দন। আছে। 
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গথুমেকতে দেষগণ বাস করেন, ইহাই তাগ্বরাচাধ্যের ধারণ! ছিল। 
হুমেরুর উত্তরে কোন দ্নেশ নাই, এজভ্তই বাধ্য হইয়। মহলে কাদিকে- 
শুন্তে কল্পনা কারয়াছেন। বাস্তবিক দ্বলেোক সমের নহে, মধ্য এসিয়ার 
অন্তত মেকুপর্বত-। মেরু পর্বতের উত্তরে মহলের্শকাদি ৷ শেষ সত্য- 
লোক উত্তরমহাসাগরের তীরবর্তী উত্তর-কুরবর্ধে। এস্থানে বক্ধার 
আলয় ছিল। 

ইদানীং দিগ ব্যবস্থিতিমাহ-_ 

লঙ্কাপুরে ইকম্ত ঘদোদয়ঃ স্তাৎ 

তদা দিনাদ্ধং যমকো টিপুর্য্যাম্। 
অধস্তদ! দিদ্ধপুরে ইস্তকাল; 
স্তাদ্ রোমকে রাত্রিদলং তদৈব ॥ ৪৪ ॥ 
যন্রোদিতোহর্কঃ কিল তত্র পূর্ববা 

তত্রাপর! যত্র গতঃ প্রতিষ্ঠাম্। 
তম্মৎস্যতোহন্যে চ ততোহখিলানা- 

মুদক্ স্থিতে। মেরুরিতি প্রনিদ্ধম। 8॥ 

স্প্টম্। 

যে সময়ে লঙ্কায় হুর্্যোদয় হয়, তখন যমকোটিতে দিনার্ধ, রোমকে 
নিশার্ধ, সিদ্ধপুরে অন্তকাল। 

যেদিকে নুরে/াদয় হয় সেই দিক্ পূর্ব, যে দিকে সুরধান্ত হয় সেই 
দিকৃ পশ্চিম। পুর্ব ও পশ্চিম জানিলে মতস্ত সায়! (বৃত্তঘ্রের সংযোগ, 



$% সিদ্ধাস্ত“শিরোমণিঃ 

স্থলে ১ এইনধপ চিছ্ট হর ইহাকে যংত্ত ঘলে) উদ্ধার ও হক্ষিণ স্থির 
করিযে। সফল দেখেরই উত্তরে সমেক্ক এই প্রদিষি আছে। 

উপপত্তি 

লঙ্কা চাট নগর বিষুবরেধার ৯ অংশ দুরে দূরে কল্িত হইয়াছে। 
বিষুবয়েখায় দিনধান প্রত্যহ ৩* দৃগ। দিনার্দ ১৫ দণ্ড। ৩৬, 

অংশে ৬* দণ্ড হইলে ৯ অংশে ১৫ দও হয়। এজন্য লঙ্কা হুরধ্যোদয়- 
'কালে পূর্ব দিকে ৯* অংশ দুরস্থিত যমকোটিতে ১৫ দণ্ড বেল! অর্থাং 
দিনার্ধ। যমকোটিদেশস্থ লোকেরা এ সময়ে সুর্যকে মন্তকোপরি 
দেখিবে। যমকেটি হইতে ১৮* অংশ দূরস্থিত রোমকে নুরাং নিশার্দ 
ও রঙ্ক! হইতে ১৮* অংশ দূরস্থিত দিন্ধপুরে অন্তকাল হইবে। 

যে দিকে কৃুর্যো'য় তাহাই পূর্বদিক, যে দিকে অন্ত যায় তাহাই 
দাশ্চন । বিদ্ব যে। এশখাধি সমান, সেদিনে যে বিলু হইতে স্্্যোদয় 
হয়, তাহাই সেই দেশের পূর্ববিদ্ু বা পৃরন্বস্তিক (72236 1১100) 
এ দিনে যে বিন্দুতে অন্ত যায় তাহাই পশ্চিম স্বস্তিক। (চা০৫৬ ০109 
বিগ্রশ্নাধিকারে ইহ! বর্ণত হইবে। 

ইদানীং বিশেষমাহ-_ 

ঘথে|জ্জয়িন্যাঃ কুচতুর্থ ভাগে 
প্রাচ্যাং দিশি স্তাদ্ যমকোটি রেব। 
ততশ্চ পণ্চান্নভবেদবস্তী 

লক্কৈব তস্তাঃ ককুভি প্রতীচ্যাম্ 19৬ 
তখৈব সর্বত্র যতো ছি যৎ স্তাৎ 

প্রাচ্যাং ততন্তন্ন ভষেৎ প্রতীচ্যাম। 
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নিরক্ষদেশাদিতরত্র তন্মাগ 

প্রাচীপ্র চীচ্যো চ বিচিত্রসংন্থে ॥ ৪৭ ॥ 

ইষ্গ্রদেশান্মেরোরভিমুখী মুত্তরাং দিশং নিশ্চলাং কৃত! নিরক্ষাভিমুখীং 

দক্ষিণাং চ নিশ্চলাং কত্বা! তম্মতস্তাৎ প্রাচাপর! সাধ্যা। এবং বৎ প্রাঁচা-গ্রে 

চিহ্ন ভবতি ততঃ পুনরুত্বরাং দক্ষিণা চ সাধগিত্বা যাষং প্রাচাপর! 

সাঁধাতে তাবৎ পুর্ব রেখায়াং ন পততি। উত্তরায়াশ্চলিতত্বাৎ প্রাচাপঃ। 

চলিতা ভবতীত্যর্থঃ। শেষং সুগমম্। 

উজ্জয়িনী হইতে পূর্বদিকে ৯* অংশ অন্তরে যমকোটি। কিন্ত 

ধমকোটি হইতে পশ্চিমদিকে উজ্জ্জিনী নহে, লঙ্কাপুরী অবস্থিত | 

নিরক্ষদেশ ভিন্ন অন্তান্ত্র যে স্থান যাহার পূর্বদিকে, সেম্থান হইতে 

প্রথমান্ত স্থান ঠিক পশ্চিমে নহে | হুতরাং পূর্ধ পশ্চিম দিকের স্থিতি 

আশ্চর্যাঙজনক। 

উপপত্তি-- 

উজ্জয়িনাগত যামোভতর রেখার (0167:7180) নাম মধারেখ!। রেখায় 

অবস্থিত নিরক্ষ-দেশের নাম লঙ্কা! | লঙ্কার ক্ষিতিজ রেখায় (17011707) 

অবস্থিত নিরক্ষ দেশের নাম যম কোটি । জন্কা ও ষমকোটি উভর়দেশই 

নিরক্ষ দেশ, এজন বিধুর রেখ! (1১1081০:) উভয় দেশেরই পূর্ববাপরবুস্ত। 

(01079 ৬67চ108] ) সুতরাং লঙ্কার পূর্ব বিন্দুতে যম কোটি এবং বম- 

কোটির পশ্চিম বিদুতে লঙ্কা অবস্থিত। লঙ্কা হইতে ২২০৩* উদ্ধারে 
উজ্জর়িনী। উজ্জয়িনীর জিতিজবৃত্ত নিরক্ষদেশে যে স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে, 

সেইস্থান উজ্জক্জিনীয় পূর্ববিদ্দু। এই পূর্বববন্দু উজ্জর়িনীর সমান্তরাল 
(28:8116] ) ম্পষ্টভুপরিধিতে অবস্থিত লহে, লঙ্কার স্পঠভূপরিধিতে 
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অবস্থিত এজন এই বিশু হইতে পশ্চিমে লঙ্কাই হইবে, উজ্জ্জিনী হইকে 

না। চিত্র দ্বারা ইহ! বুঝান বায় না। পাঠকগণ গ্লে।ব দেখিয়া বুঝিতে, 

গারিবেন। 

ইদানীং চক্রতভ্রমধ-ব)বন্থামীহ-- 

নিরক্ষ দেশে ক্ষিতিমগুলোপগৌ 
ধরবো নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরো 
তদাশ্রিতং খে জলযন্ত্রবৎ তথ! 

ভ্রমদ্ ভচক্রং নিজমস্তকোপরি ॥ ৪৮ ॥ 

উদগৃিশং যাঁতি ঘথ। যথা নর- 

স্তথ! তথ! খান্নত স্বক্ষমণ্ডলমূ। 

উদগ্ প্রুবং পশ্যতি চোল্নতং ক্ষিতে- 

স্তদন্তরে যোজনজা: পলাংশকাঃ ॥ ৪৯ ॥ 

যোজনমংখ্যা ভাংশৈ 

গুঁণিতা স্বপরিধিহৃতা ভবন্ত্যংশাঃ। 
ভূমৌ কক্ষায়াং বা 
ভাগেভ্যে। যোজনানি চ ব্যত্তমূ॥ ৫০ ॥ 

উদগ্দিশং যাতি যথ! যথা নর ইত্যনেনাপলার-যোজনৈ রমুপাতঃ 
সথচিতঃ। বদি ভূপরিধি-যোজ্জনৈশ্চক্রাংশ! লত্যন্তে তদাপসার-যোজনৈঃ 

কিছিতি। কল মক্গাংশাঃ। বদি চক্তাং শমিত-পরিধিন! ভূগরিধির্ভ্যতে 
তাক্ষাং শৈঃ কিদিতি ফলং নিরঙ্গদেশ-দ্বদেশয়োরত্তর-যোজনানি দাঃ 
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 শেষং ম্পষ্টম। এবং নিঃক্ষদেশাৎ ক্ষিতিচতর্থাংশে কিল মের; | তত্র 
নবতিঃ ৯* পলাংশাঃ ॥ 

নিরক্ষ-দেশে অবস্থিত মনুষ্য, উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রবকে ক্ষিতিজ সংলগ্ন 

দেখিতে পায়। স্ত্ত (খুটী)দ্বারাবন্ধ জলবসত্রের স্তায় ( জলযস্ত্রে যেরূপ 
ভুলের পাত্র থাকে, ত চক্রে সেইরূপ নক্ষত্র আছে) ধ্রুব স্বত্নাসক্ত ভচক্রকে 

কে মন্তন্কোপরি ভ্রমণ করিতে দেখে। মনুষ্য, নিরক্ষদেশ হইতে যেষন যেমন 

উত্তর দিকে গমন করে, নক্ষত্র মগ্ুলকে তেমন তেমন খন্বস্তিক (%8016) 
হইতে নত, এবং উত্তর ঞ্রুৰকে ক্ষিতিজ হইতে উন্নত দেখে। দর্শক নিরক্ষ. 
দেশ হহতে যত যোজন অন্তরে অবস্থিত, তাহ হইতে অন্তুপাত দ্বার! 

পলাংশ (1,901100) নিণীত হইতে পারে । যোজন সংখ]াকে ৩৬০ অংশ 

দ্বারা গুপ কারা যে বৃত্বের পরিধি দ্বারা ভাগ করিবে, ভূমিতে বা 

গ্রহকক্ষায় সেই বৃত্তের অংশ পাওয়া যাইবে । এইবপ বিপরীত অনুপাতে 
অংশহুইতে যোজন পাওয়া যায়। 

উপপত্তি-_ 

বিধুর রেখার নীচে ষে সকল দেশ, তথ! হইতে ধ্ুবকে ক্ষিতিজে উত্তর 
সমস্থানে (০100 00101091 191000) দেখা ধায়। বিষুররেখা হইতে 

যত অংশ উত্তরে আদিবে, রব হইতে উত্তর সমস্থান তত অংশ নীচে হইবে, 

ইহার লাম অক্ষাংশ । বিষুবরেখা হইতে গ্রব ৯* অংশ। থন্বস্তিক 

হইতে উত্তর সমস্থান ৯ অংশ। এই ছুই সমান পদার্থ হইতে, খন্বন্তিক 

ও ফ্রুধের আস্তর লম্বাংশ ( (9018610)09 ) মিত সমান পদার্থ বিয়োগ 

করিলে, উভয় পার্খে অক্ষাংশমিত সমান অংশই শেষ থাকে । 

ষদ্ধি তূপরিধি যোজনে ৩৬* অংশ, তবে বিষুবান্তর-যোজনে কি? ফল 

পলাঁংশ। স্পষ্টভৃবেষ্টনে ৩৬ অংশ, তবে দেশাস্তর যোজনে কি? ফল 
দেশাস্বরাংশ। 

৪ 
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এইন্প বিপরীত অন্ুপাতে, কোনও বৃত্তের অংশ হইতে সেই বৃত্তের 
যোঁজন পাওয়া! যাইবে। 

অত স্তত্র ধব-সংস্থান মাছ-- 

সৌম্যং প্রবং মেরুগতাঃ খমধ্যে 
যাম্যং ৮ দৈত্যা নিজমন্তকোর্দে। 

সব্যাপসব্যং ভ্রমদৃক্ষচক্রং 

বিলোকয়ন্তি ক্ষিতিজপ্রসক্তমূ ॥ ১॥ 

প্প্টমূ। কৃতে গোল-বন্ধে -গোলং পরিভ্রামোদং শিষ্যায় দর্শয়েং। 
স্থমের হইতে উত্তর ঞ্রবকে মন্তকোপরি ও কুমেরু হইতে যাঁমা- 

ঞ্বকে মন্তকোপরি দেখা যায়। ক্ষিতিজের আদর স্থানে নক্ষত্র চক্রকে, 
সুমেরু হইতে বামাবর্কে ও কুমের হইতে দক্ষিণাবর্থে ভ্রমণ করিতে দেখ 
যাইবে। 

ইদানীং ভূপরিধি মানং গ্রাক-কথিতমপি বিশেষা ঘমনুষদতি শর 

প্রোক্তো যোজনসংখ্যয়৷ কুপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দান্ধয় ৪৯৬৭ 
সুদব্যাসঃ কুভূজঙ্গমায়কভূবঃ দিদ্ধাংশকেনাধিকাঃ ১৫৮১২ 
ৃ্ঠক্ষেত্রফলং তথা যুগগ্ুণত্রিংশচ্ছরাপ্টাদ্রেয়ো ৭৮৫৩-৩৪ 
হমেঃ কন্দুকজীলবৎ কুপরিধিব্যাসাহতেঃ প্রন্ষ টমৃ॥ ৫২॥ 

ছৃব্যাসঃ কুতৃজ-দাক-তূমিতানি যোজনানি চতুধিংপত্যংশ-ুতানি। 
পরিধিঃ সপাল-নন্দাবি-দিহানি 8৯৬৭। রঙ্গোক্ত-ভূষ্যাসন্ত কথ, ত্বহৃক্তা- 
দঃ পরিধি রিতি চেমত্রোচাতে। মহদযৃতাদি-ব্যাসার্দং গ্রকল্পা বৃ. 
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শতাংশদপি হুক্-বিভাগন্ত ঞ্যোৎপত্তি-বিধিনা জ্য। সাধা। যৎ সংখ্য- 
কন্ত বিভাগস্য জা ততসংখ্যয়। স| গুণতা সতী পরিধি ভরবতি। .যতঃ 
শতাংশাদপি সুল্পে'হংশে! বৃত্তে সম: স্তাৎ | -অতোহ্যুতদবয়-বাাসে ২৯৯৬ 
দ্বিকাগ্াস্টযমর্ত-মিত: ৬২৮৩২ পরিধি রার্ধ্যভট।সৈ রজীকৃতঃ। যত পুনঃ 
শ্রীধরাচারধয-্রহ্ গুপ্তাদিভি বর্যাস-বর্গাদ দশগুণাৎ পদং পরিধি: স্থলোহপ্যঙ্গী 
কতঃ স স্থখাথম্। নহি তে ন জানস্তীতি। তথা তৃপৃষ্ঠ-ক্ষেত্রফলং যোগ নাত্ম- 
কং যুগ-গুণ-ভিংশচ্ছরাষ্টান্্র়ঃ ৭৮৫৩০৩৪। কথমিনং জাতং তদাই। 

পরিধি-ব্যাসাছুতেঃ প্রস্ফুটম্। 

পৃথিবীর পরিধি ৪৯৬৭ যেঁজন। বাদ ১৫৮১ স্ব যোগ্ধন। পু্ঠফল 

৭৮৫৩*৩৪ (যাজন। কন্দুক অর্থাৎ থেলিবার জগ্ত বাঁপকের! বন্ত্রাদি- 
দ্বারা যে গোলাকার বলগ্রস্তহ করে, তাহার পৃছটে যেমন সুন্রদ্বার। জালের 
স্তায় হয়, সেইবপ পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্বব্র ১ হশ্ত দোর্ঘ-প্রস্থবিশিঠ যত 
বর্ক্েত্র হইবে, তাহাই পৃষ্ঠক্ষেত্র ফল। পরিধিকে ঝান হারা গুণ করিলে 
পৃষ্ঠফলের পরিমাণ হয়। 

উপপত্তি-_ 

পগুরাস্তরং চেদিদ মুত্তরং স্তাৎ” এই গ্লোকে ভূপরিধির উপপত্তি পূর্বে 
প্রতিপািত হইয়াছে। ভাস্করোক্ত-লীলাবত্তী প্রভৃতি পাটিগপিতের মতে 
পরিধিকে ৭ ছারা গুপ এবং ২২ দ্বারা ভাগ করিলে স্থুল-ব্যান এবং 
পরিধিকে ১২৫০ দ্বারা গুণ ৩৯২৭ ছারা ভাগ, অথবা! ৩'১৪১৬ দ্বার! ভাগ 

করিলে ব্যাস পাওয়া যায়। এই নিয়মে ৪৯৬৭ মিত পরিধিতে ব্যাসের 
পরিমাপ ১৫৮১২ । পরিধিকে ব্যান দ্বারা গুপকরিলে পৃ্ঠফল পাওয়া যাঁর, 
ইছারও উপপত্তি মত প্রকাশিত লীলাবতীকে প্রদর্শিত হইয়াছে । স্তরাং 
৪৯৪৭ ১৫ ১৫৮১ _ ৭৮৫৩০৩৪ পৃষ্ঠকল। 
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গ্রাচীন পরিমাণ মতে ৮ ববোদক্ধে ১ অন্গুল। ২৪ অঙ্কুলে ১হস্ত। 

৪ হত্তে১ দণ্ড। ২*** দে ১ ক্রোশ। ৪ ক্রোশে ১ যোজন । 
আধুনিক ইঞ্চ ফুটাদি দ্বার! পরিমিত যোজনের সহিত ইহার পার্থকা 

আছে। আধুনিক মতে ভূবাস ৭৯১২ মাইল। 
ল্লোক্তস্য নগ-শিলী মুখ বাপ-তুজঙ্গমেত্যাদেত্ পৃষ্ঠফরস্য* 

দৃষগ মাহ 

ঢুষং কন্দুকপৃষ্ঠজালবদিলাগোলে ফলং জঙ্সিতং 
লল্লেনাস্য শতাংশকোইপিন ভবেদ্ যন্মাৎ ফলং বাস্তবং। 

তৎ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ মুদ্ধতমিদং নৈবাস্ত বা বস্তু বা 

হে প্রৌঢা গণকা বিচারয়ত তন্বধ্যস্থবুদ্ধ্য। ভূশমূ ॥৫৩। 

বল্পল্লোক্তং ভূপৃষ্টফলং তদ্ দুষ্টন। যত তদুক্ত-ফলম্ত শতাংশোহপি 

বাস্তবং পারমাথিকং ফলং ন ভবতি। অত্যন্তং ঢৃষ্টমিতার্থং। কুতো যতগ্তৎ 

গ্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধমূ। প্রত্যক্ষ-বাধো হি মহাদুষণম্। অথাত্মন ওদ্ধত্যাশঙ্কাং 

পরিহরল্নাহ । ইদং মদুক্তং নৈবোদ্ধতং কিন্তু বস্তু পরমার্থট। অথবা কিং 

শপথ-পরিহারেণ। উদ্ধতমন্ত বা বস্বস্ক বা। হে প্রো! গণক1 মধাস্থ- 
ুদ্ধয। বিচারয়ত ভূশ মত্যর্থম্। 

লল্লাচার্যা, স্ব গ্রণীত শিষ্যধীবৃদ্ধিদ-নামকগ্রস্থে (লখিয়াছেন, পৃথিবীর 

পৃষ্ঠফল ২৮৫৬৩৩৮৫৫৭ যোজন। ইহার অশ্ুদ্ধি দেখাইবার অবনত ভান্কর 
বলিতেছেন, কন্দুকের জালের গায় পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বত্র বর্গ ক্ষেত্র দ্বারা 

নগ-শিলীমুখ-বাপ-ভূজজ ম-ছলন-বকি-রসেযু-গঞান্িন;ঃ। ২৮৫৬৯৩৮৫৫৭ 

কুষলয়ন্ত বছিঃ পরিযোজনান্তধ দণ্ড; থলু কম্মুক-জালবৎ। 
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পৃ্থবীর পৃষ্টফল যাহ! লল্ল বলিয়াছেন, তাহার শভাংশও বানর পৃষ্ঠফল নছে। 

সুতরাং লল্লের উক্তি প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। কিন্তু মহত, পৃটফল দুধঘণীয় নহে, 

প্নস্থ বথার্থ। অথবা হে প্রৌটগণকগণ ! আপনারা মধাত্থ বুদ্ধিতে 
এছুক্ত ভুপুটফলেরর শুদ্ধাণুন্ধ বিচার করুন। 

অথ সদৃতুক্তিঃ__ 

বং পরিধ্যদ্ধবি্স্তং বৃত্তং কৃতং কিলাংশুকম্। 
তেনাদ্দচ্ছাগ্ততে গোলঃ কিং চিদ্ বস্ত্রেবশিষ্যতে ॥৫৪| 

গোলক্ষেব্রফলাৎ তম্মদ্ বস্ত্রক্ষেত্রফলং যতঃ। 

সাদ্ধদ্িগুণিতাসন্নং তাবদেবাপরে দলে ॥ ৫৫ ॥ 

এবং পঞ্চগুণাৎ ক্ষেত্রফলাৎ পৃষ্ঠকলং খলু। 
নাঁধিকং জায়তে তেন পরিধিদ্রং কৃতঃ কৃতমূ ॥ ৫৬ ॥ 

বৃত্তক্ষেত্রফলং য্মৎ পরিধিত্বং ন যুক্তিম | 

ছুক্টত্বাদ্ গণিতস্তা স্তয ছু্টং ভূপৃষ্ঠং ফলম্ ॥ ৫৭ ॥ 

গোল-পররিধাদ্ব' প্রমাণে! যথ। ব্য।লো ভবতি তথ। বন্ত্ং বৃত্তং কৃত্বা! তেন 

বস্ত্রেদ গোোপরি স্তস্তেন গেলাদ্ধং প্রচ্ছান্ততে | বস্থ পরিধেঃ দংকোচাৎ 

কিংচিদ বস্ত্রেংবখ্যেং ভবচি। এবং সঠি গোল'ব্যাস-বৃত্ত-ক্ষে শ্র-ফলাদ্ 

ব্র-বৃত্ত-ক্ষেত্রফলং সাদ্ধ-দ্ি গুণিভাসম্নং ভবতি। তাবদেবাপরে কিল 
গোলাদ্ধে। এবং বু-ক্ষেত্র ফলাৎ পঞ্চ'গুপদধি কং পৃষ্ঠফলং কথং চিদপি 

নভবতি। কিন্তু নানমেব স্তাৎ। তহি তেন লগ্লেন। 

বৃনত-ফল পরিধিদ্বং সমন্ত:তা ভবতি গৌল-পৃঠ-ফগম্। ইতি স্ব 
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গণিতে কথং পরিধিত্বং ক্ৃতং। কিন্তু বৃত্ত ফলং চতুদ্মেব পৃঠ ফ্ং 

ভৰতি। অন্ত লায়াজন্ গণিতন্ঠভৃট্বাদ্ ভূপৃ্ঠ কলমপি ছৃই মিস্তাথঃ। 

অথ বালবোধা্থং গোলভ্োপরি দর্শযেখ। ভৃগোলং মুখরং দারুময়ং 
বা ক্ৃত্বা তং চক্র-কলা-পরিধিং গ্রকল্না ২১** তত্ত মন্তকে বিনুং কৃত! 

গন্ান বি! গৌল-য্বতি-তাগেন শর-দবি-দশ্র-সংখ্যেন ২২৫ ধন্যূপেখৈব' 
বৃত্তরেখ। মুৎপাদয়তে। পুনস্তপ্মাদের বিন! স্তেনৈব দবিগুণহৃত্রেণান্টাং 

ভরিগুণেনাক্জঃমেবং চতুবিংশতিগুণং যাবচ্চভ্ভুবিংশতত বৃত্ভতানি ভবন্তি। 

এযাং যত্তান!ং শর নেত্র-বাহব ২২৫ ইত্যাদীনি জ্যাদ্ধানি ব্যাসার্ধানি স্থাঃ। 

তেভ্যোহ্মুপাতাদ্ বৃত্ত গ্রমাণানি। তত্র তাবদস্ত)-বৃত্বস্ত মানং চক্রকলাঃ 

২১৬৯৯। তস্য বাণপার্ধং ভ্রিজা|। ৩৪৩৮। জার্দানি চক্রকল!গুণানি 

ভ্রিজা-ভক্তান বৃত্ব-ম!নানি জায়ন্তে। ভ্বধোদ্ধয়ো বৃত্বয়ো মধো একৈকং 

বলয়াকারং ক্ষেত্রম। তানি চতুবিংশতিঃ। বনজ'যা-পক্ষে বহুনি স্থাঃ। 

তত্র মহুদধে। বৃত্বং ভূমি মুপরিতনং জঘু মুখং শরদিদঅ-মিতং লম্বং প্রকল্পা 

লম্বগুণং কু.মুখ-যোগার্দমিতোবং পৃথক্ পুথক্ ফলানি। তেষাং ফলানাং 

যোগো গোলার্দ-পৃষ্ঠফলং | তদ্ দবিগুণং নকল-গোল-পৃষ্ঠফলমূ। ৩?্- 

ব্যাস-পরিধি-ঘাত-তুলামেব স্তাৎ। 

পরিধির অদ্ধতুল্য ব্যাস লইয়া যদ বগ্তরনিশ্মিত বৃত্ত গ্রস্তত করা যায়, 

তঙ্ছার! গোলের অর্ধেক আচ্ছন্ন হইতে পারে। এবং বস্ত্রের সংকোচ, 

হেতু বস্ত্রের কিছু অবশেষ৪ থাকে । গোলের ন্গেত্রফলের গ্রার আড়াই 

গুণ বদ-নির্িত-বৃত্ের ক্ষেত্রফল । গোলের অপরার্দেও এইদূপ। সুতরাং 

গোলের ক্ষেজ্জফলের গঞ্চগুণের অধিক ক্ষেত্রফল হইতে পারে না। কন্ত 
লঙ্ল বলিয়াছেন, বৃত্তের ক্ষেত্রফলকে পরিধি দ্বারা গুণ কাঁরলে, বৃত্তের 

পৃঠফল হয়। পৃষ্ঠফল-নি্ণয়ের তাহার এই নিয়ম যুকিবিরুদ্ধ, এএস্ট 

সদুক্ত তৃপৃষ্ঠফলঙ সমীচীন নহে। 



গ্বোলাধ্যায়ঃ ৫৫ 

উপপত্তি-_ 
পরিপি প১২২ ব্াবৃত্ের ব্যাস - "৮ ঃ ১৩১ বাব লি জি পরিধি হা 

প৯$ চি ঙ 

২৮৭১৮ ৪১৮৭ ৫৬ 

ব্যাস *প ১৫ ণ পিহ ১৭ 

৪ ২২১৪ ৮৮ রঃ 

প২ ১১১ প২ ১৭ ২৩ 
২ শী লি ২৮১ 

€ত ৮৮ ৪৯ 

এজন্ত বলিয়াছেন সার্ধ-দ্বিগুণিতাপন্ন। 

বৃত্তে ৩৬* অংশ, তাহাতে ২১৬০ কলা । গোলের কোন একবিদ্দু 

হইতে ৯৬ ভাগের একভাগ ২২৫ কল! অন্তরে অন্তরে বৃত্ত অঙ্কিত 

করিলে, ২২৫, ৪৪৯। ইঠ্যাদি অর্দজ্যা গুলি ব্যাসার্ধ হইবে। এই 

ব্যাসার্ধ হুইতে পরিধি সাধন করিলে ছুই ছুই বৃত্তের মধ্যে এক একটা 

বলয়াকার ক্ষেত্র হইবে। ইহাদের অধস্তন-বৃহদ্রত্ত, ভূমি, উপরিতন- 

পণুবৃত্ব, মুখ ও সর্বজ্ঞ ২২৫ কলা মিত লম্ব। ভূমি ও মুখের যোগাদ্ধিকে 

লম্বদ্বার! গুণ করিলে বলয়াকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাওয়া যার। সকল 

বলয়াকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের যোগ গোলের পৃষ্ঠকলের সমান, ইহ! 

বাদ ও পরিধির ঘাততুল্য। 

অথান্তথ! গ্রতিপা স্ভতে-_ 

গোলস্ পরিধি কল্প্যে। বেদস্বজ্যামিতেমিত2 | 

মুখক্রপ্নগরেখাভি ধ্দ্বদামলকে স্থিতাঁঃ ॥ ৫৮॥ 



৫৬ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

শান্ত বপ্রকা স্তদ্বত প্রাগুক্রপরিধেমিতান্। 
উর্ধাধঃকৃতরেখাভি গোলে বপ্রান্ গ্রকল্পয়েৎ॥ :৯। 
তাত্রৈকবপ্রকক্ষেত্রফলং থণ্ৈঃ প্রসাধ্যতে। 
সর্ববজ্যৈক্যং ত্রিভজ্যার্দহীনং ্রিজ্যার্ঘভাজিতম্ ॥৬০॥ 
এবং বপ্রফলং তৎ স্তাদ্ গোঁলব্যাসমমং বত? | 

পরিধিব্যাসঘাতোহতো৷ গোলপুষ্ঠফলং শ্মৃতমূ ॥৬১। 

জত্রাভী্টে কা্মংশ্চি? গ্রন্থ যাবস্তি জানি তৎসংখ্ চত্তুগ্ু ণা। 
তম্মিতঃ কিল গোলে পরিধি: কল্পাঃ যথামলক-গে'ল-পৃষ্ঠে মুখ-বুদ্রগ- 
রেখাতিঃ সহঙ্গাভি বিভক্ত! বগ্রকা দৃত্স্তে। তথাভীষ্টে গোলপু্ট 
মস্তকাৎ তলগ-রেখাভিঃ কল্পিত-পরিধি-সংখ্যান্ বগ্রকান গ্রকল্পোকশ্মিন্ 
বগে ক্ষেএফলং সাদাম্। তদ্যথা ইহ কিল ধীবৃদ্ধিদে-্চতুবিংশতি দদ্ধানি। 
অতঃ য্রবতি-হস্ত-মিতো। গোলে পরিধি: কল্পিতঃ। প্রতি-হস্তমননাধো- 
রেখাভি স্তাবন্তো বগকাশ্চ কৃতাঃ। তটত্রকস্ত বপ্রকল্তার্ে হস্তান্তরে 
হ্তাস্মরে তি্যগ্রেথাঃ কৃত্বা জ্যাদংখ্যানি চতুবিংশতিঃ খপ্তানি করিতানি। 
তত্র জীবাঃ পৃথক্ পৃথক ন্রজাা ভক্তা স্তির্যাগরেখা-প্রমাণানি ভবস্তি। 
তন্জাধন্তনী রেখা হম্তমান্রা। উপরিতন্তস্থ জ্যাবশেন কিংচিং কিং. 
চিন্টানাঃ। সর্বত্র হস্তমিত এব লঘঃ। হ্বগুণং কুমুখ-যোগা্ধমিতি 
খণঁফলাহানীয়ৈকীকৃতানি। তদ্ বগ্রকার্ধে ফলম্। ভতদ্ দবিগুণ- 
মেকদ্দিন্ বগ্রকে ফলং ভবতি। ততসাধনার্থ মিহ সত্রমিদম্। সর্বজ্যিকাং 

 ভ্রিভজ্যার্হীন মিত্যাদি। অন্ত সর্বজ্যানাং শর-নেত্র-বাহব ইত্যাদীনা- 
মৈক্যং হর-ষম-ককত-বাপ-তুলাং ৫৪২৩৩। এতদ্ ব্িজ্যার্ধেনোনং জাতং 
মন-তন্ব-পঞ্চতমিতম্ ৫২৫১৪। এতৎ শ্রিজ্যার্ধভক্তং জাত মেক-বগ্রকে 
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ক্ষেত্রফ লং ব্যাস-সমম্ ৩৯:৩৩। ফলত *এতাবানেব ষ্রধতি-পরিধে গৌলন্ 

ব্যানঃ স্তাৎ ৩*।৩৩। পারধি-তুলাকাশ্চ বপ্রক1 ইতি পরিধি-ব্যাস*্ঘাতো- 

গোল-পৃষ্টকল মিতপপক্নম। তথাচোক্ত মস্মৎ পাটাগপিতে-_ 
বত্ক্ষেত্রে পরিধি-গুণিত-ব্যাস-পাদঃ ফলং তৎ 

ক্ষুগং বেদৈরুপরি-পরিঃ কন্দুকশ্তেব জালমূ। 

গোলন্ৈবং তদপি চ ফলং পষ্ঠং ব্যাস-নিন্বং 

মড়ভি 9ভরঁক্তং ভবতি নিয়তং গোল-গর্ডে ধনাথ্যম্॥ 

গোল-পষ্ঠ-ফলন্ত বাদ-গুণিতন্ত ষড়'শো ঘনফলং স্তাৎ। 

অত্রোপপত্তিঃ। পৃষ্ঠ-ফল-সংখাঁনি রূপ-বাহুনি ব্যাসাদ্ধ-তুল্য-বেধানি 

সুচী-থাতানি গোল-পুষ্টে প্রকল্পযানি। স্ুচ্যগ্রাণাং গোঁপগর্ভে সংপাত:। 

এবং সুচীফলানাং যোগো ঘনফল মিতুপপন্নম্। যং পুনঃ ক্ষেত্রফল- 

মুলেন ক্ষে্ফলং গুপতং ঘনফলং * স্তাদিতি। তৎ প্রায়শ্চতুবে দাচার্ধাঃ 
পরমতমুপন্তস্তবান্। 

গোলে ৯০ অংশে ২৪টা গ্যা-পঠিত হইয়াছে। তাগর চতুগ্ড ণ 

৯৬ হন্ত, গোলের পরিধি কল্পনা করিবে । আযষলক'ফলের মুখ ও 

তলগতরেখাদ্বাবা যেরূপ স্বভাবল বপ্রক্ষেত্র হয়, সেইরূপ গোলেরও 

মুখ ও তলগতরেখ! দ্বারা ৯শ্টা বপ্রক্ষেত্র করিলে, বপ্রন্গে ত্রগুলির 

মধাস্থলে রেখার অন্তর ১ চশু হয়। শংস্থানে জা ও ত্রিজ্াা। অন্তত 

জ্যার যেমন অল্পত] হইবে রেখা ও তেমন তেমন ছোট হইবে। সুতরাং 

জ্যার পরিমাণানুসারে অনুপাত দ্বারা রেখার পরিমাণ জানা যাইবে। 
অনুপাত এইরূপ --. 

*গণিতপাদে আ।ধ্যভটঃ | 

সমপরিণাহন্ত)।ধং বিদস্কার্ধ-হত মেববৃত্তকলম্। 
তরিজ-মুগেম হাতং ঘন গৌলফলং নিয়বশেষম্। 
ইদং ব-চতুর্থাংলোনং বাস্তবাসন্ং স্তাৎ। 
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ত্রিদ্যাঃ ১: গ্রথমজা| £ প্রয়ে রি 
ত্র্জ। 

ভ্রিজ্যাঠ ১:: ছিজ্য। £ ছিরে সা । 

ত্রিজা! 2 ১:: ত্রয়োবিংশজ)ঃ অরে কাপ 

চতুবিংশতিজ্য। ত্রিজযা। সেস্থানে রেখ! 7 আহত 

ভুমি ও মুখের যোগান্ধকে লঙবদ্ধারা গুধ করিলে 2্যিষচতৃতূজের 

দ্বেত্রফল হয়। লব্ঘ, সর্বঞ্জ ১হন্তু। স্থতরাং বপ্রাদ্ধের ক্ষেত্রফল-- 
(প্রজা+*)২ , (প্রজা1+দ্বিজা!) , (তা +-দ্বিজা! )২ 

(যো বতা। জিলা 2 এরা দিত 
দুইবার আছে। 

_ 1 (গ্রজা7 দিজ'.."ব্রয়োজ]।)২+ত্রিজা 1২ র কর 
ব্রিজ) 

₹ ( প্র) 4 দ্বিজ্য1...'' অ্রয়োলা) + ৮৮৮ এল 

। 

ত্রিজ]া। 
ত্রিজ্রা। 

সর্ধটজ্যকা _ ব্রিজা! 
বগ্রক্ষেহৃর্ধীাফল _ 2 

ত্রিজ্যা 

সর্বা্যৈক্য _ রা 
ইহার দ্বিগুণ বগ্রক্ষেত্রের ফল » | 

রঙ্গ] 
ঃ 
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এজস্ই ভাস্কর বলিয়াছেন, সকল জ্যার সমঠি হইতে ত্রিঞ্যার অর্ধেক 

বিষ্বোগ করিয়া, ব্রিজ্যার্ধ দ্বারা ভাগ করিলে একটা বপ্রক্ষেত্রের ফল 

হয়। তাহ! গোলের ব্যাসের সমাঁন। পরিধিতুল্য বপ্রক্ষেত্র কাল্নত 

হইয়াছে । ম্বতরাং বাপ ও পরিধির গুণফলের সমান গোলের 

পৃফল হয়। 

ইদানীং ভূমেঃ গ্রলয়ভেদী প্রলয়াংশ্চাহ _- 

রৃদ্ধিবিধে রহ্ছি ভূবঃ সমস্তাৎ 

স্যাদ্ যোজনং ভূভবভূত পুর্বৈঃ | 

ব্রান্মে লয়ে যোজনমাদ্রবৃদ্ধে- 

শে ভূবঃ প্রাকৃতিকেহখিলায়াঃ ॥ ৬২ ॥ 

দিনে দিনে যান্ময়তে হি ভূতৈ- 
দৈনন্দিনং তং গ্রলয়ং বদস্তি। 
ব্রাহ্ধং লয়ং ব্রহ্ম দিনাস্তকালে 

ভূতানি যদ্ ব্রহ্মতনুং বিশস্তি ॥ ৬? ॥ 



৬৪ সন্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

্রহ্মাত্যয়ে যৎ প্রকৃতিং প্রয়াস্তি 

সর্ববাণ্যত; প্রাকৃতিকং কৃতীন্দ্রাঃ। 

লীনান্যতঃ কর্মপুটান্তরত্বাৎ 
পৃথক্ ক্রিয়ন্তে প্রকৃতে বিকারৈঠ ॥ ৬৪ ॥ 

জ্ঞানাগ্রিদগ্ধাথিলপুণ্যপাপাঃ 

মনঃ সমাধায় হারো পরেশে। 

যদ্ যোগিনো যান্ত্যনিবৃতিমন্ম।- 

দাত্যন্তিকং চেতি লয়শ্চতুধ1 ॥ ৬ ॥ 

অন্ধ লয়ো নাম ভূ-বিনাশঃ। স তু সাম্প্রতং প্রত্যহ মুৎপদ্ততে। 

স দৈনংদিন উচাতে | যো বন্ধদিনান্তে চতঘুগ-সহমাবসানে লোক. 

য়ন্ত সংহার; স বাঙ্গো। লয় উঠতে । তত্রাক্ষাণ-পুণ্য-পাপা এব লোকাঃ 

কালবশেন ব্রঙ্ষ-শরীরং গবিশস্তি। তত্র মুখং ব্রাঙ্গণাঃ। বাহ্বস্তরং 

ক্ত্রয়াঃ। উক্চ-দ্ং বৈশ্ঠাঃ। পাদছয়ং শুদ্রাঃ। ততো নিখাবসানে 

পুনবন্ধণঃ স্ৃষ্টিং চিন্তয়তা! মুখাদি-স্থানেভাঃ কণ্।-পুটান্তরত্বাদ্ ত্রাঙ্ধণাদয় 

স্তত-এব নিঃনরন্তি। তন্মিন্ গ্রলয়ে ঢুবো যোজন'মাত্র-বদ্ধেবিলয়ো নাথি- 

লায়াঃ। অথ যদ| বঙ্ধণ আযুষাস্তস্তদ। যঃ প্রলয়ঃ স মহা প্রলয় উচ্যতে। 

তত্র ব্র্ধা ব্রঙ্গাণ্ডে । তৎ পাঞ্চ-ভৌতিকে । ভূর্জলে জঙং তেছজদি। 

তেজে। বায়ো। বায়ু রাকাশে। আকাশ মহংকারে। আহংকারো- 

মহত্বব্বে। মহত্বত্বং গ্রকতৌ। এবং সকল-হুবন-লোকা অঙ্গীণ-পুণা, 

গাপা এবাবাক্তং প্রবিশস্তি। যর্ধ ভগবান্ সিহ্গ্ষঃ প্রক্কৃতি-পুরুযৌ 

ক্ষোভয়তি তদা তানি তৃতানি কর্ণপুটান্তরত্বাৎ প্রন্কতেঃ স্বত এব 

নিঃসরস্তি। যদাহ শ্রীবিষ্ পুরাণে পয়াশরে। জগহ্ৎগত্তি কারণম্। 
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গ্রধানকারণীভৃতা তে! বৈ স্জ্যশক্তয়; ইতি। 

হযজাশক্তর স্তৎ-কর্দাণি। তান্তেব স্থষ্টৌ মুখ্যং কারণম্। ইতরাণি, 

নিমিত্ত'কারণানি। অন্থৈরপুাক্তম্। 
নাতুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি-শতৈরপি। 
নহ্াত্ন!|ং ভবতি কর্্দফলোপভোগ: কার্যাদ্বিনেতাদি | 

অন্মিন্ গ্রলয়ে খিলায়। ভূবো নাশ ইতার্থ:। তথ জ্ঞানাগ্ি-দপ্ধীখিল: 

পুণ্যপাঁপ। ফোগিনে। বিষয়েত্যো মনঃ সমাঁধায় সমাহতা তন্ধরৌ সমাহিতং কৃত্বা 

যাস্তি। দেহং তাজন্তি। অনিবৃত্তিং যাস্তি। স আত্যান্তিকো-*.রইতি। 

সতা, ত্রেতা, ভ্বাপর, কলি এই চারিযুগের সমষ্টিকে মহাধুগ ও 

সহস্র মহাযুগকে এককল্প বা ব্রহ্ধার ১ দিন বলে। ২ হাজার মহাধুগে 

২ কল্পে ব্রহ্ধার অহোরাত্র। এই অহোরাত্র হিসাবে ১** শত বৎস 

ব্ষার আযু। তৎপরে অন্য ব্রন্ধা উৎপন্ন হয়, ইহা গণিতাধ্যায়ে বণিত 

হইয়াছে। 

পৃথিবীতে উৎপন্ন প্রাণি প্রভৃতির শরীর দ্বারা, ব্রহ্মার দিনে পৃথিবীর 

তত্বদ্দিকে, একযোজন স্থান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বদ্ধার দিনের অবসানে, 

বদ্ধিগ্রাণ্ত একযোজন স্থানের নাশ হ। এই সময়ে প্রাণিগণ ব্রহ্মার 

শরীরে লীন হয়, এজন্ঠ এই সময়কে ব্রাহ্গলঘ্ু বলে। ব্রদ্ষার বিনাশ' 

কালে সকল বঙ্জাণড প্রকৃতিতে লীন হয়, এজন্ত ইহাকে প্রার্কৃতিক- 

প্রলয় বলে। ইহারহই নান মহাগ্রলয়। মহাগ্রলগে ব্রহ্ম! ব্রহ্মাণ্ডে, 

বন্গাণ্ড পঞ্চভূতে, ভূমি জলে, জল তে, তেজ বাযুতে, বাযু আকাশে, 

আকাশ অহস্কারে, অহস্কার মহত্বত্বে, এবং মহত্ত্ব গ্রকুতিতে লীন হয়। 

পুনর্বার যখন ভগবান্ পরব্রঙ্গ স্ষটি ইচ্ছা করেন, তখন কর্মসংস্কারবশতঃ* 

গ্রাণিগণ পৃথক পৃ্ক্ ভাবে উৎপন্ন হয়। প্রত্যহ প্রাণিগণের বে মৃত্যু 

হইতেছে তাহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে। যোগিগণ জানা প্রত্বার1, 



২ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

সকল পৃণা ও পাপকে দগ্ধ কিয়া পরমপুক্ষ হরিতে মন সমাহিত 
করত; যে মোক্ষলাত করে, তাহাকে আস্তাস্তক লন বলে। এইরূপে 
ৰায় চারিগ্রকার। 

অথ বন্গাগ গোলমাহ -- 

ভূডৃধরত্রিদশদীনবমান বাচা. 
যে যাশ্চ ধিষ্গগনেচরচক্ত কক্ষা। 

নু £ 

লোকব্যবাস্থতি রুপয্যুপাঁর প্রদিষটা 

ব্্মাগুভাগুজঠরে তদিদং সমস্তমূ ॥ ৬৬ ॥ 

মম 

পৃথিবী, পধ্ধত, দেব, দানব, মানব নক্ষএ ও গ্র্গণের কক্ষা, 
উপযুযপরি অবস্থিত ভূর্দোকাদ, সম্ত€ *ন্জা -বূপ তার মধ্যে অবস্থিত 
'আছে। 

ইদানীমন্টোদিতং ন্গাগমানং পুর্বং কথিতমপি 

গ্রসঙ্গাদমূবদতি ম্ম। 

কোটিছৈ নখনন্দষট কনথভুডভৃদ্-ভুজঙগে দুভি- 

জে্যাতিঃশান্ত্রবিদো বদন্তি নভঃ কক্ষামিমাং যৌজনৈঃ। 
তর ব্রহ্মাগুকটাহসংপুটতটে কেচিদ্ জগু বে'ইিনমূ 
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্টদৃশ্য কগিরিং পৌরাণিকাঃ সুরয়ঃ।৬৭| 

করতল কলিতামলকব* 

দমলং সকলং বিদন্তি যে গোঁলম্। 
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দিনকরকরনিকরনিহত- 

তমসে। নতসঃ স পরিধি কুদিত স্তৈঃ ॥ ৬৮ ॥ 

ব্রঙ্মাণ্ড মেতন্মিতমস্তর নে বা 

কল্পে গ্রহঃ ক্লাতি যোঁজনানি। 

যাবপ্তি পুর্ব্বে পিহ তৎ প্রমাণং 
প্রোক্তং খকক্ষাথ্য মিদং মতং নঃ ॥ ৬৯ ॥ 

প্রমাণশুগত্বাৎ প্রয়োগ শাভাবাচ্চান্ম।ভি ব্রন্গাগুমানং ন কথিতমিত্যর্থ;ঃ। 

হতি গোপভাষো ভূবনকোশঃ 

আকাশকক্ষার পরিমাণ ১৮৭১২*৩৯২০০*০**০০ যোজন, জোতি- 

বদ্গণ বলিয়াছেন। এ” পারমাণকে কোন কোন পৌরাণিক পণ্ডিত, 

বঙ্গাগ্ক্ধপ কটাহের বেইনের পরিমাণ বলেন । কেহ কে€ছ বলেন, ইহ! 

লোকালোক পর্ধতের পরিমাণ । 

যে সকল জ্যোভিথ্ি্ হস্তস্থি আমলকী ফলের হ্যা নিথিল-গোল 

অবগত আছেন, তাহারা বলেন হৃর্ধযাকি ৭ণ দ্বারা আকাশের যত পরিমিত- 

স্থানের অন্ধকার বিনষ্ট ভয়, তাভারই এই পরিমাণ । ব্রঙ্গাণ্ডের পরিমাণ 

হউক বানা হউক 'এককল্পে গ্রহ, শ্বীপ্লগতি দ্বারা বর্ত যোজন স্থান 

অতিক্রম করিতে পাতে. পূর্বাচার্য্যগণ তাহাকেই আকাশকক্ষা বলিয়াছেন, 
ইহাই আমাদের মত। 

ইদানীং ভূমেরুপরি সঙ্-বযু স্কপ্ধাং স্তানাহ-_ 

ভূবায়ুরাধহ ইহ প্রবহ স্তদুর্াঃ 
স্যাডুদ্হত্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ । 
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অন্যস্ততোহপি স্থবহঃ পরিপূর্বকোহম্মাদ্- 

বাঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১॥ 

ভূমে বহি দ্বাদশযোৌজনানি 

ভূবায়ু-রত্রাদ্বুদবিদ্যুদাদ্যমূ । 

তদুর্ধগো য$ প্রবহঃ ম নিত্যং 
প্রত্যগগতি স্তস্ত তু মধ্যসংস্থা ॥ ২॥ 

নক্ষত্রকক্ষাথচরৈঃ সমেতো- 

যম্মাদত স্তেন লমাহতোহয়ম্। 
ভপঞ্জরঃ খেচরচক্রযুক্তো- 

ভ্রমত্যজতঅং প্রবহানিলেন ॥ ৩ ॥ 

গ্রসিদ্ধমিদম্। 

ভূবাযুর নামান্তর আবহ। তদুপরি পরব । তাছার পর উপগি 

উপরি ভাবে উদ্বচ, সংবহ, সবহ, পরবহ, পরাবহ নামে খ্যাত বাযুস্তর 

অবস্থিত। 

ভূমি হইতে উর্ধে দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত ভূবায়ু। এই দ্বাদশ যোঞন- 

মধ্যে মেঘ, বিদ্যুৎ, করকা, ইন্ত্রধনঃ, পরিবেষ, উত্ত, রজঃ সংহতি, সন্ধা 

রাগ (ইহাদের লক্ষণ বৃহৎ সংহিহায় বর্ণিত আছে) দেখিতে পাওয়া 

যায়। ভৃবাযুর উদ্ধস্থিত প্রবহ বাযু, সর্বদা পশ্চিমগতি ও তাহাব 

গন্ভি সর্বদা সমান। তপঞ্জর, প্রবহ-বাযুতে আহত হইয়া, নক্ষত্র কক্ষা, 

গ্রহ, গ্রহবকঙ্গ।, ও প্রবহ বাছুর সহিত সর্বদা ভ্রমণ কয়িতেছে। 
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উপপত্তি-_ 

বৈজনি। পণ্ডিতগ্গণ বলেন, প্রতাছ আমর] গ্রহ-নক্ষত্রদ্বিগের 

উদয়ান্ত যাহা দেখিতে পাই, পথ [ধবীর ভ্রমণই ইহার কারণ। পৃথিবীর 

ত্রমপ সম্বন্ধে সকল দেশীর পণ্ডিতগ্রণের যধোঠ চিরকাল মততেন 

চলিয়াছে। বেদ ও পুরাশাদিতেও পৃথিবী ভ্রমণ ও পৃথিবী! সিরা 

ছুই প্রকারই মৃষ্ট হয়। আধুনিক, পৃথিবীর ভ্রমণবাদিগণও যেরূপ 

কুর্য্যোদয়, সূর্যাস্ত প্রভৃতি শব সাধারণতঃ: ব্যাব্ারিক হিসাবে প্রয়োগ 

করেন। কেহ কেহ বলেন অভ্রান্ত খ'ষগণও সেষ্ইরূপ ব্যাবহারিক 

হিদাবেই পৃথিবীর স্থরতা ও হুর্্যাদিত গতি বর্ণনা করিয়াছেন । মনুষ্য 

পিদ্ধান্ত কারদিগের মদ্যে গ্রাচীন্তম (৪.১ শকে বর্তমান ) মহাষতি 
আধ্যভট, পু'থবীর ভ্রমণ নক্ষরাদির পশ্চিমগতির কারণ বর্ণনা করিয়া- 

ছেন। তিনি বলেন নৌকার আগোহিগণ্, তারস্থিত আচল বৃক্ষ 

পর্বতাদিকেও যেরূপ নৌকার বিপরীত'্রকে গম-শীল মনে করে, নিরক্ষ 

দেশ হতে সেরূপ অচল নক্ষত্রগুলির€ মন্তকোপরি পূর্ব হইতে 

পশ্চিম ছ্লিকে গমন গ্রতীত হয়। তাহার উক্তি এই__ 

অনুলো ম-গ্ধিনো পশ্তত্যচলং বিলোমগং | 

অচলানি তানি তত্বৎ সম. পশ্চিগানি লাম 

পৃথিবীর সহিত পৃ বারও: গতি হয, ইহা বিবেচন। ন1 করিয়। 

ও গমনঞীল পৃথিবীতে নর জন্ত, পৃথিবীর সহিত সমান বেগে 
ভ্রমমাপ-গ্রাসাদান্দির পতন অসভ্ভব, ইহাও বিবেচনা নাঁ করিক়া, পরবর্জি- 

্রপতি, লল্ল, প্রস্ভৃতি সিদ্ধাসতকারগণ পৃথিবীর রমগফত-খনের চে 

করিযছেন।' . ই | 
শ্রপতি বলে নৌফায়ড বাকি, তীয়গ্থ অচল বন্বরও যেরূপ মৌধীন 

৫ 
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বিপরীতদিকে গগন মনে করে, সেইরূপ পৃথিবীর অ্রমণজন্তই যদি অচল 

নক্ষত্রগুলিরও নিরক্ষদেশের পূর্ব হইতে পশ্চিমে গতি হইত, তবে 

উভভীয়মান-পক্ষিগণ, পুনর্বার শ্বীয়-বাসস্থানে আসিতে পারিত না। 

একস্থানে অধিক সময় বুট হত না, প্রামাদ পর্বতাদির চূড়া ভাঙিয়া 
পড়িত, পতাকা! প্রভৃতি পশ্চিমমুখী থাকিত, অতএব পৃথিবী স্থির, নক্ষত্র 

গফলই চলিতেছে। তাঞ্ছার উক্তি এই-- 

নৌস্োহমুলোম-গমনাদচলং যথা! ন 

চামঞ্ঠতে চলতি নৈব মিলা-ভ্রমেণ। 

লঙ্ক। মমাপ্রগতি-প্রচজ্দ্-ভ-চক্র 

মাভাতি স্স্থিরমপীতি বদস্তি কেচিৎ ॥ 

য্চেব মন্বর-চর1 বিচগাঃ স্বনীড়- 

মাসাদয়স্তি ন খল ভ্রমণে ধারত্রাাঃ | 

কিং চামুদা! অপি ন ভূরি পয়োযু5ঃ স্থ্য- 

দেশস্ত পূর্ব-গৎনেন চিরাম হস্ত | 

ভু-গোল-বেগ-জনিতেন সমীরপেন 

কেব্বাদয়োধপ্যপর-দিগগতরঃ মঙা ন্ঃ। 

রানা ভৃধর-শিযাংসুপি সংপনতি 

তার ভ্রমতাড়গণ ত্বচলা চৈব। 

. জয়ও বলিয়াছেন পৃথিবী যদি ভ্রমণ করিত, তবে পাখিরা গুনয়া নিজ 

বাঁযায় খাঁকিতে পারিত না । উ্ক্িপ্ত-বাগ, সর্বদাই পশ্চিমদিকে 

পড়িত্ধ। মেখ সর্বদাই পশ্চিম দিকে বাইভ। পৃথিবীর আয গৃঁভিও 

এরগ না ইয়ার করণ বলিতে পারি ছা। অরর্গতি হই্ডে একদিনে 
একবায় আবর্তন কিনে হইবে ? 
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কায়ের বাক্য এই-_ 

বদি চত্রমতি ক্ষমা তদা 

স্ব কুজাগং কথ মণ্িযুঃ খগাঃ। 

ইযবোইপি নভঃ-সমুদ্ধি তা- 

নিপতন্তঃ ম্যু রপাংপতে দিশি ॥ 

পূর্বাতিমুখে ভ্রমে ভুবো- 

বরুণাশভিমুখো ব্রজেদ ঘনঃ। 

আথ মন্দগগমাৎ তথা ভবেৎ 

কথ্ধমেকেন দিবা পরিভ্রমঃ ॥ 

ইদানীং গ্রনথাপাং পূর্বগতি মহুপলক্ষিতামপি ৃষ্টান্তে দৃড়ী 

. কুর্ষনাহ-_ 

যান্তে। ভচক্রে লঘুপূর্বগতা! 

থেটাস্ত তস্তাপরশীতঘ্বগত্য] । 

কুলালচক্রভ্রমবানগত্য। 

যান্তে৷ ন কীট! ইব ভান্তি যাত্তঃ ॥ ৪ ॥ 

কুদ্ভকারের চক্র যেদিকে ভ্রমণ করে, তাছার বিপরীত দিকে কোন 

'্বীট গমন করিলে, চক্রত্রমপের বেগাধিক্য বশত: যেয়প চক্রের গত্ধিই 

 অন্তৃত হয়, অল্পগতিজন্ত কীটের গতি সহজে বোধ হুয়না। সেইরূপ 

রাশিচক্রে গ্রহগণ নিজ নিজ গতিতে পুর্ব্ধিকে গমন করিলেও, পশ্চিম. 

দতিতে দৈনন্দিন আবর্তন বেগের আধিক্য হেতু, পূর্বগতি, বছছে 'বোধ- 

দম হয় ন!। 
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উপপত্বি-_ 

অশ্বিনী পূর্বদিকে তরণী, ভরণীর পূর্বদিকে ক্কতিক। ইতাদি ক্রমে 

নক্ষত্র সকল রাশিচক্রে বস্থিত। একটা গ্রহকে পূর্বে কোন দিন 

অিনীতে দেখিয়াছিলাম, অস্ত তাহাকে ভরণীতে দেখিতেছি, স্তরাং ও 

গ্র্থের পূর্বদিকে গতি আছে জানা যাইতেছে। এই পূর্ব গতিতে গ্রহগণ, 

রাশিচক্রে ভ্রমণ করেন। পশ্চিম গতিতে গ্াতাহিক উদয়ান্ত সম্পর হন়্। 

ইদানীং মধ্যগতি বাঁসনাং বিবাদ তাবদ্ ভঙ্দিন-পূর্বকং রবে; 

শ্ুট-সাবন দিন মাচ__ 

সমং ভসুরধ্যাবুদিতৌ কিলাক্ষয। 

ষষ্ট] ঘটানা যুদিতং পুন্ভমূ। 

রবিস্ততঃ ম্বোদয়তৃক্তিঘাতাৎ 

খাত্রাউড়ু ১৮০৭ লব্দদমান্থৃভিষ্চ ॥ ৫ ॥ 

সমাগতাহৃদংযুতা রবেস্ত যষ্টিনাড়িকাঃ | 

স্ফটং ছ্যুরাত্র মুদ্গমাদ্ ্যতুক্তিতস্চ তচ্চলম্ ॥ ৬। 

ষ্্য। ঘটানাং ভদিনং সাক্ষ্য 

ত্ভূকতিতুল্যাহযৃতং খরাংশোঃ । 
সাধ্য: সাবন মেবমবে 
তৎসংখ্যক! ছভ্রমতো। নিরেকাঃ ॥ ৭। 

যা! বিমপি নক্ষআং নূর্যাশ্চ কিল সমকাল মুদিতঃ| নহর্কো? 

বেলীকজাং কিমপি নগর সুপলন্াতে বিদ্ধ ফেবলান যুক্তিক্ষঢাত তি 

কিলপব? প্রযুক্ত; । তল্মাৎ কালাদনত্তরং নাঙ্ষজ্াণাং ঘীনাং ষষ্ট *' 
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এরক্ষবং পুনকদেতি। ততোহনস্বরং রবিকফদেতি। স চ কির! 

কালেন। তার্থ অনুপাত:। রবি; কিল ক্রান্তিষৃতে ম্ফ'টগত্যা পূর্র্বতো- 

গতঃ। বষ্টাদশ-শতা'নি রাশিকলা: স্থোদয়াম্ডি রুদ্গচ্ছন্তি তদণ স্কুটগতি- 
কলাঃ কিরত্তিরিতি ৷ এবং লন্ধান্থুতিরধিকা রবে; স্কটং সাবন মহোরাত্রং 

ভবতি। তচ্চাঙ্ছোর়াত্রং চলম্। প্রত্যহুমন্যাদূক। প্রত্যছং গতান্তত্বাৎ 

প্রতি-মানং রাশ্দয়ান্ততচ্চ ॥ যং পুনর্থটা-হষ্টা! মধামতূক্কি-তুল্যান্ু- 
মুতয়া সাবনং ছারাত্র মুচ্যতে তম্মধ্যমষ। যতোহবান্তে যাবস্তি স্কট- 

পাবনানি তাবজ্কোব মধামানি স্থ্যুঃ। গতীনা যুদয়ানাং চ হাস-বুদ্ধো- 

বগলাত্বাৎ। তত কথং নিত্যং রৰি-গতি-লগ্বা?ভিঃ সচিতো ভাহঃ সাব- 

নাহো ভবতীতি লল্লাপিভিরুক্তমূ। স্টাদেতৎ। যন্দ বিষুবস্মগুলে রবিঃ 

পূর্বতো]*ষাতি গুহি বিষুনম্মগুলত্ৈক! কলৈকেনান্ুনোদেতি। ততদা 

রবিগতি-লিগ্র-সমান্থৃভি রিতি বক্ত,' বুজতে । ত্নযুক্তম্ | রবি: 

ক্লাপ্তিরপ্তেন যাত। তত্র মেবরাশ: কল! অষ্টাদশশভানি ১৮*০ গগন-ভূধর- 

যটক-চন্্র-মিট £রহৃভি ১৬৭০ রুদ্গচ্ছস্তি । অন্যস্যান্তে রিতি গতি- 

কলান। হনুপাতেনালবঃ ক্ঁ,ং যুজান্তে । এবং কৃতে দতি সফট মনো 

রাত্রং ভবতি। যত তৈকক্তং তন্মধামমের। এবং বর্ষ-মধ্যে বাবজ্ি 

শ্মট-সাবনানি তাবস্তোব মধ্যমানি সাঃ । তৎসংখ্যক। ভত্রমতো!- 

'নরেকেতি | বাবস্তে! ভগ্রম! জাতা স্তং সংখকৈকোনা সন্তী সাবন-দিবস- 

সখা! ভবতি। ষতো রবি; পূর্ববতো গঙ্ছয়েকং পরিবর্তং গতঃ ৷ অত- 

সতস্তোদয়-সংখৈকোনেতাপপন্ভতে। 

গ্রহগণের মধ্যমগতির উপপত্তি বুধাইবার জন্ত প্রথমে নাক্ষত্রদিন, 

(91919] ৫9৮ ) রবির মধ্যম সাঁহনজগিন (3018: 11690 0৬ ) ও 
"রবির শট সাবমদ্দিন ( 30191 8:৪৪ 0৪7 ) বলিতেছেন । 

কল্পন! করা গেল, কোনও একদিন একটী নক্ষত্র ও পুর্ধ্যকে এক 
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লহয়ে উদিত হইতে দেখা গিয়াছে। পরদিন নাক্ষতর ৬ দওড পর 

পুনর্বার & নক্ষণডের উদ হইবে কিন্তু এ সময়ে হৃর্ধ্ের উয় হইবে না। 

কারণ পূর্ধা ভাঙার নিজ গতিতে কিঞ্িৎ পূর্বদিকে গিয়াছেন। যে 

পরিমিত স্থান পূর্বদিকে গিয়াছেন, পরিমিত স্থান প্রাত্যহিক আবর্তনের 

পশ্চিমগতিতে আমিতে বত সময় লাগে, তাহ! নাক্ষত্র ৬* দণ্ডে যোগ 

কঞিলে এক শ্দু্-সাবন অহোরার হটবে। ইহাকে প্মুট ** দও ঝা 

স্কট লাবনদিনও বলে। ইছার সাধনের উপায় এই। প্রতি রাশির 

উদয়কালের পৃথক্ গৃথক্ পারমাণ গণিতাধ্যায়ে বর্ণিত হুইয়াছে। যা? 

এক রাশির ১৮,* কলায়, যে রাশিতে রবি আছে সেই রাশির উদয়া 

পাঞ্জা বার, তবে রবির স্কট গতি কলায় কি? এই আঙ্থপাতে রবির 

ক্কটগতি কলাকে রবিক্রান্ত-রা(শর উদয়ান্থ দ্বার খু করিয়া ১৮*, 

কলাদার। ভাগ করিলে যে অন্তু (৬ অন্ুতে ১ পল) পাওয়া যাইবে, 

তাহ! ৬* দণ্ডে যোগ করিলে, রবির স্কট লাবনদিন হয়। প্রতা 

ধের গতি ভিন, গ্রতি রাশির উদ্নয়কালও ভিন্ন, এজন ন্ম.ট সাবনদিনের 

নাক্ষব্রমানও প্রত্যহ ভিন্ন (কিন্ত গ্রতাহই ইহ! স্কট ৬৯ ₹ও) এই নিষিত 

অনুপাতদার] মধ্ম গ্রহথাদ সাধনের জণ্ প্রত্যহ সমান, মধ্যম সাবনদিনে 

ব্যবহার হয়। তাহার সাধনের উপায় এই । ৬ দণ্ডে একবার বিষুব 

মণ্ডলের আবর্তন হয়| ৬* দৃণে ২১৬০৯ অনু । ৩৯০ অংশে ২৯৬।, 

করা। ভ্ুতরাং মধ্যম-মানে ১ কলা ১ অন্ুতে উদিত হয়। রবি 

মধ্যম গতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা, ৫৯ অন্থু ৮ ব্যন্থতে (৬ বান্্ুতে ১ অনু, 

উদ্দিত হইবে। ইহা! নাঙগত্র ৬* দৃণ্ডে যোগ কগিলে ৬* দও ৫৯ অহ 

৮ বানু এক ধাম লাবনদি:নর পরিমাধ 'হয়। প্রত] মধ্যম সাবন€ 

স্কট সাবনদিন ভিন্ন হইলেও হাসবৃদ্ধির ভূল্যতা! হেতু বংসরে মধ।ম € 

ছুট নাধনছিন-সংখ্য। তুঁলাই হং এক বৎসরে মাধনদন ৩৬৫১৫ ইত্যা 



গোলাধ্যায়ঃ ণ্ঠ 

নাক্ষ্র দিন ৩৬৬।১৫ ইত্যানি, অতএব নাক্ষজ্দি হইতে সাবনদ্ধিজ ১ 

কম হয়। 

ইদানীং বর্ঘ মধ্যে সাবন-সংখ্য। যাহ-__ 

পঞ্চাঙ্গ রাম। স্তিথয়ঃ খরামাঃ 

সার্দদ্বিদআঃ কুণ্নাছামব্ডে। 
অস্ার্কম'লোহর্কলবঃ প্রদিষট- 

স্ত্রিংশদ্দিনঃ লাবনমাল এব ॥ ৮॥ 

একন্মিন সৌর বর্ষে পঞ্চবঞ্ট/ধিক-ত্রিশতী ৩৬৫ মিতাঃ সাবন দিবসাঃ 
পঞ্চদশ ১৫ নাড়িকাশ্চ ভ্রিংশৎ ৩ পলানি চ সার্ধানি স্বাবিংশতি ২২৩৯ 

বিপলানি। এবামুপপত্তি মধ্যগতি-ভাষো কথিতৈব। অন্তার্ক-বর্ধদ্ত 

খাদশাংশোহ্কমাসো ভবভীতি যুক্তম্। সাৰনমালম্ত সাবনানাং 

ব্রিংশতৈব ভবতি। 
এক সৌর বর্ষে সাবনদিন সংখা। ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩৯ পল ২২৩০ 

সাড়ে বাইশ বিপল। টহ্থার ত্বাদশাংশ এক পৌর মান। ৩* দিনে 

১ সাবন মাঁস কথিত হয়। 

উপপাত্ত_ 

অশ্িনীর আদি বিদু হইঙে আরম্ত করিয়। পুরর্বার অশ্বিনীর খাদি 

বিচ্ুতে আসিতে অর্থাৎ ৩** অংশ গমন করিতে, হৃর্য্যের দিনাদি 

৩৬।1১৫।৩,।২২।৩* সময় লাগে । এক বৎমরে সুর্ধ্য দ্বাদশ রাশি ভোগ 

করেন, এক রাশ ভোগকাল সৌগমাল, সুস্তরাং বর্ধমানকে দ্বাদশ ভাগ 

করিলে প্রতি ভাগে দিনাদি ৩*২৬।১৭,৩১1৫২।৩* ইহা! এক মধ্যম 



৭২ দিদ্ধান্ত-পিয়োমণিঃ 

সৌরমানে সাবনগ্িন.সংখা! | সান মাঁদ ৩* সাঁবনদিনেই গ্রদিদ্ধ। 

কালের পরিবর্তনে সুর্ধ্যের গতির পরিবর্তন জন্তু বৎসয়ের পরিমাণও 

পরিববর্তিত হয়-_ 

ুর্ধ্য সিদ্ধান্তমতে বর্ষমান দিনাদি ৩১৫1১৫।৩১1৩১।২৪ ভান্করাচার্ধ্য মতে 

৩৬৫।১।৩* ২২।৩* বর্ডমান-উপলব্ধ-বর্ষমান ৩৩৫।১৪।1৫51৫২। 

ইদানীং চান্ত্রমামমাহ-_ 

কালেন যেনৈতি পুনঃ শশীনং 
ক্রামন্ ভচক্রং (বিবরে” গত্যোঃ। 

মানঃ স চান্দ্রোহস্কয্মাঃ কুরামাঃ 

পূর্ণেষব স্তৎ কুদিনপ্রমাঁণম্ ॥ : ॥ 

দর্শান্তে কিল শশী রবিপা যুক্তে! ভবতি। ততো দ্বাৰপি পূর্বতে- 

গচ্ছতঃ। তয়োঃ শশী শীস্তত্বাৎ প্রতাহং গত্যন্তরেগাগ্রতো বাঠি। 

এবং গচ্ছংস্চক্রকলা ২ ৬** তুল্যমস্তরং যদীগ্রতো যাতি তদা বিণ! 

যোৌগমেতি। তয়োঃ গালয়ে। রস্তরং চন্দ্রমাসঃ। তং প্রমাণ মন্ুপাতেন। 

চন্জার্কয়োমধাগতী আদৌ সম্যক সাবয়বে কৃত্বা যদি গত্যন্তরেণশৈকং 

কুদিনং লভাতে তদ। চক্র-কলাতুলো নান্তরেণ কিয়ন্তীতানু পাতেন চান্ত্রহাসে 

কুধিনানি লত্যন্তে। একোন-ত্রংপদ্দিনাস্তেতরিংশদ্ ঘটিকা; পঞ্চাশ 

গলানি ২৯1৩১।৫০। ইত পপল্লম্। 

। গ্যন্তরে চক্র-পরিল্রমণ করিচ। চক, পুনর্বার যত কলে বোর 

সৃছিত একত্র হয়, তাহাই এক চান্্র মামের সাবন-দিন সংখ্যা। তাহার 
পরিমাখ দিনা ২৯।৩১।৫০| 



গোলাধ্যাঃ পণ 

উপপত্তি-- 

অমর বন্ডান্তে রাশিঙক্রের এক বিন্দৃতেই চন্দ্র ও সুর্য অবস্থিত হমু। 

হৎপরে উভবেই পূর্ব দিকে যাটতে, থাকে। গতির আধিকাছেত্ চজ, 

গতান্তরে গ্রত্যহই হুর্ধ্য হতে অগ্রে অগ্রে গমন করে। এইরূপ গত্যন্তরে 

( টক্তকল1) ২১৯০* কল! গমন করিলে পুনর্ধ্বার সুর্যের সহিত এক 

বিন্বৃতে অবগ্িত হয়। চন্দ্র ও সুম্যের যোগ হইতে পুনব্বার যোগ পর্যাস্ত 

এক চান্দ্র মাস। অমাবস্তাপ্তে এইবূপ যোগ &য় এজগ্ট অমাবস্ান্ত হইতে 

খমাবদ্যান্ত প্যন্ধ চান্দ্রমাল কথিত ভয়। প্রাত্যহিক চন্দ ওন্ুর্ধ্ের মধ্যম 

গতান্তর ছংশাদ ১২1১১২৬,৪৩। এ গত্যন্তুর বদি একদিন, তবে 

২১৬৯ কলায় কত দিন, এই অনুপাতে দিনাদি ফল ২৯।-১৫৪। এত 

লাবনদিলে এক চান্দ্রমাস হা থাকে। 

ইদানী মাধমাপোপপ তত মাহ 

চান্দ্রোনসৌরেণ হৃতাত্ত, চান্দ্র 
দণনীপ্ত সৌবৈ দশনৈ দরলাটৈঃ ৩.১৬] 

মাসৈ ভরবেচ্চান্দ্রমমোহধিমাসঃ 

কল্পেইপ বল্ল মনুপাততোইভঃ ॥১০॥ 

সৌরাম্মাসাদৈন্দবঃ স্াল্লধীয়ান্ 

যম্মাৎ তম্মা্চ সংখ্য়। তেহধিকাঁঃ স্াঠ। 

চান্দ্রাঃ কল্পে সৌরচান্দ্রান্তরে যে 

মাদাস্তভ্জ্ৰৈ স্তেহ'ধমালাঃ প্রদিষ্টাঃ ॥১১1 



৭) গি্ধান্ত শিরোমণি; 
অত্র দ্বিভীয-শ্লোক স্তাবং প্রথমং ব্যাখ্যারতে। সৌরান্াসাদৈনাবো- 

মাসো যতো লঘু রতঃ কারণাৎ কাল সৌরমাসসংখ্যায়! শ্চান্্মাস-লংধ)া- 

ধিক! ভবতি। যথা ধান্-রাশি মানেহ্টসেতি কাছার-মিতেঃ ষট্ সেতিকাার- 

মিতি রধিক! ভবতীতি বালৈ রপি বুধ্যতে ৷ যাবস্ত শ্চান্্রমানাঃ কল্পে 

ধিক ভবস্তি তংসংখ্যাধিমান সংখ্যা তজ্ৈ: কল্পিত! । তত্র কিঃ 

সৌবৈ রেকোহধিমাসো! ভবতীতি যুক্তি রুচাতে। চান্্ান-সৌরেপ-হৃতাত্ 
চান্জরাদিত। সৌরঘাস-কৃদিনেভা শ্চান্জ্রমান-কুদিনেধু শোধিতেষু শেষং 

দিন-স্বানে পূর্ণ মদশ্ততুষ্পঞ্চাশদ ঘটিকাঃ সগ্রবিংশতি-পলানি সাবয়বানি। 
*1881২৭1৩১/৫২:৩৯। একশ্মিন সৌরমাস ইদং সৌর-চান্জ্ান্তরং কুদিনাত্ম- 

কম্। যুগস্যাদে রুপধ্যেকশ্মিন্ দর্শাস্তে প্রা এক শ্চান্দ্রমাসঃ পূর্ণভাদ ন- 
স্তরং চতুষ্প্চা'দ্ ঘটিকাভিঃ সাবযবাভি মদামার্কন্ত বুষ-সংক্রাস্তি স্তত্ 

রবিমাস: পূর্ণ স্ততোহ ্রান্মন্ দর্শাস্তে প্রাণ্ডেহনয শ্চালমাগাস্তঃ। ততো 

দশাস্তাদ্রপর দ্বিগুণাতি স্তাভি কের ঘটিভি মিুন-সংজ্রান্তিঃ। এবং 
ত্রিগুণ চতুগুপাদি5: কর্কটাদি সংক্রান্তরো ভবস্তি। এ€ং সংক্কাস্তি- 

, ঝগ্রতোই গ্রতো যাতি। পুন দরশাস্তং গ্রাপ্রোতি। তদ! গত-চান্জ-মাসেভাঃ 

পৌরা একোন! পবস্তি। হদা সংক্রাপ্ত শান্ত মতিক্ুমাগ্রতে। যাতি 

তদান্থপাতেন যাবস্তঃ সৌর ভবস্তি তাবস্তি রেকোই ধিমাসঃ। তত্রান- 

পাতঃ। বস্ভনেন সৌর চান্ধান্তরণ বুদিনাত্মকেন ৯1৫৪ ২৭2১1৫২1৩* একঃ 

লৌরো মাসো ভবতি তদ। চান্দ্রমাসান্তঃ পাতিভিঃ কুদিনৈ; ২৯।৩১।৫ 

কিন্ত ইতি । ফলং কূর্ধামাসাঃ ৩২১৪।৩১।২৮।৪৭ | অথচ যুগাধি-মাসৈ 

যুগ-সৌর-মাসা লভাত্তে তদৈকেন কি মিতি। ফগ ধেঙাবস্ত এব 

মৌরমান! লভান্তে। এতাবন্তিঃ সৌর-মাসৈ রেকশ্চান্রমাসোহ ধিকো- 

'ভবতি | অতএবাধিঘাসন্ত চান্তরত্বং কল্পেংপি করা অহপাততোহত- 

ইতি দুগমম্। | 



(গোপাধ্যায়ঃ ৭৫ 

সৌর মাসের সাবন দিন সংখা হইতে চান্্র মাসের সাবন দিন সংখ্যা" 

বিয়োগ করিয়া, তথায় চান্্র মাসের সাবন দিন সংখ্যাকে ভাগ করিলে 
মাসাদি ৩১।১৬ হয়। ম্ুংরাং ৩২1১৬ সৌব মাদাদিতে একটি চান্ত্র মা 

অধিক হয় ইহার নাষ অধিমাদ। ইহা হইতে অনুপাত হারা কল্পে অধি- 

মান নংখ্য। জানা যায় । সৌরমাসের সাবন দিন সংখ্যা হইতে চাল্র মাসের 

সাবন দিন অল্প, সুতরাং এক কলে মোর মান অপেক্ষা চান্দ্র মাস সংখ্যা: 

জধিক হয়। এজন্ত করে সৌর মাসও চান্দ মাসের অন্তর তুল্য অধিষাস: 

কথিত হয় । 

উপপান্ত-- 
১৯/৩১।৫* সাবন দিনাদিতে এক চাল্জ মাল এবং ৩০'২৬ ১৭।৩১1৫২।৩ & 

সাবন দিনাদিতে এক সৌর মাস শ্ষেহয়। শুতরাং এক সৌর মাস- 

মিতকালে একঢান্জ মান পূর্ণ হুইয়। আরও চান্্রমাসের অবব 51৫81২৭. 

৩১1৫২।৩, দ্রিনাদি বৃদ্ধি হই থাকে ! হদ্দি *.৫৪।২ ৯৩১,৫৩৪. সাধন দিন! 

আঁধক হয় এক সৌর মাসে তবে ২৯৩১।৫* সাবন [দন অধিক হইবে 

কত সৌর মাসে? ফল, ৩২,১৫৩১ লৌর মাসাদি। এজ প্রতি ৩১১৫ 

৩১ সৌর মানা'দ পর পর মল মাস হুইয়া থাকে। 

যদি ৩২১৫।৩১ সৌর মাসাছতে এক অধ মাস, তবে কর সৌর” 

মানে কত অধিমাস? ফল, এক কল্পে মধিমাস সংখা! । ইহ! কলের! 

সৌর মাস ও চান্দ্র মাসের অন্তর তুলা। 
মৌর চৈত্র মাসে যে চান্জ্রমালের আরস্ত (গুরু প্রতিপদ্ধের আরজ 

হয়) হর তাচার নাম চান্দ্র চৈত্র । সৌর বৈশাখে বে চান্জরমাসের আর, 

: কতা ঠিত্তাদদৌ ব্যাসঃ-_মীনাদিস্ো। রবি ধেধ। মাযস-প্রথম-ক্ষণে। 

ভবেতেহবে চাজমান। শৈতাড হাদশ সত: | 
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সাহা মাম চান্ছর বৈশাখ | একপ মৌর-মাঁসের নামানুসারে চীন্্র- 
আগের নাম হইয়া থাকে । কিন্তু যে সৌর ঘাসে ছুইটি অমাবস্যা শেষ 
অর্থাং ছইটি শুরু প্রতিপদেয় আরম হয়, সে চান্দ্র মাপ হুর়ের মধ্যে সোন্- 
খাসের নামানুসারে এফটার নাম ৫ইতে পারে, অপরটার কি নাম হটবে? 
স্তরাঁং অপয় ঢান্দ্র-মাগটা অধিক হইয়াছে, ইহাকে অধি-মাল বলে। 
এইরূপেই বিগতির আধিকােতু সৌর মাসে: হস্বতা, যে সৌর মাসে 
এক্চটাও চান্্রমাসের আরম্ত হয় না অর্থাৎ একটা ও অমান্ত নাই, তখন 
(ঘোর মাসটি যে চাজা মাসের মপাবর্তী হইয়াছে লাম না পাওয়ার নে চাঙ্ 
মাসটা ক্ষ মাস নামে অভিহিত হয়। সৌর মাদের দিন সংখ্যার অন্ত 
হেতু, কার্ভিঞা দ ছয় মাসেই কদাচিৎ ক্ষ মান হষ্টয়া থাকে । (য বংসর 
ক্ষয় মাস ছুটবে, সে বংসর ক্ষয় মাঁদের পূর্বে একটা ও পরে একটি অধি- 
মাপ হইয়া থাকে 

ইদদানী অবমোপপত্তিমাহ__ 

শশাঙ্কমাসোনিত সাবনেন « |২৮। ০৭ 

ভ্রিংশদ্ধ তা লব্ধদিনৈস্ত্ চানদ্ৈঠ। 
রুদ্রাংশকোনান্িরপৈঃ ক্ষয়াহঃ ৬৩1? |৭5 
স্যাৎ সাবনোইতশ্চ যুগে ইনুপাতাৎ ॥ ২॥ 

ঝুগে চাঙ্জাগাং দাবনানাং চ দিদানাং যনস্তরং তান্থবমানি। অত- 
এক সন্ মানে চান্্-সাবনাস্তরং কৃদিনাত্মকং গৃহীতম্। ভর দিবনা: পূর্ণ 
টাবিংশতি ঘটিকা দশ পানীর়-পলা'ন চ ১। ৮1১০ ই মেকশ্রিনচানর- 
ঘাসে ব্িংশৎ তিথাতকে কুদিনাববুক মবষ-খণ্ডদ্। যগ্চনেন ভরিংণচ্চান্জাণি 
দিনানি লত্যান্তে তা! সংপূর্ণেদৈকেনাধমেন কিয়স্তীতি জৈরাশিকেন 
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লন্ধৈ রুদ্রাংশকোনান্ধিঃসৈ ৬০১৫51১৩ রেকঃ ক্ষয়হে। ভবতি। 'সচ- 

সাধনং | জথগুক্কা রূপন্ত সাবনেচ্ছা-কল্পনাৎ | অতোহ্নুপানা 

করেহপি। 

এক চান্দ্রমাদ (৩* তিথি) ২৯।৩১:৫* গাবন দ্বিনে হট খাকে'+ 

সাবনমাপ ৩০ দিনে শেষ হয়। এগ ছুই মাসের অগ্থর »।,৮1১০ ্বায়া 

৩০ কে ভাগ করিলে লব্ধ ১৩৬৪।৩৩ চান্দ্রধিনাদিতে এক নয়া ঝা 

অবম দিন হইয়া থাকে । এই অবম, সাবন দিন। ইন হইতে অগুপা- 

দ্বারা এক কলের অবম-নংখ্যা হইবে। 

উপপত্তি-_ 

যেসাবন দিনে দুইটী তিথির অন্ত, স্থৃতরাং তিনটী তিথির যোগ 

হয়; তাহাকে অবম ব! ক্ষয়দিন বলে। কল্পনা করা গেল, ঝবিবার- 

প্রাতে অল্পকাল গ্রতিপন্ধ, তপরে দ্বিতীয়। আরম্ত 5ইয় রাত্রি প্রতাক্চের 

কিছু পূর্বেই তৃতীয়া আরস্ভ হইগনাছে। সোমবার তৃতীয়।। এরূপ 

অবস্থায় রবি ও সোম ইহার কোন দিনেই সৃর্ষেযাদয় কালে দ্বিতীয়ার 

যোগ না থাকায়, এই দ্বিতীয়াটী ক্ষয়দিন ব1 অবম-দিন নামে অভিহিত 

হইবে। একচান্দ্রমাস (৩* তিথি) ২৯ ৩১৫ সাবন দিনে সঘাণ্ত হ্য়। 

অতঞব ৩. তিথি ও ৩ সাবনদিন উভ্বের সমাত্ি হইবার কালের 
অস্তর সাবনাত্মক ২৮1১৯ হাই ৩* তিথিমিত কালে অববের 

অবয়ব । এই অবয়ব ক্রমশঃ প্রতি তিথিতে বাড়িতে বাড়িতে যখন, 

এক পূর্ণ সাবন দিন হইবে, তখন পূর্ব-্প্রদর্শিত রূপ একটী ক্ষয়নিন 

হইয়া! পড়ে। ইহা! হইতে এইরূপ অনুপাত হইবে।. অআবমের অ্ববর্ক: 

সাবৰাল্মক ২৮১০ হয় ৩ তিথিতে, ভবে ১ হইবে কত তিথিতে? 

ইহাতে ৩৭ কে ১২৮১৭ দ্বারা ভাগ করিলে জানা বায় ৬৯ তিথি 
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“8৫ বড ৩৩ পল পরে পরে একটী দিনক্ষর হইবে। এই্প করের 

ভিথি-সংখা| দ্বারা অনুপাত করিয়া কলের অবম দিন সংখ্যা অবগত 

ওয়া যায়। তিথির স্থিতিকাল ৬* ছুটতে অধিক হইলে, ঘখন 

ফাধন দিনটা তিথির অন্তঃপাতী হয়, তখন [তন সাবন দিনে এক 

তিথির যোগ হয়, এইরূপ তিথিকে বাংলাদেশে অব এবং তি থিটা 

'শীধঘন দিনের অন্তঃপাতী হেতু এক সাবন দিনে তিন তিধির যোগ 

'স্ইলে, দেই তিথিকে দিনক্ষয় বা ত্রাহম্পর্শ বলে। উভয় প্রকারই 

সৌরদিন ও ঢান্জ্রিনের অন্তররূপ, সুতরাং দিদ্ধান্তশান্ত্রে উতয়ই একার্থে 

“বাবনৃত হইয়াছে। 

ইদানীমধিমাপন্ত চাক্ত মবমশ্ত গাবনত্ব মভিধায়াহর্সণাৎ কল্পগত- 

মীনেতুং বিলোমবিধিনা ধান্ভবমান্তানীতানি যে চাধিমালা স্তেষাং 

[ধিশেষমাহ-__ 

(সৌরেভ্যঃ মাধিতান্তে চেদধিমাপাস্তদৈন্দরাঃ। 

'চে€ চান্দ্রেত্যন্তদ! সৌর স্তচ্ছ্ষং তদ্বশাত তথা ॥. ॥ 

'সীবনাম্যবমানি স্থ্যশ্চান্দ্রেত্যঃ সাধিতানি চে। 

| সাবনেভ্য্ত চান্্রীণি তচ্ছেমং তদ্বশাৎ তথা ॥১৪। 

্ 
£ বথাধর্ণানয়নে সৌগেভাশ্চান্দ্রান সাগয়িতুং যেহধিষাসা আনীয়স্তে 

'তে চা্জান্তচ্ছেযং চ চান্ত্রম। যদি চান্ত্রেত্য: সৌরাম্ সাধয়িতুং তদ| 

সৌনা ্ তচ্ছেষমপি মৌরম্। এবং চান্তেতঃ সাবনানি সাধরিতু মবমান্তা- 
বীরক্ে ভগ: তানি সাংনানি। হদ্ধি “সাফদেত্য্ান্জাণি কর্তং হা 
টা্জাণি স্থা)। সাধাত্বং ভ্্তীতা্ঘঃ| ওচ্ছেষষপি তদবশাৎ । আভিমনত- 
স্থাগপাবখনৈ হরঁতাদিত্য। দিনাহর্ণাৎ' কগর্যানীতং দা মাবমেত্যোহ্য- 
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নাস্ভারীতানি । তানি চান । চগ্দুদদিবসেত্রোইধিমাসাঃ নাধিত। স্তে 

সৌরাম্তচ্ছেষং তদ্বশাদিতার্থ:। অধিমাসন্ট  চান্্রতে সৌরত্ছে চাঁধিমাম ' 

শেষং তুল্যমেব স্কাৎ। কিং ত্বেকত্র রবিদিনানি ক্ষেদ। অগ্রত্র চান্্রাণি। 

এবমহম-শেষত্তাপি তৃণাত্ব মেব। একক্র চন্মদিনান্তপ্টত্র কুদিনানি চ্ছোঃ। 

আধমালাবম-শেষয়োরিষ্ট জাতিত্বং গ্রকল্প। মতিমন্তিশ্তন্ত্র'কান্য়নানি কতা'ন। 

তর যে জড়ান্তে বাসনাং পর্যালোচয়ন্তে। ভ্রমস্তি 

যদি দৌরমাস হতে অনুপাত দ্বার অধিমাদ সাধন করা ছয়, তবে 

অধিমাস ও তাহার শেষ অর্থাৎ অধিশেষ চান্দ্র হইবে। এবং যি 

চান্দ্রমাস হতে অন্ূপাত করিয়া অধিমান সাধিত হুঃ) তবে অধিমাস ও 

অধিশেষ পৌর হইবে। 

এইরূপ য'দ চান্তর্দিন হইতে অবমদিন সাধিত হয়, তবে আবম ও 

বম শেষ সাধন হবে । এবং যদ সাবন দিন হইতে অনুপাতে সাধিত 

হয়, ওবে অবম ও অবম-শেষ চান্দ্র হুহবে। 

উপপত্তি-- 

অহর্গীণ সাধনার্থ সৌরমাসে অধিমাস যোগ করিয়। চাজ্মাস আনয়ন 

করিতে হুয়। এবং চান্্রদিন হইতে অবম দিন বিয়োগ করিলে অহর্গণ 

অর্থাৎ সাবন দিন পাঞ্য়া যায়। অধিমাস লাধনে অনুপাত এই, যদ্দি 

কল্প সৌরমাসে কল্লাধিমাস, তবে গত পৌরমাসে কত? ফল গত 

অধিমাস। ইহ! গত সৌরমাসে যোগ করিলে গত চান্ত্রমাস হয়। স্থৃতরাং 

বুঝতে হইবে গত সৌরম1স-তুল্য-চান্্রমাসে, গতাধিমাদ-তুলা-চান্্রমাস 
যোগ করিলে, গত চাশ্রমাদ হয়। অতঞব সৌরষাল হইতে অনুপাত' 

ন্বার। যে এ সুখি, হয় তাহ! চান্। শেবও সুতরাং চান্র। 
পক খ্টীপন 51৭ 

মাধনে বদুপাত এই, হি কর! কল্লাহয, ্ ধবে গত 
পর 
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ান্রদিনে কি? ফল গতাবম দিন। ই গত টান্রদিন রর বিয়োগ 

করিলে গত সাবনদিন হইবে। সৃতরাং গত চান্রদিন তুলা সাৰনদদিম 

হতে, গতাবম তুলা সাবনদিন বিষ্বোগ করিলে, ফল গত সাবষদিন 

হই ধাকে। কারণ সমান জাতিরই যোগ বা বিয়োগ হয়। নুতরাং 

ফল যে জাতীর, যাহাদের যেগ বা বিয়াগ হইবে তাহারাও দেই 

জাঁতীয়ই ₹ইবে। 

উদ্ধার বিপরীত নিয়মে যখন আহর্গণ হইতে করপগত-ব্ধ সাধন 

“করিতে তবে) তখন সাৰনদিন ভইতে অনুপাতে অবহদন সাধিত 

হইবে এবং অবমদিন সাবন দিনে যোগ করিলে চান্রদিন হইবে। 

ল্থতরাং সাধিত এই অবমদিন চান্দু । সাবন দিন হইতে অবম'দম সাধনের 

অন্থুপাত এই, য দি কল্প পাবল-নিংন কল্লাবম, তবে গত সাবন দিনে কি? 

ফল গতাবম দিন। “রূপে থও চান্জমাস চটতে অধিমান সাধিত হইবে 

তাহার অনুপা, যদি কল্ম চান্বমাসে কললাধিমাস তবে গত চান মাসে 

কত? ফলগতাধিমাস। এই গতাধিষাগ গত চান্ত্র মাস কইতে বিয়োগ 

করিলে গত মৌ মাস হখ, স্থৃতরাং অনুপাত লব্ধ গতাধি মাস সৌর। 

ইদানীং বিশেষ? প্রশ্মীধ্যায়ে__ 
অহগণস্যানয়নেহর্কমাসা- 

্ৈত্রাদচান্ৈরগপকাম্থিতাঃ কিমৃ। 
কুতোইবিমাসাবম শেষকেচ 

ত্যক্তে য্তঃ সাবয়বে ইনুপাস্ঠঃ 1 ১৫॥ 

হে গণক! অং সাহনে টা দিগড-চন-মাসের লহিত, বিভিন্ন 
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জরাতীব-গত-সৌরমাসের কেন যোগ কর হয়? অনুপাত-লব্ধ-ফল সাব- 

যবই গ্রাহ্, তবে কেন অধিমাস শেষ ৪ অবমশেষ পরিত্যক্ত হইয়া! থাকে। 

অগ্ প্রন্নন্টোতর মাহ 

দর্শাবধিশ্টান্দ্রমসো হি মাপ? 

সৌরস্ত সংক্রান্ত্যবধি ধতোহতঃ। 

দর্শাগ্রতঃ সংক্রমকালতঃ প্রাকৃ 

সদৈব তিষ্ঠত্যধিমাসশেষম্ ॥১৬। 

দ্শাস্ততো যাততিথি প্রমাণৈঃ 
সৌরৈস্ত মৌরা দিবলাঃ সমেতাঃ। 
বতোইহধিশেষোথদিনাধিকান্তে 
ত্যক্তং তদন্মাদধিমীসশেমম্ ॥১৭।॥ 

তিথ্যন্তসুধ্যোদয়য়োস্ত মধ্যে 
সদৈন তিষ্ঠত্যবমাবশেষমূ । 

ত্যক্তেন তেনোদয়কালিকঃ স্তাঁৎ 

তিথ্যন্ত কালে ছ্যগণোহ্ম্যথাতঃ ॥১৮॥ 

মধ্যম-মানেন যাঁবত্যমাবান। তদন্তে ঢান্দ্রমাসান্তঃ। মধ্যমার্কন্ত যম্মিন্ 

দলে. সংক্রাত্ত শুর সংক্রান্ত্রিকালে রবি-মাসাস্তঃ। তয়ো রবি-চন্্র-মাস।- 

স্তয়ে। রস্তরে যাবত্য স্তিথয়ঃ সাবয়ব। স্ত। অধিমাস-শেষ-তিথ৪ঃ। য»ঃ মৌর-, 

চান্দ্াস্তর মধিমালাঃ। অহ্র্থণানয়নে গতাষ্ব। রবিগুণ। ৬ম্ত -সীরা মাস! 

জাতাঃ। অপ্ত ভেষু চৈত্রাদি-চান্জর-ভূল্য।; সৌর এব হাসা যোনিতে 
৬ 
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ক্রান্তবধয়ে! জাতা স্বেযু ব্রিংশদ্গুণেধু গততিথি.তুলাঃ সৌর! এব 

দিবস] যোিতাঃ। অতঃ দৌর-চান্রান্তরেণাধিক| জাতা| হ্তদন্বর মধিমাস- 

শেষ-দিনানি ভবস্তি। সৌর-চান্্রাত্তরত্বাং। অতোইধিমাস-শেষ-দিনান্তেত্যঃ 

শোধ্যানি । অথ চাধিমাসানয়নেইনুপাত-লফৈ রধিমাটৈর্দিনী-স্কতৈ- 

স্চ্ছ্ষ-দিনৈচ্চ যুক্তাঃ মৌগাহ। শ্চান্জ্রাহা ভবিতু মর্হাস্ত। এব মন্ত্রাধি-মাদ, 

শ্ব-দিমানি ক্ষেপ্যাণি। তত্র শোধাানি। অতঃ কারপাদধি-মাস-শেহং 

ত্যক্তমূ। অথাবম-শ্েষ ত্যাগ-কারধ মুচ্যতে। তিথ্যগ্তানস্তরং যাবভীভি- 

ঘুটাভিঃ হৃধ্যোদর স্তা। অবমণ্যে ঘটিকা:| যত শ্চান্ত্র-সাবনাস্তর মবমানি। 

যন্তবম-শেষং ন তাজাতে লন্ধীমৈ রবমশেষ-ঘটি কাঁভিশ্চ তিথয় উনীক্্িযস্তে 

তদ| তিথাস্তে সাবনোইহর্গণে। ভবতি। অথ চহুর্ষেযাদয়াবধিঃ সাধাঃ | 

তিথাস্তাদহর্গগোইবম-শেষ-ঘটা ভিযুক্ঃ সয় দয়াবধিভভবতি। অতোঁই বমশেষে 

ত্যাক্ে স্বতঃ হধেযাদয়াবধি ভবতি। 
এক অমাবস্তাস্ত হইতে অপর অমাবস্তাস্ত পর্যন্ত এক চান্দ্র মাল। 

এক সংক্রান্তি হইতে অপর সংক্রান্তি পর্যন্ত এক ঘৌর মাস। সৌর মা 

অপেক্ষা অল্পতর দিনে পরিসমাধী, চান্ত্রমাসের অমাবস্তাস্ত হইতে, 

সংক্ত্রাত্তির পুর্ব পধ্যস্ত অধিম!স-শেষ। 

অমাবন্তার পর যত তিথি অতীত হইয়াছে, * তাহাই অহর্গণ সাঁধনে 

গত সৌর দিনের সহিত যোগ কর! হয়। এইরূপ করায় অধিমান শেষের 

দিন স্বভাবতই যোগ হয়, এজন পুনর্বার আধ শেষ দিল যোগ না করিয়া 

অধি-শেষ-দিন ত্যাগ করা হয়া থাকে। 

তিথাস্তের পর হৃর্য্যোদয়ের পূর্বব পর্যন্ত অবমশেষ ঘটাকাদি। চীন্ত্র- 

“দিন হইতে) অবমশেষ ঘটিকা বিষোগ না করিগ| কেবলই অবমদিন বিয্লোগ 

করিলে, স্ৃর্য্যোদয়-কালীন অধর্মণ হয়। অগ্থ! অবম শেষ ঘটীকাদি 

ও বিয়োগ করিলে তিথ্যন্ত কালীন অহর্মণ হইবে। 
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উপপতি-_ 

কল্লাহর্গণ অর্থাৎ কল্পাগত-সাবন দিন ঘআানিতে হইলে, কল্পগত-বর্ধকে 
বৎসরের পরিমাণ দিনাদি ৩৬৫।১৫ ইত্যাদি দ্বারা গুধ করিয়া, বর্ধারস্ত হইতে 
বত সাবন দিন অতীত হইয়াছে, তাহার সংধা। যোগ করিলেই কল্পগত 
সাবন দিনহইবে। ব্দেশ আদাম, উড়িষ] প্রভৃতি যে ষে দেশে সাবন দিন 
অনুসারে তারিখের ও সৌর মাসের ব্যবহার আছে, দে সকল দেশে এইরূপে 
সাবন দিন গণিত হইতে পারে কিন্তু পশ্চিম ভারতে চান্দু মাসের ও টাক 
দিন (তিথি) অনুসারে তারিখের ব্যবহার হয়*। এ জন্ত কল্পগত বর্ষকে ১২ 
দ্বারা গুণ করিলে যে বন্ন গত সৌর ব্ধ হয়, তাহাতে বর্ষারভ্বের পরবর্তি 
সৌর-মাসের জ্ঞান না থাকায় চান্দ্র মাসই যে/গ করা হয়। সৌরমাম্-ফপেক্ষা 
চান্রমাসের সংখ্যা অধিক, এজগ্ত সৌর ও চান্দ্র মাপের অন্তর, অফ্রিমাসের 
অবয়ব অধিমাস শেষ দিন তাহাতে অধিক যোগ কর হইল। এইজক্ক 
পুন্ব্ব!র আধ শেষ-দিন ফোগ না করিয়। তাহা ত্যাগ করা হয়। 

চান্্র দিন হইতে অবম দিন বিয়োগ কগিলে সাবন-দিন হয়। চাল্জর- 
দিন হইতে আহ্পাঁতে যে অবম দিন ও 'অবমদিনের অবয়ব অবমশেষ 
ঘটিকা, পাওয়া যায় তাহা. চান্দ্র দিন ইহাতে বিয়োগ করিলে, তিথান্ত- 
কালীন, অণ হইবে । অথচ শুর্ষেযাদর- কালীন অত্র্ণের আবনক। 

্ঠএক তিনি হইদিন খাট, স্াহশর্শ দে এটি তিথির ব্যবছারই হর 8৮, 

লাম কর এপ পশ্টিম তাতে স্ব 
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তিথাত্ত কাপ ও নুর্য্যোদয় কাল, উভয়ে অন্তর অবম ঘটিক।'। তিথ্ন্ত" 

কালীন অহ্র্গণে অবম ঘটিক1 খণ ছিল। এই ধন ও ধপ উভয়েই সমান 

জন্ট নাশ হওয়ায়, চান্দ্রদিন হুছতে কেবল অবমদদিন বিয়োগ করিলেই 

শর্য্যোদয় কালীন অহর্ণণ হইয়া থাক । এজছ্ই অবম ঘটিকা-পরিতাক্ত 

হইয়াছে। 
অথোদয়াস্তর-কম্মোপপতিমাহ-_ 

অহর্গণে। মধ্যমসাবনেন 

কৃতশ্চলত্বাৎ স্ফটসাবনম্ত | 

তদুথথেটা উদয়ান্তরাখ্য- 

কন্মোন্তবেনোনযুতাঃ ফলেন ॥ ১৯।, 

লক্কোদয়ে সথযর্ন কৃতা স্তথা্সৈ- 
ফতোহন্তরং তচ্চলমল্পকং চ। 

যো মহগণ আনীতঃ স মধ্যম-সাবলেনৈবঃ। কুতঃ প্ফুট-সাবনস্ত 

চলস্বাংৎ। তথাবিধেনানু-পাতেন ক্ষ টে! নাঁয়াতীতার্থঃ। যুগাদে বারভ্য 

বর্ধমান-রবি-বর্ষাদেঃ গ্রাগ্ যাবান্ মধ্যম-সাবন স্তাবানে প্ুট-সাবনঃ 

স্ৎ। কিন্তু রবিংবর্ধাদে র্ধং বাবান্ দধ্যম-দাবন গ্তাবান্ ন স্কট; 

অতন্তচুখ-খেটা উযস্তরাখ্-কর্ে বেন কখেনোন-যুতাঃ গো গষো- 

নয় সয না্থা। রায়াং ভাক়য়োদয়ে মধ্য! ইডি এহঠৈর্রাং তাযুত ও. 
বট সাবন চন অর্থাৎ পা দি জালা রা 

) 5 
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বর্মন সাঁধন করেন নাই। যে ছেতু এই ফল, তি অল্প ও ষ্ঠ চির 

ভিদ্। 

উপপত্তি 

াস-বুদ্ধির মত! হেতু এক বর্ষে যত স্ফট সাঁবন, ততই মধাম সাবন। 

কিন্ত বর্ষ মধ্যে মমান নছে। এ জন্য অন্তরজ ফল, বর্ষ মধ্যে গ্রছে 

স্কার করিতে হয়। যদি মধ্যম সাবন হইতে শ্ফুট দাবন অধিক হয়, 
তবে এই ফল, মধ্যগ্রছে ফোগ অলপ হইলে বিয়োগ করিলে, লঙ্কায় মধাম 

-সুর্যোর উদয় কালীন বান্তবিক-মধাগ্রহ হইবে।. 

অথোঁপয়াস্ত বমাহ-_ 

মধ্যারকভৃক্তা আসবো নিরক্ষে 

যে যে চ:মধ্যার্ককলাসমানাঃ ॥২৩। 

তদন্তরং বৎ স্ফটমধ্যয়ে। স্তদ্- 
দ্যুপিশুয়ঃ স্তাঁদ বিবরং গতিত্মম্। 

হৃতং দু/রাত্রাস্থভিরাগুলিণ্।- 

হীন! গ্রহ শ্চেদ্সবোহল্প কাঁঃ সাঃ ॥২১। 

তদন্থাথা্যাস্ত নিজোদয়োশ্চেদৃ- 

ভুক্তান্তৃপূর্ববং বিহিপ্তং তদাঁনীম্ । 

কৃতং তথ স্তাচ্চর কর্মমমিশ্রং 

 কন্ম গ্রহাণ। মুদয়ীস্তরাখ্যম্ ॥২২। 



৮৬ সিদ্ধান্ত-শিরোমিণিঃ 

সায়নডুশেন রবিণা মেধাদে রারভা বে তৃত্তা রাশ সতৎ-সম্বদ্ধিনো ফে. 
নিরছ্ছোদয়াসবে। গগন-তৃধ'যটুক চক্র! ১৬৭৯ ইত্যাদর স্তেযাৈক্যং কৃ. 

 ভূজযমান-রাশে ধেঁ ভূ! ভাগ স্তাং সতচুদযাহথভিঃ সংগ্ণা ভ্রিংশতা ৩, 
বিভজ্য লন্ধাবোইপি তত্র ক্ষেপ্াঃ | এবং মধ্যারবভৃক্তাদব: হাঃ 
ভ'মনাস্তাদুর্ধং তাবত্যস্বাত্বকে কালে লক্কায়াং মধামার্কন্তোদযঃ| তৎকালে' 
ছি গ্রহথাঃ সাধ্যাঃ। অথ চাহ্গণেন যে সিদ্ধা-স্তে মধ্যমার্ক-কলামিতেইস্বাতুকে 
কালে ভ-দিনাস্তাদূর্ধং জাতাঃ। অতোংহনাং কলানাংচ বদস্তরং তেনা- 
কোঁদয়োংস্তরিতঃ। অত স্তছদাস্তরাধ্যং কর্মোচাতে। তৈ রস্তরামতত্ি. 
গ্রহগতিং সংগপ্যা্সাবনাহোরাত্রান্থতি ২১৬৫৯ বিভজ্য লকলা গ্রন্থে 
খণং কার্ধাঃ। যদি কলাভ্যোইসবোহয্কাঃ ম্থাঃ। অন্তথা ধনমূ। .বদি 

| তু শ্বদেশোদয়ৈ মধ্যমার্ক-ভুজাসুনানীয়েদং কর্ম কৃতং তদৌদয়িকানাং 
. গ্হাগাংচর কর্াপ কৃতং সতাৎ। যদি তু শ্ুটার্ক-ভুজানঙথন্ জৌদ়ান্ুতি- 

রানীয়েদং কর্ণ রুতং তদোন্য়াস্তরভূজান্তর-চর-কর্ধাণি ত্রীণ্যপি ককতানি 
হাঃ ॥ তি কথমিদমুদরাস্তরাধাং কর্ধানৈ ন' কৃতং তদাহ। যতোস্তরং 

তচ্চল হল্লকং চ। বর্ষ-চরণাস্তেযু চতুত্ঘপ্যন্তরাভাবঃ। তন্মধ্যে 
বৃদ্ধি-ক্ষয়ৌ ॥ 

সায়ন-মধ্যন'সথধের্যের তুক্ত রাশ্তাদ হইতে সাধিত-নিরক্ষেদয়ান্থ এবং 
সায়ন-মধ্যম-হৃর্য্যের রাশ্যাদিতে যত কলা, উভয়ের অস্তরই পুট-গাবন-দিন 
ও মধ্ম-সাবনশদনের অন্তর । এই অন্তরান্বকে গ্রহ্থের গতি-কলা-হার। 
পৃথক পৃথক্ গুণ করিয়া অহোরাত্রান্থ ২১৬৫৯ দ্বার! ভাগ করিলে ষে. 
কলাদি ফল হইবে তাহা, মধাম হর্যের কল! হইতে অনু অল্প হইলে 
মধ্যগ্রছে হীন এবং অনু অধিক হইলে মধ্য গ্রহে ধন করিবে। ইহার নাম 
উদয়াস্তর কর্ম । 

যি সাযন-মধ্াম-হুর্ধোর তৃক্-রাস্তাদি হইতে অনু সাধনে. িরকষে| 



গোলাধ্যায়ঃ ৮৭ 

দয়ানু ন| লইয়া, দ্বদেশোদয়ান্থ ঘারা উদরাস্তর-বর্খব-সাধিত হয) তবে 

একবারেই চরকর্ধ ও উদয়াত্তর-কর্ম সাধন করা হয়। ইহার নাম চর- 

কর্মনিমশ্রোপরাস্তর-কর্্ম। 

ঘদি সারন-স্ফুট-হুধ্যের ভূক্ত-রাশ্তাদি হইতে * শ্বদেশোদয়ানু দ্বার 
সাধিত অন্তু ও সায়ন-মধাম-হর্যোর কলার অন্তর দ্বারা, পূর্বোক্তরূপ উদয়।- 

স্তর-কর্ম্ম সাধিত হয় তবে, ভূঙ্গাস্তর-কর্ম, চর-কর্ধম, উদয়ান্তর-কর্দম তিনই 

একন্র সাধিত হইবে। 

উপপত্তি-- 

পূর্বে বল! হইয়াছে স্ফুট সাবন দিন প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন, এজন্ত মধাম- 

সাবন দিন গৃহীত হয়। হৃর্যের মধ্যম গতি ৫৯ কলা ৮ বিকলান় ৫৯ 

অনু ৮ বানু 'লইয়। তাহা ৬০ দণ্ডে যোগ করতঃ ৬০ দও ৫৯ অন ৮ ব্যন্থ 

( ও অন্ুতে ১ পল ৬৭ ব্যনুতে ১ অস্থ ) এক মধ্যম সাবন দিন ধর! হয়। 

দিও ৩৬ অংশে ২১৬** কলা ও ৬০ দণ্ডে ২১৬৯, অস্থ উভয়ের সমতা 

আছে, তথাপি গ্রতি রাশির উদয় কাল সমান না হওয়ায়, এই গৃহীত 

মপাম সাবঝন দিন বাস্তব নছে। এজন্ত মধামাকের বথার্থনিরক্ষোগয়ান 

 সারন স্ফুট হুর্যোর ভূ্ত-রাগ্ঠাদি হইতে নিরক্ষে দয়া দ্বার। সাধিত অন্থ ও সায়ন- 

মধ্যম হুর্যোর রাশিতে যত কল! ইহার অন্তরের অন্ুকে ৬ দ্বারা ভাগ করিলে পল এখং 

পলকে আড়াই তাগ করিলে যত মিনিট হইবে তাহাই কাল সমীকরণ ( £.0290100 

91 0085 ) ইহ। হুর্য্র মধ)ম কাল (90197 1681) 0706) এবং "্পষ্ট কালের (১০1৪: 

(06 0775 ) অন্তর । অথবা! হুর্য্য ঘড়ী ও প্রচলিত লোকাল টাইমসের ঘড়ী এই ছুইয়ের : 

অন্তরের নাম কাল সমীকরণ । পূর্বে মধ্যম-কালের বাবহার ন1 থাক|য় তারতীয়সিদ্ধান্তে 

ইহার উল্লেখ নাই। সম্প্রতি ঘড়ীসক দ্বার! ধর্ম কার্যোপযোগী স্পষ্ট-কাল জানিতে ইহার 

আবহ্তক,হইমাছে। 



৮৮ পিদ্বাস্ত-শিয়োমিণিঃ 

নিশ্চয় করিয়া, তাহার সহিত মধাম-হৃর্যোর কলা তূগ্য অনুর মে অন্তর 

পাওয়া যার, তাহাই শ্ষট লাবন ও মধ্যম সাবন দিনের অ্থরান্ হইবে। 

বদি অছোরাব্রা্ুতে গ্রহের গতি কল', তবে অন্তরান্ুতে কত? ফল, 

গ্রতি গ্রহের পৃথক্ পৃথক উদযাস্তর.কলাি। 

বদি কলা হইতে অনু অল্প তয়, তবে বুঝিতে হইবে, কলা তুলা অহ্থ 

লগয়ায় বেশী লওয়া হইয়াছে। স্থৃতরাং উদয়ান্তর কলাদি গ্রহে হীন করিবে। 

যদি অনু; কলা হইতে অধিক হয়, তবে পুর্বে অর গ্রহণ করায় উদয় স্তর- 
কলাদি গ্রহে যোগ করিবে। এইকুপে বাস্তবিক মধাম সূর্যের উদয় কালীন, 

মধ গ্রহ হইবে। 

ইযানীং দেশাস্তর-ম্বরূপ মাহ-- 

যেহনেন লঙ্কোদয়কালিকা স্তে 

দেশাস্তরেণ সপুরোদয়ে স্যঃ। 

দেশাস্তরং প্রাগপরং তথান্য/দ্- 

যাম্যোত্তরং তচ্চরমংজ্ঞ মুক্তমূ ॥ ২৩॥ 

ষ উদয়াস্তর কর্ধণ! হস্কায়া মৌদয়িক] গ্রহা জাতা স্তে দেশীস্তর. 

কর্মগা শ্বপুরোদয়িকাঃ স্থাঃ। তচ্চ দেশান্তরং দিবিধম্। একং রমা 

মন্ধদ যাম্]োত্তরম। তচ্চর-সংজ্ঞ মুক্তম্। 

উদয়াস্তর-কর্ণদ্বারা নংস্ত.গ্র, লঙ্কার উদয়.কালের। তাহারা 

দেশাত্তর সংস্কার ছারা শ্বপুরের অর্থাৎ স্বদেশীয়-নিরক্ষ দেশের উদনগন-কালীন 

গ্রহ এবং চর-সংস্কার-দঘারা নিজ দেশের উদপ-কাঁলীন গ্রহ ছুইবে। 
দেশাস্তর ছুই গ্রকার। এক পূর্বাপর, অপর যাম্যোত্বর। পূর্ববাপর- 
অন্তরের নাম দেশাস্তর । যামোতর অন্তরের নাম চর। 



গৌঁলাধ্যায়ঃ ৯৮৯ 

উপপত্তি-_. 

প্রদর্শিত চিত্রে শক" নামক দেশের যা/ম্যাত্বর রেখা “৮ ন'মক স্থানে 

বিষুব রেখায় সংলগ্ন হইয়াছে। এই স্থানের নাম ন্বপুর। লক্কোদয় কালীন গ্রে 
দেশাত্তর সংস্কার করিলে ৭” নামক স্থানের গ্রহ হইবে । তাছাতে চর- 

সংস্কার করিলে স্বদেশের “ক” স্থানের উদয় কালীন গ্রহ হইবে। যদি দেশা- 

স্তর সংস্কারের পূর্বেই চর সংস্কার করা হয়, তবেম্পষ্ট ভূপরিধি অর্থাৎ নিজ 

দেশ হইতে নিরক্ষ দেশের সমানাত্তর রেখ, যে স্থানে মধ্য রেখার সহিত 

“রে” নামক স্থানে যুক্ত হইয়াছে সেই স্থানের হইবে। এই স্থানের নাম 

রেখাপুর তাহাতে দেশাস্তর সংস্কীর করিলে নি দেশের হইবে। 

তত্র তাবৎ পূর্বাপর মাহ-_- 

যল্লস্কোজ্জয়িনীপুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদিদেশান্ স্পৃণৎ 

সূত্রং মেরুগতং বুধৈ নিগদিতা সা মধ্যরেখা ভৃবঃ। 



৯০ সিদ্ধান্ত-শিয়োষণিং 

আগে প্রাগুদয়োইপরত্রবিষয়ে পশ্চাদ্ধি রেখোঁদয়াং 
'্যাৎ ওম্মাৎ ক্রিয়তে তদস্তরভবং খেটে ৭ংস্বং ফলমৃ॥২৪। 

লঙ্কা! মেরুতরধস্তং নীয়মানা রেখোঁজ্জরিনী-কুরক্ষেত্রাদি-দেশান্ 
্পৃণস্তী যাঁতি সা মধারেখেতুচযতে । রেখারাং ফ্দার্কোদয় স্তৎকালাঁং 

পূর্মেব পূর্বদেশে ভবতি। রেখোদয়-কালাদনস্তরং পশ্চিম্দেশেই 

কৌদযঃ | তাত্তর-কাল ত্তদস্তর-যোদনৈ; স্পট্ট-ভৃ-বেষ্টনাদচুপাতেন 
জ্ঞা়তে | যদি স্পষ্ট ভূ পরিধি-যোজনৈঃ বষ্টি-ধটিক। লতাগ্জে তদা রেখা- 
দ্বপুরয়ে! রন্তর-যোগনৈঃ কি মিতীতি অৈরাশিকেন দেশান্তর-ঘষ্টি কা- 

বত্যন্তে । যধ্যাগত্যাথচামীতা| নাড্য স্তাতি রনুপাতঃ | যদি ঘটি-ষষ্টা 

গ্রহন্ত গতি-কলা1 লভ্যান্তে ওদ1 দেশান্তর-ঘটাভঃ কিমিতি। অথবা 

যোঞ্জনৈ রেবাছপাতঃ। স্বট-পরিধি-যোজনৈ গঁতিঃ প্রাপ্তে তদা 

দেশাস্তর,.যোজনৈঃ কিমিতি। ফলং কলাঃ প্রাগৃণং যত স্তআাদাধুদয়ঃ। 

পশ্চান্ধনম্। যত স্তত্র রেখোদয়াদনস্তর মকো দর ইতাপপন্নমূ। 

পরস্কা হইতে উজ্জয়িনী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি দেশের উপর দিয় মের 

পর্যান্ত যে রেখ! কলিত হয়, তাহার নাম পৃথিবীর মধ্যরেখ। মধ্যরেখার 

পূর্ব দকস্থ দেশে, মধারেখায় হুর্ষেদয় হইবার দেশাস্তর ঘটীতুল্য পুর্বে, 
এবং মধ্যরেখার পণশ্চমন্থ দেশে, দেশাস্তর-ঘটাতুলা পরে সূর্যোদয় হয়। 

এজন) দেশাস্তরকাম-জনিত.ফল, মধারেখার পুর্বদিকম্থ দেশে খণ ও 

পশ্চিমদিকন্থ দেশে ধন করিবে। 

উপপত্তি-_ 

অভীষ্ট কোনও দেশ হইতে বিষুরেখার সমানাস্তর বদি একটা রেখ 
করা যায়, ভাহ। সেই দেপের স্প্ট-তূ গাঁরধি হইবে। স্পষ্ট ভূ-পরিধি, 



গোলাধ্যায়ঃ ৪৯, 

মধারেখার সহিত যে স্থানে সংলগর হইয়াছে, তাঁহার নাম রেখাপুর। 

রেখাপুর এবং অভীষ্ট দেশ বিষুধরেখার সমানাত্তর এক রেখায় অবস্থিত- 

এন্ড উভয়ের অক্ষাংশ (7861(019) সমান। রেখাঁপুর ও অস্ভিষ্ট 

দেশের অন্তর্গত দুরত্ব নিরূপণ করিয়া তদ্বার! অনুপাত করিবে। বদি 

্প্ট-ভূ-বেষ্টনে ৬* দণ্ড, তবে রেখাপুর ও অভীষ্ট দেশের অন্তরে কি? 

ফল দেশাত্তর ঘটিকাদি * 

৬৪১৮ 
পড় লেশাস্তর ঘটিকাদি। 

যদি ৬* দণ্ডে গ্রহ ভূক্তি কলা, তবে দেশাস্তর ঘটিকাদিতে কৃত ?” 

ফল দেশাস্তর ঘটিকা'দ জন্ত ফল। 

গ্রভুতদেঘ _ ৬*১ অগ্রতু অআ১ গ্রহ ক ড় -২ কদাদি কব। 

মধারেখার পূর্বদিকস্থ দেশে প্রথমে হ্র্যোদয় হয়, সুতরাং রেখাপুরে' 

সু্র্যোদয়কালে রাস্ঠাদি পরিমাণ যত ছিল, পৃর্বদিকৃস্থ দেশে নুর্য্যোদয়কালে 

রাশ্তাদি পরিমাণ তাহা অপেন্স। কম হইবে, এজন্য দেশান্তর জনিত কলাদি' 

ফল, পূর্ববরেশে বিয়োগ করিবে । রেখাপুরের পশ্চিমদিকৃষ্থিত দেশে পরে 

হুর্ষেযোদয় হয় এজন্ত পশ্চিমদিকের দেশে ফল যোগ করিবে। 

* যোজনাদি দুরত্ব ন| জানিয়।ও টেলিগ্রাম প্রভৃতির নাহাযে দেশ।ভ্তরকাঁল জান" 

বম সত্গ্রণীত “করণ বু” নামক গ্রন্থে উত্ত হইয়ন্ধে। 

ধিফান্ত যাম্যোতর-বৃজ-লত্যনাদৃ- 

বিছযদ্বল-প্রেরিত-তস্ত যন্্রকৈ:। 

সৃজ্্চ্চ চন্্র-প্রন্থণন্ত কালতো 

দ্েশাস্তরং গ।ণিতিক: প্রসাধয়েৎ॥ 



৯২ দিদধান্ত শিরোমণিঃ 

ইদাদীং ভূগোলে নক ট-পরিধি-প্রদেশং শকুটতাহুপাতং চাঁছ 

স্বদেশমের্ব্ন্তরযোজনৈর্য- 

ম্বাংশজৈ মেঁরুগিরেঃ সমস্তাঁৎ | 
রত্তং ম্ফ;টে। ভূপরিধির্ধতঃ হ্যাৎ 

ত্রিজ্যা হৃতো লম্বগুণঃ কুতোইন্মাৎ ॥ ২৫ ॥ 

স্ব-পুয়ন্ত মেরু গর্ভন্ত চান্তুরে যাঁবস্তি ষোজনানি তাবস্তি লম্থাংশ- 

জানি। যতো নিরক্ষদেশ-স্বপুরাস্তর-যোঁজনান্ক্ষাংশ-জানি। ভাগেভ্যো- 

ঘোভ্রনানি চ ব্য্তমিতাপপগ্ভত ইতার্থঃ | তৈ ল্বাংশজৈ ধোজনৈ- 

মেরুগিরেঃ সমস্তাদ্ যদ্ বৃত্ত মুৎপদ্ততে স ক্কটো ভূ-পরিধিঃ। যো- 

মধাপরিধিঃ পঠিতঃ স নিরক্ষ-দেশোপরি । অয়ং তু স্বদেশোপরি । 
অত্তঃ কিংচিন্নযনো। ভবতি। অথ তদানয়নমূ। মধ্যম-পরিধে রভীষ্টং 

ত্রিজ্যাতুলাং ব্যাসাদ্ধিং গকল্পা তন্মিন বাধাদ্ধে ম্বপুরে যাবতী লহ্বজ্যা 

তাবৎ শ্ষট-পরিধে ব্যাসার্ধং ভবিতু মতি । অত গ্ডেন ভ্ৈধাশিকম। 

যদি শ্রিজযা-ব্যাসার্ধে মধামঃ পরিধি তঁভযতে তদ1 লঙ্ঘজা-মিতে ক ইতি। 

ফলং ন্ুট-পরিধি রিতুপপন্নম্। 

ইতি গোল-ভাষো মধ্যগতি-বাসন!। অর গ্রন্থ-সংখ্য। ১৭৫। 

নুমেক হইতে স্বদেশ কত যোজন স্ষস্তরে অবস্থিত, তাহা লম্বাংশ 

হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যাঁয়। মেক হইতে এই যোজন তুল্য অন্তরে 

যে বৃত্ত উৎপন্ন হর, তাহার নাম ন্মুট ভূ পরিধি। এ জগ্ত পঠিত মধ্যম- 
ভূ পরিধিকে লম্জ্যা দ্বারা গুণ করিয়া অ্রিজ্যা দ্বারা ভাগ করিঞে শ্কট' 

তু পঞজিধি পাওয়া হাঁর়। 
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উপপ্ভি-- 
নিরক্ষ-দেশ, পৃথিবীর মধ্যস্থান। এই স্থানে যে পরিধি তাহাই 

মধ্যম-পরিধি নামে পঠিত হুইয়াছে। স্বদেশ হইতে নিরক্ষ-দেশের 

অন্তর অক্ষাংশ এবং স্বদেশ হইতে নুমেক্কর অন্তর লম্বাংশ | নিরক্ষ-দেশে 

অক্ষাংশ নাই । লম্থাশ ৯* অংশ। যেহেতু অক্জাংশ ও লম্বাংশের! 

যোগ ৯৭ অংশ । নিরক্ষদ্দেশি হইতে যেমন যেমন দূরে স্বদেশ 

হইবে তেমন তেমন অক্ষাংশ অধিক হইবে শগ্বাংশ কম হঙইবে। 

স্কটশ্ছুপরিধিও কম হইতে থাকিবে । অতএব লম্বাংশ-জ্য 

হইতে অস্থপাতে ক্ষট-ভু-পরিধি সাধন করা যায়। যদি ভ্রিজ্য। তুল্য 
লন্বাংশ-জযাতে পঠিত-মধাম-ভুপরিধি, তবে ইষ্ট'লম্বজ্যাতে কত? ফল, 

স্গষ্ট ভূ পরিধি। 

ক্রিজ্র্যা ; মপ :; লজ্যা : স্পপ 

মপ১ লতা! 

»প ল 
[এজ) | 

ইদানীং গোলং বিবঙ্ষু রাদৌ জৌযোৎপর্তি-কথনে কারণ মাহ--- 

পটে] যথা তন্তুভি রূধ্ব তির্যয- 

গ্রপৈ নিবদ্ধোইন্র তথৈব গোলিঃ। 

দোঃকোটিজীবাভিরমুং প্রবক্তং 

জ্যোত্পত্তিমেব প্রথমং প্রবক্ষ্যে ॥ ১ ॥ 

ম্পটম্। 

উদ্ধ ও তির্ধ)গৃরূপ সুত্র সমুহ দ্বার। যেকপ বস্ত্র নির্শিতি হয়, গোলও, 



৯৪ সিদ্ধান্ত-শিরোমণি; 

সেইন্ধপ উদ্ধ-তির্ঘাগ রূপ-কোটি-জ্যা ও তৃ্স-জা! ঘর! আবন্ধ। অভএব 
এগোল বলিধার় জন্ গ্রথমতঃ জার উৎপত্তি বলিতেছি। 

ইদানীং জীবা-ক্ষেন্র-সংস্থানং তা বদাহ- 

ইঞ্ট ত্রিজ্যা স শ্রাগতি দৌ 'ভূঁজজ্যা 

কোটিজ্য। ভদ্বর্গবিশ্লেষমূলম্ | 
দোঃকোট্যংশানাং ক্রমজ্যে পৃথক তে 
ত্রিজ্যাশুদ্ধে কোটিদৌরুতভ্রমজ্যে ॥ ২ ॥ 

জ্যাচাপমধ্যে খলু বাঁণরূপ! 

স্যাুতক্রমজ্য। ত্রিভমৌর্ব্বিকীয়াঃ। 

বর্গার্দঘূলং শরবেদভাগ- 

জীবা ততঃ কোটিগুণে।ইপি তাবান্ ॥ ৩॥ 

ত্রিভজ্যকাদ্ধং খগ্ডণাংশজীবা 

তৎকোঁটিভীবা খরমাঁংশকানামৃ। 

ক্রমোতক্রমজ্যাকৃতিযোগমূলাদ্- 

দ্লং তদদ্ধীংশকশিষ্লিনী স্তাঁৎ ॥ ৪ ॥ 

ভ্রিজ্যোৎক্রমজ্যানিহতেদলস্য 
মূলং তদর্দাংশকশিঞ্জিনী বা। 

তশ্তাঃ পুনস্তদ্দলভাগকানাং 

€কোটেশ্চ কোট্যংশদলস্ত চৈবমু ॥ ৫ ॥ 
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এবং ভ্রিষট সূর্ধ্জিনাদিসংখ্যা- 
অনীকটজীবাঃ সুধিয় বিধেয়াঃ। 

ত্রিজ্যোথর্ত্ে ভগণাক্কিতে বা 

গ্রাহ্থা অভীষ্ট! বিগণয্য জীবাঃ ॥ ৬ ॥ 

অন্র ব্রিজ্যোখবতে ভগণাঙ্কিতে বেতোতদস্তাবত্বন্তোত্তরার্ধ মাদো 
ব্যাথ্যায়তে। জ্যোৎপত্তা বভীষ্টা ভিজা! কল্পাতে। সমান্গাং ভূমো 
ব্রিজ্যামিতান্গলেন হ্ত্রেণ বৃতং বিলিখা দিগন্কিতং চক্রাংশকৈ শ্চাঙ্কিতং 

কৃত্বা তব্রৈকশ্মিশ্নেকশ্মিন্ বৃত্ত-চতর্থাংশে নবতি ন'বতি ভাগা ভবস্তি। 

ততো ঘাবস্তি জ্যাদ্ধীনি কার্প তাবদ্ভিবিভাশৈ হেটিককং নৃত্ব-চতুর্থাংশং 
বিভজ্য তত্র চিহ্তানি কার্ধ[শি । তদ্দ যথ! যন্ত্র চতুবিংশতি জীবাঃ 

সাধ্য স্তত্র চতুথিংশতি ভবান্ত। এবং দ্বিতীয়-চতুর্থাংশেংপি। ততো দিক্ 

চিহ্নাদুভয়ত শ্চিহ্-দ্বয়োপরিগতং স্চত্রং জ্যারূপং ভবতি। এবং চত্ুবি'ংশতি- 
্জা। ভবস্তি। তাসা মদ্ধীনি জ্যাদ্দানি। তঙ প্রমাণানান্বলৈ মিহা 

গ্রাহ্াণি। 
অথাদিতো ব্যাথায়তে। যেষ্টা ত্রিজ্যা স কর্ণ; কল্াঃ। যা 

ভূজজ্যা স ভুজ স্তয়োঃ কর্ণ ভুজয়ে-বর্গীস্তর-পদং কোটি; । কোটি- 
জোতার্থঃ। তর যে ভূদ্ব-কোটিজ্যে তে ভূজ-কোট)ংশানাং ক্রমজ্যে 

জ্ঞাতব্যে । ভুজজ্যা ত্রিস্যাতে| যাবদ্ বিশোধ্যতে তাবৎ কোট্যংশানা মুখ 

ক্রম্্যাবশিধাতে। এবং কোটি-ঞ্জেোন!। ত্রিগ্যা ভূজাংশানামুত-ক্রম- 

ভা ্যাৎ। 

অথোৎ ক্রমত্যা-স্থানং দর্শদতি। তত্র পূর্বা-লিখিতে বৃত্তে চিইক্পো" 

রূপরিগত্তং কুত্রং কিলজ্যা। তছুপরি তয়ো শ্চিহ্নুয়ো মধ্যে বদ বৃতখণ্ডং 
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তচ্চাপং ধন্ুঃ | চাপ-মধ্যম) জ।-মধাসা চ ষাস্তরং বাণাকারং সোতক্রম- 

জ্যেতুাচাতে। ত্রিভ-নৌর্ব্বিকায়! ইত্যগ্রে সম্বন্ধ: | | 

এবং সাধারপোন জাটক্ষেত্রং দর্শযত্বাথ নির্দিষ্টাংশানাং গণিতেন 

জ্যানয়নম্। ব্রিভ-মৌর্ষিকায়া যদ্বর্গারন্ত মুলং সা গঞ্চ-চত|রিংশনং, 
শানাং জা ম্তাং। তশ্তা যাবৎ কোটি.জ]া সাধাতে তাবৎ তাবত্যেষ- 

ভবতি। যত স্তত্র কোট্যংশা অপি পঞ্চ চত্বারিংশং | 

অন্রোপপত্তিঃ | ভ্রিগা ভূজ দ্রিজা। চ কোটি স্তয়োবর'ষোগ-পদং 
বত্বাস্তঃ-সম-চতুংজন্ত ভু: স্তাৎ। দৈব নবতি'ভাগানাং জা গুদদ্ধং 

গ্রান্ত। অতো! ব্গ-যোগণা চতুর্থাংশঃ কৃতঃ। তদের ভ্রিজাবর্ণারদ- 

মতন্তমুলং শর-বেদ-ভাগ-জ্যেত্যুপপন্নম্। 

অথ ত্রিংশদ্ ভাগানাং জা ত্রিজ্যাদ্ণমতা-সাৎ। তগ্যাঃ কোটিঞ্য। 

য্টি-ভাগানাং জয। স্তাং। 

অন্রোপপাঁিঃ | বগান্ত:-পাতি-সম-যড়সন্ত-ভুজে! ব্যা্াদ্মিত: 

্তাদিতি গ্রনিদ্ধং গণিতেহপি কথিতমূ। অতা্াদ্ং তিংশদ-ভাগ- 
জোত্যুপপরমূ। 

অতঃ গ্রাগবছৎঞরমজা!| ষষ্টি-ভাগ-জায়োনা ভ্রিজা। রাশে কুংক্রমজা। | 

সা কোটিরূপিণী। ক্রমজাা ভূগরূপিণী। তদগ্রয়ো নিবন্ধং সুত্রং তৎ কর্ণঃ। 

তত ত্রিংশদ্ ভাগানাং জা] রূপমূ। অত স্তদ্ধং পঞ্চদশ-ভাগানাং জ্যার্ধ- 

মিতাপপন্নমূ। এব: সব্বরর তদদ্ধীংশক শিঞ্জিশীন| মুপপত্তি জেয়া। 

অথ প্রকারাস্তরেধ তদদ্ধীংশ ক-শিঞ্জিনী মাহ। ব্রিজ্যোতক্রমগ]।" 

নিছতে রিত্যাদি। 

অন্তোপপত্তিঃ। তত্াগ্ঠ ্ র-চিছছৈ বীজ-গ্রকারেণ কথাতে । ততরোৎ- 
ক্রমজ্যোনা ব্রিজ্যা কিল কোটিজ্য। | তত্ত! বর্গোধ্যম্ উব ১ উত্রিভা! ২' 1 
তআিৰ ১। অনোনান। ভিজ্যাকাত দোঁজ]-কৃতিঃ স্তাৎ। উব ১. উত্জিভা ২। 



গোলাধ্যায়ঃ ৯৭ 

অয়ং ক্রমজ্যাবর্গ উৎক্রমজ।-বর্থ-ঘুতে! জাতঃ উদ্জিত| ২। অন্ত 

চতুর্থ ভাগঃ উত্রিত। ২। অন্ত মৃলং গ্রাহম। অত উজ্ভং ভিজ্্যোৎ- 

রুমজা! নিহতে রিত্যাদি। এবং তস্ত! অপ্যন্ত। তদর্ধাংশক-শিঞ্জিনীতি। 

এবং কোটিজ্যায়। অপি যাবদভিমত-্থগানি স্কাঃ। তদ্যখা যত্র চতু- 
বিংশতিঃ খগ্ডানি তত্র রাশে জর্য্টমং খণ্ডতম্৮। তংকোটিজযা যোড়শম্ 
১৬। শরবেদ-ভাগজা। দ্বাদশম্ ১২। অন্রাৎ থগু-ত্রয়াৎ কথিত-প্রকা- 

রেগ চতুবিংশতিঃ খপ্ডান্াৎপপ্তন্তে। তত্রাষ্টমাৎ তদদ্ধাংশক-শিঞ্জিনী 

চতুর্থম্ 8। তৎকোটিগ্যা বিংশম্ ২০। এদং চতুর্থাদদ দ্বিতীরস্ ২। 

হাবিংশং চ ২২। দ্বিতীয়াৎ প্রথমং ১। আয়োবিংশং চ ২৩। এবং 

দশম. চতুর্দশ-পঞ্চমৈকোনবিংশ-সপ্র-দপ্ডদশৈ কাদশ-ত্রয়োদশানীত্যষ্টমাৎ ১০। 

১৪।৫।১৯1৭।১৭1১১।১৩। অথ দ্বা্দশাৎ ষষ্টা্াদশ-তৃতীয়ৈকবিংশ-নবম-পঞ্চ- 

“শানি ৬1১৮৩।২১/৯১৫। ব্রিজ্যা চতুবিংশমিতি ২৪। আঅতোহৰশিষ্টাং 

জাোতপতি মগ্রে বক্ষ্যামত। 

বৃত্বে তিন রাশির অর্থাৎ ৯, অংশের জ্যা ব্যাসার্দ তুলা । এজন্য 
বাসার্ধকে ভ্রিজ্যা বলে। বৃত্তের সন্তর্গত অভিলবিত চাপের জ্যা ভৃূজ- 

৭ 
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জা বা ক্রম জ্যা নামে অভিহিত। ৯ অংশ হইতে ভূজ বিয়োগ করিলে 
যাহ! শেষ থাকে তাহার নাম কোটি। ত্রিজ্যা, জা, কোটিজ্যা। এই 

তিনটা দ্বারা একটি সমফোণি-্রিতূজ হয়। তাহাতে ত্রিজ্যা কর্ণ। 
ভূঙত্া তূড, কোটিজ্যা, কোটি। ব্রিজ বর্গ হইতে ভু বর্ণ বিয়োগ 

করিয়া তাহার মুল কোটিক্র্যা। ব্রিজ্যা হইতে কোটিজ্য। (বিয়োগ 

করিলে ভূজের উৎক্রম জ্যা ও তু জ্যা বিয়োগ করিলে কোটির উৎক্রম- 
জা। হইবে । জা ও চাপের মধ্যে বাপরূপ যে জ্যা-খও, তাার নাম 

উত্তম জ্যা। 

ভ্রিজ্যার বর্গের অর্দেকের মুল ৪৫ অংশের জা। তাছার কোটি- 

জ্যা ও ততল্য। ভ্রিজ্যার অধ ৩ অংশের জ্যা। তাহার কোটি, 

জ্যা ৬* অংশের জা।। 

চাপের ক্রমজ্যা ও উৎক্রম-জ্যার বর্গযোগ করিয়া! তাহার মূলের 

অর্ধেক লইলে সেই চাপের অদ্ধাংশের জ] হইবে। 

ভ্রিজা! ও উৎক্রম জার ঘাতাদ্ধের মূলও চাপার্ধের-জ]| হয়। চাপ ও 

কোটি হইতে এইরূপে অর্ধাংশ চাপের জ্যা। তাহা! হইতে পুনরায় 

অর্ধাংশের জ্যা এইরূপে ৩।১/১২।২৪ ইষ্ট জ্য! খণ্ড হইতে অর্ধাংশ জ্যা সাধন 

করিবে। অথবা ভরি বৃত্তে ভগণাংশ অঙ্কিত করিয়া অভীষ্ট চাপের জ্যা 

পরিমাণ করিয়া লইবে। 

উপপত্তি। 

বৃত্বের অন্তর্গত সম-যড়তৃজ ক্ষেত্র অঙ্কিত করিলে, তাহার গ্রতিভূজ 

ব্যাসার্ঘ তৃল্য হয়। ইহা ৬* অঞ্শের পূর্ণ জ্যার তুল্য । ইহার অর্দেক 

৩* অংশের জ্যা ইহা ব্যাসার্দের অর্থাৎ ভ্িজ্যার অর্দেক। ভূজ ও কোটির 
যোগ ৯* অংশ। তুজ, ৩* অংশ হইলে কোটি ৬ অংশ। অতএব 
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"৬* অংশের কোটিজ্যা ও ত্রিজ্যার্ছ। সুতরাং বল। হইয়াছে ত্রিজ্ঞান্ধং 

রাশিগ্যা তৎ কোটি জা। চ যষ্ট-ভাগানাম্। 

ভ্রিজ্যা হইতে কোনও চাপের কোটি-জ্য। বিয়োগ করিলে সেই 
চাপের উতক্রম জা! পাওয়া বায়। উৎক্রম জ্যা কোটি। ভুঙ্গ জা! ভূজ | 

ঢাপের পূর্ণ জ্যা কর্ণ । তদর্দ, চাপার্দের জ্যা। | 

ডে২ ২ _ ০2 ০স ৬ 

এ 

এঞ্জন্তই. বলা হইয়াছে, “ক্রমোতক্রম-জ্যা-কৃতি-যোগ-মূলা দলং 

ভদদ্বীংশ-শিঞ্সিনী” অন্ত প্রকারে যথা [ভ্র-উল্ন্া »» কোজা। 
চু ্ চি 

« কোজযা ক ত্রি+ উল্যা _ ২ত্রি, উজ্লা।। 

্ খ্ চ 

তরি - কোজ্যা _ জ্যা। 

২ ২ ২ ২ 
" জ্যাকত্রি _ত্রি _ উল্যা 1 ২ত্রি, উজ্যা॥ 

হি হ 
₹ হত্রি, উত্যা - উদ্দা। - জ্যা 

্ ৮ 

+/ হা হা - চাপার জযা। 
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এ ২ জি, উদ _ উজ্যা +উজা / ২ত্রি' উজা। 
২ 

শ. / ২ত্রি, উজ্ঞা ব্রি, উল্যা 
. ৮/-২---৬-হাটীল ₹ চাঁপার্ধ জা। 

এঝন্তই বলিয়াছেন এ“ব্রিজ্যোত-ক্রমজ্যা-নিহতে  দলস্ত মূলং 

তদর্ধংশক'শি্জিনী 
৯* অংশের জ্যা ব্রিজা। কোটি জ্য - *। অতএব উৎক্রমজ্যা 

ত্রিজা। ৷ 

৪৫ অংশ জা। ৬/ি -/ রি 

র্ 

অথবা ভ্রিত্যা তূজ। ত্রিজ্যা কোটি। ইহাদের বর্গষোগ মুল ৯* 

অংশের পূর্ণ জ্যা। তদর্ধ ৪৫ অংশের জা। 

5 নিও /১৪ ২/ইি / ভ্রি+ত্রি_ রি ০৬ ₹ ৪৫ অংশের জ্যা। 
চি 

এ জন্কই বলা হইয়াছে *ত্রিজা-বগীদ্ধমূলং শরবেদ-ভাগ-জ্যা* ইতি। 

৫ 

৭ 
৪৯/৫ 
2 /২ 

ভ্রিজ্যা 
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ছেস্যকাঁধিকারঃ 
ইদানীং স্পষ্টীকরণে ফলন্তোতপত্বিমাহ-- 

ভূমেম ধ্যে খলু ভবলয়ন্যাপি মধ।ং যহঃ স্যাঁদ্- 

ম্মিন্ বৃত্তে ভ্রমতি খচরো নাস্তা মধ্যং কুমধ্যে । 

তৃস্থো দ্র নহি ভবলয়ে মধ্যতুল্যং প্রপশ্যেৎ । 
তম্মাৎ তজ জ্ৈ৫ ক্রিয়ত ইহ তদ্দো? ফলং মধ্যখেতে ॥৭| 

যদ্দেতৎ ভপঞ্জরেহশ্রিস্ঠাদীনাং ভানাং বলয়ং তদ্ ভূমেঃ সমস্তাৎ সর্বত্র 

তুল্যে হন্তরে বর্ঘতে । যত স্তন্ত মধাং কূমধ্যে। অথ ষন্মিন্ বুত্তে গ্রছো" 

ভ্রমতি তন্য মধ্যং কুমধো ন। তদ্ ভূমেঃ সমস্তাৎ সমানাত্তরং নেত্যর্থঃ। 

অতো তৃত্থে উষ্টা ভবলয়ে মধ্যমস্থানে গ্র্ং ন পশ্ঠতি কিন্তৃস্ত্র পশ্যতি। 

তয়ো ভবলয়ে যদস্তরং তত গ্রহস্ত ফল মিত্যর্থাহুক্তং ভবতি। অত উক্তং 

তল্মাৎ তজজৈঃ ক্রিয়ত ইহ তদ্্দো: ফলং মধ্য-থেট ইতি । 

পুথথবীর কেন্ত্রই ভবলয় ব৷ কক্গাবৃত্তের কেন, কিন্তু মধ্যগ্রছ, 'প্রতি- 

বৃত্তে ভ্রমণ করে, তাহার কেন্ত্র* ভূকেন্ত্র নহে। তৃগর্ভস্থ ডষ্ট। কক্ষা-বৃত্তে 
স্কুট-গ্রহ যে স্থানে দেখিতে পায়, তাহার পরিমাণ মধ্য গ্রহ তুল্য নছে। 
এই জন্ঠই প্ফুট-গ্রহ ও মধ্যগ্রহের অন্তররূপ ভুজফল মধ্যগ্রহে সংস্কার 

করিতে হয়। 

৷ গ্রহ্গণ দীর্ঘবৃত্তাকার-পথে ভ্রমণ কয়েন। ইহাতে ছুইটি কেন্রু । এজন্তই ফল 

উৎপন্ন হয়। ভাঙ্করের সময়ে দীর্ঘ-বৃত্তের প্রচলন ন| থাকিলে ও ছুইটি কেন্্রই বে 

ফলোৎপত্বিয় কারণ ইহ। ভাক্কর বুবিয়াছিলেন। 
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. এবমেকেনৈব শ্লোকেন সংক্ষেপাঙ্ছেন্টক-সর্বন্থ মুক্ে দানীং কিঞ্কিং 
সবিষ্তরং ছাআ|ন্ গ্রত্যাহ-_ 

ূর্ববাপরায়তায়াং তদ্ভিত্তাবুত্তরপার্খকে | 
দরশয়েচ্ছিযিবোধার্ঘং লিখিত্বা ছেগ্ভকং স্ধীঃ ॥৮॥ 

নাস্তাপীদং সমাগন্থাভিজ্ঞায়ত ইতি শিখ্যৈ রুক্ত আচার্য আহ। 
পূর্বাপর য়তায়৷ মিত্যাদি। স্পষ্টার্থম্। 

পর্ব পে বিস্তুত দেওয়ালের উত্তর পার্শে বক্ষামাণ-নিয়মে ছবি 
আকিয়! শিষ্যঃদিগকে ফল সাধনের উৎপত্তি বুঝাইয়া দিবে। ক্রান্তি- 
বৃত্ত, পূর্ব পশ্চিম [ভাবে বিষুব রেখার আসনে অবস্থিত, এজন্য 
পূর্বাপর বিস্তৃত ভিত্তির গায়ে বিষুব রেখার দিকে মুখ (দক্ষিণ মুখ) 
করিয়৷ ছবি আকিলে বুঝিবার স্থুযোগ ঘটিবে। ইহা বক্তার অভিপ্রায়। 

ইদানীং কাল-বিলঙ্বেন প্রতারণ-পরং বাক্য মিতি ভ্তাতব| শিষো: পুনঃ 
ৃষ্টঃ সনাই-_ 

দিব্যংস% জ্ঞানমতীক্জিয়ং যদৃষিভিত্রণঙ্গং বসিষটাদিভি 
পারম্পধ্য বশাদ্রহস্যমবনীং নীতং প্রকাশ্য: ততঃ 
নৈতদৃদেষিকৃত ্দুর্জনছুরাচারাচিরাবাঁসিনাং 
স্যাদায়ঃহৃকৃতক্ষয়ো মুনিকৃতাং মীমামিমামুদ্াতঃ ॥৯॥ 

্পষ্টার্ঘমূ। 

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দিব্য ও তৌম এই ছুই প্রকার দেশ বিভাগ ছিল। দিব্য 
দেশই আর্য দেবগণের প্রাচীন বাস স্থান। তথা হইতে তাহারা পৃথিবীতে ভারতাদি 
দেশে উপনিবিষ্ট হদ। হতরাং ভার়তাগগত ধধিগণ বারই দিষ্য দেপছ নান! শানে জান, 
আচার, বাবহার, উপামম! গতি প্রস্ৃতি পারম্পরধযক্রমে ভারতে প্রকাশিও হইর়াছে। 
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বদ্ধ হইতে অবগত, ইন্দরিয়াগ্রাহা, গোপনীর, এই ফলোৎপত্তিরূপ, 

্বগগীয়জ্ঞান, বসিষ্ঠাদি খধিগণ কর্তৃক পরম্পরা ক্রমে পৃথিবীতে প্রকাশিত 

হইয়াছে। দ্বেধী, কতন, ছুর্জন, ছুয়াচার, অল্পকাল স্থায়ি শিষ্যের নিকট 

এই জ্ঞান প্রকাশ করিবে ন!। মুনিগণের এই সীমা উল্লজ্বন করিয়া, 

কৃতত্বাদি শিষাকে এই ফলোপপত্তি প্রকাশ করিলে, আযু ও পুণ্য-ক্ষয় 

প্রাপ্ত হয়। 

ইদানীং বিলিখ্য ছেস্ভক মাহ-- 

ব্রিভজ্যকাসম্মিতকর্কটেন 

কক্ষাখ্যবৃত্ং প্রথমং বিলিখ্য | 

তন্মধ্যতে। মধ্যমপেটভুক্তি- 

তিথ্যংশমাঁনেন মহীং সুরুন্তাম্ ॥১০॥ 

কক্ষাধ্যবুত্তে ভগণাস্কতেহত্র 

দত্বোচ্চখেটো ক্রিয়তেহথ রেখা । 

কুমধ্যতুঙ্গোপরিগা বিধেয়। 

তিধ্যকু ততোহহ্যা স্থধিয়! কুমধ্যে ॥১১ 

উচ্চোন্ুখী মস্ত্যফলজ্যকাং চ 

দত্ব! কুমধ্যাদ বিলিখেত তদগ্রে। 

ত্রিভজ্যয়ৈব প্রতিমণ্ডলাখ্যং 
নৈবোচ্চরেখ। ত্বপরাত্র তির্ধ্যক্ ॥১২। 
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তুঙ্গোর্ধরেখ। খলু যত্র লগা 

তত্রোচ্চমন্মিন্ প্রতিমগুলেহপি। 

ততো! বিলোমং খলু তুঙ্গভাগৈ- 
মেষাদি রম্মাৎ খচরোহনুলোমম্ ॥১৩॥ 

দেয়ন্তুচ্চান্তর মাত্র কেন্দ্রং 

দোর্জেোচ্চরেখাখগয়োশ্চ মধ্যে | 

তির্যক্স্থরেখাখগযোস্ত কোটিঃ 

পোর্ধাধরা বাহুগুণস্ত তির্ধ্যক ॥১-॥ 
ভিত্তে রুতর গার্খে বিদূং কৃত তন্মাদ্ বিন্দে। গ্িজ্য-মিতেন কর্কটেন 

বন্তধ বিলিখেং। তৎকক্ষ-বৃতমূ। বন্ত গ্রংগ্ত ছেস্ভকং বিলিখাতে তন্ত 

মধ্যম-তুক্তি-পঞ্চদশাংশেন তশ্মিল্পের বিনদৌ ষদ্ বৃত্ত ক্রিগতে স। ভূঃ। লঙ্বনা 

বনতি-দর্শনার্থ মিরং তূঃ। অন্তথা বিনদুরেব ভূঃ কল্লাতে । তৎ কক্ষা- 

বত্তং চক্রাংশৈ রঙ্ক্যং তত্রেষ্স্থানে মেষা'দং প্রকল্পা ্চম্মান্ধ্যমগ্রহ মুচ্চং 

চ দত! তদগ্রয়ো শ্চিহে কাধ্যে। তুমুাচ্চয়ো রুপরিগতা রেখা কাণ্যা। 

সোচিরেখা । অথ ভূমধ্ উচ্চ:রথা-জনিত-মংস্যেন তি্যযগ্রেখাস্তা 

কার্ধ্াা। অথ গ্রহস্যান্তা-ফলজা!-নিতং হত্রং ভূমধ্যাদুচ্চ-রেখায়াং দা 

তদগ্রচিহাৎ ব্রিজ্ঞা-মিতেনৈব কর্কটকেন যদ্ত্তং বিলিখযতে তং প্রতি- 

মণ্লম্। তত্রাপি গৈবোচ্চরেখা। কিন্তু তন্মধ্যেত্। তির্যযগ্রেখা 

কাধ্যা। গ্রতিমগুলমপি চক্রাংশৈ রক্কাম্। অথোচ্চ-রেখোপরি নীয়মানা 

ত্র লগতি তত্র প্রতিমগুলেৎপুযুচ্চং কলাম । তন্মাহ্চ্চরাশি-ভাগান্ 

বিলোমতো গণদ্দ্বা! তদগ্রে মেধাদিঃ কল্পাঃ। ততো! গ্রহোহমুলোমং 

দেয়।। ত্র এহোচযে| রস্তরং কেন্রমূ। উচ্চ-রেধায়। সি্ঘগ, গ্রহ'গামিনী 
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রেখা স। দোর্জ]। প্রতি-মগুল-মধ্যে ব। তির্ষযগ্ রেখা তদ্গ্রহচিয়ো- 
রস্তরং কোটিল্গযা | সা কিলোর্ঘনূপ! ভবতি | | 

কোনও একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে পৃথিবীর কেন্দ্র "ভূ” কল্পনা করিয়া, 

তা! হইতে ত্রিজামিত-ব্যাদার্ধি ককটক অর্থাৎ কম্পাস দ্বারা একটি 

বন্ত অঙ্কিত করিবে। ইহার নাম কক্ষাবৃস্থ। ষে গ্রহের ফলোপপত্তি 

ছবি দ্বারা দেখাইতে হইবে, সেই গ্রহের মধাম গতির পনের ভাগের এক 
তাগ মিত চ্যাপের জা। তুল্য বাসাদ্ধ লইয়া, ভূকেন্ত্র হইতে একটি বৃত্ত 
অঙ্কিত করিবে ইহার নাম পৃথিবী। (লম্বন ও নতি দেখাইবার জন্তই 

পৃথিবী আকিবার প্রয়োজন। ফলোপপান্ত দেখাইতে. ভূধেন্ত্র বিন্দুরই 
আবশ্তক ) কক্ষা-বৃত্তে অংশ-কলাদি চিহিত করিয়। তাহাতে 

কে।নও বিন্দুকে মেষাদিবিন্দু কল্পনা করিবে। মেধাদিবিদ্দু হইতে 

গণন| লব্দ-রাহ্াদি-স্থান-তুল্য অন্তরে উচ্চস্থান ও মধাগ্রহ-স্থান 
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চিহ্নিত করিবে। তৃমধ্য ও উচ্চবিদ্দুর উপর দিয়! একটি বাসরেখ। 
' করিবে ইহার নাম উচ্চরেখা। এই প্েখার সহিত লাম করিয়! কুমধ্যে 
অপর একটি ব্যান রেখা করিবে তাহার নাম তির্যাগ্রেখা। কুমধা 
হইতে উচ্চের দিকে অস্তা-কলজাা-তুল্য অন্তরে একটি বিশ “কে” চিত 
করিয়া তাছা হইতে পূর্ব নির্দিষ্ট ত্রিজ্য|-মিত-কর্কটক দ্বারা গ্রতিষণগ্ুল 
নামক অপর একটি বৃত্ত অস্কিত করিয়া, তাঁহার কেন্দ্র বিনূ হইতে ও অন্ত 
একটি তির্ধ্যগ্রেথা করিবে। উভয় তিধ্যক রেখার অন্তর সর্ধঞই অস্তা- 
ফলজ্যা তুল্য। উ্ধরেখ। প্রতিমগ্ডলে যে স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে, প্রতি-মগুলে 

তাহাই উচ্চন্থান। উদ্চস্থান হইতে বিলোম দিকে মেধাদিবিদু নির্দিষ্ট করিয়া, 
তাহা হইতে গণনালৰ রাস্তাণি তুলা অন্তরে, অন্ুলোম দিকেই মধাগ্রহ 
স্থান চিহ্নিত করিবে। উচ্চ স্থান ও মধ্যগ্রহ স্থানের অন্তর মন্দ-কেন্ত্র। 

উচ্চিরেখা ও মধ্য-গ্রহের অন্তর দোর্জ।]। মধ্যগ্রহ ও তির্ধ/গ্রেথার অন্তর 
কোটিঞ্রা। কোটিঙ্া উদ্ধাধর-প্রপ এবং দৌর্জজা। তির্যাগ্ রূপে অবস্থিত। 

ইদানীং ফলানয়ন ইতি কর্তধ্যতোপপত্তিমাহ-__ 

মধ্যস্থরেখে কিল বৃত্তয়োর্ষে 

তদস্তরালেইস্ত্যফলম্য জীবা। 

তদুর্ধতঃ কোটিগুণো মৃগাদৌ 
কর্কাদিকেন্দরে তদধে যত; স্ৎ ॥১৫।॥ 

অতস্তদৈধ্যান্তর মত্র কোটি- 

দেজ্যা ভূজস্তৎকৃতিযোগমূলমূ। 
কর্ণ; কুমধ্যপ্রতিমগ্ডলন্থ- 

থেটান্তরে স্সউথগো হি দৃশ্যঃ ॥১৬। 
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কক্ষাখ্যবৃত্তে শ্রতিসূত্রসক্ধে 
ফলং চ মধ্যস্ফ,টখেটমধ্যে | 
মধ্যেহগ্রগে স্পউখগাদৃণং তত 
পৃষ্টে স্থিতে স্বং ক্রিয়তে ততশ্চ ॥১৭। 

তয়োঃ কক্ষাবৃত্ত-প্রতিবৃত্তয়ো মধ্যিন্থে হে তির্য্যগ. রেখে তয়ে। রস্তরং 

সর্কত্রাস্ত্যকলজ্যাতুল্য মেব ম্তাৎ। আঅতোহস্তা-ফলজ্যাগ্রাহ্পরি প্রতি- 

বৃত্তস্ত কোটিজ্য! মুগাদৌ কেন্দ্রে ভবক্ি। কর্কাদৌ তু তদধঃ। অত্তঃ 
কোটিজ্যান্ত্-ফলজায়ো ধোগ-বিয়োগৌ কৃতৌ। তথা কৃতে স্তি 
কক্ষামধাগ-তিধ্যগ্রেথাবধে: শ্ৰুটা-কোটি ভরবতি। কোটি-তল, 
কুমধায়ো পস্তরং দোজ1] সভূঙ্ঃ। তৎকোটি-বর্গৈক্া-পদং কর্ণ ইত্যুপ, 
পল্পম্। কর্পো নাম গ্রহ-কুমধ্যয়োরস্তর-সৃত্রম। তৎ স্ুত্রং কক্ষা-মণ্ডলে 

হত্র লগ্নং তত্র স্কট! গ্রথঃ | স্ষট-মধ্যয়া রস্তরং ফলং। তচ্চ মধ্য" 

গ্রহাৎ স্ছুটে গ্রহ্েইধিকে ধন মুন খণং ক্রিয়ত ইতযপপন্নম। এবং মনা- 
ফলেন মনান্ফুটঃ শীঘ্ব ফলেন স্ূটঃ সাত । 

কক্ষ! বৃত্ত এবং প্রতি বৃত্তের মধা-স্থলে তির্যাগ্রেথ! ভ্বয়ের অস্ত 

সর্বত্র অস্তা ফলজ্া-তুলা । মকরাদি ছয় রাশিতে কেন্ত্র থাকিলে, অন্থ্য- 
ফলজ্যার উপরে ও কর্কাদি ছয্র রাশিতে, অন্ত্য ফল জ্যার নীচে, কোটিঞাা 
থাকে। 

এজন্ত মকরাদি-কেন্ত্রে কোটি জ্য| ও অন্ত ফল জ্যার যোগে শ্ফুট- 
কোটি এবং কর্কাদি কেন্ত্রে কোটি জ্যা ও অস্ত্য ফল জ্যার বিয্বোগে শ্ফুট- , 
কোটি হয়। প্রতি-বৃত্তস্-তূজ-জা। ভূজ। এই তু্দ ও কোটির বর্ণ- 
যোগমূল কণ। প্রতি মগডলম্থ মধ্যগ্রহ ও ভূকেন্ত্রের অন্তর কর্ণ। কক্ষা- 
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বৃত্তের সহিত কর্ণ রেখার যেঙ্থানে সম্পাত হইয়াছে, দেই স্থানে স্পষ্ট গ্রহ. 

দৃষ্ট হইয়। থাকে। মুততরাং মধ গ্রহ ও শপষ্টগ্রছের অন্তর ফল। মধ্য- 

গ্রহ, স্পষ্ট গ্রহ ভইতে অগ্রে হইলে ফল খগ ও পৃষ্টস্থিত হইলে ফল ধন 

হয়। এইরূপে মধা-গ্রহে মন্দ-ফল-সংস্কার করিলে মন স্পষ্ট গ্রহ ও মনদম্পষ্ট- 

গ্রহে শীগ্ব ফল সংস্কার (ধন ব| ধণ) করিলে ক্ফ,ট গ্রহ হইয়া থাকে। চিত্র 

দেখিয়! উপপত্তির প্রতীতি হইবে। 

উপপত্তি-- 

মধ্যগ্রহ__উচ্চ-মন্নকন্ত্র; মন্দ কেন্দ্র ভূর 51৪ কোটি জা 
সাধন করিবে। চিরে গল মধা গহ! গদ -তুদ্রজা।। দকে তকোটিজ্যা। 

কোঁজয13তজ]া-দ্পষ্ট কোটি। চিত্র কেভৃলমজ্যা। গঞ্জ 

স্পষ্টকোটি। 
মধাগ্রহফল+ মন স্পষ্ট শ্রাহ। চিত্রে গভু-কর্ণ পপ” মন্দপষ্টগ্রৎ 

মপন্মদাফল। 

শীদ্রউচ্চ_মন্দল্পষ্ট-ণীঘ্বকেন্ত্র | শীঘ্র-কেদ হইতে গীত্র-ফল 

সাধন করিবে। 

মন্দ ম্প্ট+শীঘ্র ফল স্পষ্ট গ্রহ | 

রবি ও চক্র, কেবল মন্দ ফল সংস্কারেই স্পষ্ট ₹ইয়] থাকে । ভোমাদি- 

পঞ্চগ্রহ, মনা ফল ও শীঘ্র ফল এই উত্য় ফল দ্বারা স্পষ্ট হয়। 

ইদানীং মনদস্কটং মধ্যমং প্রকল্প শী ফগং যৎ সাধ্যতে তছুপপঞ্তি- 

মাঁহ। 

মধ্যে। হি মন্দপ্রতিমগ্ডলে স্বে 

মন্দন্ফ,টো দ্রাকপ্রতিমণ্ডলে চ। 
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ভ্রমত্যতশ্টঞ্চলকর্মাণীহ 
মন্দস্ফ,টো মধ্যথগঃ প্রকল্পাঃ ॥₹৮। 

মন্দ-কর্ধ-পূর্ববকং শীগ্ কর্মেতোতৎ স্প্টার্থম্। 
মধাগ্রহ নিজ-মন্দ-গ্রতি-বুতে ও মন্দ-স্পট্ট-গ্রছ নিজ-শীস্ত-প্রতি বৃত্তে: 

ভ্রমণ করে, এজন্য শীঘ্ব ফল সাধনের নিমিত্ত মন্দ-স্ষট-গ্রহ কে মধ্য- 

গ্রহ কল্পন! করিবে । 

ইদ্দানীমুচ্চোপপত্তি মাহ__ 

ভ্রমন্ গ্রহঃ স্বে প্রতিমণ্ডলে নৃভিঃ 

স যত্র কক্ষাবলয়ে বিলোকাতে । 

স্য টে! হি তত্রান্য ফলোপপত্তয়ে 
প্রক্সিতং তুঙ্গমিহাগ্য সুরিভিঃ ॥১৯। 

যঃ স্যাৎ প্রদেশঃ প্রতিমণ্ডলস্য 

দুরে ভূবস্তস্য কতোচ্চদংজ্ঞা। 

সোহপি প্রদেশশ্চলতীতি তম্মাৎ 

প্রকল্লিত। তৃঙ্গগতির্গতিজ্ঞৈঃ ॥২০| 

উচ্চাঁদ্ ভষট্কান্তরিতং চ নীচং 

মধ্যঃ স্বনীচোচ্চনমে। যদা স্যাৎ। 

কন্াস্থমধ্যোপরি কর্ণসুত্র- 
পাতাৎ স্ফটে। মধ্যসমন্তদানীমূ ॥২১॥ 

উচ্চদেশাৎ ক্রমেগ চলিতস্য ফলংপ্রবৃত্তি দৃশ্িতে । অত স্তগ 
কল্িতম্। শেষং ম্পষ্টম্। মধ্যগতি-বাঁসনায়াং চ সবিস্তর মুক্কম্। 
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্বীর-প্রতিমগুলে ভ্রমণ কারি-মধ্-গ্রকে, তৃফেব্রুস্থ উট! কক্ষাবলয়ে 
“ঘে স্থানে দেখিতে পান, তাহাই ক্কট-গ্রহস্থান। এইশ্কট গ্রহের উপ- 
পত্তির জন্ভ প্রাচীন জ্যোভির্বি্্গণ উচ্চ স্থানের কল্পনা করিয়!ছেন। 
গ্রতি মণ্ডলের যে স্থান তৃকেন্্র হইতে অতি দূরে অবস্থিত, তাহার নাম 
উচ্চ স্থান। উচ্চ স্থানও গমন শীল, এঞ্ন্ত গতিজ্ঞ পণ্তিতগণ উচ্চগতি. 
কল্পনা করিয়াছছেন। উচ্চ হইতে ৬ রাশি (১৮০ অংশ) অন্তরে নীচ 
গ্বান। মধ্য গ্রহ, উ:্চের ব1 নীচ স্থানের সমান হইলে কক্ষাবৃত্স্থ মধা- 
গ্রহের উপর কর্ণ সুত্রের পাত হওয়ায়, মন্দ ফগ উৎপন্ন হয় ন| ম্ততরাং 

মধ্য-সমানই ম্পষ্ট-গ্রহ হয়। 

উপপত্ভি_ 
উচ্চ স্থানে প্রতিবৃত্ে গ্রহবিদ্ব থাকিলে তৃকেন্ত্রও প্রতিযৃত্তের কেন্দ্র 

ভেদ করিয়া উচ্চ রেখা কক্গাবৃত্তে যে বিদ্দুতে মংলগ্ হইয়াছে সেই স্থানে 
পকটগ্রহ (40816011140) দৃ্ট হয়। এক রেখায় মধ্য ও প্টগ্রহ 
থাকায় ফলোৎপত্তি হয় না। কল্পনা করা গেল উচ্চ হইতে চালিত হইয়। 
গ্রতিবৃত্তে “গ” নামক স্থানে মধ গ্রহ আছে। গ-ঘিনদ হইতে ভূকেন্্ পভ?” 
“নামক বিন্দু পর্যাস্ত নীয়মান রেখা কক্ষ! বৃত্তে প” নামক স্থানে লাগিয়াছে। 
সুতরাং প” বিন্দুই ভূকেন্ত্র হইতে পরিদৃশ্তমান শকুটগ্রছ স্থান। গবিদ্দু 
হইতে উচ্চরেখার সমাস্তর গমঞ্জ রেখা কক্ষাবৃত্তে “ম* স্থানে সংলগ্ন 
ছুইয়াছে। উচ্চ রেখার উপর লম্ব জন্ত তুদ্জ্যা গন € মব রেখা 
সমাস্তরাপ ও সমান। পম” হইতৈ উচ্চ রেখা পধ্যস্ত চাপ, গ উচাপের 
ভুলা কিন্তুপ হইতে উচ্চ রেখার অন্তর্গত চাপ ইহাদের সমান নহে। 

'এজন্ত ম প চাঁপই মনা ফল। 

' জ্যামিতির কোণ ছার! ইহার উপগ্তি খাইবার জন্ত গ, কে। বিন্ৃ- 
ু্ত করিয়া, ম বিশু হইডে গকে রেখার সমান্তরাল ম ভূ য়েখ 
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কর! হুইল। উচ্চ স্থানে ফল হুইবে না গন্থানে গ্রহ খাফিলে ণকে” স্থান 

হইতে উকে গকোণ ও, *ভূ৮ স্থান হইতে উ ভূ গকোণতুলা উচ্চ স্থান 

হইতে অন্তরিত হইবে। উভয় কোণের অন্তর কে গ তৃ কোণ, মনা ফল। 
সমান্তরাল ক্ষেত্র জন্য মু গকোণওকেগতু ফ্োপের সমান জন্তু 

মন্দ ফল। ভূবিন্দুকে কেন্ত্রু করিয়া আস্কিত কক্ষাবৃত্বের মপ চাপ, ষভূগ 

কোণের সমান জন্ত মন্দ ফল। ভাম্করের সময়ে জ্যামিতির ব্যবহার না 

থাকায়, কোণ দ্বারা ফলোপপত্তি না! দেখাইয়া চাপের দ্বারা দেখান 

হইয়াছে। 

ইদনী মন্তদাহ-__ 

উচ্চস্থিতো৷ ব্যোমচরঃ সদরে 
নীচস্থিতঃ স্তান্সিকটে ধরিত্র্যাঃ | 

অতোহনুবিন্বঃ পৃথুলশ্চ ভাত 

ভানো স্তথাসন্ন স্দূরবর্তা ॥ 
সপষ্টম্ । 

উচ্চস্থিতক্ গ্রহ, পৃথিবী হইতে অতি দুরবত্তী ও নীচস্থৃত গ্রহ অর্ত 

নিকটবত্তী হয় এজন্য গ্রহ, উচ্চস্থিত হইলে তাহার বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র ও 

নীচস্থিত হইতে বিম্ব বড় দেখা যায়। স্ুর্ষ্যের নিকটবত্তী হইলেও সর্ধ্য- 

তেজের আধিক্য ছেতু গ্রহ বিশ্ব ছোট ও স্থ্ধ/। হইতে দূরবর্তী হইলে গ্রহ- 
বিশ্ব বড় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

* বৃত্তাসতগভ কোন বিন্ু হইতে বে রেখ। কেন্দ্র ভেদকরিয়া গরিধিকে 

পর্শকরে, তাহ।ই সর্ধাপেক্ষ! বৃহৃতী রেখ! ইহ! জ্যামিতির তৃতীয়াধ্যায়ের সপ্তম 

প্রাতজ্ঞার প্রতিপাদ্তি হইয়াছে, গতিবৃত্তস্থিত উচ্চ স্থানই তৃকেন্র ছি অতি দুবত্া 

এবং নীচ স্থানই অতি নিকটবত্তা। 



১১২ সিদ্ধান্ত-ধিরোমণিঃ 

ইদানী মনাদ্ ₹কতং প্রকাঁরাস্তর মাছ। 

উক্ত ময়ৈধা প্রতিবৃততভঙগগয। 
যুক্তি: পৃথক্ শ্রোতুরসংভ্রমার্ঘমূ। 
স্পৃীকৃতেস্তাং পুনরন্যথাহং 

নীচোচ্চবৃত্তস্ত চ বচিম ভঙ্গ ॥২৩। 

ইহ কিল-স্পস্টীকরণ-যুক্তিঃ গ্রতির্ততঙ্গা ময়োক্তা। অথ তামেব 

নীচোচ্চ-বৃত্ত-ভঙ্গযা বচমি। 
্-গ্রহসাঁধন-বিষয়ে শ্রোতার সন্দেহনিরত্তির জন্ত গ্রতিবৃত্তের 

ভঙ্গি ( ক্ষেত্র রচন1) দ্বার! যুক্তি কথিত হইল । পুনর্বার নীচোচ্চ-বৃত্তের 

ভঙ্গি ছার! স্পষ্ট গ্রহ্সাধনের যুক্তি বলা হ্তেছে। 

ইদানীং তাং ভঙ্গিমাহ__ 

কক্ষাস্থমধ্য গ্রহচিহ্ছতোইহথ 

বৃত্তং লিখেদন্ত্যফলঙ্যয়া তৎ। 

শীচোচ্চ দংজ্ঞং রচয়েচ্চ রেখাং 

কুমধ্যতো মধ্যথগোপরিস্থাম্ ॥ 8॥ 

কুমধ্যতো৷ দুরতরে প্রদেশে 

রেখাযুতে তুঙ্গমিহ প্রকল্পামু । 

নীচং তথাসন্নতরেইথ তির্ধ্যউ- 
নীচোচ্চমধ্যে রচয়েছ রেখাম্ ॥২৫। 

নীচোচ্চবৃতে ভগণাঙ্কিতেইস্মিন 

মান্দে বিলোম নিজ কেব্দ্রগত্যা | 
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শৈত্রেহন্ুলোমং ভ্রমতি ন্বতৃঙ্গা- 

দারত্য মধ্যদ্যুচরে। হি বম্মাৎ ॥২৬। 

অতো ষখোত্তং মৃছুশীত্রকেন্দত্রং 

দেয়ং নিজোচ্চাদ্ ছুযুচরস্তদত্ডো | 

দৌর্জ্যোচ্চরেখবধি খেটতঃ স্তাঁৎ 

তিথ্যকৃস্থবেখাবধি কোঁটিজীবা ॥২৭॥ 

গ্র।গ্ৰৎ কক্ষাবৃন্ধং চক্রাংশাঙ্কিতং কৃত্ব! তত্র মধ্য-গ্রহং চ *ত্ব! গ্রন্থ 
চিহ্বেহস্ত্য-ফল-জ্যা গ্রদাণেনাস্তদ্বৃত্ত লিখেৎ |  তন্সীচোচ্চ-বৃত্তসংজ্ঞম্। 
অথ ভূমধ্যাদ্ গ্রঞ্বোপরিগতা বেখ! কিংচিদ্ দীর্ঘ-কার্ধা। সাত্রোচ্চ- 
রেখা । নীচোচ্চবূতে ভূমে দূরতরে প্রদেশে রেখাষুত উচ্চং প্রকল্পাম্। 
আসনে রেখাধুতে নীচম্। নীচোচ্চ-চিহ্নাভ্যা1ং মত্ম্ত মুৎপাদ্্য তির্ধ্যগ্- 

রেখা মধ্যে কার্ধ্য। ৷ তম্মিন বুস্তে কেন্্রগত্যোচ্চস্থানাদারভ্য মধ্যগ্রহো- 
ভ্রমতি। মান্দো [ব্লোমং শৈপ্রহহলোমং। আতঃ কারণাম্মন্ম কেন্ত্র- 
চচ্চাদ্ বিলোমং দেয়ম। শীঘ্রকেন্ত্রমন্থুলোমং ও দগ্রে গ্রহঃ। অন্ত্রাপি 

গ্রহোচ্চ রেখান্তরে দেডাা। গ্রহ তিরয্যগ. রেধয়ে। রম্তরে কোটিজ্যা। 

১ 58 ূ ও 

কক্ষাবৃত্তস্থ মধ্য গ্রহ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া অগ্থ্যফল-জ্য।-তুল্য- 
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বযাসার্ডে একটী বৃত্ত অন্ধি কর, তাহার নাম নীচোঙ্চবৃন্ত। তৃকেন্ত্র হইতে 
গ্রহোপরিগত রেখা বর্ধিত করিলে, ভৃকেন্্র হইতে অতি দুরে ী রেখা 
নীচোচ্চবৃতে যে স্থানে সংলগ্ন হইবে, সেই স্থানে নীচোচ্চবৃত্তে উচ্চস্থান এবং 

তৃকেন্্র হইতে নিকটবন্তী স্থানে এীরেখা যে স্থানে নীচেচ্চ বৃত্তে সংলগ্ন 
হইবে, সেই স্থানে নীচোচ্চবৃত্ে নীচস্থান। নীচোচ্চবুত্তে উচ্চ ও নীচ স্থান 

সংলগ এইরেখার নাম উচ্চ রেখা। এ রেখার সহিত লঙ্ব ভাব করিয়া 

মীচোচ্চবত্তের কেন্ত্র থান হইতে উতয়দ্দিকে পরিধি পর্যন্ত অপর একটা 

তিরধ্যগ্ রেখা কর। নীচোচ্চবৃত্তে ৩৬ অংশ আঙ্কত করিয়া উচ্চ স্থান হইতে 

বিলোম ক্রমে মন্দ কেন্তরতুলা অন্তরে মধ্য গ্রহস্থান ও উচ্চ হইতে অগুলোম- 

ক্রমে শীঘ্র-কেন্্র-তুজ্য অন্তরে মনদ-স্পষ্ট-গ্রহ-চিহ্নিত কর। যেহেতু নীচোচ্চ- 

বৃত্তে মধাগ্রহ, মন্দ-কেন্ত্র গতি দ্বারা বিলোম ক্রমেও মনা-স্পষ্ট গ্রহ, 
শী কেন্ত্র গতি দ্বারা অন্ুলোম ক্রমে ভ্রমণ করে। নীচোচ্চ-বৃতে উচ্চ 

রেখা হইতে গ্রহ পর্য্যস্ব দোর্জ্যা ও গ্রহ হইতে তির্যাগ রেখা পর্যাস্ত 

কোটি জ্যা। উপরিস্থ চিত্রে "গ* মধ্য গ্রহ। পপ স্পষ্ট গ্রহ। প্গদ* 
দোর্ড]। “গক” কোটিডা1| প্গভু” কর্ণ। “ভূদ* স্পষ্ট কোটি। 

"মপ” ভূজফল। 

ইদানীং কর্ণানয়নং ফলং চাই। 

যে কেন্দ্রদোঃকোটিফলে কৃতে তে 
নীচোচ্চরৃতে ভূ্গকোটিজীবে। 
ত্রিজ্যোর্ধীতঃ কোটিগুণো মৃগাদ। 

কর্কাদিকেন্রে তদধে ঘতঃ স্তাৎ ॥২৮। 
অতস্তনৈক্যাত্তরমন্তর কোটি- 
দোঁদোঃফলং ভৃগ্রহমধাসূত্রমূ। 
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কর্ণোহথ মধ্যগ্রহকর্ণমধ্যে 

ফলং ধনর্ণং তর্দিহৌক্তবচ্চ ॥২৯॥ 

পূর্বাদ্ধং স্থগমম্। কক্ষাবৃত্তে ব্যাসার্ধং কিল ব্রিজ্যা। ব্িজ্যাগ্রা- 

দুপরি ফোটিফলং যতো! মৃগাদৌ কেন্ত্রে ভবতি কর্কাদৌ৷ তু তদধঃ। 
অতত্তদৈক্যান্তরং ম্পষ্টা কোটিঃ। তন্মিন্ তরে ভুজ-ফল মেব বাহুঃ। 
তৃগ্রহাত্তরং কর্ণ:। দোঃ-কোটি-বর্গৈক্য-পদ্ মিতি প্রসিদ্ধমূ। অন্রাপি 

প্রাগবৎ কক্ষাবৃত্তে কর্ণ সুত্র-সন্ধে স্পষ্ট গ্রহঃ। ক্ফূট-মধায়ো রস্তরং 

ফল মিত্যাদি। 
ইতি নাচোচ্চ বৃত্ত ভঙ্গি । 

পুর্ব যে মন্দ-কেন্দ্র হইতে দফল ও কোটি ফল সাধন কর! হইয়াছে, 
তাহা নীচোচ্চ বৃপ্তে যথাক্রমে ভুঙ্জজা! ও কোটি জ্যার তুল্য হইবে। 

মকরাদি কেন্দ্রে অর্থাৎ মকরাদি ছয় রাশিতে কোটিজ্যা, ব্রিজ্যার উপরে 
ও কর্কটাদি ছয় রাশিতে ভ্রিজ্যার নীচে থাকে । ন্মুতরাং যুগাদি-কেন্ধ্ে 

ব্রিজ্যা ও নীচোচ্চ-বৃততস্থ-কোটিজ্যা উভয়ের যোগে ম্পষ্টকোটি হইবে। 

এবং কর্কাদি কেন্দ্রে ত্রিজা! হইতে নীচোচ্চ-বৃত্তস্থ কোটি জ্যা বিয়োগ 

করিলে, স্পষ্ট কোটি হুইবে। ভূফজ্ল, তুঙ্ঈ। মধ্য-গ্রহ ও ভূকেঞ্জের 

অস্তর-সুত্র কর্ণ। কর্ণ স্থত্রও কক্ষাবতের সম্পাত স্থানে শ্ছুট-গ্রহ। 

$ক্ষা বৃত্তে মধা গ্রহ ও স্/ট গ্রশের অন্তর মন্দফল। পূর্ব্ববৎ মেধাদি 

ছয় রাঁশিতে ফল খণ, তুলাদি ছয় রাশিতে ফল ধন হইবে। 

“  উপপত্তি-_ 
পূর্বে বল! হইয়াছে 

ত্রি ঃ ভৃজ্য। ; অভ্জা। : ভূফ 
তুফ- ভূঙ্যা রি অজ্যা। 
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তিঃ কোল্স। £ অজ] ;£ কোফ 

কোফ _কোজ্যা * অজ্য]। 

ইহাতে স্পষ্ট বুঝ! টি বরিজ্যা ব্যাসার্দে যে তৃজগ্যা ও কোটি জ্য। 

তাহাদিগকে অন্ত্যফল-জ্যা-ডুল্য ব্যাসার্ধ পরিণত করিলে যে ভুজজ্যা ও 

কোটি জ্যা হইবে, তাহাই তুঙফল ও কোটিষ্লের জ্যা তুলয। নীগোঙ্চ- 
বৃত্তের ব্যাসার্ধ, অন্তাফল জ্যা তুল্য, সুতরাং ব্রিজ্য-বৃতস্থ, তূজফল ও 
কোটিফলের জ্যা নীচোচ্চবৃভে যথা ক্রমে তুজজ্যা ও কোটিজ]]। আন্ত 
সকল চিত্র দৃ্ট স্পষ্ট বুঝা যাইবে। 

অথ মিশ্র-তঙ্গি মাহ__ 

মন্দোচ্চিতোহগ্সে প্রতিমগ্ডলে প্রা্ 
গ্রহোহনুলোমং খিজকেন্দ্রগত্য] | 

শীপ্রাদধিলোমং ভ্রমতীব ভাঁতি 

বিলাম্বতঃ পৃষ্ঠত এব যন্মাৎ ॥৩০॥ 
নীচোচ্চরৃত্ে পুনরন্যথা তে 
তস্তানুলোমপ্রতিলোমযানে | 

এনা গতঃ সা প্রতিভান মন্যুৎ 

প্রা্জেঃ ফলার্থ, প্রবিকল্সিতং তৎ ॥৩১॥ 
ভাঙ্গদয়ং চেল্লিখিতং বিমিশ্রং 

বৃত্তদয়েইপ্যন্্র যখোক্জদত্তঃ |" 

নীচোচ্চবৃত্তপ্রতিরৃতযোগে 

ভ্রমতাবশ্থং ছ্যুচরত্তদানীমূ ॥৩২॥ 
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যথা ভবেত্তিলিকযন্ত্রমধ্যে 

কাষ্ঠভরমো৷ গোঁভ্রমতো বিলোমঃ | 
নীচোচ্চরত্তভ্রমণং তথান্যৎ 

 স্যাদ্ গচ্ছতোহপি প্রতিমগ্ডলেন ॥৩হ। 
গরহঃ পুর্বগত্যা প্রতিমগুলেনৈব ভ্রমতি । যদে তন্নীচোচ্চব্তং তত প্রাজৈ 

রণটক: ফলার্থং কলি হম্। তত্র প্রতি-ম গুলগতে বি'লোমং গ্রহো-গচ্ছন্নিব 

প্রতিভাতি । কথং তত্র বিলোমগতিঃ গ্রতিভাতি। তর দৃষ্টান্তঃ। বথ! 

তৈলিক-যন্ত্রমধ্যে তিল-পীড়ন|্ধ মূর্দকাষ্ঠং গ্রক্ষিপ্যতে। তন্ত যথা! গো-ভ্রমাদ্ 

বিপরীতে। জুম; । তত্র গে।ঃ কিলাপনবাং ভ্রমতি। তদৃদ্ধাকাষ্ঠং তথ|ভ্রামামাণ- 

মপি স্বাঙ্গেন সবা-ভ্রম মুৎপাদয়তি। এবং নীচোচ্চবুত্তে ভ্রমণং ৰিপরীতমিব 

গ্ররতিভাতি। শেষ স্পটম | ইতি মিশ্র-ভঙ্গিঃ | 

কে 
মধ্য-গ্রহ, মন্দ-গ্রতি-মগুলে মন্দ-কেন্ত্র গতিতে ক্রমশঃ পূর্বদিকে 
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(যেদিকে গ্রহ্গণ গমন করে তাহার মাম পূর্ব দিক) অনুলোদ-ভাবে 

গমন করে। এবং মন্দ-ল্পষ্ট-গরছ শীঘ্র-গ্রভি-মগ্ডলে বিলোষ-ভাবে ভ্রমণ 

করে। কিত্ত নীচোচ্চবৃত্ে ইহার অন্তথ! হয় অর্থাৎ নীচোচ্চবৃদ্ধে মধ্য- 

গ্রহের বিলোম গতি ও স্পষ্ট গ্রহের অনুলোম গতি কল্পিত হয়। এই 

অনুলোম ও বিলোম ছুই প্রকার গতি, কেবগ ফল নির্ণয় জন্য কল্পিত হইয়া 

থাকে। 

কক্ষা-বৃত্ত ও গ্রতিবৃন্ধ বার! একরূণ ভঙ্গি এবং কক্ষাবৃ্য ও নীচোচ্চ- 

বুধ সবার! আন্য-একরূপ-ভঙ্গি অঙ্কিত করিয়া, ফলের উপপত্তি দেখান 

হুইয়ছে। যদি এই দুষ্ট প্রকাঁর ভঙ্গি এ+ অঙ্কিত করা যার, তবে 

গ্রতিবৃত্ত ও নীচোচ্চ বুত্তের সম্পাত স্থানে মধা গ্রহ থাকিবে। 

যেরূপ তৈল-নিফ্ষাদন-যন্ত্রে গেভ্রমণের থিলোম-গতিঠে  অত্ন্তরস্থ 

কাঠের ভ্রমণ হইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রতিবৃণ্ডে গ্রহ বে দিকে ভ্রমণ করে, 

নীচোচ্চ বৃত্তে তাহার বিপরীত দিকে গ্রহের গমন হয়। 

ইদানীং ম্দ-শত-কর্ম য়ন ক্ষটত্বে কারণ মাহ 

মধ্যগত্যা স্বকক্ষাখ্যবৃত্ে ব্রজে- 

ম্মন্দনীচোচ্চবৃত্তদ্য মধ্যং যতঃ। 

তদ্বতৌ। শঈ্রনীচোচ্চমধ্যং তথা 

শীঘ্রনীচো্চ বৃত্তে স্ফটঃ খেচরঃ ॥ ৩৪ ॥ 

শীত্রনীচোচরৃতস্ত মধ্যস্থিতিং 
জ্ঞাতৃমাশে ক্কৃতং কর্ম মান্দং ততঃ। 
খেটবোধায় শৈতস্রং মিথঃ সংশ্রিতে 
মান্দশৈপ্র্যে হি তেনাঁপকৃৎ সাধিতে || ৩৫ ॥ 
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নীচোচ্চ-বৃত্ত-ভঙ্গি-পর্যযালোচনক্ৈধধং. পরিণমভীতি শ্পষ্টার্ঘম | 

মন্দ-নীচোচ্চ বুত্বের কেন্দ্র, সেই গ্রহের কক্ষ! বৃত্তে মধা গতিতে ভ্রমণ 

করে। সেই কক্ষা বৃত্তেই মন্দ কর্ণ ও কক্ষা বৃত্তের সংযোগ স্থলে শীগ্র-নীচোচ্চ 

বৃত্তের কেন্ত্র থাকে এবং শীঘ্র-নীচোচ্চ-বৃত্তে শীঘ্রকর্ণ ও কক্ষাবুত্ের 

সংযোগ-স্থলে স্কট গ্রহ অবস্থান কবে। প্রদশিত চিত্রে "গ* প্রাতিবৃন্তস্ 

মদ্যগ্রহ | "ম” কক্ষাবুত্তে মধাগ্রচ। গ ফ” কর্ণাগ্রে তূফল। "মপ” 

তজাগ্রেফল। “প”স্গঙ্ক গ্রহ । 

ঠদানীং মন্দ-কন্ম্রণি কর্ণঃ কিং ন রুত ইন্যাশক্ক্যোতুব মাহ -. 

্বল্লান্তরত্বান্ম দুক'্টাণাত 

কর্ণঃ কৃতে। নেতি বদন্তি কেচিৎ | 

ত্রিজ্যোদ্ধত; কর্ণগুণঃ কৃতেইপি 

বর্ণে স্ফ্ঃ স্যাৎ পরিধিরাতোহ ॥ ৩৬ || 

তেনাদ্য তুলাং ফলমেতি তম্মাৎ 

কর্ণঃ কৃত নেতি চ কেচিদুচুঃ । 
নাঁশঙ্কনীয়ং ন চলে কিমিথং 

যতো বিচিত্র! ফলবাঁননাত্র || “৭ ॥ 

ইছ কর্ণেন যৎ ফল মানীয়তে তদ্দেব সমীচীনম্। ধন্নী-কর্মমপি 
কর্ণে ন কৃত স্তৎ স্বল্লাস্তরত্বাৎ | মন্দ-ফলানি হি স্থ্লানি ভবস্তি। 

তদস্তরং চাতি-স্ব্ল মিতি কেবাংচিৎ পঙ্ষঃ | ব্রদ্ষগুক্তোংতর কারণ- 

মাহ। ব্রিজ্যা ভক্তঃ পারধিঃ কর্ণগুণ ইত্যাদি । মন্দ-কর্মণি মন্দাকর্ণ- 

তুল্যেন ব্যাপার্ধেন বন্ত্ত মুৎপদ্যতে তৎ কক্ষা মণ্ডলম্। তেন গ্রহো- 

 গচ্ছতি। যো মনদ-পরিধিঃ পাঠ-পঠিতঃ স ভ্রিদ্যা পরিণতঃ। অতোইসো। 
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কর্ণ-ব্যাসার্দে পরিণাম্যতে। ততোহহপাতঃ | দি জরিক্| বুতেধং 

পরিধি গা কর্ণবুত্তে ক ইতি) অভ্র পরিধিঃ কর্পো গুণ স্্রিজা! হরঃ। 

এবং শ্ফট-পরিধি প্তেন দৌঁজা। গুধা ভাংটৈ ৩৬০ ভাঙ্রা। তত- 

স্তরজায়া গুণ্যা কর্ণেন ভাজা! | এবং সতি ভ্রিঙ্য।'তুলায়োঃ কর্ণ-তুল্যয়োশ্চ 

গুধ-হরপ্নো স্তল্যত্বারাশে কৃতে পূর্ব-ফল তুলামেব ফলন মাগচ্ছতীতি 

বঙ্গ-গুপ্ত-মতমূ। অথ যদ্যেখং পরিধেঃ ক্রমেণ ন্ফটত্বং তহি' কিং 

পীপ্র-কর্মণি ন কৃত মিত্যাশঙ্কা চড়বেদ আহ | ব্রহ্ধগুপ্তেনানোষাং 

গ্রতারপ-পরমিদ মুক্ত মিতি। তদসতৎ। চাল কর্মুণীথং কিংন কৃত- 

মিতি নাশঙ্কনীয়ম্। যত্তঃ ফল-বাসনা বিচিত্রা । শুত্রস্তান্তথা পরিধেঃ 

্কটত্বং তৌমন্যা্তথা তথা কিং ন বুধাদীনা মিতি নাশঙ্কাম। অতো- 

বঙ্ধোক্কি রন্ত্র সুন্দরী । 

শীন্্ফল-সাঁধনে যদ্দি কর্ণাগ্রে শীঘ্ব-ফলজ্য! তবে কিজ্যগ্রেকি? এই 

রূপ কান্গুপাঁত দ্বারা, ত্রিজ্জাগ্রে ফল সাধিত হয়া থাকে । কিন্তু মন্দফল 

সাধনে কর্ণান্ূপাত করা হয় না। ইহার কারণ নির্দেশ করিবার জন্ত 

কোন কোন আচার্য বলিয়াছেন কর্ণানুপাত দ্বারা বাস্তব ফল হইতে 

অধিক অন্তর হয় না, স্বল্লাস্তর জন্যই কর্ণানুপাত পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

্রহ্ধগুপ্ত গ্রভৃতি আচার্ধাগণ বলেন, পূর্বে যে ফল নির্ণয় জন্য মন্দ- 

পরিধি পঠিত হইয়াছে, তাহা ভ্রিজ্যাতলয কর্ণে। ত্রিজ্যা হইতে কণ 

যখন নূনাধিক হইবে তখন অনুপাত করিতে হইবে। যদি ভ্রিজ্যাতুলা- 

কর্ণে 'পঠিত পরিধি, তবে করণতুল্য অন্তরে কি? এই অনুপাত দ্বারা 

পরিধিত্বস্টতব দাধিত ছইবে এবং এই ক্ষ,ট পরিধি হইতে, ৩৬* অংশবৃতে 

যদি ভূজত্যা তবে স্কট পরিধি বৃত্তে কি? এই অনুপাতে যে ফল 

আসবে, তাছাতে আবার যদি কর্ণাগ্রে এই ফল তবে ত্রিজ্যাগ্রে কি? এই 

অনথপাতে, ভাত্্য ও ভকা্কের ভ্রিজ্যা ও কর্ণের নাশ হেতু, কর্ণান্ুপাতে র 
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দ্বারাও পূর্ব তৃলাই ফল দিদ্ধ হয়, এজন মনা ফল সাধনে কর্ণানুপাঁত 
আবন্তক হয় না। ব্রঙ্গ-গুপ্ের টীকাকার চতুর্ষেদাঠার্যা বলিমাছেন 

এইক্ষণ আশঙ্কা হইতে পারে, যদি মনাফল-সাধনে ভ্রিজ্যাগ্রে পরিধি 

পঠিত হইয়। থাকে ; তবে শীন্-ফল-সাধনে কেন সেরূপ হইল না? শুক্রের 

ও মলের পরিধির ্ফষটতু সাধন ভিন্ন প্রকার কেন হইল? বুধাদির কেন 

শ্ফুট পরিধি-সাধিত হইল না? ইহান্ন উত্তরে ভাস্করাচার্ধ্য বলিতেছেন 

এইরূপ আশঙ্ক। করা উচিত নভে, যেহেতু ফলের উপপত্তি চমৎকার- 

কারিণী। মধ্য গ্রহ ও প্রতা্ষ-দৃষ্ট গ্রহথস্থানের অন্তর ফল, এ বিষয়ে 
উপলব্ধি উপপন্তি সুতরাং “সর্বেরুপার়ৈঃ ফল মেব সাধাম্”। ইতি 

ভাবার্থ। দ্মত এব বন্ধ তপু যথার্থই কারণ দেখাইয়াছেন। 

এব্যিয়ে বক্ষ গুপ্তের বাক্য এই _ 

ভ্িজা-ভক্তঃ পাবধিঃ কর্ণগুণো বাহ-কোটি-গুণ-কারাঃ । 

অসকুন্নান্দে ততফল মাগ্যসমং নাজ কর্ণোইস্মাং || 

শীপতি বলিয়াছেন-__ 

অিজা-গুণ: শ্রুত-হ্তঃ পরিধি মতো দোঃ- 

কোঁট্যে গুণে মৃদ্বফগপানয়নেহ সত স্তাধ। 

স্যান্মন্দ মাণ্য-সম মেব ফলং তত5 

কর্ণঃ কুতো ন মুছু-কর্ধণি তন্থ-কারৈঃ ॥ 

ভিজ্জা: পাঠপরিধি কর্ণ - স্কট পরিধি 

পাপ৮ ক 
অত স্যুপ শু নে রর 

ত্রজী | 

৩৬০ অংশে : দোজ্জ্যা ££ প্ষুপ "২ মন্দঘল' 

দোর্জা* পাপ” কর্ণ 

মক ৩৯৯ সািজ্যা | 
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কর্ণ ঃন্দফল £ : ভ্রিজ্যা £ বাস্তব ফল 

বাসাব-মনা-ফল, নোর্জা১৫ পাপ» কর্ণ» ব্রিজ 

কর্ণ% ৩৬৯১ ভ্রিজা। 

_ _দোর্ডা! *পাপ 

৩৬৩৩ 
০ 

পূর্বেও এইকপ্ট মন্দফল সাধনে অনুপাত বলা হইয়াছে, সুতরাং 

মন্দকল সাধনে কর্ণানুপাতের আবন্ঠাক নাই। 

ইদ্দানীং নতুকন্ম-বানামাহ - 

প্রাক পশ্চাৎ প্রতিমণ্ডলম্থ থন্রং দক্টা কুমধ্যস্থিঃ 

কক্ষায়াং খলু যন্ত্র পশ্যতি নতং নো। তত্র ভূপৃষ্ঠগ্। 
মধযান্ছে তু কুমধ্যপৃষ্ঠগনরৌ তুল্যং যত; পশ্যত- 

শ্তেনোক্তং নতবন্ম লন্বননিধো যা যুক্তি রজাপি সা ॥৩৮।॥ 
স্ষ্টম্। 
ভৃকেন্্রন্ দষ্টা, প্রতি বৃতস্থ গ্রহকে যামেত্তর বৃত্তের পুর্ব বাঁ পশ্চিম 

ভাগে অবস্থিত হইলে যাধ্যোত্তর রক হইতে যেস্থানে নত দেখিতে 

পার, ভূ-পৃষ্স্থ দ্রঃ! সে স্থানে দেখিতে পান না। মধ্যাহ কাপে নত কালের 

অভাব ছেতু যাম]াত্তর বৃত্তস্থ গ্রহকে তূঁকেন্ত্র ও তৃপৃষ্ট, উভয় স্থানস্থিত 

রাই এক স্থানে দেখিতে পা্। এই জঅন্তই নত কালানুদারে নতকর্খব 

কথিত হইয়াছে । লম্বন-সাধনে যে যুক্তি, নত কম্ম বিষয়েও সেইরূপ যুক্তি।, 

ইদানীং গতিফলাভাব স্থান মাঁহ-_ 

কক্ষ মধ্যগতির্্গ্রেখাপ্রতিরভংপাতে। 
মধ্যৈব গতি; ম্পফ্চী পরং ফলং তত্র খেটস্য ॥৩৯। 
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কক্ষা-বৃতত-মধ্যে যা তির্যাগ.রেখ। তন্তাঃ প্রতিবৃন্ত চ যঃ মংগাত স্তর, 

মধ্োেৰ গতিঃ শ্ট।। গতি-কলাভাবাং। কিংচ গতর গরহত্ত পরিমং ফলং 
স্তাৎ। ত্র গ্রহ্ন্ত পরমং ফলং তত্রৈব গতি-ফলাভাবেন ভবিতবাম্। 
যতোতস্বতন-শ্বস্তন-গ্রহয়েো! রস্তরং গতিঃ। ফলয়ে! রম্তরং গডি-ফলম্। 

গ্রস্ত গতে বাঁ ফলাভাবস্থান মেব ধনর্ণ-সন্ধিঃ। যং পুন লল্লোক্তম্-- 

_ মধোব গতি: ম্পষটা বুতদ্যযোগগে ছাচরে। 

ইতি। তদসং। নাচ বুদ্ধ যোগে গ্রতন্ত পরমং ফলম্। 

কক্ষ! বুদ্ধের মধ্যগণ তির্যগ রেখার সহিত, প্রতিবন্তের যে স্থানে 

সংপাঁত হইয়াছে. সে স্থানে গ্রহন আঁসিলে, গতি ফলের অভাৰ হেতু মধ্য- 

গতি তুলাই স্পা? গতি হয়। পেস্থানে গ্রহের পরম ফল ও হইয়া থাকে । 

পরম ফল স্থানই সেই গছের গনি ফগাভাব-স্থান। যে হেতু অগ্ঠতন-গ্রহ 

ফল ও শ্বস্তন গরাহফলের অন্তর গতি ফলগ। পরম-ফল-স্তানে অন্ততন- 

ফল ও শ্বন্তন ফলের তুলাতা হেত গতি ফল কিছুই হয়না। মধ্যগতিতে 

গতিফল সংস্কার অর্থাৎ ধন বাণ কর্বিলে স্পষ্ট গতি হয়। যেস্থানে 

গতি ফলের অভাব হয়, সেস্থানে মধাগতি তুল্যই স্পষ্ট গতি ₹ইয়। থাকে । 

ধন ফল বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ষে স্থানে পরমত্র প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানেই 
খপ ফলের আরম্ত হয়, ততৎপরে ক্রমশঃ ফল খণ হইতে থাকে। 

এইরূপ খণ ফলের পরম বৃদ্ধি স্থান ধন ফলের আরম্ত স্থান 

পরম ফল স্থানই ধন্ণ সন্ধি স্থান। লল্লাচার্ধ্য যে বলিয়াছেন কক্ষ 

বৃত্ত ও প্রত বৃত্তের সম্পাত স্থানে গ্রহ আগিলে, মধ্যগতি-তৃল্য-স্পষ্ট গতি. 
হইবে, ইহ! অসৎ। যে হেতু বৃত্ব ছয়ের যোগ স্থলে পরম ফল হয় না। 

ইদানং গ্রস্ত বত্রত্বং ছেভকে যথ] শীগং দৃশ্ততে তদর্থমাহ-- 
ংশোস্তবাভিঃ প্রতিমগুলাগ্যং 

কৃত্ব! শলাকাভিরিদং যথোক্তমৃ। 
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প্রচাল্য তুঙ্গং খচরং চ গত্যা 

বক্রা্ি সর্ববং খলু দর্শয়েদ দ্রোকৃ॥ ৪* ॥ 

বংশ-শলাঁকাভি শ্ছেষ্উকং কৃত্বা তত্রান্ততন-পদুটগ্রহ-স্থানং চিহারিতা 
'্বিতীষ-দিন উচ্চং গ্রহং চোচ্চবশান্মেধা পিং চ প্রকল্পান্তৎ ুট-গ্রহ-স্থানং 
চিহ্।ম্। তত পুর্ব চিন্তাদ্ যি পৃষ্ঠগতং তদা বক্র! গতি ভরে । 

ৰংশ নির্টিত খলাকা দ্বারা যথোক-নিয়মে প্রতি'মগুলাদি নির্মাণ 

করিয়া শ্ছুট স্থান চিহ্নিত করিবে । দ্বিতীয় দিনে নিক্ধ নিজ গতির দ্বারা 
মধ্য গ্রহস্থানও উচ্চস্থানাদি চালিত করিয়া ক্ষট স্থান চিহ্নিত করিবে। 
এই দ্বিতীগ দিনের প্র স্থান যদ পূর্ব দিনের শ্মুট স্থানের পষ্ঠগত অর্থাৎ 
পস্চমে হয়, তবে সেই গ্রন্থের বক্রগতি বুঝিতে হইবে। এইরূপে গোলে 
বক্রাদি স্থান শিষ্যদিগকে দেখাইয়! দিবে। প্রদর্শিত চিত্তে ক চ রাশিচক্র। 

ইহাতে প্ফুটগ্রহ স্থানদৃষ্ট হয়। ঠছখ গ্রহকক্ষ!। গ্রহগণ তাহাদের 
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নজ নিঙ্গ কক্ষায় সরল পথেই চলিতেছে । কিন্তু তৃফেন্্র হইতে 
“ঠ ছ* পর্যন্ত মরলগতি, “ড থ” পর্য্যন্ত বক্রগতি লক্ষিত হয়। 

ই্দানীং কেন্দ্রসংজ্ঞাং স্কট কক্ষাং চাহ__ 

বৃত্তস্থয মধ্যং কিল কেন্দ্রমুক্তং 

কেন্দ্রুং গ্রহোচ্চান্তর মুচ্যতেহতঃ । 

যতোহস্তরে তাবতি তুঙ্গদেশ।- 

মীচোচ্চ-বৃত্তম্ত সদৈব কেন্দ্রমূ ॥ ৪১ ॥ 

গ্রহস্ত কক্ষ! চলকর্ণ-নিত্বা 

স্ক'টা ভনেদ্যাঁসদলেন ভক্তা। 
তদ্ব্যাসখশ্রান্তরি৩ঃ কুমধ্যাঁৎ 

ম ভ্রাম/তে হি প্রবহানিলেন ॥ 8২ ॥ 

শ্লোক-্বস্ন মপি স্পষ্টম্। 

বৃত্তের মধ্য বিন্দুর নাম কেন্্র। এন্সগ্ত গ্রহের উচ্চ স্থান হইতে সেই 

গ্রহের অন্তরকে ও কেস্ম বলে। যে ছেতু উচ্চ-গ্থান হইতে এই কেন্ত্র- 

হল্য অস্তরেষ্ট সর্বদা নীগোচ্চবৃত্ধের কেন্ত্র অবান্থত থাকে। , 
এ স্থলে বিশেষ এই যে, উচ্চ স্থান দুহ প্রকার করিত হুয়। মন্দোচ্চ 

ও শীঘ্বোচ্চ। মন্দ ফল সাধনে যে উচ্চস্থান কল্পিত হয়, তাহার নাম মন্দোচ্চ। 

এবং শীঘ্র ফল সাধন করিবার গড ষে উচ্চ-বিন্দু কলিত হয় তাহার নাম 

শীস্কেচ্চ। মন্দোচ্চ স্থান হইতে মধ্য গ্রছের অন্তর মন্দকেন্ত্র ও শীঘ্বোচ্চ 

স্থান হইতে মন্দ ম্পষ্ট গ্রহের অন্তরকে শীত কেন্দ্র বলে। মন্দোচ্চ-বিন্দু 
হইতে মন্দ কেন্ত্র তুল্য অন্তরে. মনদ"নীচোচ্চ বৃদ্ধের কেন্ত্র এবং, 
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শীপ্রো্চ'বিদ্ হইতে শীব্র-কেন্র তুল্য অন্তরে শপ্ত-নীচোচ্চ-বৃত্তের কেন 
অবস্থান করে। 

গ্রহের পঠিত কক্ষ পরিমাঁণকে সেই গ্রহের শীপ্ত কর্ণছারা গুণ করিয়া, 

ভরি! হারা তাগ করিলে, শ্ব্ট কক্ষার পরিমাণ হয়। স্কট কক্ষার 

ব্যাসার্ঘই শীপ্র-কর্ণ। তুকেন্ত্র হইতে শীঘ্র কর্ণতুল্য অন্তরে থাকিয়া, মধ্য- 

্রহস্থান, গ্রবহ বায়ুদ্ধার। গ্রতি দিন পুর্ব হইতে পশ্চিম |দকে ভ্রামিত 

হইতে থাকে। ভ্রামামাণ-গ্রছের তন্দিবসীয় কক্ষার নাম, তদ্দিনের 
শুট কক্ষা। 

উপপত্ভি-_ 

যে পথে মধা গ্রহ ভ্রমণ করে তাহার নাম প্রতমগ্ুল বা গ্রহ 

কক্ষা। গ্রাীন-সিদ্ধান্ত কারগণ বৃত্তাকার পথে মধ্য গ্র্থের ভ্রমণ 
নির্দেশ করিয়াছেন। তৃ কেন্ত্র হইতে অস্তাফল-জ্যা তুগ্য অন্তরে প্রতি 

মণ্ডলের কেন্দ্র কল্পিত। ম্ুতরাং গ্রতি মণ্ডলের নকল স্থান তু কেন্্র 

হইতে সমান দূরবর্তী নছে। তু কেন্ত্র হইতে ষে রেখা! প্রতিবৃত্তের কেন্র 
ভেদ করিয়া গ্রতিবৃত্তে সংলগ হয়, সেই রেখা সর্বাপেক্ষা বুছৎ কর্ণ 

( তৃতীয়াধ্যায় মণ্তুম প্রতিজ্ঞ!) এই রেখা ও প্রতিবৃত্তের সংযোগ স্থান 

উচ্চ বিন্ু। এই রেখা অধো ভাগে বদ্ধিত করিলে পগ্রতিবৃত্তে যে বিন্দুতে 

লগ্ন হয় তাহ নীচস্থাপ। নীচস্থান হইঠে ভূ কেন্ত্র পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা 

হব কর্ণ। গ্রতি মগপন্থ'গহ হইতে ভূ কেন্দ্র পর্যন্ত কণণ। উচ্চ রেখা 

হইতে দুরত্বানুসারে প্রতাহ কর্ণ ভিন্ন ভন্ন হইয় থাকে । এই ভিন্ন ভিন্ন 
কর্ণের গড়ে (8৮67£9৩8 ) ত্রিজ্। তুলা কর্ণ ধরিয়া, তাগাতে যে 

পরিধি হয়, তাহাই মধ্যম-গ্রহ-কক্ষা নামে পূর্বে পঠিত হইয়াছে। প্রাত্য- 

হিক কর্ণের ভিন্নতা হেতু প্ফটগ্রহ-কঙ্গ! ও প্রতাহ ভিন্ন তিয়। অতএব 

'অহপাত ছায়া শুট গ্রহ কলস সাধন করা যায়। 
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ভ্রিজ্যাতুল্য কর্ণে দি পঠিত গ্রহবক্ষা, তবে বাস্তব-কর্ণেকি? ফল 
স্ডুট গ্রহ কক্ষা হইবে। 

" ইদানীং ভূজান্তর-কর্ম্দোপপত্তি মাহ- 

মধ্যমার্কোদয়াৎ প্রাক্ স্কটার্কোদয়ঃ 

স্াদৃণে তত্ফলে স্বে যাতাহনভ্তরমূ। 

তেন ভাস্বৎফলোথাস্বজাতং কয় 

₹ ফলং যুক্তিযু্ভং নিরুক্তং গ্রহে ॥৪৩। 

সপষ্টং স্ফুট গতো ব্যাখ্যাতং চ- 
ভুজ ফল খণ হইলে, মধ্যম হর্যোর উদয়ের পূর্বেই শ্কুট সুর্যোর উদয় 

হইয়! থাকে । ভূজফল ধন হইলে, মধ্যম-হুর্ষোদয়ের পর, স্ফট-নুর্ষ্যের 
উদয় হুয়। এজন্ত সুর্যের ভূজ ফল কলা অনুরূপ কাঁলেতে পরিণত করিয়া, 

তাহাতে গ্রহের যে গতি হয় তাহা, মন্দ কেন্দ্রের তুগ ফল খণ হইলে ক্ষ 

গ্রহে খণ, তুজ ফল ধন হইলে শ্বুট গ্রহে ধন করিবে। 

উপপত্তি-_ 

ক্রান্তি-বুত্তে প্রথমে মেষ, ততগরে বৃষ তংপবে মিথুন ইত্যাদি ভাবে 

রাশি গুলি সজ্দিত আছে । সুতরাং প্রবহ বাধু কর্তৃ” ক্রা'প্ত বুত্ধের পশ্চিম 

এমণে যে প্রাগাঠিক “দয়া হ৯, ভাহা।। বের অন বন্দুর শর দৃতীয় 

বিন্দু তৎপরে তৃতীয় খিল্দু ইত্যাদি ভাবে রাশির ভয় হয়। যখন ভুজ 

ফল খণ হয় তখন মধাম গ্রহ স্থানের প্রিমাণ অপেক্ষা স্কট গ্রহ স্থানের 
পরিমাণ অল্প । এজন মধ্যগ্রহ স্থানের উদয়ের পূর্বেই শ্কট গ্রহস্থানের . 

উদয় হ্ইবে । কত কাল পূর্বে উদয় হইবে তাহা জান্বার জঙ্ত অনুপাত: 

করিবে। যদি ১৮** কথার কূর্ধযাধিঠিত রাশির উদগ্ানু, তথে বুর্ধোর 
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তৃ্ধফর কলায় কত? ইছাতে থে জন্ পাওয়া যাইবে, তদথার। পুনর্ধার 

অনুপাত করিবে। 

যদি অহোরাঝান্থতে (২১৬৫৯ অন্ুতে ) পৃথক পৃথক গ্রহ গণের 

গতি কলা, তবে ভূ্ষ'ফলাস্তে কি? 

ইহাতে য পৃথক পুথক্ কলাদি ফল হইবে, গ্রহগণ, মধামার্কোদয় ও 

টার্কোনয়ের অস্তরবর্তী কালে ৩তকলা দিত চলিতে পারে। সুতরাং 

এই কলাদি ভুজান্তর ফল, মনদতুগ্ ফল খপ হইলে স্কট কুর্যে্াদয় কালীন 

গ্রহ সাধন করিবার ভন, স্কুট গ্রহে খণ করিবে ও ধন ফল হইলে স্দুট 

গ্রহে ধন করিবে। ইহার নাম তু্জান্তর কর্পা। যেহেতু ইহা তুজফল 

হইতে উৎপন্ন হয়। 

₹দ। নীং ছেত্ভকোপসংহারেণ গণক গ্রজ্ঞাং বর্ণযনন।ঘ-_- 

যে দর্ভগর্ভাগ্রধিয়োহত্র তেষাং 

স্টাচ্ছেগ্য কীর্থঃ পরমাণুরূপচ | 

যেহন্যে জড়াঃ কুধিয়শ্চ তেষাং 
স্াদিক্্রবজাহতশন্দতুল্য; ॥ 8৪ ॥ 

নত্র-বজাহত-পক্ষঃ পর্বত স্তত্বল। শ্ছেপ্তকাথো গড়ানাম্। 

শেষং স্গ্টম্। 

ইতি ভাঙ্করীয়ে গোলভাষ্যে মিতাক্ষরে স্কূট-গতি-বাসনায়াং ছেছ- 

কাধিকারঃ। অত্র গ্রন্থ সংখ্যা ২৪০ 

. : * পুরাণে বর্ধিত আছে, পূর্ববকীলে পর্ব সমূহেক়্ পক্ষ ছিল। তাহারা উড়িয়া পৃথিষীর 

দাহা-স্থাজেপড়িত। এইরগ করায় পৃথিবীর জেখ জানিয়া, ইজ বন্য পর্বত সমুহের 

পক্ষ ছেদ করিয়। [যাছেন। হবি পূর্বক এক্ছানেই স্থির আছে। 
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ফাহাদের কুশ গর্ভস্থিত কুশের অগ্রভাগেব গায় সুক্ষ বুদ্ধি তাহারা, 

ছেস্ভকোক্-বিষয় গুলিকে পরমাণুর সায় অতি ক্ষুদ বাঁলয়া মনে করে। 

যাহারা জড়মতি, বটি» বৃদ্ধি, তাহার: ছেগ্কোক্ত-বিষয় গুণিকে, 

পর্বত সদৃশ মান করে। 

ইদানীং পোল-বঙ্গাধিকারমাত-- 

ভ্রসরলবংশশশকাতনয়ৈ পক্ষে এচক্র তাগাকৈ? | 

রচযেদ গোলং গোলে । গ্গে আশজদেখুণো গণকহ |১। 
ম্পঃস্. 

কোনিলসসঃত -বংশ-শলাকা নাত বুর্তাবত 0 লি ন্ম্মাগ 

কাঁপবে. বুভ্তকাপততে চ কব আশ 55০ অংশ ও প্রঠি অংশে 
শ* কত, ২স।বে মোট ০১৭ কল অঞ্চত বারি । গোল যন্ধ নিনদাণ 

কারগণকের 5 খোল হয়ে ও (শিস বিছায় নিপুপতা। আবশ্যক | নতবা 

2চাপ্রূপে যন নাম্মত হহতে পাগে না। 

অগ গোশশবন্ধ মাহ 

সি ১ 

কৃত্তাদো প্রুবয্টিজিস্ট "রুজু ৫ স্্বৃন্ভীং তথ 
, 
দি জে 

বামধ্যগ ৬।২ [বধায় 91৭51 পৃথমপৃখণীং বহিঃ । 
বরীয়াচ্ছশিশোম্যশুক্রতপশারেঞ্যাপিানাং দুঢান্ 
গোলাংস্তৎপারতঃ শ্লাথোৌ চ নলিকাদংস্থৌ খদুগ. 

গোলকো ॥২। 
আে। সার-দারু-ময়ীং হষ্টিং কতা তদদ-থানে তত্র প্রোতাং পৃথীং 

ইঞ্মাং শিখিলাং চ বিধায় তত্তা বহিশ্ন্দ্াদীনাং গোগান্ »ষ্টা। 
১] 
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সহ দন বরীগাং। ভেষাং বহি ন'লিকা-সংহৌ খদৃগতগোলাবিতি 

সাধারণ্যেনোক্তম্ । 

প্রথমতঃ কোনও সারবান্ বৃক্ষ্ধারা সরল ও গোলাকার একটা 

যষ্টি গ্রস্তত করিয়া ইহার একপ্রান্তে উ্তর ঞ্ষুব ও অপর প্রান্তে দক্ষিণ 

গ্ুব ক্পন! করিবে। এই যষ্টার গ্রান্ত-ছয়ে কল্পিত ধবয় আছে, এজন্য 

ইসার নাম ফ্রবযষ্টি। এই প্ুবযষ্ির মধ্য স্থানে একটা নলিকায়, ছোট 

গোলাকার একটী বৃত্ত খাধিবে, ইহার নাম পথবী। পরথবী প্রব-্যটির 

সহিত দুটরূপে না বাধিয! নপিকায় বাধিবার উদ্দেশ্ঠ এই যে নলিকাঁর ঘুর্ণনে 

পৃথিবীর ঘুণণ শহ্ঠ নান! প্রকার স্থিতি ও তদ্বারা নান! প্রকার গোনক্ষেত্র 

দৃষ্টি ণোচর হইবে। পৃথিবীর বাছিবে প্রথমতঃ চত্ত্রেরর তৎপরে 

বুধের, ও পরে গরে শুর) কুর্যা, মঙ্গল, এহম্পতি শনির বদ 

পরব যষ্টার সহিত দৃকপে বন্ধন করিবে। ভাহার বাহিরে ধরব যষ্টর 

ছুই 'গাস্তে দুইটী নলিক! সংস্থাপন করিয়া তাহার সহিত গোল 

ও অপর দুইটা নগিকা-সংস্থা গন করিয়া তাহাতে দৃগ্গোল বন্ধন করিবে। 

ক্রান্তিবৃন্ত, বিমগ্ুল, বিষুবন্ধত্ত, অঠোরার-বন্ত প্রভৃতি বাহ সকল দেশের 

অভিন্ন তাহাকে ভগোল বলে। 

সম-মগুল, যাম্যোত্তর-বুদ, ক্ষিতিজ-বুত্ত গ্রড় তি যাহা দেশের খম্বপ্তি- 

কের সহিত আবদ্ধ তাহাদিগকে খগোপ বলে। 

থগ্জোন ও ভগোল একগ্র আবদ্ধ হহলে, তাহাকে ঢূগগোল বপে। 

দৃগ গোলে নান প্রকার গোল গত দুটি গেচর হয়, এঅন্ত দুগ গোল এই 

নাম পুর্বাচাধ্য-গণ কল্পনা করিয়াছেন। 

গোল বাধিবার সময়ে পিবীর নান' প্রকার স্থিতি ( দেশভেদে 

অন্দাংশ-ভেদ ) জহ/ পুথবীর কত ও ঠাহার সছিত সম্বন্ধ থগোল ও 

দৃগ গোল, ফ্রব যষ্টির উপ্ম্থ ন'«কা॥। এরূপ ভাবে বীধিবে যে, তাহা- 
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' দ্রিগকে ঘুরাইয়! নানা গ্রকার ক্ষেন্ত্র প্রদর্শিত হইতে পারে। ক্রাত্তিবৃত্ধ, 

বিষুবদ্ব, বিষণ্ন প্রভৃতি অক্ষাংশ ভেদেও অভিন্ন, এজন্য ইহা্দিগকে 

ধব যষ্টির সহিত দ্টন্ূপে বন্ধন কাঁরবে ইহাই শাস্করের বলিবার 

উদ্দেশ্য | 

এইরূপ গোল-যন্থ চিত্র অস্কিত করিয়া দেখাইবার উপায় নাই । পাঠক 

দিণেচনা পুন্দক কণিত 'নয়মে গাপ বাধিজ়া লইবেন। 

“দানীং সবিশেষ মাহ 

পর্ববাপর* লিরচয়েৎ দশম গুলাখ্যং 

বাম্যেতরঞ্চ বিদিশো ব্লয়দ্বয়্চ | 

উদ্ধাধ এবগিহ রভচ ত্গমেত- 

দাবেন্ট্য ভিত্যগপরং দিতি লং তদর্ধে ॥৩। 

একং পুরাপিবমহ্ার যামোকিরত তথা কোণ বুছদ্বয় মেবং বত্ত- 

১৪ মুদ্দাধো কপ মাবেশ শ্পাদ্ধে বত্তং শিতিজাধাং নিবেশয়েহ | তত্র 

(ম্োত্র-বত্ত উতর ক্ষিতজঞাদুপরি এলাশার এক প্র! চিহং কাযাং 

“ক মিতিজদপোহন্তৎ | 
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সম মণ্ডল (11109 16111081) নামক একটা পূর্বাপর বৃত্ত ও যামো- 

স্তর বৃত্ত (0107012)) নামক একটা দক্ষিণৌত্তর বৃত্ত ও দুইটী কোণ বু 

এই চারটা বদ, *বন্বস্তিক” নামক স্থানে উপর শীচ ক্রমে সংস্থাপন 

করিয়া! বন্ধন করিবে! এই বন্ধনের ১৮৭ অংশ অন্তর ও "অধদ্বস্তিক" 

নামক স্থানে এই চীগিটা বুন্ত বন্ধন করিবে । তিত্গর সকণ গুঞর উপর 

নীচ বন্ধনের দিক মধাস্থণে বে্টন করি শিতিজ নামক এ 

(00,,0)) বদ্ধণ করিবে রে সি জন মিহি, "মা যামোতত 

যে)? লি নর রী ২ ১ রা র 

বডি ০৪ ওতিরন ১ হার বু হু 5 ন্ইেনবাখা ৫ 

্সিতিভ বৃত্ত । 

ইদাঁনী মুন্সও৭ মাহ 

পূর্বাপরাপতজমংগমখে) 9 নং 

বাঁস্যে ফান গলগবৈ কিতি ভাদধঃস্থে। 
রা ৬. . / শি 

সৌম্যে কুজাদুপরি চাক্ষণনৈ প্রুণে ভ- 
পা 

1410০ মর টা 2. ২ / 

দুন্ুগুলং দিনশিশো? ছয়রাদ্বনার || 

সমবৃত্ত'গিডিজয়ে। যো পুর্ধাপরৌ মংপাতে। ভয়ো বৰ (িহয়োশ 

সক্তং যন্সিবধাতে হদন্সগুগনংজ্ঞম। দিন-কাধ্ো বাদক্ষণে 

তদৃবশেন তবত;। 



গোলবঙাধিকারঃ ৩5 

সম মণ্ডল-নামক, পুর্ব-প্রদশিত পুব্বাপর-নত ৭ শিতজ-বনের 

এইস্তানে সম্পাত হইয়া থাঁক। পুর্বদিকের সম্পাত পুর্ক স্বস্তিক ব| 

প্রব্বচি*, নামে এবং পশ্চিম দিকের সম্পাত পশ্চিম ম্বস্তিক বা পশ্চিম- 

চঙ্গনামে অভিছিত। 

“উত্তর সম প্রান” নামক শিতিজ নত্তের উত্তব চিহ্ন (২০70- 
110111)61 190115) কইতে অনাংশ তল্য উপবে, ষাম্যোত্তর বস্তে 

উ্কর-ঞ্রব ও দক্ষিণ সম স্থান” নামক ক্ষিতিজবুত্বের দক্ষিণ চিহ্ন 
/)010) 90110000110) ₹ইতে অক্ষাংশ তুলা নীচে যাম্যোত্তর 

[৭ দক্ষিণ ঞ্রুব চিহ্ন করিবে। যাষ্যোন্তর নুত্বপ্ধারা গোল ছুই 
শগে বিভক্ত। পূর্বভাগের নাম পৃর্বকপাল ৭ পশ্চিম ভাগের নাম 
পশ্চিম কপাল । 

পূর্ব চিহ্ত, পশ্চিমচিত, উত্তর পরব ও দক্ষিণ ফ্রব এই চারি বিন্দুতে 
সংযুক্ত করিয়া উন্মগুল নামক বৃত্ত বন্ধন করিবে। উন্মগুল বশতই দিন 
খাতির হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার কারণ যথাস্থানে প্রদপিত হইবে। 



১৩৪ পিদ্বান্ত-শিরোমণিঃ 

চিত্রে “উস* উত্তর সম স্থান, “দস” দর্িপসম স্থান *উঞ্চ* উত্তর 

ব, শা”? দক্ষিণ খুব "খ)? খস্স্তিক, "অ+? অধঃস্বস্তিক, ইহাদের 

উপরিগত বৃত্তের নাম যাম্যোসব বুক! এই বৃত্তে সম স্থান হইতে এবের 

অন্তর অক্ষাংশ, ধরবদয় ও পূর্ব পশ্চিম চিন্নগত বত উন্ম ৫ুল। 

ইদানীং বিষুবন্মগ্ডণ মাহ। 

পূর্বাপরন্বস্তিকয়ো বিলগ্নং 

খম্বস্তিকাদরফিণতোহদ্ভাগৈঃ 

অধশ্চ তৈরুত্তছে াইন্ি তং 

নষ্ট্যাত্র নাড়ীবয়” পিদর্য।হ ॥ ৫) 

তয়োরেব পুব্বাপর সংগাঠদো বিজগুং তথা যামোত্ব রবে 

খন্বস্তাম্তকাদ্ দর্সিণতে'ইধ, স্বান্তক! ছুতরতোহক্ষাংশাস্তরে 

বত্তং নিবধ্যতে ৩৭ খিযুবদৃবুম' 

পৃথিবীর যে শিন্দুভে দশক অবস্থিত সেহ বিন্দু হইতে আশ্থ উদ্তোলন 

করিলে উহ্া গোলে যে বিন্দুতে সংলগ্র হয় তাহার নাম খন্বতিক 

(4000) ) এ লম্বরেখা অধোভাগে বদ্ধিত করিলে গোলে যে বিশ্ব 
সংঙগ্র হয় তাহার নাম অধূন্বান্কক। (8101) পুর্বস্বপ্তিকে (15451 

(0001170) 1১0101) পশ্চিম প্বান্তকে (০৭ (00007041001) 

এবং খম্বপ্তিক হইতে অক্ষাংশ 114001045) তলা দশিণে, আধ; 

্বস্তিক হইতে অক্ষ।ংশ তুল্য উত্তরে, এগ চারিটী স্থানে ধিবুবদুবত্ত বন্ধ" 

করিবে। বিধুবদধত্তকে ৬০ সমান ভাগে বিভ্তত্ত করিলে, গ্রতিভাগ দ ৪) 

তাহার এক এক ভাগকে ৬* সমান ভাগ কগিণে প্রতিতাগ পল ইত্যাদি 

হইবে। এই বৃত্তে নাক্ষত্রিক কানের (১100118] 100০) নাড়ী অর্থাৎ 



গোলবন্ধাধি গারঃ ১৩৫ 

“পির পরিমাণ অবগত হওয়| যায় এজগ্ঠ ইার ত'পর নাম নাডাবলয়। 

(15180 17) উপারগ্ক চিত্রে বধু” নামক বৃত্তটী বিধুবদবৃন্ত । হই ৪২৩৩ 

গন্বন্তিক বা অবতস্থস্তকের অন্তর অক্ষাংশ । 

ইঙ্গানীং দঙউ যণ্ডল মাহ__ 

80588 
তএোতং ঠ্থং দৃগবলয়ং তদন্তঃ | 
কৃত! টা? ম্য চ তত তত্র 

৮০ 

নয়ঃ 2হে, গচ্ছ।ভত যত্র বত্র ॥ ৬॥ 

খন্বাপ্তংক চাধ: দৃশ্থিকে ঢান্তঃ কীলকো কৃহা হয়ো; গোতাং শ্রধং 

ধগ বলড়ং কাধাম্। তি, পুর্বণহভেভাঃ কর্ধচমানং কাধ)ং। যথা 

খগোলান্ত এরমত। বদ্যৈক এব গ্রহগোল স্তদৈক মেব দৃঙ মগুলম্। 
য| যো গ্রহো য্ধ যন্ত্র বর্উতে *স্ত ওস্োপরাদ থেব পবিভ্রাম্য বিন্য্ত 

“ঢ্যাগনাদিকং পশনীয়ম্। অথদা পৃথক পথগঞ্জো দু অগুণাঁনি 

রয়ে । ভঞআইমং বিত্রিভ লদস্য।  তচ্চ তৃকৃক্ষেপ-মণ্ডপম্। 

একটী বৃত্তের ১*৮ অ'শ অন্তরিত স্থানয়ে ছি করিয়া পহ ছিদয় 

+্ান্থপ্তিক (খন্বস্তিক) ও অধঃন্বম্তিকে বিগ্তশ্ত কীপ (খুটী) দ্বয়ে এএপ ভাগে 

সংলগ্র করিয়া! দিবে ষে,বুন্তটাকে গোলের ভতরে হচ্ছান্তর্ূপ থুরাণ 

যাহতে পারে। এহ' বৃত্তটীর নাম দৃগনন্ত। (6111) গ্রহের উপরে এই 
নত্বটী াপন কবিয়। গোল কেন্দ্র হইতে গ্রচন্থান, এই বুত্তের ষে স্থানে দেখা 

দা) সেই বিন্দু হইতে খন্বন্তিক পধাস্ত গ্রহের নতাংশ (60511011096) ও 

|ক্গতিজ পর্যাস্ত উদ্নতাংশ (41111006) | এই বলয়ে (বৃত্তে) নতাংশ 

উন্নতাংশ, দিগংণ (01022100010) প্রভৃতির দশন হয়,' এজন এই বুদ্বটা 



১০৬ লিদ্ধান্ত-শিংরামণিঃ 

দৃগ বলয় বা দৃগবৃত্ত নামে আভছিত। চিত্রে “হোরা* নামক আছোরাত্র- 

বৃত্তে "গ” গ্রহ স্থান। ইচ্ছার উপরে “দৃব* নামক দৃগবৃত্ত সঙ্গিবিষ্ 

হইয়াছে। “থ গপ নতাংশ, ম্িতিদ ও "গ* স্থানের অন্তর উন্নচাংশ, 

দৃগ্ বৃন্ত-ক্ষিতিজের সংপাঁত হইতে সম মগুল পর্যান্ত ক্ষিতিজে [দগংণ। 

অথ বিশেষ মাহ__ 

জেয়ং তদেবাখিল খেচরাণাং 

পৃথক পৃথগ বা রচয়েভথাঁফৌ । 
দৃঙ মগডলং বিত্রিভ লগ্রকম্য 
দুকৃক্ষেপ বৃভাখ্য মিদং বদন্তি ॥ ৭ ॥ 

বাখাত মেবেদম্। 

একটা দৃগবৃত্তই সাঁঙ্টী গ্রহের উপর এ সুরমা গ্রহণ গণনায় বাবহ 

বিত্রিত লগ্নের উপর পর্যযায়করথে স্থাপন করিয়া সাঠ গ্রহের ও বিভ্রিভ 

লগ্নের নতাংশাদি জানিবে। অথবা পুথক পৃথক আটটা দুর্গন্ধ করিবে। 

বিশেষ এই যে, বিব্রিভ লগ্নের নতাংপ দালিবার জন্য যে দুগ তের 

ব্যবছার হয় তাহার নাম দৃক্ক্ষেপ মণ্ডল বা দূকৃক্ষেপ বৃ্। দুকৃক্ষেণ 

বৃত্তের পুষ্টকেন্ত্র (1১010) লগ । এজন্ত দৃকক্ষেপবৃত্ব, ক্রাস্তিত্ত্ের উপরে 

লন্ব (1১0110600100171) হইয়া থাকে । অন্ত দৃগ বত, ক্রান্তবুতে ল্থ না 

হওয়ায় দৃকৃক্ষেপ-বত্তের পৃথক সংজ্ঞা হইয়াছে। 

ইদ্দানীমেবং থগোল মুক। দগ গোল মাহ__ 

বদ্ধ। খগোলে নলিকাদ্বয়ং চ 

ধ্বদ্য়ে তন্নলিকাস্থ মেব। 



গেঁলবন্ধাধিকাঁরঃ ১৩৭ 

বহিঃ খগোলাদ, বিদধাত ধীমান্ 

দুগ গোল মেবং কিল বক্ষ্যমাঁণমূ ॥ ৮ ॥ 

ভগোলরৃতৈ? সহিতঃ খগোলো- 
দুগ্গ গোলসংজ্জে'হপমম গুলাদৈো/ | 

দ্বিগোলদাতং খল দুশ্যতে হত্র 

ফেরৎ হি দুগ গোল মতো বদন্তি ॥ ৯ ॥ 

কম্মিন খাগাঁলে কবঠিহা গা মালকাদহ বদ্ধ তন্নপিকাধারমেব 

খগোলাহাহ কুগুগতয়ান্তবে দুগ গোলং রচষেহ। কথিতঃ থগোল-বৃতৈ- 

বর্ষ) মাণৈ ভগে!ল বইঃ জ্রান্তি বিম ওল! দো ধো নিবধাতে স দূগ, গোলঃ 

কথমসা দ্গ গোল সংন্ঞেতি হদগমাত। দ্বেশোল-জাতমিণ্যাদি। যাতাহগ্রা 

কুজ্যা সমশক্কণ দাখ-ক্ষেজাণি ছিগোল জাতান | ভগোগ বৃত্তে খগোল- 

মিলিঠৈস্তাগা পদাস্তে | ভিএ-গোদ-বন্ধে সমাঙনোপপদ্ান্ত হতি দৃগ 

গোলঃ কৃত: | 

তি থগোল দুগ্গোল বথো। 

গোলের বাচিরে কব চিরে দুটা নিকা-স্থাপন করিয়া নলিকার 

সরছত বক্ষামাণ প্রকার দৃগগোল বঙ্গ কাববে। 

ক্রান্তবৃত্ত বিমগুল প্রতি ভগোঙল-45 সকল, পূর্বকিত থগোল 

[ন্তের সাহত একত্র বন্ধন করিগে দবিগোলজাত গত সকল দৃষ্টি গোচর 

হয়, এজন্য খগাল পভ ও ভাগাণের একত্র শষ জাত গোলকে 

বৃগঙ্গোন বগে। 

ইদানীং ভগোল বন্ধ মাহ-_ 

যাম্যে ত্তরক্ষিতিজবৎ স্দৃঢ়ং বিদধ্য। 

দাধারবৃত্তযুগলং গ্রুবযষ্টিবদ্ধমূ। 



১৩৮ সিদ্বান্ত-শিরো মণি? 

ষটন্্য মত্র মমম গুলবৎ তৃতীয়ং 
শাড্য|হ্বয়ং চ বিবুব্দবলয়ং তদের ॥ ১০ ॥ 

যথা খগোলে ক্ষিতিজ্ং যাম্যোত্তরং চ তদাকারমপব মাধার-নুওদ্ং 
রবযষি্ং £লা তহপর্ধা্ৎ ভূ তীয়ং সমমগুল/কারং ঘটা-বষ্টা। চাঙ্চত' 
কার্ধযম্। তনাড়ী-বৃং বিযুবদ্ গন্ত-সংঙ্ঞং চ। 

যেবগ থগোলে যামোত্তর 19 « ক্ষিতিজ স্থাপিত হইয়াছে। 
ভগোলে € মেইরূপ ভাবে দুটি বৃ খাধিবে উহবাদিগকে আদার বুদদয় 
বলে। ইহাদিগকে আধার ক'রয়াই অগ্যবৃন্ত নিচ বাঁধাহইবে। এইট না. 
্য়ের উপার ১* সমান ভাবে হন্ধিত মম মণ্ডণের হয পুর্নাপব একট' 
রত্ত বাধিবে, তাহার লাম নিষুবৃন্ত বা নাডাব৫| 

ইদানী' ক্রান্তিপ মাঠ-- 

ক্রান্তিরন্ত বিধেয় গৃহাঙ্কং ভ্রম- 

ত্যঞও তাঁনু*চ ভাদ্ধে কুভা ভানুতঃ | 

ত্রান্তপাতঃ প্রতীপং তথা গ্রস্ষটা; 

ক্ষেপপাতিনচ তৎস্থানকান্ন্কয়েৎ ॥ ১১ ॥ 

অথাগত *ৎ প্রমাণ মের রং কৃতা তত্র মেঘাদং প্রকজা দ্বাদশ 

রাশয়োহ্্যা; | তত্ররাস্তিবশ-সংক্রম। তন্মিন বৃত্তে রবি ভ্রমতি। তথ। 
রবে ভাাস্রে ভূভাচ। তথ! তত্র ক্রান্তি পাতে! মেষাদেবি লোমং ভ্রমতি। 
তথা এছাণাং বিক্ষেপ-পাতা: প্স্ছুটাঃ বিলোম" ত্রদস্তি। অতঃ ক্রাস্থি- 
গাতাদীনাং স্থানানি তত্রাঙ্ক্যানি। 

একটা বৃত্তে সমান ছ্বাদশ তাগ (িহ করিয়া, বক্ষামাণ রীতিতে বন্ধন 
করিবে। তাহার নাম ক্রান্তি-বৃও। (1500০) ক্রান্তি বৃদ্ধ হয ও 
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স্্য হইতে ৬ রাশি অস্ত্রে পৃথিবীর ছাঁয়া ভ্রমণ করে। এই ক্রান্তি বৃত্তেই 
বিলোঁম গতিতে ক্রান্তিপাত ও ক্ষ ট-বিক্ষেপ-পাত ভ্রমণ করিয়া থাকে । 

এজন্ঠ ক্লান্তি ব্বতে ক্রান্তি-পাত ও শ্রহগণের বিশ্ষেপগাত-স্থান পৃথক্ 

পথক্ চিহ্নিত করিবে। 

ইদানীং ক্রান্তিবত্তস্ত নিবেশন মাহ-- 

ক্রান্তিপাভে চ পাতাদ্ ভষট-কাঁন্তরে 

নাঁড়িকারৃভলগ্রং বিদধ্যাদিদমূ। 

পাঁতত্তঃ প্রাক ত্রিভে দিদ্ধভাগৈ কদগ্- 
দঞ্ষিণে তৈশ্চ ভাগৈ নিভাগেহপরে ॥ ১২ । 

ক্রাস্তিপাত চিঙ্গাত ষড় ভিহস্তরেহন্চ্িতং কাঁধ্যম্। তে চিহ্ছে, 

নাডী-বুবেন সংসন্তে কৃত! পাহ-চিহ্া?গ্রত স্্িভেহস্তবে নাডীবৃনাদ্- 

ভাগ-চভ্ুবিংশতোাত্তরতেো যথা ভবস্কাপর-বতাগে ব্রিভেহস্তরে দঙ্গি ণতশ্চ 

তৈভাগৈ থা ভবতি তথ! ব্রীয়াং | 

ক্রান্তিপাত-চি্ন (10১00701001 01 ৯7০৯) হঠতে ৬ রাশি অন্তরে, 

অপর ক্রান্তি-পাত-চিভ 01081110101 01 170016) করিয়া এই চিহ্ন দ্য়ে 

বিষুবদ বৃত্তের সচিত ক্রান্তি বৃত্ব, বন্ধন কবিবে। এই ক্রাস্তি পাত দর 

(151010১1151 010) হইতে উদর গোলে তিন রাশি অন্তরে, যাহাতে 

বিষুবদ্বুক্ধ হইতে পরমক্রান্তি (ভাস্করোও ১৪ অংশ) তুল্য উত্তরে 

থাকে ও দক্ষিণ গোলে ভ্রান্তি পাত হতে তিনরাশি অন্তরে, পরমক্রান্তি- 

তূর্য দক্ষিণে থাকে, সেইরূপে ক্রান্তিবৃত্ব বন্ধন করিবে। | 

ইদানীং বিমওলমাহ-- 

নাড়িকামণ্লে জান্তিবৃন্তং যথা! 

ক্রান্তিরুর্তে তথা ক্ষেপরৃততং স্যাসেৎ। 
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ক্ষেপরৃতং তু রাশ্যঙ্কিতং তত চ 

ক্ষেপপােরু চিহ্নানি কৃত্বোক্তবৎ ॥ ১৩ । 

জরান্তির€ম্ত বিক্ষেপবৃভ্ত চ 

ক্ষেপপাতে সমড ভে চ কৃ যৃতিগ্। 

ক্েপপাতা এ £? পৃষ্ঠ 5ম ত্রিভে 

কেপভাগৈঃ ক্ষ টেঃ শৌমামাম্ো ম্যাসেহ ॥১৪| 

শা্রকর্ণেন ভক্তা স্িভজাগুণাঃ। 

নাঃ পরক্ষেপভাগ| গ্রগণা” ক্ষটাঃ। 

ক্ষেপরৃভানি যপ্র!ং বিদধ্য।ৎ পুথক্ 

বম্বরৃতি ভমন্তান্দুপর্ধা গা? ॥ ১৫ | 

অন্ত শ্রোকস্থ সমঠন্ত বাথানমূ। যথ। ঞাগ্তবত্তং পথক কহমেবং 

বিমগুল মপি বাণ্তষ্কাং গৃথক্ কতা তত্র মেষাদে বান্তং প্ষটং গ্ষেপপাতং 

দত্বাগ্রে চিক্তং কার্ধাম্। অথ ক্রান্টিবুদস্ত বিম এশা 5 ক্ষেপপাত-চিছয়োঃ 

ংগাতং কৃত্া তম্মাৎ বড়ভান্তেহন্যংচ সংপাতং কৃত্ব। ক্ষেপপাতাগ্রত 

ভ্রিভেহসরে ক্রান্তিলভ ছ ভরত: স্ব টৈঃ ক্ষেপভাগৈঃ পুঠতশচ জিভে হন্তবে 

তৈরেব ভাগৈ দরক্ষিণতঃ স্থিরং রৃত্ব। বিমগ্ুলং নিবেশনীয়ম। অথ 

পঠিগ্কা বে বিক্ষেপভাগা স্তে রিজ্্যাগুণা; শীঘ্র কর্ণেন ভা: স্ক টা জে়া?। 
অত্রান্ুপাভ: যদি কর্ণাগ্রে এহাবস্ত শি ব্রিজ্যাগ্রে কিযন্ত ইতি। 

যাত়ো ভগোলে ত্রিঙ্গোৰ ব্যাপাদ্ধম। এবং চক্ধাঁনীনাং ষড় বিমগুলানি 

কার্ধ্যাণি। স্বন্ব-বিঘগুলে গ্রচা ভ্রমন্তি। 
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১০০১ 
মতে টি, ই 

2 রা 

৩ রে হি 

রঃ লি রঃ রঃ ৬ . 

জা ২৮ পা প্ ঠা 

এ 

বিযুবদ)ছে্। সহি যেখপ পান্ত্ি, তি হছে, সেইকন জাস্তি 

বুত্ডের সহিত শেপন্ত জাত মাত ()11,10,1 1১17: বাধিবে। 

ক্ষেপবৃ্তে স্বাশ রাশি অফ্িত কাদে পগরুছেও কেপণাও চি 

করয়া এই চিহে জ্রান্তিতন “ বিগেপ বগম ংযোগ (৯০০) করিয়া 

বাধিবে। ক্ষেপপাত (০110) 1010৩) চিহ হইতে ৬ রাশি অন্তরেও 

ক্ষেপগাত [চি (১9011) 0৭৮9) কদি তাহাত৩ শেপবৃও ও ব্রাস্তি 

বৃত্তের সংযোগ করিয়া বধবে। ক্েপপাতহ১০? মনু তিন রাশি অস্তবে 

ক্রান্তি বৃত্তের উত্তরে স্কট খপাংশ মত অন্তরে যাহাতে (খিমগুল নিবেশিত 

হইতে পারে ও ক্ষেপপাঠের 9৮ ভাগে ঠিন রাশ অন্তরে স্কুট কেপাংশ 

মিত দক্ষিণে যাহাতে বিম গুল থাকতে পা, সেবূপে বষগ্ডণ বাধিবে। 

এইক্পে চন্ত্রাদি ৬ ছয় গ্রহের ৬ ছস্টা |বমগুগ বাঁধবে। 

পূর্বে যে বিক্ষেপাংশ পঠিত হইয়াছে, তাহাকে ব্রিজ্যাদ্ার| গুণ কগিয়া 

শানকর্ণদ্বারা ভাগকরিলে প্ুটক্ষেপাংশ হইবে । কেবল ্্যই ক্রান্তি- 
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বৃত্তে ভ্রমণ করে। চন্ার্দি অন্ত নকলগরহ নিজ নিজ বিমগলে ভ্রমণ 
করিয়া থাকে । চিন্ধে বিমগুলস্থ গ্রহবিষ্ব হইতে ভূকেন্দ্র পরাস্ত বিশ্বীয়- 
কর্ণ, শীঘ্বকর্ণাগ হইতে বিশ্বীয়কর্ণাগ্র পর্যান্ত মধাম বিক্ষেপ, প্কুট্থান 

হইতে বিশ্বীয়কর্ণসক্ের অন্তরস্ফুট বিক্ষেগ। 

ইদানীং ক্রাস্তিং বিক্ষেগং চাহ। 

নাঁড়িকামগুলাৎ তিধ্যগঞাপম? 

ক্রান্তিবৃন্তাবধিঃ ক্রান্তিরুন্তাস্ছরঃ 

ক্ষেপরভাবাপস্তিধ্যগেবং স্ক টো- 

নাড়িকারূুভখেটান্তরালেইপমঃ ॥ ১৬। 

্রন্তিগে য" স্ফুটগ্র্থানং ভঙা নাভীাৎ তির্যাগস্তর" সা 

পস্তিঃ। অথ বিমণ্ডলে ঢ যং থতস্থানং তশ্ ক্রান্তবু বাদ যং তি্্যগম্থরং 

সবিঙ্েপঃ। অথ বিমগ্ডুলগ্ঘ-গা্চমা শাড়ী বাদ যৎ তিগাগন্তরং সা 

ফুটা ক্রান্তিঃ। 

রান্তিবৃন্ধে যে শ্যউগ্রহস্থান, তথ। হইও বিষুবদ্ব্ডের যে লঙ্বরূপ অস্থুর 

তাহার নাম ক্রান্তি। ব্রন্তি, অপম নামেও অভিহিত চয় 

ক্ষেপরদস্থ-গ্রভবিষ্ব হইত গান্তবুত্তের যে "স্বর্ণ অন্তব তাহার 

নাম শর। ইহার নামান্তর বিক্ষেপ। 

ক্ষেপবৃত্তস্থ গ্রহবিন্থ £ইচে শাড়ী পত্তের যে শ্দুরূপ অন্তর তাহাকে 
ক্ষটাপম বা "্বটক্রান্ত বলে। গ্ববর্তি চতে *ক্ ভ্রান্তিবৃ বিমগুলের 
ংপাভদয়। এপি বমণ্ুলন্ত গ্রহবিদ্ব। “ক?” বিষ্বোপরিগত 

কদর্বপ্লোত-বৃত্ত। “গ” স্ুট গ্রচস্কান' প্বিগ” শর “গশ হইতে 

বিষুবন্বত্ত পর্যান্ত ক্রাস্তি। *বি” হঠতে বিধুবদ্ধ তত পরয্ত টক্রান্তি। 
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ইদানীং ভ্রণন্তিপাত মাহ-- 

বিষুবৎক্রীন্তিবলয়য়ো; সংপাতঃ এান্তিপাঁতঃ স্তাৎ। 

তদ্ভগণাঃ দৌরোক্ত] ব্যস্ত! অধুতত্রয়ং কলে ॥ ১৭ ॥ 

অয়ন চলনং যদুক্ত€ মুগ্জালাগৈ স এবায়ং। 
তৎপক্ষে তদ্ভগণাঃ কলে গোহঙ্গর্ত নন্দগোচন্দ্রাঃ ॥১৮। 
তৎসংজাতং পাতং ক্ষিপ্ত থেটেইপমঃ সাধ্যঃ | 

ব্রৃন্তিবশীচ্চরমুদয়] শ্চরদললগ্রাপমে ততঃ ক্ষেপ্যঃ ॥১৯॥ 
ক্রান্তযরং পাতঃ ক্রাংন্ত-পাতঃ। পাতে! নাম সংপাতঃ | কয়োঃ 

বিধুবং-ক্রাস্তি-বলয়য়োঃ। নতি তয়ো মেফাদাবেল সংপাতত। কিন্তু তষ্টাপি। 

চল অন্ত 1 থেংম়নটউদনহগ 5 আদিদ্ধ সত এবাবলোমগপা ক্রান্তি- 

পাতন্ত ভাগ!ঃ। মেষাদেঃ পষ্উত স্তাবদ হাগাছরে কান্তি বুধে বিষুবদ্- 

বৃত্ত, হগুমিতাগ১। নহি জ্রাস্তিগাতা শান্ত বং শুকাণহ | প্রতা- 

ক্ষেণ শক্তোপঞ্দাড়ীৎ। উপলান্ধ প্রকার হতে বনাভ তি কথং বক্ধ- 

গুপ্াদিিনিপুদে বপি নোক্ত হতি চেহ। হতনা হৃমন্জাৎ হৈ নোপজক।:। 

হান শহুত্বাং সাম্প্রর্তহকৈ রুণক,ঈ;1 অভএব ৩ষা গতি রম্তীত্াব- 

এম) যগ্েব মন্গপলক্দোহপি সের সিদ্াস্তোল তাদাগম-গ্রামাণোন 

তগধ-পরিধ্াাদিবত কথ তৈ লোক? সত্য অহ গণিত-হ্ন্ধ উপপত্তি- 

মনেবাগম-প্রমাণম্। তিঠি মন্দাচ্চপা ততভগণ!£ আগম প্রামান্যেনের 

কথং তে কুত্তা হাতি *চ বগুখাম্! যানোথ বিক্ষেগাভাব-স্থানানি 

হানোব পাঠস্থানানি! ৭দ্ধ তেধাং গতি রপ্তি নাপ্তি বেতি সন্দিগ্যূ। 

তত মন্দোচ্চপাতাঁনাং গতি রপ্তি। চগ্রমন্দোচ্চ পাত বদিভানুমানেন 

সিদ্ধা। সাচ কিয়তী তদুচ্যতে। ষৈ ভগণৈ রুপলবি-স্থানানি তানি গণি- 

তেনা গচ্ছন্তি তদ্ভগণ-সংভবা বাধিকী দৈনন্দিনী বা গতি ভ্েয়া। 



১৪১ পিদ্ধান্ত-শিরোঁমণিঃ 

নম্বেবং যদ্যনৈরপি ভগণৈ স্তান্যেব স্থানা ন্যাগচ্ছন্তি ওদা কতরন্তা গতেঃ 

প্রামাণমূ। সতাম্। তঠি মাপ্রতিকোণণনব্ধাগসারিণী কাপি গতি 

রঙী-কর্তপা!। যা! গুন মহা কালেন ম$দন্তরং ভব্ষ্িত তদা মহ- 

মাতমহ্থে। ব্র্গুপু দানাং সঙানধন্মান এবোংপতস্যহ্ে। ভে তদুগ- 

জান্ধানসাগিতীং গাঁও মুর র*) শান্তাণ কারিষাস্ত। আচ এশা গণিত 

স্ান্ধা হহামতিসতি ৪৬৩ সন্গনানস্তহত বনে | তং 5 যা5 1 ডিতা 

ইমা ক্রন্ত পতনা হণণাতকনে আনত 5 ভার হস কাত। 

তথা মু্াণাদো ধর তত টথন পুত) এবি 050 0 গেছ 5, 

নন্দ-গে। চন্দ ১১০৬, ডহখধাতর জখম ষ বা তত বা হিপ তন বুদ 

যেংংলা নিখুণে বা ৮৭ তদত দ অব আটা পাত 25 তৎ 

[বলোদ? ং জা্তপা ঠা গ্তে হাকিণা জাগ্, সাথাং। 

[খধুণদ, ও 9 আহ সু এর সঙ্ততিণ শান জাপা ২ 10) 

[1001071 10015) এগ ত হইতে জস্তর পারমৃত নিদিষ্ট ₹ম এতই 

ইহাকে কান্তাত বনে | হগওএগ্ধীতের দত বিলোন গা ততে ক্র 

পাতের তগদ কোন অযুত এহাডিল ৩5 ভগ ভানহ কহ যুগে 

ভান] নিত বাঁধি গতি, লয় ববলা। 

মুত (117 বে জু এসে নষ্ট বাতিল গাছ এই 

ক্রান্তিপাতেরহ গত উিহারের মতে একক জান্তা ভগণ 

১৯৯৬৮৯। (বাধিকশতি বিবনাঁদি ৫৯ না) 

কন্পের ক্রাংন্তপাতহগণ হংতে অনই্টকাগে যে অয়নাংন সদ হয়, 

তাহা শিরয়নগ্রহে যোগ কারয়া সাংনগ্রঃ মাধল ক ববে বং সরখগ্রহ 

হইতে ভ্রান্তি সাধন কারবে। এাস্ত হহতে চরকাল,। 15.*য়কাল 

এভূতি শিরাপত হয়, এভান্তা চরকাণাদ সাধনে নয়েনগ্রা ৭ পাত 

যোগ করিতে হয়। পরব চিত্রে “বধু” বিষুবদ্ স্ব ক্রাতি। এ বৃত্ত! 



গোলবন্ধাধিকারঃ ১৯ 
“মে” এবং “তু তাহাদের সম্পাত-য়। “গ” গ্রহস্থান-চিন ইহার 
উপরিগত ক্রব-প্রোতবৃত্তে "গ” হইতে বিষুব্দ্ বৃত্তের অস্তর ক্রান্তি। 

শন্তব। 

ভাঙ্করাচাব্য এই ক্রাস্তিপাত-বিধয়ে বাসনা-ভাষ্যে লিখিক়্াছেন, রঙ্গ 

গুপ্ের সময় পর্যন্ত ও প্রাচীন -সিদ্ধান্তকার গণের ক্রান্তিপাতের গতি বিষয়ে 

ভান ছিলনা । ইহাতে বুঝ! বায়, ব্রহ্মগুপ্ের পরবন্তি ও ভাস্করাচা্যের 

পূর্ববর্তিকালে অয়নাংশের গতি নিন্ধপণ করিবার জন্ত, জ্যোতির্বিদ্গণ 
চেষ্টিত হন। এবং ন্ুর্ধাদিন্ধান্তে “ত্রিংশৎ কৃত্বো যুগে ভানাং» 
ত্যাদি কয়টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়। ইহ, যে প্রক্ষিপ্ত, তাহার গ্রদাণ কাশী 
কৃছন্ন কলেজের জ্যোতিষাধ্যাপক মা! মহোপাধ্যায় বাপুদেব শান্তি, ছি, 
মাই, ই মছোদয় দেখাইয়াছেন ঘে, ব্রিংশং কৃত্বো যুগে ভানাং ইত্যাদি 
কয়টা শ্লোকের পূর্বে শঙ্ুচ্ছায়। মাধনের উপার__ 

শঙ্ু-চ্ছায়া-কৃতি-যুতেূ'লং কর্ণোহ্ত বর্গতঃ | 

প্রোজ ধ্য শঙ্কু-কতিং মুলং ছারা শঙ্কুবিপর্ধায়াৎ। 
৪ রা 



১৪৬ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

এই ক্লৌফের পরেও "এবং* শঙ হার! পূর্বোক্ত ছা! বিষয়েই বিধুবতী- 

ছায়া সাধনেয় উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। 

এবং বিষুবতীশ্ছায়! স্বদেশে য! দিনার্দজ| | 

দক্ষিণ তুর-রেখায়াং স। তত্র বিধুবং-প্রভা ॥ 

ইহার মধ্যে "ত্রিশৎ কৃত্বঃ গ্রভৃতি কয়টা শ্লোক প্রন্ষিত্ ইছা! সহজেই 

হাদয়লম হয়। 

ব্যাকরণের মতে বার অর্থে কৃত্বদ প্রতায় হয়, সুতরাং জিংশৎ কৃত্বঃ 

এই পদের অর্থ ক্ংশববার। এক মহাযুগে ৩০ বার ক্রান্তিপাত্তের ভ্রমণ 

হইলে এক কল্পে (সহশ্রমহাযুগে এক কল্প) তিন অধুত বার ভ্রমণ হইবে 

ইহাই ভাস্করা চার্ধ্য বলিয়াছেন যে হুূ্য্য সিদ্ধান্তের মতে এককল্পে ক্রান্তিপা, 

গতি তিন অযুত। ইহাতে বার্ষিক-গতি নয় ৯ বিকলা! দিদ্ধাস্তশিরোমণির 

মরিচি নামক টাকাকার [বশুনাথ দৈবন্ঞ এই ৯” নয় বিকণা। বাধিক 

গতি ও কল্পে তিন অমৃত ক্রান্তিপাত ভগণেরই উল্লেখ করিঘ্লাছেন। ঠাহার 

বাক্য এই- 

থাত্রথাত্রাপ্রঃঃ কলে ক্রান্তিপাত-বিপধায়াঃ। 

বস্তা অক্ক-বিলিপ্তায়। গতেঃ গ্রত্যব্ব-দর্শনাং | 

কিন্তু পরবর্তিকালে এই নয় বিকল! গতিতে সায়নগ্রই প্রত্যক্ষ হয় না 

এজন, ভ্রিংশৎ কৃত্বঃ এই স্থলে ভ্রিংশৎ ক্কৃত্যঃ এই গাঠ কল্পিত হইয়াছে। 

কুতি পদের অর্থ ২০ বিংশতি। ভিংশদৃগুণিত ক্ুতি এই অর্থে ত্রিংশংকাি 
পদে ৬** ছয় শত বুঝায়। ব্রিংশৎ কৃতি শব্ধ গ্রথমার বহু বচনে ত্রিংশং 

কৃত; পদ হইবে, কিন্ত সুর্ধ্য-সিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথ বলিয়াছেন, 

আর্ধগ্য়োগে হিংশৎ কৃত গছ হইয়াছে। ইহাতেও নিভূতি নাই, এই 

ক্রাত্তপাত, শুর্্যিদ্ধান্ত মতে ২৭ অংশ পশ্চিমে বাইয়া, পুনর্বার স্ব্থানে 



গোলবন্ধাধিকাঁরঃ ১৪৭ 

আলিবে এবং পূর্বদিকে ২৭ অংশ যাইবে, তৎপর স্বস্থানে নিরয়ণ মেষের 
আদি বিন্দুতে আমিবে। এইরূপে ১০৮ অংশে বৃত্ত, অন্য কোন সিদ্ধান্তে 
নাই, সুর্য সিদ্ধান্তে ও অন্ত কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। পৃথিবীর সর্বজই 
বৃত্ত ৩৬* অংশেই হইয়া থাকে। 

যাহা হউক এইরূপ করিয়া ৫৪ বিকল! গতি স্থির করিলেও পূর্ব 
'সদ্ধান্তকারগধ এই গতি স্বীকার করেন নাই। এবং ১০৮ অংশে ভ্রমণ- 
€তও ম্বীকার করেন নাই। 

মুগ্নালদৈবজ্জের মতে ক্রাস্তিপাতের বাধিক গতি ৫৯৮1 ৯৮ এবং 
করপ-ভগণ ১৯৯৬৬৯। 

মুঙ্গালের বাক্য এই-_ 

উত্তরতে! যামাদিশং থাম্যাপ্তাত্দন্থ সৌমা-দিগ ভাগং। 
পররিসরতাং গগননদাং চলনং কিধিতদ হবেদপমে ॥ 

বিযুবদপক্রম-মগ্ডুল-দম্পা.ত প্রানি মেষাদিও। 

পণ্চাত্লাদিবনয়ো! রপক্রমাসন্তবঃ প্রোজঃ ॥ 

রাশিত্যয়ান্তরে২স্মাৎ কর্কার্দি রনুক্রমান্ম গারদিশ্চ। 
তত্র চ পরম! ক্রান্তি প্রিন-ভাগ-মিতাথ তন্ৈব ॥ 

নিদ্দি-ষ্টাইয়নসন্ধিশ্চলনং ততৈব সম্ভবতি। 

তদ্হগণাঃ কল্পে স্্য গৌঁরস-রদ-গোহক্ক-চন্ত্র-মিতাঃ ॥ 

বর্তমান সময়ে ইউরোপীঙ্স জ্যোতির্বিদ্গণ হক্বেধ-ঘার| স্থির 
ক'রয়াছেন, সম্পাতের বাধিক-গতি ৫০-২৪। এই বাঁধিক অয়নগতি ও 
হয সন্ধাস্তেক্র-বর্ষ-মানে ৩১৫।১৫।৩১/৩১।২৪ বাস্তব-বর্ধমান অপেক্ষ। 
যেকিছুবেশী পরিমাপ ধরা হইতেছে, উভয়ের যোগে দৃষ্টির সহিত মিল 
রাখিবার জন্ত.৫৮, ৭১বি কল। করিয়া! বার্ধক-গতি মহাহছোপাধ্যাঙ বাপু. 



১৪৮ দিদবাপ্ত-শিয়োমণিঃ 

দেব শাস্বী, মহাযহোপাধ্যায় ধাকযন্ধিবেধী প্রভৃতি গ্রহণ কারা 

গিয়াছেন এবং তাঁহাদের শিষা গ্রশিষ্যগণ ও গ্রহণ করিতেছেন। বর্ধ- 

মান-গ্রচলিত-বর্ষমান অক্ষুন্ন রাখিয়া দ্গগণিতৈক্য-সাধন করিতে 

হইলে ইহাব্যতীত অন্ক পথ নাই। বর্ষমাণে ভুল রাখিয়া অয় নাংশ 
পরিমাণ বেশী ধরিলে গুক্রের মন্দোচ্চ গ্রভৃতি যাহাদের গতি ৫১১ ৭১ 

হইতে অল্প, তাচাদের যথার্থ পূর্বগতি হইরোও তাহাদের পশ্চিমগতি 

বলিতে হুয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা, অতীব হাস্তাম্পদ ব্যাপার । 

এজন্ত আমি *করণ বল্পভ+” নামক গ্রন্থে বাস্তব বর্ষমান ও বান্তব-অয়ন- 

গতি গ্রহণ করিয়াছি। 

ইদানীং বিক্ষেপ-পাত।নাহ-_ 

এবং ক্রান্তিবিমগুলসম্পাতাঃ ক্ষেপপাতাঃ স্থ্যঃ | 

চন্দ্রাদীনাং ব্যস্তাঃ ক্ষেপানয়নে তু তে যোজ্যাঃ ॥ ২৪ । 

মন্দদ্ব,টো দ্রাক্প্রতিম গুলে হি 
গ্রহে ভ্রমত্যত্র চ তম্য পাতঃ। 

পাঁতেন যুক্তাদ্ গণিতাগতেন 

মন্দন্ক,টাৎ খেচরতঃ শরোইম্মাৎ ॥২১| 
পাতেহথব। শীত্রফলং বিলোমং 

কৃত্বা স্কটাতেন যুতাচ্ছরোইত। 
চন্্রস্ত কক্ষাবলয়ে হি পাত 

স্ফ টাদৃবিধো মধ্যমপাত যুক্তাৎ ॥ ২২॥ 
তথা ক্রাস্তিবৃত্ত-বিমগুরয়োঃ সংপাতঃ ক্ষেপপাতঃ। তং গ্রে 
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প্রক্ষিপ্য ক্ষেপ;ঃ সাধ্যঃ। এতছুক্তং ভবতি। ক্রান্তিপাতঃ প্রসিদ্ধঃ। 

বথ| তং গ্রহে প্রক্ষপ্য ক্রান্তিঃ সাধাতে। এবং বিক্ষেপপাতং গ্রহে প্রক্ষিপ্য 
ক্ষেপঃ সাধ্য ইত্যর্থঃ। অথ বিক্ষেপ-পাতো মন্দস্ছুটে যত প্রক্ষিপ্যতে 
তৎ কারণ মাহ। মনদস্কুট ইতি। যতঃ শীন্ত-প্রতিমণ্ডলে মনদস্ফুট-গত্য! 
গ্রছো ভ্রমতি। তত্রচ বৃত্তে পাতোহতে। গণিতাগতং পাতং মন্াপ্ফুটে 
গ্রক্ষিপ্য ক্ষেপ: সাধাতে। শেষং স্পষ্টমৃ! 

্রাত্তিবৃত্ত ও বিমগ্ডলের সম্পকে ক্ষেপপাত বলে। বিমগ্ডলে 

নুমণকারী চন্রাদিগ্রছ্র ক্ষেপপাত বি:লামগামী। এজন্ত ক্ষেপপাত হইতে 

গ্রহের অন্তর জানিবার জন্য গ্রহে ক্ষেপগাত যে? করিতে হয়ু। 

মন্দস্পষ্-গ্রং, শীন্ব-গ্রতিমণ্ডলে ভ্রঘণকরে। কুজার্দ গ্রহের পাত ও 

সেই শীত্র-প্রতিবৃন্েই ভ্রণ কবে স্থুতরাং মন্দ-্পই গ্রহে গণিতাগত- 

পাঁতযোগ করিলে সম্পাত হইতে গ্রহের অন্তর জানাযার । ইহাকে 

বিক্ষেপ কেন্দ্র বলে। এই বিক্ষেপ কেন্ত্র হইতে শর সাধিত হইয়! থাকে। 

অথবা গণিতাগভ-মধ্যম-পাতে শীঘ্র ফল-বিলোম সংস্ক।র করিলে 

অর্থাৎ যেস্থানে প্কুট-গ্রহ-সাধনে শীঘ্রফল ধন সেস্থানে মধাম-পাতে 
বিয়োগ কর ও যেগ্থানে স্কটগ্রহ সাধনে শীদ্ব ফল খণ সেম্থানে মধাম 

পাতে শীঘ্ব ফল যোগ করিলে স্পষ্টগাত হয়। এই স্পষ্টপাতে 

পপষ্গ্রহ যোগ করিলে ও তুল্যই [বঙ্গেপ ক্ষ্ত্র হয় এবং তাহ! হইতে 

শর সাধিত হয়। 

চন্দ্রের শীপ্র-প্রতিষগুল নাই। চন্ত্রের মধ্যম-পাঁত কক্ষাবুত্তেই 

ভ্রমণ করে, স্কট চন্দ্র ও কক্ষাবৃণ্ডে ভ্রমণ করে। এজন চক্রের মধ্যম- 

পাতে স্কট চন্দ্র যোগ করিলে চন্দ্রের বিক্ষেপ ফেব্রু হয় ও তত্ধায়া চন্্রের 
শর সাধন করিতে হুয়। 
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উপপত্তি 

বিমগুলস্থ গ্রহ হইতে ত্রাস্তি বৃত্বের অন্তরের নাম পর, ইহা পূর্বেই 

বল! হইয়াছে। ক্ষেপপাত স্থানে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিমগুলের সম্পাত 

জন্য সেস্থানে শর নাই । সম্পাত হইতে তিন রাশি অন্তরে পরম-শর 

হয়। তিন রাশির পর ক্রমশঃ শর কমিতে কমিতে গ্রথম সম্পাত হইতে 

ছয় রাশি অন্তরে ঘ্বিতীয় সম্পাতে শরাভাব হয়। মূখ্য অনুপাত অনু" 

সারে শর দাধত হয়। সুতরাং সম্পাত হইতে গ্রছথের অন্তর জানিবার 

আবশ/ক। মেযাদি হইতে জ্রমগতিতে গ্রহ ও বিলোম গতিতে গ্রহ- 

পাত ভ্রমণ করে সুতরাং পাত « গ্রহ উভয়ের যোগে সম্পাত হইতে 

গ্রহের দুরত্ব জানা হয়। ইাকেই বিশ্ষেগ কেন বলে। 

মম্প4মপালবি কে। 

ূর্ববপক্ষে শাপ্র ফপ, ধন ও প্র করিলে সমতাই থাকিবে। সুতরাং 

(মস্প+শীফ) + (মপা-শীফ )।-বি কে। 

অথবা-_ 

( মন্প--শীফ ) + (মপাডশীফ) শ্বিকে। 

মম্প+ শীফ-ম্পগ্র। 

এ (মন্প+শীফ )+(মপা+শীফ )লবি কে। 

অত উক্তং পাতে ইথবা শীন্কলং বিলোমং ইত্যাদি । 

ইদানীং জ.শুক্রয়ে! বিশেষ মাহ__ 

যে চাত্র পাতভগণাঃ পঠিত জ্ঞভৃথো- 

স্তেশীঘ্রকেন্দ্রতগণৈ রধিক! যতঃ স্থাঃ। 
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বল্লাঃ হুথার্থ মুদিতা শ্চলকেন্দ্রযুো 
পাতৌ তয়োঃ পঠি তচক্রভবৌ বিধেয়ৌ ॥২৩। 
চলাদ বিশোধ্যঃ কিল কেব্দ্রুসিদ্ধ্ৈ 

কেন্দ্রে নপাতে ছ্চরস্ত যোলজ্যঃ। 

অতশ্চলাৎ পাতযুভাদ জ্ভূথোঃ 

হধীভি রাদৈঃ শরদিদ্ধিরুক্তা ॥ ২৪ ॥ 
ক্কটোনশীঘ্রোচ্চ যাতী ন্ফ,টো তয়োঃ 
পাতো ভগোলে এব পাঁতঃ। 

নমু জ্র-শ্ুক্রয়োঃ শীমে।৮৮পাত-ঘুতিং কেন্ত্রং কৃত্বা ষে। বিক্ষেপ আনীত: 

দ শীষ্োচ্চস্থান এব ভবিতু মহতি। ন গ্রহস্থানে। যতো গ্রহোহন্তত্ 

বর্ততে। অত ইদ মন্ুপপন্নমিব গ্রতিভাতি । তথ! চ ত্রন্গ-দিদ্ধান্ত'ভাষো 

জ-শুক্রয়োঃ শান্রেোচ্চস্থানে যাবান্ বিক্ষেপ স্তাবানেব যর তত্রস্থসাপি 

গ্হশ্তা ভবতি । অক্রোপলন্ধি রেব বাসন! নান্যৎ কারণং বক্ত,২ শকাত- 

ইতি চত্র্কেদেনাপানধাবপায়েহত্। কৃতঃ।  সত্যম্। অন্রোচ্চতে। 

যেহত্ত জ্র-শুক্রয়োঃ পাত-ভগণাঃ পঠিতা স্তে শাত্বকেন্্র'তগটৈ যুতাঃ সন্ত" 

স্তর ভঙ্গণা ভবস্তি। তথাচ মাধবীয়ে সিদ্ধান্ত চুড়ামণৌ পঠিতা:। অতো" 
ইল্প ভগপ-ভবঃ পাতঃ স্বশীঘ্ব-কেন্ত্রেণ যুতঃ কার্ধ্যঃ। শীস্বোচ্চাদ্ গ্রে 

শোধিতে শীঘ্রকেন্ম। তন্মিন সপাতে ক্ষেপকেন্ত্র-করণার্থং গ্রহঃ 

ক্ষেপাঃ। অতন্তলা-শোধা-ক্ষপ্না নাঁণে কৃতে শীঘ্রোচ্চপাত ঘোগ- 
এবাবশিষাত ইত্যুপপন্নম্। 

কিং চ মন্দপ্কুটোনং শীঘ্রোচ্চং গ্রতিমগুলে ঢলকেন্ত্রমূ। তৎ পাতে 
ক্ষেপ্তংযুজ্যতে। এবং কৃতে সতি বিক্ষেপ-কেন্ত্রং মনদফলেনাস্তরিতং সাং । 
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গ্রহচ্ছায়াধিকারে দিত-জ-পাতো দুটো স্তশ্চল কেন্দ্-যুজাবিত্যান্্ মন্দ 

ক্কটোনং শী্োচ্চং শীত্রকেন্দ্রং পাতে ক্ষিপ্তদ্। অত স্তর মন্দফলাস্তর- 
মন্দী কৃত মিত্যর্থ। ইতর-কেন্দ্রুস্যান্ুপপত্তেঃ। অতো মন্দ-ফলং পাতে 

বস্তং দেয়ম। যতো! হন্ছপাঁত নিদ্ধং চলকেন্তরমূ মধ্য-গ্রহোন-শীঘ্রোচ্চ- 

তূল্যং ভবতি। যত্ত, ভগোলে ক্রাস্তিবৃত্বং তৎ কক্ষা-বৃত্ম্। তত্র যদ 

বিমগুলং তত পফুটগ্রহঃ। ততস্ফুটপাত-যোগো হি বিক্ষেপকেন্ত্রমূ। অতংস্ফুট- 

পাত স্থানে সংপাতং কৃত। ততগ্্রিভেহস্তরে স্ষ,টা-কতৈ: পরম-বিক্ষে পাংশে; 

প্রাগ বছত্বরে দক্ষিণে চ বিত্ন্তমূ। তথ| ্ত্তে বিমগুলে স্কটগ্রহ- 

স্থানে বিক্ষেপঃ ন্বটবিক্ষেপেণ গণিতাগতেন তুলো দৃশ্ততে নান্তখেতাথ;। 

বুধ ও শুকরের পাঁতভগণ যাহা পঠিত £ইয়াছে তাহা গণিতের হুগমত! 

জন্ভ অল পঠিত হইয়াছে। বন্তত পঠিত পাতভগণে শীঘ্রকেন্দ্র-ভগণ 

যোগ করিলে বাস্তবিক পাতভগণ হয়। এ জন্ত বুধ ও শুক্রের গণিতাগতত 

পাতে তাহাদের ত1ৎকাপিক শীপ্রকেন্ত্র যোগ করিয়া তদারা শর-সাধন 

করিবে। 

শাঘ্োচ্চ হইতে মনম্প্ গ্রহ বিছোগ করিলে শী কেন্ত্রু হয়। শীঘ্র" 

কেন্দ্র ভগণ যুক্ত পাতে মন্দ-্পষ্টগ্রহ যোগ করিলে বিক্ষেপ-কেন্ত্র হয়। 

এজজন্ত শীঘ্বোচ্চে পাত যোগ করিয়া তছ্বারা শরান্য়ন কথিত হইয়াছে। 

অতএব শীস্রোচ্চ হইতে মন্দস্কুটগ্রহ বিয্পোগ করিয়া তাধাতে গাত যোগ 

করিলে বুধ ও শুক্রের স্কট অর্থাৎ বাস্তব গাত হুইবে। 

অত্রোপপত্তি-_ 

মল্গ+পাল্বিকে। 

বুধপ্ুক্রের-_ 

বিকে- মম্প+প1+ শীকে। 

শ্বীকে_্শীউ--মল্প। 



গোঁলবন্ধাধিকারঃ ১৫৩ 

. শীউ-_মম্প+প!1-্বাপ্তব পাত। 

শীউ-_মন্প+পা4মল্প-্বিকে। 
-শীউ+পাবিকে। 

অত উত্তং অতশ্চগাৎ পাত-যুতাদিত্যাদি। 

ইদানীং গ্রহগোলে বিশেষ মাহ-- 

গ্রহস্ত গোলে কথিতাপ মণ্ডলং 

প্রকল্প কক্ষাৰলয়ং বথোদিতম্ ॥ ২৫॥ 

নিবধ্য শীঘ্র প্রতিরূভ্ত 'মন্মিন্ 

বিমঞ্ডলং তৎ পঠিতৈঃ শরাং শৈঃ। 
মধ্যোহত্র পাতো। হ্যনদাং জ্ঞভূপ্বে!ঃ 

স্বশ-স্রকেন্দ্রেণ যুতস্ত দেয়? ॥ ২৬ ॥ 

ভগোল এব তাবদ্ গ্রহগেলঃ কল্পাঃ। তত্রক্ষট এব পাতঃ। অথ যর 
তদন্ত গ্রহ গোলোহন্তো নিবধ্যতে তদা শক যথোক্ং বিষুবদ্বৃতং ক্রাপ্চি 

[ত্তং চ বন্ধ তত্নান্ত বৃং কক্ষামগুলং প্রকল্া তত্র ছেদ্যকোকজ- 

বিধিনা শীন্ব প্রতিমণ্ডলং বদ্ধ তত্র প্রতিমগুলে গণিতাগতং পাতং 

মেষাদে বিলোমং গণযিত্ব। তত্র চহৃং কার্ধাম্। অথ ত্রিজ্্যা-বাযাপাদি- 

মেনান্যদ্ বৃতং রাশ্্কং বিমগ্ডলাধাং কৃত্বা তত্রাপি মে্ষাদে স্তং 

পাতাগ্রে চিহ্নং কৃত্ব! গ্রতিম গুল বিমগ্ডলয়োঃ পাতচ্হ্ধে প্রথমং সংপাভং 

ততো ভার্দান্তরে দ্বিতীয়ং চ সংপাতং কৃত্বা পাতাদগ্রতঃ পৃষ্টতশ্চ ব্রিভে- 

হস্তরে পরম বিক্ষেপাংতৈঃ পঠিতৈঃ প্রতিবৃন্তাহত্বরে দক্ষিণে চ বিমগুলং 

বন্যদ্যম্। তত্র মন্দস্ষট-গত্যা পারমার্থিকো। গ্রহ ভ্রঘতি । অতো-' 

মেধাদে রছুলোমং মন্দন্কটে। বিমগুলে দেয়; স তব্রস্থপ্রতিমণ্ডলাদ্ 
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যাবতাস্তরেণ বিক্ষিপ্ত স্তাব'ং স্তং প্রদেশে বিক্ষেপঃ | ঘতো বৃতত-সংপাতস্তথে- 

এছে বিক্ষেপাভাবঃ । ভ্রিভেহন্তরে পরমে। বিক্ষেপঃ। মধ্োহনুপাতেন। 

অতো বত্তসংপাঁত-গ্রহয়োরস্তরং জেয়ম্ । তদস্তরং পাত-গ্রহ-যোগে কৃতে 

ভবতি। পাতস্য বিলোমগত্বাৎ। স যে!গঃ শরার্থং কেন্ত্রমূ। যদি ত্রিজ্যা- 

তূলায়া কেব্্রজায়া পরমঃ শর শুদাতীষ়্ানয়া ক ইতি। ফলং প্রতি- 

মণ্ডল বিমগুলযে। স্তির্যযগন্তরং স্যাৎ। বিমগুলস্থ-গ্রহাদ ষদ্ ভূমধাগং 

সৃত্রং ন্ তৃগ্রহান্তরমূ। সচ শীঘ্র-কর্ণ:। যদি তূমধ্যাৎ কর্ণাগ্র এতাবান্ 

'বক্ষেপ স্তদ! ত্রিজ্াগ্রে কিয়ানিতি দ্বিতীয়ং বৈরাশিকম্। আদ্যে ভ্রিজ্যা 

হরে দ্বিতীয়ে গুণ ভ্বয়ো নাশে কৃতে কেন্দুজায়াঃ পরমশর-গুণায়াঃ 

কর্ণো হরঃ। ফলং কক্ষানৃত্ব-সত্য়ে স্তি্যস্তরম্। স স্কটঃ শরঃ। 

তগোলকেই গ্রহ গোল, এবং গ্রহ গোলীয় ক্রাস্তি বৃত্তকেই কক্ষামণ্ডল 

করন! করিয়া ভাহার সহিত নীন্র গরতিবৃন্ত থাধিবে। গ্রতিবৃন্ত এবং বিমগ্ডলে 

মেষাদি বিন্দু ও অংশ কলাদি চিক্িত করিয়। গণিতাগত পাতস্থানে বিমগুল 

ও প্রতিবৃত্বের সম্পাত করিয়। তাহা হইনে ছয় রাশি অন্তরে পুনর্ধধার এই 

বততদধয়ের সংযোগ করিয়া বাধিবে। এই উভয় সংযোগের মধ্যে তিন রাশি 

অন্তরে প্রতি মণ্ডল হইতে পঠিত পরম শরতুল্য অন্তরে বিমগয়কে স্থির 

করিয়া বধিবে। বিমগুলে ভ্রমণ কারী গ্রহ হইতে প্রতিবৃত্বের অন্তরই 

পাত। বুধ ও শুক্রের নিজ নিজ গীঘ্রংকন্ত্রের স্থিত তাহাদের গণিতাগত 

পাতযোগ করিয়া তাহা হইতে পাত সাধন করিবে 

উপপত্তি-_ 

বিমগডল ও গ্রাতমগ্ডলের সংপাত স্থানে বৃত্ত দ্বয়ের অন্তর নাই। তাহা 

হইতে তিন রাশি অন্তরে পরম বিক্ষেপ, মধ্যে অনুপাতদ্বার! হিক্ষেপ 

জাঁদিবে। গ্রহ, মেয়াদি বিল্মু হইতে পূর্বদিকে এবং পাত, পশ্চিম দিকে 
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গমন করে এজস্ত গ্রছ ও পাঁতের যোগই পাত হইতে গ্রথ্থের অন্তর হইবে। 
ইহার নাম বিক্ষেপ কেন্ত্রু। বিক্ষেপকেন্দ্রের জ্যা সাধন করিয়া, যদি 

ত্রিজ্যাতুলা অন্তরে পরমশর, তবে বিক্ষেপ-কেব্্রজ্য-তুদ্য অন্তরে কত? 

ফল, প্রতিমগ্ডল ও বিমণ্ডজের অন্তর । তৃকেন্ত্র হইতে তি বৃত্তস্থ গ্রহ 

পর্যাস্ত শীঘ্র কর্ণ। অথচ শীত্র কর্ণ, কক্ষা বৃত্তে যে স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে, 

সেই স্কট-গ্রহস্থানে বিক্ষেগ সাধন করিতে হইবে । স্কট গ্রহ্স্থান হইভে 
ভূকেন্্র পর্যান্ত ব্রিজা। অতএব অমগাত করিবে যদি শীঘ্-কর্ণাগ্রে 

পৃর্বানীত বিক্ষেপ, তবে ত্রিজ্যাখ্রে কি? ফল কক্ষাবৃন্ত ও কর্ণনত্রের 

অন্তর ইঠারই নাম স্ব,ট শর। 

ত্রিজা! £ পশ £ £ বিকেজ্যা £ মধাশর। 

শাক £ মশ : £ ত্রিজা £ স্কশ 

মশসত্রি পশ এবিকজা1 ৯ 2 পশ১ [বাক 

শক. ্রতশাক ২ শরীক 

গ্রহগোলম্থ-ক্রান্তি-গভ্তকে বক্ষা-বুন্ত কল্পনা করিয়া তাঁছাতে পূর্বব- 
কথিত-নিয়মে ণাঘ্ব-গতিবৃত্ত বন্ধন করিবে। শীঘ্র গ্রতিবুত্তের সহিত 

পরমশব তুল্য অন্তরে স্থির করিয়া বিমগ্ুল বাধয়া গ্রহগণের গতি দেখা- 

ইতবে। বুধ ও গুক্রের পাতে শীনকেন্ যোগ করিলে বাস্তবিক পাত চ্য়, 
ইহ পূর্বোক্তি-শ্মরণার্থ লিখিত হুইয়াছে। 

ইদানীং অহোরাব্র-বৃত্ত মাহ-_ 

-প্ডুশ 

ঈপ্নিতক্রাস্ততুল্যে ইস্তরে সর্ধবতো।- 

নাড়ীকাখ্যাদহোরাত্ররৃস্তাহ্বয়মূ । 
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তত্র বন্ধা ঘটানাঞ্চ যষ্টান্কয়ে- 

দৃশ্য বি্ষম্তখণ্ডং ছ্যুজীব! মতা ॥ 

নাড়ী-বত্তাদুন্তরতো দক্ষিণতো বা সর্বত ইষ্টাত্রান্তিতুলো হস্তরে 

ধদ্যত্তং নিবধাতে তদছোরাত্-বুন্মূ। তেন বু ভন তন্মিন্ দিনে রবি ভ্রমতী- 

তার্থঃ। ত্য বৃত্তন্ত ব্যাদাদিং ছাজ্যা। 

বিষুবদুরৃত্ের উত্তরে ব| দৃক্ষিণে সর্বত্র ইঞ্ ক্রান্তি তুল্য অন্তরে যে বৃত্ধ 

নিবদ্ধ হয়, তাহার মম অহো-রাত্র-বত্ত। অহোরাজ বৃত্তে সমান ৬* ভাগ 

করিবে। গ্রতিভাগ ১ সাবন দও্ড। সেইদিন ু্যয, এই অহোরান্ত বৃত্তে 

ভ্রমণ করিবে। অছোরাত্র নত্বে। ব্যাসাদ্ধের নাম ছাজ্যা। 

ইদানীমন্তদ1হ-_ 

অথ ক্যা মেষাদ্যা অনুলোমং ভ্রান্তিপাতাঙ্কাৎ। 

এষ|ং মেধাদীন।ং ছ্যুরাত্রবৃতানি বরীয়াৎ ॥ ২৮॥ 

নাড়ীবৃতোভয়ত স্ত্রীণি ভ্রীণি ভ্রমোতক্রমাৎ্ তানি ॥ 

ক্রাপ্তিপাতাঙ্কাদারভা তিংশ হা ভ্রিংশত! ভাগে রষ্ান মেধাদীন প্রকল্পা 

তদগ্রেয়ক্কবদহোরাব্ররন্থানি বরধীগগাৎ। তানি চ নাডী বৃত্স্তোভ্ত- 

্ত্রীণি ভ্রীণি তবস্তি। তাহের ক্রমোৎক্রমত: সায়নাংশার্কত্ত দ্বাদশ- 

বাশীনাম্। 

ক্রান্তিপাত স্থান, সায়ন মোষর আদিবিদ্দুংতাঁঞা হইতে ত্রিখ ভরেশ অংশে 

রশি কল চিহিত করিয়! বিষুবদ্বুতের উত্তরে মেযাস্তে বৃষান্তে ও মিথু- 

নান্তে এই তিনটি অহোরান্র বৃত্ব বাধিবে। এইরূপে বিষুবদত্ের দক্ষিণে 

তুণাস্তে বৃশ্িকান্তে ও ধন্থুর অস্তে এই তিনটা স্থানে তিনটা অধোঁরাত্র বৃ 
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বাধিবে। ইছ!ই উতত্রমে অপর ছয়টী রাশির অস্তে অহোরাব্র-বৃতত 
হইবে। 

'ইদানী মস্তোপসংহার মাহ-- 

এষ ভগোলঃ কথিতঃ খেচর গোলাহয়মেব বিজ্ঞেয়ঃ ॥২৯। 
অভ্রাপমগুলে বা সুত্রাধারৈ রধশ্চ তস্তেব। 

শন্যাদানাং কন্পী বরীয়াদুণনাভজালাভাঃ॥ ৩০ ॥ 

বদ্ধ ভগোলমেবং যষ্ট্যাং ষ্টিং খগোলনলিকান্তঃ | 
পরক্ষিপ্য ভ্রময়েৎ তং যষ্ট্যাধারং স্থিরোঁ খদৃগৃ- 

গোলৌ ॥ ৩১॥ 

যথায়ং ভগোলো। বন্ধ সতখৈক গ্রহগোল! অপি বন্ধনীয়াঃ। কিন্তু তেষাং 

ছেস্তকমন্তশ্চালয়িঠং নার়াতীতি বছিঃস্থমেব দর্শনীর়ম। অথবার ভগোলে 

বদ্দপমণ্ডলং তস্যাধোইধ স্তানবদ্ধেঃ সুত্রাধারে বন্ধ! শনৈশ্চরাদীনাং কক্ষা- 

দর্শনীয়াঃ। এবং বিধং ভগোলং ষষ্ট্যাং দৃঢ়ংবদ্ধা যষ্টাগ্রয়োঃ প্রোতে নলিকা- 
দ্বয়ে নিবন্ধৌ খগোল-দুগ গোলৌ কতা ভগোল-ভ্রমণং দর্শয়েৎ। 

ইতি শ্রীভান্বরাচাধা-বিরচিতে গোশবাসনা-ভাষ্যে মিতান্রে গোল- 

বন্ধাধিকারঃ সমাপ্তঃ | অত্র গ্রন্থ সংখ্য! ১৮০ । 

এই যে ভগোল কথিত হইল, গ্রহগোল-স্থিতি ও এইবুপই জানিবে। 

অথব! গোলে ক্রাস্তি বুস্কের নীচে ক্রমে ক্রমে শনি, বৃহল্গতি, মঙ্গল: 

প্রভৃতি গ্রহের কক্ষা সুষ্ম সুত্র দ্বারা ঝুলাইয়! বাধিবে। এইরূপে যষটির 

সহিত ভগোল দৃঢ়কূপে বাঁধিয়া বষ্টির উভয় প্রান্তে প্রোত নলিকা য়ে. 
খগোলও দুগ্গোল বাধিবে এবং ভগোলের ভ্রমণ দেখাঁইবে। 
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অথ ব্রিপ্রশ্নবামন]। 

তত্রাদৌ চরস্থানমাহ__ 

উন্মগুলক্ষমাবলয়ান্তরালে 

ঢ্যুরাত্রবৃত্তে চরখগ্ডকালঃ। 

তজ্জযাত্র কুজ্যা চরশিপ্ভিশী স্যাদ্- 

ব্যানার্ধরৃত্তে পরিণামিতা সা॥ ১ । 

ক্ষিতিদোন্মগুলছে। মরধ্েহহোরাত্র-বৃত্তে যাবান্ কাল; স চরথণ্" 

ফাল: । তত্রোন্গুলাছুভয়হ স্থলোইস্তরে চিহ্ত কৃত্বা তয়ো নিবন্ধ- 

হৃতরস্যার্দং কুজা। দৈব ভিজা বৃত্ব পরণতা সতী চরজ্য! 
সমদিতি ্রপ্রশ্নে 

ব্যাখ্যাতম্। 

উন্মগুল ও ক্ষিতিছবুত্ত্ের অন্তর্গতমহো রাত বৃ:ন্তর যতকাল তাঁহাকে 

চয়ধগ্ডকাল বলে। চরথণ্ড কালের জ্য।, অহোরাতর বৃত্তে কুজ)া, তাছাকে 

'জিজ্যা:বৃত্তে পরিণত করিলে বিষুবদ্রত্তে চর জা! হয়। 

ইদানীং লক্কোদয়-শ্থদেশার্কোদয়য়োরস্তরং চরকালমাহ__ 

নিরক্ষদেশে ক্ষিতিজাখ্যবৃত- 

মুন্মগুলং তজ্জগ্ড রম্যদেশে | 

স্বে স্বেকুজেহকন্ সমুদ্গমোইস্তা- 

চ্চরাদ্ধমর্কোদয়য়োস্ত মধ্যে ॥ খ ॥ 

* ক্গাহীর্্ম। 
যে সকল দেশের অক্ষাংশ মাই অর্থাৎ বাহাদেয় খশবস্িক বিষুবহতে 



ত্রিপ্রশ্নবাঁসন] ১৫৯ 

গবস্থিত তাহাদিগকে নিরক্ষ-দেশ বলে। নিরক্ষ দেশের ক্ষিতিদ্ বৃত্তকে 

অন্তদেশে উন্মগুল বলে। নিজ নিজ কিতিজে নূর্ধা আলিলে সুর্ষ্যোদ় দৃষ্ট 

হয়। উম্মওলের সুর্যো[দ্র ও ক্ষিতিজে হর্য্ো।দয়ের অন্তর্গত কালের নাম 

চরার্দধকাল। 

উপপত্তি-- ূ 

নিরক্ষদেশে গ্রতাহ জরিপ দণ্ড দিন, ভিিশদণ্ড রারি।, ম্থতরাঁং তাহ! 

দের প্রত্যহ ঠিক ছয় টায় সুর্যোদন এব' ছয়টায় হুর্য্যাস্ত হঠবে। কিন্তু 

অন্ভদেশে দিনরাত্রিব হাস বৃদ্ধ হইয়। থাকে । যখন দিনমান ভ্রিশদও 

হইতে বড়, তখন ছয়টা পূর্বেই হুর্যোাদয় হয়। যখন দিনমান ত্রিশ দণ্ড 

হহতে ছোট তখন ৪মটার পর সুয্যোদয় হয়। এই স্ুধ্যোদয় কাল ও 

ছয়টার ন্তর্গত কাল চরাদ্ধিকাল। অধুনা ঘটক যন্ব দারা এই কল 

বুঝিবার ও বুঝাইবার স্থবিধা ডন্ত বটীকার ছমটার সহিত তুলনায় চরকাল 

বলা হইল। 

ইদানীং চর কপস্য ধনর্ণ বাঁদন1 ম[হ_- 

আদৌ স্বদেশে হথ নিরক্ষদেশে 

সুধ্যোদয়ো স্ান্ত ময়োহন্যথাতঃ | 

ধণং গ্রহেহম্মছুদয়ে স্বমন্তে 

ফলং চরোত্সং রবিসৌম্যগোলে ॥ ৩ ॥ 

যাঁম্যে বিলোমং খলু তত্র যম্মী- 

ছুন্মগুলং স্বক্ষিতিজাদধস্তাৎ। 



১৩  মিদ্ধান্ত-পিয়োগনি: 

নাড্যাহয়াহুত্বরঘাম্যভাগো 
গোলস্য তাবুত্তরসৌম্যগ্রোলৌ ॥ ৪ ॥ 

সুগমং পুর্বং ব্যাখ্যাতং চ। 

রবি যদি উত্তর গোলে অর্থাৎ দারন মেধাদি ছয় রাশিতে থাকে, তাহা 

হইলে প্রথমত; স্বদেশে হৃর্্যোদয় হয়, তাহার পর নিরক্ষদেশে হুর্য্যোণয় 

হুইয়। থাকে, এবং প্রথমে দিরক্ষ দেশে ও পরে স্বদেশে সূর্যাস্ত হইয়া 

থাকে। পুর্বে যে গ্রহ সাধিঠ হইয়াছে, তাহা নিরক্ষোদর কালে। নিরক্ষো- 

দয়ের চর কালতুল্য পুরে স্বদেশে হুধ্যোদয় হওয়ায়, চরকাল জাত গ্রহের 

গতি পূর্বসাধিত--গ্রহে হীন কবিতে হুইবে, এবং চরকাণ তুল্য পরে 

সূর্য্যোদয় হওয়ায় নিরক্ষদেশের অস্ত কালীন সারধত গ্রে চর-কাল-জাত 

গ্রহগতি যোগ করিতে হুধবে। দক্ষিণগোণে ইহার বিপরীত অর্থাং 

নিরক্ষা্য়ের পর স্বদেশে সুধ্োদয় ও নিরক্ষদেশের অন্তের পূর্বেই স্বদেশে 

অন্ত হয়, এ জন দক্ষিণ গোলে চরকাল-জাত গ্রহ-গতি উদয়কালে যোগ 

ও অন্ত কালে বিয়োগ করিতে হয়। 

উপপত্তি-- 

উত্তর গেলে দিন বড় রাত্রি ছোট সে সময়ে ছয়টার পূর্বেই হুধ্যোদয় 

. এবং ছয়টার পর কৃর্ধান্ত হয়। সুতরাং ছয়টার হত পূর্কে হুর্ধোদয় 

হইবে তত কালের গতি উদয় ছয়টার সময়ের সাধিত গ্রহে বিয়োগ ও 

যত্তপর হৃরধ্যান্ত ততকালের গতি অগ্ত ছয় টায় সাধিত গ্রহে যোগ করিতে 

হইৰে। 
দজিণগোলে ইহার বিপরীত অর্থাৎ রাত বড়,দিন ছোট জন্ত, ছয়টার পর 

কর্ধোদয় ও ছয়টার পূর্বেই হূর্যান্ত হয়। এজন তখন সর্ধোদয্ধে চরকাঁল- 

বাড গতি, গ্রহে যোগ ও অন্তে চয়-কাল জা গতি, গ্রহে বিয়োগ করিবে। 



ত্রিপ্রশ্নবাসনা ১৬১ 

ইদানীং দিননিপোলুত্ব-মহুত্ে হেতুমাহ-_ 

অতশ্চ সৌম্যে দিবসে! মহান্ স্যাঁদ- 

রাত্রি লঘু ব্যস্ত মতশ্চ যাঁম্যে। 
ছ্যরাত্রবুত্তে ক্ষিতিজাদধঃস্ছে 

রাত্রি ধতঃ স্তাদ্দিনমান মূদ্ধে ॥ ৫ ॥ 

সপ] সমত্বং ছুতনিশো! নিরক্ষে 

শোন্মগুলং তত্র কুজাদ্ যতোহন্যাৎ ॥ 

ক্ষিতিজাদুপরিস্থেঠোরার বত্তথণ্ডে যাবান্ কাণ আ্তাবান দিবলঃ। 
ধাবাং শুদধঃস্থে তাঁবতী রাত্রি বিতি সুগমম্। 

উত্তর-গোলে নিরক্ষোদয়ের পৃরের স্বদেশে সথধ্যের উদয় এবং নিরুক্ষ- 

স্তর পরে সুর্যোর অন্ত হয়। এজন উত্তর গোলে দিনমান ত্রিশদণ্ড 

$ইতে অধিক দিনমান ও রাত্রিমান উভয়ের যোগে সাবন ৬* দণ্ড । 

নুতরাং দিনমান ত্রিশ দণ্ড হইতে অধিক হইলে, রাত্রিমান ত্রিশদণ্ডের 

কম হইবে। 

দক্ষিণ-গোপে নিরক্ষো৭দয়ের পর হ্বদেশে ুর্ষোদয় ও নিরক্ষান্তের 

পৃর্বেই শ্বদেশে হুর্ধ্যান্ত হয়। এজন্ত দক্ষিণ গোলে দিনষান ভ্বিশ- 
দণ্ডের কম ও রাত্রিমান ভ্রিশদগ্ডের বেশী । 

ইহার কারণ এইযে, অহোরাক্র-বুত্তের যেতাগ ক্ষিতিজ্ের উধ্বস্থ, 
চাছাতে হূর্ধ্য থাকলে দিন ও অধ:স্থ ভাগে থাকিলে রাত্রি হয়। 

নিরক্ষ-দেশে সর্বদাই দিন রাত্রি সমান, যেছেতু নিরক্ষ-দেশে 

ক্ষতিজকেই অন্ত(দশে উন্মগুল বলে। নিরক্ষ-দেশে উন্মগুল ন1 থাকায় 
চর-কাল ও নাই, দিন রাত্রির হাসবৃদ্ধি ও নাঁই। 

১১ 



১৬২ সিদ্ধান্ত-শিরোঁমণিঃ 

ইদানীং বিশেষ মাহ- 

ষট যষ্টিভাঁগাঁভ/ ধিকাঃ পলাংশা- 
যত্রাথ তত্রান্ত্যপরো। বিশেষ? ॥ ৬ ॥ 

লম্বাধিক1 ক্রান্ত রু"কু চ যাবৎ 

তাবদ্দনং সন্তৃত মে তযর়। 

যাঁবচ্চ যাম্যা মতনং তমিঅ। 

তত মেরে সতহত সমদ্বিম ॥ ৭ ||% 

যত্র দেশে ফট-ফাট ৮১ রান শাং পলাশ! হায় বিযেষঃ। অকন্তো, 

ত্বরা ক্রান্তি বরং কাত এাপুচা দহাত 2২ কালং সম্তৃঠং দিনমেব। 

যাম্যা ক্রান্থি ধাবং তাবৎ সম্ত*ং তাথিরেব। ৩? যথা। যর কিল সপ্ুতিঃ 

৭* পলাংশা স্তত্র লস্থো বিংশাভঃ ২০1 তর দেশে বিষুবদ্রত্বং ধক্ষিণ- 

ক্ষিতি-জাতুপরি ভাগ-বিংশত্যোন্তর-ক্ষিতিজাদধশ্য ভাবত]।  যদা রবে, 

রুত্বর। ক্রান্তি ভাগবিংশতি ভর্ঘতি। তদোত্তর-ক্ষিতিজে রবি-বিশ্ব মদ্দো- 

দিতং ভূত! মধ্যাঙ্ছে দক্ষিণ ক্ষিতিজাতপ এ যযোত্র-মগ্ুলে ভাগ-চস্বারিং, 

শতোক্তং ভবতি। তদা ভিংশদৃঘটি ক দিন দলম্। অতে! দিনং যষ্টিঃ। 
রাত্রিঃ শৃ্তম। ততো দ্বিতীয়-দিনে উত্তক্রাস্ত রধিকত্বাদ্ রবি রুত্তর- 

ক্ষিতিজং নম্পৃপতি। এবং প্র+প্ায়ং পরম বস্তিং যাবছুপর্যযপরি 
পরিভ্রমতি। এব' মিথুনান্ত উন্বর ফিতিগ্ান্বপরি ভাগচতুইয়ং যাতি। 

পুন স্তেনৈব ক্রমেণাবরোচতি। বিংশতঠি-ভাগাধিক। ক্রাস্তি বং তাৰং 
* নবৈ তজ নিষ্রোচ ন উদ্যা কদাচন। দেবা স্বেনাহং মতোন 

মবা বিরোধিষি | ছান্দ্যাগ্যোপনিযৎ। 



তিপ্রশ্নবাদনা ১৬৩ 

'কালং রবি সততং দৃণ্তঃ| তাবদ দিনমেব। অনয়ৈব যুক্ত! দক্ষিণ- 
গোলে ক্ষিতিজদধঃস্থেহর্কে সম্ভততং রাত্রি রিতি। অতএব মেরৌ ষণ্মাসং 
|দনম্ | 

যে নকল দেশের অক্ষাংশ ৬৬ অংখ হইতে অধিক, সে সকল দেশে 
আর9৪ বিশেষ কথিত হইতেছে । 

যত দিন পর্ত্ত দেশের গম্বাংশ অপেক্ষা উত্তরক্রান্থি অধিক থাকে, 
শুতদিন পর্যন্ত অহোরাত্র বৃত্তের সকল অংশই, ক্ষিতিকের উদ্ৃস্থ থাকায় 
চর্বদাই কুর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায়,। এজন্য সর্বদাই দিন থাকে। 
এর এয়না। যতদিন পথ্যন্ত দক্ষিণ কান্থি, লম্বাংশ হইতে অধিক 

'াকবে,'ততদিন পর্য্যন্ত ভহোরাব্র বতের সকল অংশই, সিতিল বুতের 
'র্বঃস্থিতজনা, হুণাকে দেখিতে না পাওয়ার সে দোশ সববদাই বরাত্তি 

নকবে। এইজনাই মেরু ত ৬ মাস দিন ও উঙ্গ মাস নাত্রি ভইগা থাকে । 
'চত্রে পখতিত ৫৫থা শিতডিজ বৃত্ত । উত্তর গোলে "গিজা৮ এবং 

অছে। লাক অহ্থেগাত্র ৭৩ ভ্রথ্ণকারী-সুধ্য সদ] দৃত্য । দক্ষিণ 
গালে শতিছাঃ' এবং নহে” নামক অহোরাত্র-বৃত্তে ভ্রমমান স্্ধ্য 
স্পা অনৃশ্য। 

এ 
রঃ পা ইস 

পাকা সি 
পর্ণ ৪ 

পারি ” ০ 
€ চে চবি 

2৬18 এর 2 ৭ 
তা ॥ ক মু 

॥ 
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ইদ্দানীং মেক্র-সংস্থান মাছ__ 

বিষুব ভং দ্যুদাং ক্ষিতিজত্বমিতং তথা চ দৈত্যানাং 
উত্তরযাঁমো) ক্রমশো মুদ্ধোর্দগতৌ ফ্রুবৌ যত স্তেষামূ॥৮। 
উত্বরগোলে ক্ষিতিজাদুদ্দে পরিতো ভ্রমন্তমাদিত্যমূ। 
সবাং ভ্রিদশাঃ সততং পশ্যন্ত্যস্থরা অপদব্যগং যাম্যে ॥৯। 

স্পষ্ার্থম্। 

বিযুবদ ততই উত্তর মের (১010) 7১010) বাসী দেবত| গণের ঞ দক্ষিণ 

মেরু (30101 7016) বাদী অন্তর * দিগের ক্ষিতিজ বৃহ । ধেন্েতু উদর 

ফ্ুধ দেবতা দিগের ও দক্ষিণ ফ্ুব অন্থর দিগের মন্তুকের উদ্ধগাণে 

আবস্থত। 

দেবগণ উত্তর গোলে ছয়মাস, দ্দিতিজের উপরে (বিষুবদ্নত্তের উরে) 

সর্বদাই বামাবর্ধে শূর্যাকে ভ্রমন করিতে দেখিতে গায়-কিন্'অগ্বর গণের 

ক্ষিতিজের নীচস্থ হওয়ায়, ভাঙার সূর্যকে দেখিতে পায়ন। | দক্ষিণ গোলে 

আন্রগণের ক্ষিতিজের উদিস্থিত (বিষুবদবৃত্ের দক্ষিণন্থ) হওয়ায় হাহার! 

সর্বদ।ই দক্ষণাবর্তে সথ্ধযকে ভরদণ করিতে দেখিতে পায় কিন্ত-দেব গণের 

ক্ষিতিজের নীচস্থিত হওয়ায় ভাহারা দেখিতে পায়না। 

ইদানীং দিনরাজি-স্বরূপে পিতৃদিনং চাহ-_ 

দিনং দিনেশস্ত যতোহত্র দর্শনে 

তমী তমোহন্তরদর্শনে সতি । 

অহ বৈ দেবা অপয়ন্ত রাত্রি মন্থুরাঃ! এংব্রা। 
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কুপৃষ্ঠগানাং ছ্যনিশং যথ| নৃণাং 

তথা পিতৃণাং শশিপৃষ্ঠবাসিনাম্ ॥ ১০ ॥ 

স্গষ্টম্। 

তৃপষ্ট-বাপি-প্রাণিগণের যেন্ূপ হুর্যোর দর্শনে দিন ও স্ধ্যের অদশনে 

রাত্রি হয়) চন্ত্রলোকের উপরি ভাগে বাস-কারি-পিতৃগণের ও সেইরূপ 

শুধ্যের দর্শনে দিন ও অদর্শনে রাত্রি হইয়া থাকে | 

ইর্দানীং সংহিতোক্তশ্তাভিপ্রায়মা£-_ 

দিন” স্্রাণাময়নং যদ্ুত্তরং 

[নশেতরৎ সাংহিতিকৈঃ প্রকীতিতম্ । 

দিনোনম্মুখেহকে দিনমেব তন্মতং 

নিশ| তথা তৎফলকীর্তনায় 5 ॥ ১১ ॥ 

দ্বন্বাস্ত মারোহতি যেঃ ক্রমেণ 

তৈরেব বৃস্তৈরবরোহতীনঃ। 
যল্রৈব দৃক্টঃ প্রথমং স দেবৈ- 

স্তত্রৈব তিষ্ঠন্ ন বিলোক্যতে কিমূ ॥ ১২ 

সাংহিতিকাঁনাং ন চেদয় মভিপ্রায় স্তহি মেযাদে রর্ধং মিথুনান্তং 

ঘাবদ যৈ বুত্তৈ রেবারোহণং কৃর্বরপি দেবৈ দূ স্তৈরেব পুন রবরোঁহণং 

কুর্বন কিং ন দশ্যাত ইতি । অতন্তদসত। 
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বাস্তবিক সুর্য, বিষুবদৃবৃত্তের উত্তরস্থ হইলে দেবত| দিগের দিন ও 

দক্ষিণস্থ হইবে দেবতাদিগের রাক্রি। কিন্তু ফলকীর্তনের জন্ত সাংছিতিক- 

পপ্তিতগণ, বে উত্তরায়নকে দেবতাদ্িগের দিন৪ দার্সণায়নকে রাত্রি 

বঙ্য়াছেন, ইহা! বোধহয়, দাক্ষণায়নান্-স্থানে গমন করিলে, দেবগণের 

ছপ্রহর রাব্রির পরে দিনোনুখ জনই উত্তরাঞজনকে দিন এবং উদ্ভরায়নাত্ত- 

স্থানে গমন করিলে রাত্রা,নুধ গ্রন্তই রগিণায়নকে দেধগণের রাঞ্জিলাগে 

সংহিতায় কীন্তিত হইয়াছে। 

নতুবা মেযাদি হইতে মিথুনাস্ত পথ্যন্ত যে সকল অহোরাত্র বে উত্তরে 

গমন কালীন হ্যা দু হইবে, সেই সকণ অহোরাত বৃত্তেই দক্ষিণানে 

দক্ষিণে গমন কালীন কি সুর্য অনৃশ্ঠ হইবেন? 

চিত্রে “পা” মিথুনাস্তে ও ককটাদিতে অহোরাত্র-বুত্ত। “বুদ” 

বুধান্তে ও 'সংহাদিতে অহোরান্ত পুত্ত। "মহা? মেধাস্তে এব' কন্তাদিতে 

অঙবোরাত্র বা ছ।জা। বৃন। 

মন্তব্য 

বর্ধমান সমক্বে-ষেক্ূপ রেলওয়ে, পোষ্টাফিস, গ্রভৃতিতে ছুইগ্রথর 

রাজি হইতে বার আরম্ভ হইয়া থাকে, বহু পূর্বেও দেইরূপ বোধহয়, 

কোন কোন কাধে ছুইপ্রহ্র রাত্রি হইতে বার গণনা গ্রচলিত ছিল। 



এআঅমবাননা ১৬৭ 

বু দৈবজ্ঞের বাক্যে আমরা বিভিগ্ন প্রকারে বার আরস্ত জানিতে 

পারি। তাহার বাকা এই-- 

কেচিদ্ বারং সবিতু কদস়্া প্রান রপ্তে দিনার্দাৎ 

ভানে রঞ্ধান্তময়-সময়াদবচিরে কেচিদে বং । 

বারস্তা(ধি ধবন-নৃপঠ ধিও মুহর্তে শিশায়াং 

লাঁটাচারধযঃ কথয়তি পুন শ্চদ্ধরাত্রে স্বতত্্রে॥ 

ইন্দানীং পিভৃদিবদন্তোদয়াস্ত।'দ-কাগানাহ 

বিধদ্ধভাগে পিহরো বসন্তঃ+ 

স্বাধঃ হধাদীধিতি মামনন্তি। 

পশ্যন্তি তেইর্কং নিজমস্তকোর্দে 

দর্শে ঘতোহম্মাদ ছ্যুদূলং তদৈষাম্ ॥ ১৩॥ 

ভাদ্ধান্তগত্বাননবিধো রধস্থং 

তম্মন্নিশীথঃ থলু পৌ্সাস্তাম্। 
কুষে। রবিং পক্ষদলেহভ্যদেতি 

শুক্লেহস্তমেত্যর্থত এব দিদ্ধম ॥ ১৪ ॥ 

স্পষ্টম্। 

চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই । উহ্থার যে অর্ধাংশ হুর্যের দিকেথাকে, 

সেই অদ্ধাংশ আলোকিত ও অপর অদ্ধাংশ অন্ধকার-ময় থাকে। চন্ত্রমগুলের 

উপর পিতৃগণ বাস করেন। অমাবস্তায় যখন নুর্য্য, উপরে থাকিয়া চন্্রঃ 

তথ! চ শ্রুতিঃ 
+ ঘেবৈকেচন অন্মঃলোকাৎ প্রয়াস চন্ত্রমমষেব তে সর্ব গচ্ছত্তি। 
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ও পৃথিবীর সহিত ঠিক সমস্ত ভাবে থাকে, তখন চন্দ্রমগ্ুলের উপরের 
অদ্ধীংশে সুর্যের কিরণ পতিভ হওয়ায় আলোকিত হুর, আমাদিগের 

দিকের অর্ধাংশে কিরণ পায়ন!। এই তিথিতে চন্ত্রলোক-বাসিগণ হুধ্যকে 

ঠিক মন্তকের উপরে দেখিতে পায়। এজন্য অমাবন্ত। পিিগণের 

মধাহ। পুলিমায় পথিবীর নীচে হূর্যা ও উপরে চন্দ থাকিয়া সমহ্রে 

পৃথিবী, চন্ত্র এবং সুর্যোর অবস্থান হয়। এজন চন্দ মগুলের অধঃস্থ অদ্ধবাংশ, 

যাহা! আমাদিগের পৃথিবীর দিকে অবস্থিত সেই অর্ধাংশই মালোকিত 

হয়, চন্দ্র মণ্ডলের উপরের অদ্ধাংশ যাহাতে পিতৃগণ বাস করেন 

তাঙাতে কিরণপাত না হওয়ায় ইহাতে পিতৃগণের দ্রপ্রহর রাত্রি। 

এই যুক্তিতেই কুষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে পিতগণের কূর্্যোদয় ও পুরুপক্ষের 

অষ্টমীতে তাছাদিগের গুর্ধযান্ত কীন্তিত হইয়া থাকে। 

অথ ব্রন্গদিনোপপত্তি মাহ-__ 

যদতিদূরগতো ভ্রুহণঃ ক্ষিতেঃ 

সতত মাপ্রলয়ং রবি মীক্ষতে। 

ভবতি তাঁবদয়ং শয়িতশ্চ তব্- 

যগনহঅধুগ ঢ্যুনিশং বিধেঃ ॥ ১৫ | 

দুরস্থিতত্বাদাপ্রগয়ং রবিংপহাতি। দিনান্তে রব্যাদীন্পসংহৃত্য শেত- 
ইত্যর্ঘঃ । 

ন্ধ! ক্ষিতি হইতে বছদুরবঞ্তি উচ্চ স্থানে অবস্থিত, সেম্থান হইতে 
পৃথিবী অতিচছদ্রতম শ্ম্রসতায়, এজন সূর্ধ্য পৃথিবীর নীচে গমন করিলেও 

পৃধিবীঘবারা! হুধ্য আবৃত হয়না, স্থৃতরাং প্রলয়কাল-পর্য্যস্ত সর্বদাই ব্রহ্মা 

হূরধ্যকে দেখিতে পান। এজন গ্রলয়কাল পর্যন্ত সর্বদাই ত্রক্গার দিন 
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থাকে । কল্পীস্তে সুর্য] দির লয় হইলে, ব্র্গার রাত্রি আরম্ভ হেতু ব্রহ্মা শর্িত 
হন। এক কল্প পর্যন্ত ব্রদ্ধার রাত্রি থাকে। ম্থতরাং সহশ্র চতুর্ধ'গে 

যে এক কল্প হয় তাহার দ্বিগুণকান ব্রহ্মার অহোরাত্রের পরিমাণ । 

উপপন্তি__ 

চক্ষুর অতি নিকটবনি কোন ছোট আবরণ থাকিগ্রেও আমরা দুরস্থিত বৃহদ্- 

বপ্তকে দেখিতে পাইন! । এ আবরণট ক্রমশঃ যত দূরে লইয়! যাওয়া যায়, 

ততই এ আনত বস্তটী ক্রমে দৃষ্ট হইতে থাকে । এইরূপ অধিক দূরে লইতে 

লইতে ক্রমশঃ আবরণ দবাটী অনৃপ্ত হইয়া পড়ে এবং আবৃত বস্তটা 

সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টহ্ | 

সুর্যা, গুথিবী হইতে বহুলক্ষগুণ বড়। পৃথিবী হইতে বঙ্ধা বহুদূরে 

অবস্থিত, এজপ্ঠ পথ্থিবী রূপ আবরণ দ্বারা কুর্ঘ দর্শনের ব্যাঘাত ন। হওয়ায় 

সর্বাই জার [দন থাকে । প্রলয়ে হুর্য্ের শিলয় হেত ব্রহ্মার রাত্রি হয়। 

এইরূপে এককল্পপরিমিতদিন ও এককল্স-পর্িমিত রাত্রি। প্রলয়ের 

কল্প-মিত-কাল পর স্থম্যোদয় হইলে রাত্রি শেষ হয়। স্ৃতরাং কল্পদ্ধ় 

বঙ্গার অহোরাত্র। 

ইদানী মুদয়-বালনা মাহ-_ 

যো হি প্রদেশোহপমম শুলস্ত 

তিধ্যকৃস্থিতো যাত্যুদয়ং তথান্তম্ ৷ 

ঘোহল্পেন কালেন য উদ্ধসংস্থো- 

ইনন্ষেন সোহম্মাছুদয়! ন তুল্যাঃ ॥ ১৬॥ 

য উদগমে যাম্যনতা! মৃগাগ্ভাঃ 



১৭৪ সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ 

স্বম্বাপমেনাঁপি নিরক্ষদেশে। 

যাম্যাক্ষতস্ত্রেহতিনতত্ব মাপ্তা 

উদ্তন্তি কালেন ততো ইল্সকেন ॥ ১৭ ॥ 

কর্কা'দয়ং পৌম্যনতা হি ঘেহর 

তে যান্তি যাম্যাক্বণাদুজুত্বমূ। 

কালেন তস্মাদ বহুনোদয়ান্তে 

তদন্তরে স্বং চরথগুমের ॥ ১৮ ॥ 

বিষুবদহোরাত্র-নন্তানি ঙ্কায়।ং সমপশ্চিমগানি। রাশি-বণয়ং তু মকরাণো 

তঞ্জাপি মেযঃ স্ব-্রান্তা। মহুত্যা ভিরশ্চ ন উদ্োতি। অতোইল্প কালে।দয়ঃ। 

বষভ ভ্দক্পয়াত ভ্তম্মাৎ কিংচদধক-কালঃ। মিথুনস্তদ ল্লয়াত, 

স্তদধিককাল:। এবং নিরক্ষেপি ন সমা উদয়াঃ। অথ যে মকরাদয়ো- 

ষামো নত। স্তে যাম্যাক্-বশাদতিনতা -দৃগচ্ছন্ত স্বদশেহতোহল্প কালো- 

দ়/:। যে তু ককাদয়ঃ স্ব-ন্থ-্রান্তা সৌম্যে নতা স্তে যাম্যাক্ষ-বশাদৃজুত্ং 
গতা উদ্ন্তি। অতাশ্চরকালোদদাঃ। লঙ্কা-্থদেশোদনয়ো রস্তরাণে 

স্বং চরথও মেব ভবতি। যত স্তর্বক্ষতিজয়ো রস্তগালে চরম্। 

ক্রান্তি মণ্ডলের ষে প্রদেশ তিরশ্চ।ন ভাবে অবস্থিত, সেই গ্রাদশ 

আনকালে উদ্দিত ও ভন্তমিত হয়। যে প্রদেশ উদ্বসংস্থ সে প্রদেশ 

বহকালে উদ্দিত ও অন্তমিত হইয়াথাকে। এজন্ত নিরক্ষ দেখেও সকণ 

রাশির উদয়কাল সমান নহে । মকরাদি রাশি-তয় দক্ষিণ ক্রাস্তি বশত: 

দক্ষিগরদিকে নত। তাহার! দক্ষিণ অক্ষাংশ হেতু আরও নত হই! অত্যনন 
কালেই উদিত এবং অন্তমিত হয়। কর্কাদ রাগিজয় উত্তয়দিকে নত 
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কিন্ত দার্ষণ গ্রোন্ত হেতু তাহারা খঙ্কুতা প্রাপ্ত হইয়া বহুকালে 

ডদিত এবং অন্তমতঠয়। এই নিরক্ষে'দদ ও শ্বদেশোদয়ের অন্তর 

চরকাল। উপরিস্থ চিত্রে ১২৩ যথাক্রমে মেযাঁণি তিন রাশির ও 

উৎক্রমে কর্কাদ তিন রাশির ক্রান্তি। *মউশ নিয়ক্ষে মেযোদর 

কাল। "বুউ* যোদয়। “মউ* মিথুনোদয় ইত্যাদি । 

মত্গ্রণাত হোরাবল্লভে বছ প্রকারে রাশির উদর-কাল-নিবূপণের 
উপায় ও চিত্রা'দ্গার| ত'হার উপপত্ি গ্রদশিত হইয়াছে । লগারিথম্ 

নয়মেও উদ সাধনের; গণিত প্রদশিত হইয়াছে। 

অথ চরথটৈ৪ রূপাধিকত্বং গোল-ত্রমপৌপ'র যথ। প্রতীয়তে তথাহ-_ 

ভচক্রপাদ! স্তিথিনাড়িকাভিঃ 

পৃথক সমুগন্তি নিরক্ষদেশে | 

চক্রাদ্ধমাদ্যং চ তথা দ্বিতীয়ং 

সর্বত্র পূর্ণাগ্রিমিতাভিরেব ॥ ১৯ ॥ 
মেধাদে মিথুনান্তে। শাড়ীভিস্তিথিমিতাভিরুদ্রৃত্তে 
লগতি কুজে তদধহস্থে প্রথমং তাভিশ্চরোনাভিঃ ॥ ২০ ॥ 
কন্ান্তাৰ ধনুযোইস্ত স্তিথিমিতনাড়ীভিরুদ্বলয়ে | 
লগতি কুজে চোর্ধস্থে পশ্চাত্তাভি শ্চরাঢ্যাভিঃ ॥ ২১ ॥ 
তদরহিতত্রিংগদভিঃ কন্যান্তে। বা বধান্তো বা। 
চরখট্ৈরূনাচ্য। স্তেন নিরক্ষোদয়াঃ স্বদেশে সথ্যং ॥ ২২॥ 
ক্ষিতিজেহজাদিং কৃত্ব। গোলং ভ্রময়ন্ প্রদর্শয়ে সর্ধবং 1 ' 
উক্তমনুক্তং চান্চ্ছিধ্যাণাং বোধজননার্থম্ ॥ ২৩ ॥ 
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উদনয়-বাঁসনা শ্ফুটগত্ধ্যায়ে কধিতৈব। ইহ তু মেধাদিং ক্ষিতিজে কৃত্ব! . 

গোলং ভ্রময়ন্ ক্রমেণ যহছুক্তং ৰক্ষামাণং চ সর্বং দর্শয়েৎ। তত্র সর্ব 

দৃ্যত ইতার্ঘঃ। 

নিরক্ষ দেশে রাশিচক্রের পাঁদ অর্থাং প্রতি তিন তিন রাশি ১৫ 

পনের ১৫ পনের দণ্ডে উদ্দিত হয়। সকল দেশেই (নিরঙ্গ-দেশ ও 

সাক্ষদেশ সর্বত্রই) ছয় ছয় রাশি ত্রিশ ঠিএ দরণ্ডে উদ্দিত হয়। মেয়াদি 

বিন্দু হইতে মিথুনেব অন্তাবিল পর্যন্ত তিন রাশি ১৫ দণ্ডে নিরক্ষদেশে 

উদ্দিত হয়, কিন্তু সাক্ষ দেশে উন্মগুল অপেক্গ] ক্ষিতিজবৃত্ত নীচে অবগ্ভিত 

জন্য, উন্মাগুলে মিথুনাস্ত উদ্দিত হওয়ার চর কাল তুলা পূর্বেই স্বক্ষিতিজে 
মিথুনাস্তের উদয় হয়া থাকে, এজপ্্ মেঘাদি তিন রাশির পৃথক পূথব 

উদয় হইতে পূথক পুথক্ চরকাল বিয়োগ করিলে, মেযাঁদ তিন বাঁশির 

পৃথক পথক স্বদেশীয় উদয় কাল হয়। 

কন্যার অন্ত্যবিদ্ু হইতে ধনুর অস্তাবিনু পর্য্যন্ত তিনরাশি উন্মগুকে 

১৫ দণ্ডে উদিত হয়, কিন্ত এ তিন রাশিতে ক্ষিতিজ-বৃত্ত, উন্মগুলেরউদ্ধ 

জন্য, উন্মগুলে উদ্দিত হইবার চরকাল তুল্য পরে, স্ব ক্ষিতিজে উদ্দিত হয় 

এজন্য এই তিন রাশিতে ১৫ দণ্ডে চরকাল যোগ করিলে তিনরাশির 

শ্বদেশায় উদয় কাল হয়। সুতরাং কন্তান্ত হইতে তিন রাঁশির পৃথক পথক 

উদয় কালে তাহাদের পৃথক পৃথক্ চরকাল যোগ কপিলে কন্কাদি তিন 

রাশির পৃথক্ পৃথক স্বদেশীয় উদয় কাল জানা যাইবে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, সকল দেশেই ছয় রাশি ত্রিশ দণ্ডে উদদত হয়। 

সুতরাং ত্রিশ দ হইতে মেষাদি তিন রাশির উদয় কাল বিয়োগ করিলে, 

কর্কাদি তিন রাশির উদয় কাঁগহয় এবং তুলাঁদি তিন রাশির উদয় কাল, ত্রিশ 

' ধ্ হইতে হীন করিলে মুগাদি তিন রাশির উদয় কাল জানা যায়। সুতরাং 

কর্কাদি-তিন রা'শর পৃথক প্থক্ নিরক্ষোদয় কালে পৃথক পৃথক তাহাদের 
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. চরকাল যোগ ও মৃগাদিতিন রাশির পৃথক পুথক্ নিরক্ষোদয় কাল 

হইতে পথক্ প্থক্ তাহাদের চর কাল বিয়োগ রিলে, মুগাদি তিন 

রাশির পৃথক্ পৃথক শ্বদেশীয় উদয় কাঁল হইয়া থাকে । 

গোলের মেষাঁদি-বিন্দুকে ক্ষিতিজে স্থাপন করতঃ গোল ঘুরাইয়। 

রাঁশাদয়-কাল ও অন্তান্ত যে সকল বলা কইগাছে এবং ষাহা বলা হয় 

নাই এরূপজ্ঞাতবা বিষয় গুলি শিষা দ্িগকে দেখাইয়! দিবে। 

মত্গ্রণীত হোঁরাবল্লভে মেবাদি ঘাদশ রাশির নিরক্ষোদয় কাল, 

নানাদেশীয় চর কাল ৪ উদয় কাল সাধন, চিত্র দারা £দশিত হইরাছে। 

থা ময়ানাছ__ 

যোহভু।দেতি সময়েন যেন তৎ 

সগুমোহস্ত মুপযাতি তেন চ। 

রাশিরদ্ধী মপমণ্ুলং কুজা- 

দর্বীমেব সততং যত: স্থিতমূ ॥ ২৪ | 

যো রাশি ধেন কালেনোদেতি তেন তৎসপ্তমোহস্তং বাতি । বে মেষাদীনা- 

মুদয়া স্তে তুলাদীনা মন্তময়াঃ। যে তুলার্দীনামুদয়। গ্ডে মেধাদীনামভ্তময়া- 

ইতার্থঃ ৷ ষতোইপমবৃত্তং ক্ষিতিজাহুপর্যাদ্ধমেব ভৰতি । অদ্দামধশ্চ। 

অতো! রাশ্রোরুদয় মন্তময়ং চ গচ্ছতে! স্তল্য-কালতোপপদ্তে। 

যে রাশিষত সমরে উদ্দিত হয়, তাহার সপ্রমরাশি তত সময়ে অন্তমিত 

ভয়। বে. হেতু সর্বদা ক্রান্তিবত্ের অর্দাংশ ক্ষিতিজের উদ্ধ ভাগে 
ও অর্ধাংশ ক্ষিতিজের নিয়গ্কাগে অবস্থিত থাকে । 
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ইঞ্জানীং বিশেষ মাহ__ 

যর লম্বজলবা জিনোন কা- 

স্তত্র নোদয়চরাদ্যমুঞ্বৎ। 

নান্যনংস্থিত তয়ান্যথো দতং 

যেন নৈষ বিময়ো নুগোচবঃ ॥ ১৫ ॥ 

যশ্বিন দেশে ষটষ্টি ৬৬ ভাগাধিকঃ পল স্থত্র কেচন রাশয়ঃ সদোদয়াঃ 

কেচন সদাস্তমিতাঃ কেচন গ্রান্ত'ছৃদ্গচ্ছ'শ্ব। অঠন্তর যথ! কথিতা- 

গথোঁদঘ। ন ভবস্তি। যাবৎ সদে'দ গা বাঁ শাব্দহোরারাব বং 

ক্ষিতিসং ন ্পৃধঠ। আহোরা 54 ফিতা গথায়ো অন্তর ঠি 

চরমূ। অত শত ঝুজ্যাগা-চর5াশদক মসহ। পন স্পঃম্। 

ষেদেশের-লদঘাংশ ২৪ অংশ পরম কান্তাংপ হতে অমি) সেদেশের 

উদ্দপ্ব-কাল, চর কালাদি, পূর্ব কাথত নিয়মে পিদ্ধ হইবেন! । বেছে 

সে দেশে কোন কোন রাশি সর্বর্দাহ উদিতথাকে। কোন কোন রাশি 

সর্বদাই অন্তমিত, কোন কোন রাশির কতকাংশ উদ্দিত কতকাংশ 

তন্তমিত, ইত্যার্দিরপে হইয়া থাকে । 

সে দেশে রাশিদিগের এইবপ বিভিন্ন প্রকার উদ্াস্তাদি হইলেও 

বিভিন্ন প্রকার উদয়াদির কাল কথিত হঃলনা। যেছেঃ সে সকল 

দেশে মনুষাদিগের গমন[গমন নাই। 

উপপত্তি-_ 

প্লঙ্বাধিক। জ্রান্তি রুদক্ চ যাঁবগ্বাবন্দিনং ম্তত মেব তর এই গ্লেকের 

'উপপত্তিতে গ্রদশিত হইয়াছে, যে রাশির-উত্তর-ক্রান্তংশ, দেশের লন্বাংশ 
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কইতে অধিক, সে রাঁশি ক্ষিতিজের উপবিস্থ জন্তু সর্বদাই উদ্দিত এবং সে 

রাশিতে অবস্থিত হুর্াও সবাই উদদত। যে রাশির দারক্ষণ-ক্রান্তি 

লম্যাধিক! সে রাশি ক্ষিতিজের নীচস্থ জন্য সর্বদহ অস্তমিত | 

ল্বাংশ, বর্তমান পরম ক্রান্তি ২৩২৭ শংশাদি অল্প থাকে, দেইরূপে 

গোল যন্ত্র বাধিয়। গোল ঘুরাইলে, রাশি উদয়ান্তের এই কারণলকল 

প্রতাক্ষ দুই হইয়া থাকে। 

ইদানীং লগ্মশব্দ বাত্পত্তোদগাস্ত মধা-লগ্র-্থানান্াহ__ 

যত্র লগ্ন মপমণ্চলং কুজে 

তদগঙাগমহ লগ ষযঙ্যতে। 

প্রাচি পশ্চিমকুজেহ শ্থলগ্নকং 

মধ্যলগ্রমিতি দর্িিণোতরে ॥ ২৬॥ 

স্পষ্টার্থম 

কাস্তিবন্তের যে রাশ্যাদিস্কান যে সময়ে পুর্ব-ক্ষিতিজে সংলগ 

চয়। মেসময়ে সেই স্থনের নাম লগ্র। এ সময়ে পশ্চিম-ক্ষিতিজে 

যেস্থান সংলগ্ন হয়, তাহার নাম অন্ত পপ্ন ও যামোভর বৃত্তে যে স্থান 

সংলগ্ন হয় তাঁহ। মধালগ্র নামে হাতিহি5 হইয়া থাকে । চিত্রে *দ র ব* 

করাস্তিবৃন্ত। পক্ষি র অ”রেখ| ক্ষিতিজবৃত্ত। “ফু খদ ব, যাম্যান্তর 

বৃন্ত। “র” লগ। ইহার অপর প্শে ১৮* অংশ দুরে অন্তলগা। “দ” 

দখম ৰ| মধ্যলগন। ইহার ১৮* অংশ দুরস্থ “ব” বনধ্থান। 
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অথ লগ্নার্থ মকল্ত তাৎকালিকী-করণ-বাননা মাহ-_ 

লগ্ার্থ মিষ্টঘটিকা যদি সাঁবনাস্তা- 
স্তাৎকালিকাঁককরণেন ভবেয়ুরাক্ষ্য2। 
আক্ষোদয় হি সদশীত্য ইহাপনেয়া- 

স্তাং কালিকত্ব মথ ন ক্রিয়ডে যদাক্ষা? ॥ ২৭ । 

নম্থু কগ্র-করণার্থং যা ইষ্ট-ঘটিকা স্তাঃ সাবনা উত নাক্ষত্রাঃ। 

 যঙ্জি সাবন! স্তহি নক্ষত্র! উদয়াঃ কথং বিসদৃশ| স্তাত্যো বিশোধাঃ। 

সত ভ্ততি নাক্ষত্রাতি ভবিতবাম্। তথ! ভোগ্গয-কাঁল-সাধনার্থমর্ক- 

স্তাংকালিকঃ কিং কৃতঃ। যই উদয়াবধে রিষ্ট'ঘটিক! ম্তথ।কৌদুয়ানস্তর- 



ভরিপ্রশ্নবাসন। ১৭৭ 

" মেষ রাঁশে 9ভোগ্যাংশাঃ ক্রমেণোদ্গচ্ছস্তি। অত ওদক়িকার্কদ্য ভোগ্যং 

গহীতুং যুজাতে ন তাৎকালিকন্ত। 

তথ, প্রতীত্যথ মুদ্বাহরপম্। যত্রকিল পঞ্চানুল! বিযুবতা তত্র মেষ|- 

দিগেইর্কে স্ষুট মহোরাত্রং চতুশ্চত্বারিংশদম্ভি রধিকাঃ যষ্টি-ঘটিকাঃ 

৬০।৭২। অথ উদয়ানস্কর মহোরাত্র-মমে কালে ৬*।৭1২। যাৰ তাত" 

কালিকাকাল্লগ্ং সাধ্যতে তাবদর্কাধিকং স্তানন সমং। যাবদৌদগ্নিকার্বাৎ 

'ক্রয়তে তাবৎ লমমেব । অতোহন্বপ-ব্যতিরেকাভাাং গ্রতীতে যুক্তিত- 

শাক-তাং-কালিকী-করণ মযুক্ত মিন গ্রতিভাতি। সত্যম্। অত- 

এবোনং লগ্বার্থ মি্টঘটিকা ইত্যাদি। 

অভ্রেই্-ঘটিকাঃ পাবন! স্তাবদাচার্ষো রঙ্গীকৃতা স্ত(সাং নাক্ষত্রত্বং 

কওবাম।  ভচ্চৈবম্। যথা গ্রাঞুক-শ্বাহোরাত্র-সন্ঘকষিন্তে! যা! গতি, 

কপ স্তাঃ স্বোদগান্থভিঃ সংগুপা রাশি-কলাভিবিভজ্য ফলাসুভি রধিকা: 

সাবন-ওলযা-নাক্ষজা; যষি ঘটক! অহো-রাতরবৃত্তে নাক্ষত্রাঃ ম্ুঃ। এবং 

'ন্-ঘটী-সম্বন্ধন্তো যা গতিকলা স্তাঃ স্বোদয়ান্গভিঃ সংগুণ্য রাশিকলাভি- 

'বভজ্র্য ফলাসবস্তাস্থি্ ঘটকান্থ সাবনান্ প্রক্ষেপাঃ। এবং নাক্ষত্রাঃ সুু। 

“ত ওদ্রযিকাঁক2 ভোগ্যালবঃ শোধ্যাঃ | এবং সত্যাচার্য্যেণ লাঘবাথ- 

'মষ্ট-ঘটা-সম্বন্ধিন্তো গতিকলা অকে প্রক্ষিপ্ত। স্ততে। ঘে ভোগ্যাসব- 

€ প্দয়িকার্ক-ভোগ্যান্থভ্যে। নুন। জাতা স্তে যাবদিষ্ট-ঘটি কাভ্যঃ শোধ্য্তে 

হাবৎ ত। ইষ্ট-ঘটী-সম্বদ্ধি-গতি-কলান্গভি রধিকা: কৃতাঃ স্থযঃ। এবং 

হাসাং সাবনানাং নাক্ষত্রী-কবণার্থ মর্কম্ত তাংকালিকী-করণ মুপপন্নম্। 

নন ষ্তেবং তহি কিং সাঁবন! অঙ্গীকৃত্য নাক্ষত্রী-করণ-প্রয়াসেন। 

কমু নাক্ষত্র। এব নাঙগীকৃতাঃ। সত্যমৃ। তদপুযচ্তে। অত্র অ্রিপ্রশে 

চায়ার্থ,গ্রহাণাং স্বম্ব-সাবন মেবোদিভং গ্রাহাম। তদ্ যথা ইষ্ট-কালে 
পাঞ্োরাত্রবুতে বত্র গ্রহঃ স্থিত; । ত্র চক্ষিতিজ-সঙ্গ ত্তয়ো রম্তরে 

১ 
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যাবস্তে! ঘটা-বিভাগা! স্তাবত্যঃ সাৰন। নাস্তা স্তা হি ক্ষেত্র-বিভাগাত্মিকাঃ। 

অথ চোদয়-কালে ত্র স্থিতো! গ্রহ আমীৎ তৎ কুজমধ্যে যাবত্য স্তাবতোযো- 

নাঙ্গত্রা স্তাত্ত কাল-বিভাগাম্বিকাঃ | যথা পৌর্দমান্তাং ছায়াকরণে 

চন্্ষ্টীসকৃদ-বিধিনোদিতা| নাঁড়িক! শু শ্ছায়ার্ ন যুজ্যন্তে। হত্ত, 

কৈশ্চিচ্ছাগা্থ মগ্যমকৃদ্ বিধিনানীতা স্দমং। অতএব বঙ্গাত্তি। 

চন্্প্রভার্থ মসর্কদ বিধিনোদিতং যৎ 

কৈশ্চিং কৃতং খলু ন সং তদসাবনত্বাৎ। 

জানন্তি যে ন্ নিপুধং গণিতং সগোলং 

তেযাস্ত তন্্করণ-বাসনং বুখৈব ॥ 

ইতি। ছান্ধায়া: ক্ষেত্রাত্কত্বাৎ সাবনাভি রেব সাঁধ)। জনমর্থ- 

স্িপ্রশনে বাখাত এব। এতং সাঁবন-বটিকা-গ্রসঙ্জা লগ্লার্থমপি সাঁবনা, 

অজীকৃতা ইত্যর্থঃ। 

ত্িগ্রশ্নীধি কারে ভাংকালিকনৃর্ঘয ও ইষ্ট কাল স্থারা লগন-সাধনের উপায় 

লিখিত হইয়াছে । যদি এই ইষ্ট কাণ সাধন হয়। তবে ওঁদগ়িক সা 

না লইয়! তাৎ কালিক সৃর্ধয দ্বারা লপ্র সাধন করিলেই, সাবন-কালকে 

নাক্ষত্র-কালে পরিণত করায় ফলছয়। রাশ্তাদয কাল নাক্ষত্র কাল,মতরাং 

সমজাতীয়,সাঁবন ইষ্টকাঁল তুল্য নাঙ্গজ কাল হইতে, রাস্তাদয় কাল বিয়োগ 

করিয়া লগ্ন সাধন কর! বাঁয়। যদি ইষ্টকাঁল নাক্ষত্র কাল হয়, তাছা 

হইলে তাঁৎ কালিক হ্রধ্য লইবার আবঠক নাই, ওদিক সুরধ্য-লাইলেই 

গ্রক্কত লগ্ন সাধিত হইবে। 

উপপত্তি- 

পূর্বে যে রাশিয় উদ কাল কথিত হইগাছে, তাহা নাক্ষত্র-কাল। 
(9817991 00৫) কিন্তু ঘে ইষ্ট কাল দারা লগ্ন সাধিত হইবে, তাহা 
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বদ সাধন কাল (১০1৪ 10680 8109) হয়, তবে সাবন কালকে 

নাক্ষত্রকালে পরিণত করিতে হইবে । যেহেতু সমান জাতির যোগ বা 

অন্তর হইয়া থাকে, ৰিতিন্ন জাতির যোগ বা অন্তর হয়না । সাবন কাল 

ইট হইলে, ইষ্টকাল ফন্বন্ীয-গতি-কলান্ন ইষ্ট'সাবন-কালে যোগ 

কবিলে, নাক্ষত্র ইষ্টকাল হইবে । নাক্ষঞ্র ইঞ্টকাল হহলে,তাতৎকালিক নুর্যা 

না লইর।, নাক্ষত্র কাল ভইতেই ওদয়িক সুর্যের ভোগ্যান্্ বিয়োগ করিয়। 

পা সাধন করিবে। 

অন্ত উপায়ে বলিতেছেন-__ 

গদয়িক-সুর্ষ্যে ইষ্টকালজ-গতি ষোগ করিলে, তাৎ্কালিক-নধ্য 

হই! থাকে | 

উদগিক-হুধোর ১ক্কানুতে ইষ্টকালজ-গতি যোগ করিলে, তাখ- 

ক্গালিক সুর্যের ভূক্তান্্র এব' শুদয়িক-সধ্যের ভোগ্যান্্র হইতে ইষ্টকালজ- 

গভান্্র বিয়োগ করিলে ভাৎকালিক-সুর্ধোর ভোগ্যান্ু হইবে। 

লগ্মসাধন কর্রতে, ইষ্কাণ হইতে তাৎকালিক হুর্যোর তোগ্যাঙ্গ 

বয়োগ করিতে হয়। 

অক্ষব ছারা লিখন হহইল-_ 

১৮** 2 স্থোদয়ান্ £: ইকাগ £ ইকাজ 

১কা1+ই কা জন_নাক্ষতরকাল। 

3 £ অ+ঠকাঅ-তাংকালিকাক-তৃক্তান্ | 

ও ৮ ভো অ--ইকাজআ-ত্াৎকালিকাক-ভোগ্যাড 

পএলাধনে_ 

ইকা-_.ও হু ভো অ--ইকাঅ) 

-ইক1+ইকান্থ-_-ওসভোজ 

ইক ইকান্ু লন্াঙ্গত্র কাল। 



১৮৩ সিদ্ধান্ত-শিরো মণি; 

অতএব এই প্রকারে ভাতকালিকাক লইলেও নাক্ষর-ইইকাল হইতে 

ওঁদয়িক শূর্য্ের ভোগানুই বিয়োগ করিয়। লগ্প সাধন সিদ্ধ হয়। 

ইদানীং দেশ বিশেষেণ রাশীন্ লদোদি তানন্দি তাং শ্চাহ__ 

ব্র্যংশযুঙউনব রসাঃ৬৯।২০ পলাংশকা- 

যত্র তত্র বিষয়ে কদাঁচন। 

দৃণ্যতে ন মকরো ন কাম্মুকং 
কিং চ ককিমিথুনৌ লদোদিতৌ ॥২৮। 
যজ্ মাঁউবৃত্রগজবাঁজি ৭৮। ৫ সংমিতা- 
্তত্র বৃশ্চিকচতুষ্টয়ং ন চ। 

দুশ্যতেইথ বৃষভাচ্চতুঈয়ং 
সর্বদা সমুদিতং চ লক্ষাতে ॥২৯। 

যত্র তেহথ নবৃতি? পলংশক1- 

স্তত্র কাঁঞ্চনগিরো কদাঁচন | 

দৃশ্যতে ন ভদলং তুলাদিক' 

সর্ববদ1 সমুদিতং ক্রিয়াদিকমূ ॥ ৩% | 

অয়নর্থ স্িগ্রশ্নে লঙ্বাধিক1 ক্রাঁ্ত রুদক্ চঈযাবৎ তাবদ্দিন* সন্তত- 

মেব তত্রেত্যাদিনী সম্যক কথিত এব। ত্র বৃশ্চকান্ত-ক্রান্তিতুলো- 

স্ব স্তত্রৈতে পলাংশা: ৬৯২৮ তত্র ধন্মকরৌ ক্ষিতিজাদধ: স্থিতাবের 

ত্ষতঃ। ককিমিথুনী হপর্ষ্যেধ। বত্র তৃলান্ত ক্রান্তিতুল্যো পয স্তত্া্ট- 

সগততিঃ সপ্তদশ-কলাধিকাঁ ৭৮১৭ পলাংশা স্তত্র বৃশ্চিকাঁদি চতুটং 

ক্ষিতিজাদধো বৃষভাদিক মুপরি। এবং মেরৌ নবতিঃ ৯৯ পলাংশ! স্ততর 



তিপ্রশ্নবানন। ১৮১ 

তুলাদি-যট্ক মধে মেযাদিক মুপরীতি সর্বং ভগোলে ভ্রমিতে নতি দৃশ্ঠতে। 
যে দেশে অক্ষাংশ ৬৯1২৯, সে ঘেশে মকর ও ধনগুরাশি সর্ব! আঅনৃষ্ত এবং 

কর্কট ও মিথুন রাশি সর্বদা উদ্দিত থাকে। 

যে দেশের অক্ষাংশ ৭৮১৫, সে দেশে বৃশ্চিক, ধু, মকর, কুস্ত, এই 

চারিটা রাশি অন্ত ও বৃষ, মিথুন, ককট, সিংহ, এই রাশি চতুষ্টয় সর্বদ| 

সমুদ্দিত থাকে । 

এইরূপে মেক প্ধাতে (নবতিঅংশ অক্ষাংশ দেশে) তুণাদি ছয়টী রাশি 

শব্দ! অধৃষ্ত এবং মেযাঁদি ছয়টা রাশি সর্বদাই উদিত থাকে। 

উপপন্ডি-_ 

লম্বাধিকা ক্রান্তি রুদুক চ যাবৎ 

তাবৎ দিন" সম্তত মেব তত্র। 

এই পুর্ব কথিত উদ্দিত অঠদিতই ইহার কারণ | যে দেশে অঙ্গংশ 
৩০1২৪ সে দেশে লম্বাংশ ২০1৪। মিথুনাত্তে উত্তর ক্রান্তি ২৭ কর্কান্তে- 

উত্তর ক্রাস্ত ১০1০*। ই€1 লব্বাংশ হইতে অধিক জন্য মিথুন ও কর্কট, 

'শতিজ-বৃত্ের উপবে থাকিয়াই লমণ করিবে। শুতরাং ইহারা সর্বদাই 
-্ট হইবে। 

মকরাস্তে দক্ষিণ ক্রান্তি ২০।৪* ধনুরস্তে দক্ষিণক্রান্তি ২৪। 

এজন্য এই রাশিষ্য় ক্ষিতিজ্কের নীচে থাকিয়াই ভ্রমণ করিবে। স্তরাং 

ইছার! সর্বদাই অস্ত থাকিবে । যে দেশে অক্ষাংশ ৭৮১৫ সে দেশে লম্বাংশ 

১১1৪৫। মেযাস্তে উত্তর ক্রাস্তি ১২ অংশ, সিংহান্তে উত্তর ক্রান্তি ১২ অংশ 

হতরাং বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ এই চারিটা রাশি লহ্বাধিক উত্তর ক্রাস্তি অন্ত 

সে দেশে সর্বদাই ক্ষিতিজের উপরে থাকিয়া জ্রমণ করিবে এন্ড সর্বদা 
দৃস্ত এবং তুলান্তে দক্ষিণ ত্রান্তি ১২ অংশ কু্তাস্তে দক্ষিণ ক্রান্তি ১২ অংশ। 



১৮২ সিষ্ধান্ত-শিরোষণি; 

দক্ষিণ জান্তি জন্ত বৃশ্চিক ধনু মকর কৃত্ত এই চারিটা রাশি সর্বদ' 
ক্ষিতিতধের নীচন্থ থাকিয়া! ব্রমণ করিবে এজব্র সন্দদা অদৃষ্ত । 

মেরুতে অক্ষাংশ ৯৪, লববাংশ নাই। সে দেশে বিষুবদৃবৃত্ই ক্ষিতিজা. 
কার। এজন মেয়াদি ছয় রাশি উত্বর ক্রান্তি জন্ত ক্ষিস্তিজের উপরে 
ও তুলাদি ছয় রাশি, দক্ষিণ ক্রান্তি জন্ত ক্ষিতিজে নীচে থাকে | এজন 
মেযাঁদি ছয় রাশি সববদা দৃশ্ত ও তুলাদি ছর রাশি সববদা জনৃত্ত থাকিবে 

ইদানীং পল্লোকক দৃষ্তাদৃ্তলক্ষণত্ত দূষপমাহ-_ 

রাশে ধন্য নিরক্ষজোদয়সমাঃ স্বীয়াশ্চরাদ্দানবো- 

ৃশ্যস্তত্র সদা স রাশিরিতি যন্নিযুক্তি ললোদিতম 

যদ্যেবং রসঘট পলাংশবিষয়ে সার্ববেহপ্যমী সব্ধবদ| 
ৃশ্টাঃ স্থাযু গপচ্চরো"য়ঘটামাম্যাদদৎ তত্তত্ত? ॥5১1 

এক-ঘ-তিরাণানাং চরাপাধোইধঃ শোধিতান তান টরখগ্রান 

রাঁণানাং পৃথক পৃথক্ প্বচরাদ্ধানি চোচান্তে। নিরুদেনদয়াসবে। গগন, 
কৃধর-ষট.ক-চন্] ১৬৭৯ ইত্যায়ো যত্র দেশে যস্ত রাশেঃ স্বচরাদমাঃ 
স রাশি স্তর দেশে সা! দৃহয ইতাত্র কা বুক্তিঃ। অগখা দৃষ্তাদৃঠং সবযং 
যুকতি-শূহ্ামগুদ্ধমূ। যন্্েবং ভহি বন। ষট্যট্িঃ ৬৬ পলাংশা স্তত্র সবে 
'চরোদয়-সামাং স্তাংৎ। যুগপৎ সর্কেষষাং সদা দৃশতত্বং মেরা বপি ন ঘটতে 
কিন্বন্ এত স্তদসৎ। 

হল্লাচাধা বলিয়াছেন, যে রাশির নিরক্ষোদয়কাল, সেই রাশির চরাদ 
কালের তুল্য, সে রাশি সর্বদাই সেই দেশে উদ্দিত থাকিবে। তাঁহার এই 
বাক্য যুক্তি হীন। কারণ *৬ অক্ষাংশ দেশে সকল রাশিরই নিরক্ষোদয় 



ভ্রিপ্রশ্নবাসনা ১৮৩ 

কাল ও চরাধ্ধ কালের সমতা হম্ব, কিন্তু সকল রাশি একসময়ে উদিত 

দেখা যায় না। সুতরাং লল্লের এই বাক্য অসৎ। বাস্তবিক এক সময়ে 

সকল রাশির উদয় মেরুতেও দেখ! বায়না । 

আঅজোপপণ্ডি_- 

ব্রাশিজ্য| ১ পরমাল্লছ্যজা। | 
ছারা 

লজ্যা : অজ্াঃঃ ক্রাজ্যা £ কুজ্যা। 

টা অজ্যাঃ ক্রাজা 

হজ» লজ।। 

নিরক্ষো দয়, 

ছাজ্া। £ কুজ্যা £ £ ভিজা £ চরজ/]। 

জ্যা১ ব্রিজ জাল এ ত্ুজ্যা 

অজ্যা » ক্রাজ্যা % বিজ? 

চরজ্যা--__ লল্যাডছ্াজ্যা 

৬ ৬৬ আগ্গাংশদেশে লম্ঘজা!- পরম ক্রাস্তিজা। 

লন্বাংশ- ২৭ অংশ! অক্ষজ্যা পরম ছাঞ্জযা। 

ব্রজ। * ক্রীস্তজ্য। 

বাশিজ্যা- পরম ক্রান্তিজা 

রাশি জাযা।১ পরুমারত্যজয। 

নিরন্দোদয়জা। | 

চরজয।র চাপ-চরকাঁল। নিরক্ষোদয়জ্যারচাপনিরক্ষোদয়। 

চরকাল--নিরক্ষোদর। 

ইনানী মন্তদ্ দূষণ মাহ-- 



১৮৪ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

বট যষ্টিঃ সদল| লবাঁঃ পলভবা যস্মিন্ ন তন্রিন্ ধনু- 
ন্রশ্চাপি ন বৃশ্চিকো নচ ঘটঃ পঞ্চাদ্রয়ো ৭৫।* যত্রচ। 
দৃশ্যঃ স্যাঁদিতি যৎ সদ| প্রলপিতং লল্লেন গোলে নিজে 

গোঁলজ। ত্িবোঁনিতাস্ত উদ্িতাঁঃ কেনোচ্যতাং হেড়না ॥৩২ 

অত্র ত্রযংশ যুঙ নবরসা ইত্য|দিভি ভবিতব্যম্! ৬৯1২১৭৮1১৫। এযাং 

স্থানে এতে ৬৬।৩ৎ।৭৫|৯॥ ব্রিতিন্ত্রভিরশৈকলাঃ কেন হেতনা লল্লেন 

নিজে গোলে পঠিতাঃ। হে গোলজ্ঞ তত প্রোচ্যতাম্। 

লল্লাচারধ্য তাহার শিষ্ধীবৃদ্ধিদ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে দেশে 

অক্ষাংশ ৬৩1০ মেদেশে ধনগুও মকর এই ছুই রাশি দৃষ্ট হইবে না। এবং- 

যেদেশে ৭৫ অক্ষাংশ, সে দেশে বুশ্িক ধন্ধ মকর, কম্ত এই চারিটা 

রাশিই অদৃশ্য থাকিবে। ছে গোলজ্ঞ পণ্ডিতগণ! লল্লের বাকো অগাংশ 

তিন অংশ পরিমিত কম কেন, বলা হইয়াছে আপনারা বলুন। 

বাস্তবিক ৬৬৩০ স্থলে ৬৯।২* এবং ৭৫ স্থলে 9৮1১৫ বলা উচিত ছিঙগ। 

এইরূপ অঙ্গাংশেই লল্লে্ত রাশি গুলি অনৃশ্য হইয়! থাকে । ইচা ভাষ্করা- 
চা্ধা, ত্র্যংশঘুঙনবরল! ইতাদি গ্লেকে পুরে দেখাইয়াছেন । 

লল্লের উক্তি এই-- 

পঞ্চভি বধিক! সগুতি রংশা যন্মিন্ পন্ড বিষয়ে হাঃ 

তত্র ন বৃশ্চিক-কামূক-মকর-ঘটা দৃশ্ততাং যাস্তি ॥ 

অথাক্ষ-লঘ-ভ্রানার্থমাহু-_ 

যল্সবেধবিধিন! প্রুবোননতি- 

ধা নতিশ্চ ভবতোহক্ষলম্মকৌ। 
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তৌ ক্রমাদ্বিষুবদহ্যহদরলে 

যেহথব! নতলমুন্তা লবাঃ ॥৩৩। 

চক্রন্যস্ত্রেণ গ্রহ-বেধবদ্ ্রবং বিধোতৎ। তত্র যন্ত্রনেম্যাং য উন্নতাংশা- 

স্তেহক্ষাংশ(; | যে নতা ম্তে লম্বাংশাঃ। অথবা বিষুবদ্ দিনা্ধে যে ২- 

কম্ত নতোন্নতা স্তেহক্ষ-লম্বাশা ইতি যুক্তি-যুক্তম্। 

চক্র যন্ত্র দারা গ্রহ বেধের গাঁয় ধব তারা বেধ করিয়। ক্ষিতিজ হইতে 

প্ুবের ষত উন্নতাংশ (&181৮010 ) পাওয়া যায় তাহার নাম অক্ষাংশ । 

(1.7010006 ) এপং যত নতাংশ (00, 41000199) পাওয়া যায় তাহার, 

নাম লম্বংশ (11018111509 ) অথবা বিধুবদ্ দিনে দিনাদ্ধে হুর্যের ষে 

নতাংশ, তাহার নাম অক্ষাংশ ও যত উন্নতাংশ, তাহার নাম লম্বাংশ। 

উপপত্তি-_ 

(বধযুবদ্ বুভের নীচস্থ দেশে অক্ষাংশ নাই। সে দেখের পম্বস্তিক বিষুবদ্ 

নত্তেই অবস্থিত এবং প'ব তারা নিরক্ষ ক্ষিতিজে ( উন্মগুলে ) দুই হয়৷ 
অন্ঠ দেশে থস্বস্তিক হইতে বিষুব্দ্বত্ত বত নীচে, স্বক্ষিতিজ হইতে ফ্ুব- 

তারা তত উপবে দুষ্ট হয়, ইহাই অক্ষাংশ । অক্ষাংশ, ৯* অংশ হইতে 
বিয়োগ করিলে খন্বস্তিক হইতে উত্তর পরব পরাস্ত লগ্বাংশ | 

পিদুবদূন9 হইতে উত্তর ধরব (১০7৮ 1,019) পর্যন্ত ৯০ অংশ। 

বন্বস্তিক হইতে ক্ষিতিসে উত্তপ সম-স্থান (০211) (98141091 1০717) 

পধ্যস্ত ৯* অশ। এই ছুই সমান অংশে খশ্বস্তিক হইতে ঞ্রুবপর্য্ত্ত 

অন্তর (লম্বাংশ মিত) বিয়োগ করিলে ক্ষিতিজ হইতে প্রবের অন্তর যত, 

খন্বন্তিক হইতে বিষুবদ্বৃত্তের অস্তর ও তত, তাহাই অক্ষাংশ। এইরূপে 
খ্স্তিক হইতে উত্তর ধরব পথ্যন্ত যত,দাক্ষিণ সমস্থান (3900) 09:31791 

10106) হইতে বিষুবদ্বৃত্বের অস্তয় ও তত ইহহি লম্বাংশ। 
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বিষুধদ দিনে ুর্্য, বিষুবদ্ বুষ্ধে প্রমণ করেন, লে দিবসে ক্রান্তি 

না থাকায় বিযুবদ্ বৃত্ত হর্ষ অছোরাত্রবত | বিষুবদ্বত্তের 

সহিত বামোত্র-বুধের সম্পাত স্থলে সে দিবসে মধ্যাঙ্ত কালে ক্র্ধ্য 

আসিয়া ধাকেন | সুতরাং হুর্যের নতাংশ অথাৎ বাষ্যোন্তর-পৃত্তে 

খন্বভ্তিক হইতে সুর্যের তাৎকালিক অন্তরই অক্ষাংশ। এবং স্ধ্যের 

উন্নডাংশ অর্থাৎ ষাম্যোতর বুত্তে দক্ষিণ-লমস্থান হইতে সুর্যের তা*কালিক- 

উন্নতাংশই, লবাংশ তুলা হইয়া থাকে । 

ইদানীং শঙ্কানয়ন-বাসলা, সংক্ষিপামাহ_ 

উন্নতং ঢু|নশমগ্ডলে কুজাৎ 

সাবনং ছুযুতিবাধী হি তজ্জ্যকা | 

তিধ্যগক্ষবশতোহক্ষকণব- 

চ্ছেদকে| ন তু নরঃ ম লম্ববত ॥8৪| 
অস্য বাসনা ব্রিগ্রহথে কথিতৈব। 

অতো রাত্র-বথে ক্ষিতিজ হইতে গাঠপথাস্ত উ্নতাংপের নাম সাষণ-কাল। 

সাবন-কালের জা। গ্রহের ছায়। লাধনে উপযোগী । এই জা] অক্ষাংশ-বশত; 

অর্থাং বিষুবদৃবৃত্ধের ত্াকৃত। হেড অক্ষকর্ণের স্টায় ভিষাক অর্থাং কণ। 

কার। ইহারই নাম ছেদক! শন্ু, ছেদক নভে। কারণ এখুলমব: 

(1,67])911100187) অবগ্চিত। 
উপপত্তি__ 

কল্পন! কর),কোন নক্ষত্র ও কোন ঠা একসময়ে উদিত হইয়াছে অর্থাৎ গর, 

সেই গ্রহের অহোরার বৃদ্ধ ও ক্ষিতিজ বৃত্তের সম্পাত স্থানে আসয়াছিল। 

তাহার কিছুকালপরে পূর্বগতি হেতু সেইগ্রছ, মেই নক্ষর কে পরিত্যাগ 

করিয়া কিঞিওৎ পূর্বদিকে আসিয়াছে । গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থিত স্থান৪ 

পৃথক্ পৃথক ক্ষিতিজ হইতে উন্নত হইয়াছে। ইষ& কালে নক্ষত্র স্থান ও 
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ক্ষিতিজের মধ্যে জহোর়াত্রবৃত্তে বত ঘটা বিভাগ তাহার নাম নাক্ষত্র কাল। 

গ্রহ্স্থান ও ক্ষিতিজের অন্তর্গত বত ঘটা-বিভাগ তাহার নাম সাৰন- 

কাল। অহোরাব্র-বৃত্তে হত ঘটী বিভাগাম্বক কাল বিষুবদবৃত্তে ও তত। 

অহোরাত্র-বৃত্ত এবং ক্ষিতিজ বৃদ্ধের সম্পাত স্থানের উপরে ও ই&কালীন 

গ্রহ-শ্থানের উপরে ক্রবপ্রোত বৃত্ত করিলে এ হই ঞৰ প্রোতবৃত্ব, বিষুবদ- 

বৃভে যেস্থান ত্বয়ে সংলম হইবে, তাহার অন্তর্গত ঘটা বিভাগত্মক-ক্ষেত্র- 

রূপ-কাল, সাবন কাল। এবং অহোরাত্র ক্ষিতিজ সম্পাতের উপর ও নক্ষত্র 
স্থানেব উপরে দুইটা ঞ্ুবপ্রোত বৃত্ত করিলে তাহা বিষুধদ্বৃত্বে যে স্থানহয়ে 

ধলগ্র হইবে, তাহার অস্তগৃত কাল নান্গত্র কাল। বেকেত অহোরাজ্ বৃত্ত" 

ও বিযুবদৃবুত্ত উভয়ই বষ্টি বিভাগান্নিত। অতএব বিধুবদ্বৃত্ত ও অহোরাত্র- 

বন্তে সমানই উন্নত-ঘটিকাদি বিভাগ হইবে। বিশেষ এই যে, বিধুবদ্- 

বৃস্তের বিভাগগুলি বড়, বড়, অহোরাত্র বৃত্তের বিভাগ গুলি, ক্ষুদ স্ষুদ। 

চিত্রে ইন্ছায় সম্যক জ্ঞান হইতে পারে। 

খন্বস্তিক হইতে বিষুবদবৃত্ত, দক্ষিণে হেলা । এজন্ট অহোরাত্র-ব্ত 

ও তিথ্যক্ অর্থাং হেণ1 যেহেতু অহোরাজ-বৃত্ব গুলি বিষুবদ্বৃত্বের' 
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সমান্তরাঁল-বুৰ। তাহাতে সাবন কালের বিভাগ ও তাছার জন্ত 

তিক অর্থাৎ কর্ণাকার। কিন্তু শঙ্কু, গ্রহস্থান হইতে ক্ষিতিজোপরি 

(ক্ষিতিগ্গের ধয়াতলে) পাঁতিত লঘ | ুতরাং শঙ্কু, কর্ণাকার নহে কোটির 

আকার । গ্রহচ্ছায়-সাঁধনে সাবন কারের জ্যার আবশাক হইবে। 

যেহেতু ছায়া ক্ষেত্রাত্মক্ক, নাবন কাল ও ক্ষেত্রায়ুক, কিন্তু নাক্ষত্র কাল 

ক্ষেত্রাত্মক বিভাগ নহে যেহেতু এক সাবন অহোরারে কাল,,নাক্ষত্র ৬* 

দণ্ড হইতে অধিক। ইহা! কালাখক বিভাগ মাত্র। কাল বোধক, বিষু 

বদ বৃত্ত ও অহোরান্রবৃত্ত উভয়ট হষ্টিদাতয়ক বিভাগ জা, তাহাদের 

বিভাগ দ্বারা পরিগপিত-সাঁবন-কাল ক্ষেত্রাম্মক-বিভাগ | 

ইদানীং কেযাঞ্চিদ্ দূষণ মা-- 

চন্দ্রপ্রভাথমমকদবিধিনোদিতং যৎ 

কৈশ্চিৎ কৃত খলু ন সৎ তদসাবনত্বাৎ। 

জানস্তি যে ন নিপুণং গণিতং ঘগোলং 

তোন্ত তন্ত্রকরণব্যননং বৃখৈব ॥৩৫। 
বাখ্যাত মেব। 

ল।দি-দিদ্ধাত্ত-কারগণ, চন্ত্রের ছায়া সাধনের জন্ঠ অনকৃং-কর্মঘার। 

বে উদয় কাল সাধন করিয়াছেন, তাহ! নাক্ষ্র কাঁল হইয়াছে কিন্তু দাবন 

কালের আবশ্তটক। ধাঁছারা নিপুণ ভাবে গোগ ও গণিত জানে না 

কাহাদের গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার রোগ বা মত্ত! বৃথা। 

ইদানীং শঙুস্থান মাহ-- 

ষ্টিমগুলভবা লবাঃ কুঞ্জ 
ছুম্নতা গগনমধ্যতে। নতাঃ। 
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শঙ্কুরুমতলবজ্যক1 ভবেদ 

দৃগ্গুণশ্চ নতভাগশিঞ্জিনী ॥৩৬ 

ভস্করেহত্র সমমগ্ডলোঁপগে 

যো নরঃ নম লমশঙ্কুরুচ্যতে । 

কোণশ্ফুরথ কোণবুভগে 

মধ্যশঙ্কুরিতি দক্ষিণোত্তরে ॥৩৭॥ 

কুপ ষ্ঠগানাং কুদলেন হীর্নং 

দুউ মগডলাদ্ধং খচরস্থ দৃশ্ঠাম্। 

কুচ্ছম্নালপ্তা নুরতো৷ বিশোধ্যাঃ 

স্বতুক্তিতিথ্যংশমিতাঃ গ্রভার্থম্ ॥৩৮। 

“৬ মগ্ডুলে ক্ষিতিলাপরি গ্রহপধ্যন্তং যেইংশা স্ত উদ্নতাঃ। খ.মধ্য, 

দধ স্তে নতাঃ। উন্নতাংশানাং জা শঙ্কু: | নতাংশন্জ্যা দৃগজা। শস্ুঃ কুচ্ছন়- 

লিক্তাভি রূনথঃ কার্ধযঃ। দ্ট,ঃ কুদগেনোচ্ছি তত্বাৎ। অয্ুমর্থে। গ্রহচ্ছাল্না- 

'ধকারে ব্যাথ্যাত এব। 

গ্রহের উপরে বিশ্যন্ত দৃগ বৃত্তে 70008) খন্বপ্তিক (20010) হইতে 

গহপ্ধাস্ত নতাংশ (0০ 41118049 ) এবং !শ্'তিজ পর্যন্ত উনতাংশ। 

উন্নতাংশেব (41111709) জা শঙ্কু । নতাংশের জ্যার নাম গজ্যা। 

সূর্য্য নম বৃত্তে (10110 670০1 অবস্থিত থাকিতে যে শঙ্কু 

'নপীত হয় তাহার নম সমশস্কু। 

ষাম্যোত্তর বৃত্ত ও সমবৃত্তের সম্পাত জাত খন্বন্তিকগ্থ ৯* অংশ মিত 

কোণকে ঠিক অর্ধেক (৪৫ আংশ) করিয়া ছুই দিকে যে ছুইটা বৃত্ত 
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করাযায়। তাহার নাম কোপ বৃত্ত। কোন বৃতে হূর্ধ্য থাকিলে যে পঙ্গু 

অর্থ হ্র্য হইতে ক্ষিতিজের ধরাঁতলে লন্ব (১0108091001) পাত কর! 

বায় তাছার নাম কোণ শঙু। 
ুর্ধয বাম্যোত্তর বৃত্তে (1100910) ) গমন করিলে অর্থাৎ স্পষ্ট মধ্যাহ্ 

কালে (1709 00০)) যে শহু গণিত হয়, তাহার নাম মধ্য শস্কু | 

পৃথ্থিবী কেন্দ্রের ক্ষিতিজ হইতে উপরিস্থ দৃঙ. মণ্ডলের অন্ধাংশ 
কেন্ুস্থ টা দেখিতে পারে, তূপৃ্টথ জুষ্টা পৃথিবীর ব্যাসাঁঘ তুল্য উপরে 

জবস্থিত এস তাহারা ব্যাসাদ তুল্য কম অংশ দেখিতে পায়। গ্র্ 

তৃক্তির পনের ভাগের একভাগ কুচ্ছদ্ন কলা । এজন শু হইতে কুচ্ছর 

ক! বিয়োগ করিয়া তছ্থারা ছায়া সাধন করিতে হুইবে। 

পাদোন-গোঁহক্ষ ধুতি ভূমিত যোজন ১১৮৫৮।৪৫|। প্রত্যহ গর 

ভ্রমণ করে। পুথবীর ব্যাসাদ্ধ ৭৯, ফোজন | গতি যোজনকে পণিবার 

ব্যাসাদ্ধ দ্বারা ভাগ করিলে ১৫ হয়। 

গতি বোজন অত শরম কার্রতে যদি ৬ থণ্ড সময় লাগে, তবে হু 

ব্াসাদ্ধ যোগনে কত 1 ফল গাঁতর ১৫ ভাগের একতাগ। ইহার নাম 

কুচ্ছযন কণ91। 

ইদানী মণ মুদগান্ত সুজ দাহ-- 

ন্মমাজে ছুরাত্র মমমগুলমধ্যভাগ- 

জীবাগ্রকা ভবতি পূর্ববপরাশয়োঃ স1। 
অগ্রাপ্রয়োঃ প্রগ্ুণ মত্ত নিবদ্ধসূত্রম্। 

য্ভদ্ বদত্তি গণকা উদয়ান্ত সূত্রমূ ॥ ৩৯ ॥ 
সুত্রাদ দিবা শঙ্কুতলং যমাশং 



ব্রিপ্রশ্নবাসন। ১৯১ 

যাম্যাং গভং হি ছ্ানিশং কুজোর্ধে । 

অধশ্চ সৌম্যাং নিশি সৌম্যমন্মাৎ 
সদ্ বুক্তিবুক্তং নৃতলং নিরুক্তমূ ॥ ৪৯ ॥ 

সৌম্যা গ্রকাগ্রান্ন তলং হি যাগ্যং 
যাম্যা্রকাগ্রাৎ পুনরেব যাম্যমূ। 

তদন্তরৈক্যং নমবৃক্উখেট- 

মধ্যাংশজীবাঁং ভুবি বাছুমাহঃ ॥৪১| 

দুগজ্যাং শ্রুতিৎ চাথ তয়োস্ত কোটিং 

পূর্ববাপরাং বর্গবিয়োগমুলমূ ॥ 

'দভিঅ- স্বাকোরাত--বভলংপারে। বং চন্্র মুদাস্ত সুত্ম্। 

গহস্থানা জানত শত | শস্য সকল এায়ান্ত এত্রান্দক্ষিপতো! ভবতি | যন্তঃ 

ক্ষতিজাছপরি দ!ঙ্ষপতোহকোারাত্র-বুতং গভং | অধন্তভরাতে। গতম্। 

অতো! নিশুযন্রং নৃতলম্। অথ তঙ্গ টচাতে | উন্ধব গোলে 

» গ্রোন্তরা নুতলং বামা মতস্তে নানাগ্রা বছো ভবাঁত বানান 

শহ, প্রাচ্য-পরহতয়ো রস্তরদূ। ধ্দাপ্রা শকতলা দুনা তা! তয়ো রস্তবং 

বক্ষিণং শঙ্ক তলং বাহ: স্তা! এব" সমবন্ত-প্রবেশাদুপরি | জক্ষিণ- 

গোলে ত্বগ্রা যাষা। শঙ্কতল' চযাষাং ভয়ে! ধোগে কৃতে বাভঃ স্রাত। 

₹বি-সমমগ্ডলয়ো রম্তরাং শানাং জা ৰাহঃ| তত্রযাদুগজা স কর্ণ: 

ভয়ো বর্গীস্তর প্ৰং পৃর্বাপবা কোটি। 

ক্ষিত্তিজে অহবোরাত্রবৃত ও দমমগ্ডলের অন্তর্গত চাপের জ্যার নাম 

অগা1। উদ্নয়-কালীন অগ্র! পুর্বাগ্রা। পূর্বদিকে ও পশ্চিম্দিকে যথাক্রমে 

উদয়কালীন ও অন্তকালীন অগ্র! হইয়। থকে । পূর্বাগ্র। ও পণ্চিমংগ্রার 



১৯২ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে এ সংখুকত স্থত্রের নাম উদয়ান্ত হত্র। দিলে 

উদয়ান্ত-স্ত্র হইতে দক্ষিণনিকে শঙ্কুৃতল হয়। যেহেতু ক্ষিতিজের 

উপরিস্থ অহোরানর বৃত্ব দক্ষিণদিকে হেলা । ক্ষিতিজের নীচে অহোরাত্র- 

বৃত্ত, উত্তরদিকে ছেল] এন্ন্ত রাত্রিতে ( ক্ষিতিজের নীচস্থ গ্রহে ) 

শঙ্কৃভল উত্তর। ইহা নিয়ন্থ চিত্রে স্পষ্ট জাঁত হওয়া যাইবে। 

বখন অগ্রা। উনব, অগ্রাগ্রভাগ হইতে শঙ্গতল দক্ষিণ, তখন অগা ও 

শঙ্কৃতল উভয়ের অন্তরে সমমণ্ডল হইতে গ্রহ পঠা উত্তর ভৃূজ। যখন 

আগ্রা দক্ষিণ, অগ্রাগ্রভাগ হইতে শব্ুতল ও দছিএ ১ তখন উত্তয়ের যোগে 

সম্গুল হইতে গ্রহ পর্যন্ত যাম্যোন্তর কু তৃগ্জা কর্ণ, উভযের বাত 

মুলা, পূর্বাপর কোটি ॥ 

ইদানীং বরাস্ত'ক্ষেপ্রাপ্যাত 

কেত্রাণি বান্দ্যেইগমনণভবাঁনি 

সংন্ষেপাতোহক্ষ প্রভনাণি চাঁতঃ 1৪২॥ 

ভূজোইপমঃ কোটিগুণো ছ্যুজীবা 
কর্ণ স্ত্রিজযা ভ্রভূজেহপমোথে । 

সেঘাদিজশবাঃ শ্রুতয়োহপবৃত্তে 

তদভূমিজে জ্রান্তিুণ] ভুজাঃ স্যঃ ॥8৩। 

হহকোটয়ঃ স্বত্যাগশাখ্যবৃতে 

ব্যাসাদ্ববৃত্তে পরিণামিতাণাম্। 

চাঁপেষু তালামমবস্ততো যে 

তেইধো বিশুদ্ধা উদয়া নিরক্ষে ॥88॥ 



নটি 29/ ১৪০ তিপ্রশ্ববাসনা 

ম্পষ্টম। এধাং শেন্রাণ। মুপপত্তি! স্পই্টাধিকাবে দাশতৈব | 

্ৰান্তি-সন্ত,ত ক্ষেত্্রসকল বাণতেছি। তাহার পস সংক্ষেপে অঙ্ষ-ক্ষেত্র- 

সকএ বলিখ। 

কান্তি-ঙেতরে কান্তলা! তূ্দ্যজা কোটি, দিজ্ঞা কর্ণ! কান্তি-বৃদ্ে 

মাদার কণ, নিরক্ষন্দিতিজে ( উদ্মগ্ুলে ) ক্রান্তিজ্যা তুজ, 
মহোরাএ বুতে কোটি । 

মেষাদি-রাশি-এয়ের পৃথক পূর্বক অহোপাএবুডহকোটিকে ত্রিজযা- 
৭ পরিণত করিয়! পথক্চ পৃথক ভাঙাদেণ চাঁপ, উদয়াপ হইবে । তাহা 

দগকে আধ: অধ শোধণ কারণে অর্থাং প্রথম ১ রাশি তুজে যে উদঘ়ান্ 

আবে তাহ! মেষের [নিরঙ্োদিয ১ বাশি 2 ফে উদয়াত আসিবে, 

তাক্ধা হইতে মেহের উদ্দদাত় বায়াগি করিলে, বষেক উদয়া । তিন 

শেড য়া হইতে ২ রাশির উদয়াল বিরোধ করিলে খুনের 

উ্নঘাতি হবে” চিঞ্ে হা গরঙ্রশিত হি 

থা ক্েএাণাত 

ভুজোহক্ষভা কোটি রনাঞ্কুলো না 
কর্ণোহক্ষকর্ণভ্ত্িভ়িং থেনম্ 

* মত্প্রণীত হোরা-বজনে বছুবিখ নিহমে নিরঙ্গে দঃ ও দেশোচয় সাধনের পার 

নষন্ধ হইয়াছে। 

১৩ 



১৯৪ সিদ্ধান্ত শিরোমাণিঃ 

তথাক্ষলম্মৌ ভূজকোটিরূপো 
ত্রিজ্যা শ্রতিদরক্ষিণসোম্যবৃত্তে ॥8৫॥ 

উম্মগুলে প্রাগপরোধসুত্রাৎ 

ক্রান্তিজ্যণ] পোঁটিরথ ছারাত্রে। 

কুজয ভজোহগ্র! ক্ষিতিজে চ কর্ণ? 

ক্ষেত্রং তথেদং ভতিভুজং প্রমিদ্ধমূ ॥৪৬| 

তা ভূজঃ স্বেসমনাচ (কোটি- 

দুুরাহকে তদ্*তির কর্ণঃ | 
ভূগোেহইপমগ্যা শমনা ৮ কর্ণঃ 

কজ্যোনিতা তদ্ধ তিব কোটি? ॥১৭। 

উদ্বত্তনা দোরপমঃ শ্াতিঃ স্তা- 

দগ্রাদিখণ্ডং থলু তত্র কোটিঃ। 

উদ্ধ তন কোটিরথাগ্রকাগ্র- 
খণ্ড" ভূজস্তচ্ছ নণঃ ন্দিতিজ্যা ॥৪৮॥ 

কোটিনরঃ শঙ্কু তলং ৯ বাছ- 

শ্ছে?ঃ শ্রগতিস্ত্রাতঅনহঅ্মেবমূ। 
উৎপা্গ সগ্ঃ স্ক টগোলবিদ্ো- 

শ্ছাত্রায় শান্ত্ং প্রতিপাদনীয়মূ ॥9৯1 



'ত্রপ্রশ্নবালন ১৯৫ 

অনক্ষেতাণাং সাধনান' মুপপত্তি স্থিগ্রশনে দর্শিতা। 

ইতি শ্রীভাঙ্কী র গোলভ[ষে। মিতাক্ষবে ত্রিপ্রশ্ন বাদনা। 

অভ্র গ্রন্থ সংধ্য। ১৯৪০ । 

১। পলভাভূঞ, ১২ আগ্রক্শগ্ক কোটি, পলকর্ণ কর্ণপ। 

২। লম্বজা। কোটি, অন্দ-জা' ওজ, ভরি কর্ণ। 

শ৩। উন্মগুলে ক্রীস্তিজ্যা কোটি, অভোবান্র-নুত্তে কুজ্যা ঠভুভ, 

'ক্ষাতজবুত্ধে অগ্রা! কণণ। 

৪1 সমশহ্কু কাটি, অগ্রা ভগ, ছাজ্যারন্তে তদ্ধতি ফর্ণ। 

€। কুজ্যোন-তঘ.তি কোটি, গ্রাপ্তিজা। ভূজ, সমশন্কু কর্ণ। 

৬। অগ্রাদি-খণ্ড কোটি, উন্মগুল-শহ ভূজ, ক্রাস্তিজ্যা কর্ণ 

৭1 উদ্মগুল-শঙ্কু কোটি, অগ্রাগ্র-খণ্ড ভূঙ, কুজা! কর্ণ। 

৮। শঙ্কু কোটি, শস্কুতল ভূজ, ছেদ বা হৃতি কণ। 

ত্রিগ্রশ্ন বাসনা-সমাণ্ত। 



আথ গ্রহণ-বামণ। 

চন্দরার-গ্রহপঘো: ম্পন- কষে চতদিগবাতারতো 10 তমা 

পশ্চাদ ভাগাডন ৮৭, 42 5 হ্থতোহজ্ ৪) চন্টোও 

ভালো বিম্ছং ক্ষ এণপিতয়। ৮1৭ ওযা গ্মুত্তা। 

পশ্চাৎ স্পর্শো হরিদিশি তাতে! মুত্র ত এব 

ক্কাপচ্ছননঃ রুচিদপভিতো নৈষ পক্গীন্ত বতাছি।)| 

অকীদধন্যনাকক্ষা ; যথা মোঘাহস্থ; পদ ভাঁগাদাগতা ববি 

ছাদয়'ত। এব ক্ত্রাইপি পদ্রত্বাহ পণ্চাদ্ আগাধীগ্তা বাধা আমা, 

তত: পশ্চাং পশু নিঃসবুি চন্রে পৃশ্বতগে মোতো রবে অতএব 

কক্ষাভেদাং ক15 শ্ছ মা দৃপ্ত কচিদেয ৭ ছ্। যনাথিছে আছে 

কৈশ্চি রবি ন দুতে কটি ও তত গাদশান্তছেঃ 

যেরূপ অপি মধ 2 গশ্চিয তত ই আসিয়া রবকে আচ্ছ? 

করে, সেইরূপ সপাস্থিত এরও দাকগাত এড পর্ন ভাগ হইতে 

অনিক, সুর বি ক আচ কত এ হবি-যাম্বর "শ্চিজ দি 

লখশ এবং চারে । টির কাছে পুরি মোষ ছঠয়া ধাঁকে | একি, 

আধংন্েত মেঘে কান সকালে বাব এসব ও কোন নে পৃ হয়, সেইরিপ 

লৃয্য কক্ষা ও চত্ধ কণার হ্াকা (১, এধ:শ্ত চক্র হাবাও কোপ 

স্থানে রবি আচ্ছ্ ও কে'নস্থানে দৃশ্র হয 

ইদানীং নতিলন্বনয়ো: কারণ মা*_- 

পর্ববান্তেইকং নতমুড়পাতচ্ছন্নমেব প্রগণ্যেদ 

ভূমধাস্ছো নড় বমতীৃষ্টমিষ্টস্তদানীম্। 



গ্রহণ-বাসনা ১৯৭ 

তদদৃক্সুনাদ্িমরুচিরধো লম্বিতোহরকএহেহতঃ 

কক্ষাভেদাদিহ খ রি নতিলন্বনং চোপপন্নমূ ॥ ২ ॥ 
সমকলকালে ভূভ] লগতি স্বাকে যতত্তয় ভ্ানমৃ। 

সর্বে শান্তি: সমং সমককত্বান লন্বনাবনতা || ৩ || 

পর্ববভমুখে। গচ্হন্ কুচ্ছায়ান্তর্তঃ শশা [বিশতি | 

ভন প্রাক গ্রএগণং পশ্চান্মোঙ্গোহস্যা নিঃনরতঃ ॥৪॥ 

ভানোরিম্ম পথ দপথৃপূ থব্য? প্রভা ছি সচ্যগ্রা 

দীর্ঘ নয়া লিরককনিীঠ দুর বাহ্ধীতা। ৫॥ 
অনুপাতাৎ ভদদৈঘ,? শশি গায় ভন্বিচ্মমূ | 
ডূছেন্দো রন্যাপাঁশ ব্যস্ত কেপ শশি্রহে তম্মাহ ॥৬| 

দণাস্তকাণে 8৭২ পুব্বভঃ পশ্চিষতো বা নত চঙ্রেপ ছন্নমেব প্রুপন্ততি 

কুমবাস্তো দষ্টা। হতো পশীস্তে সমৌ ভদত। যে ভূপষ্টস্থো দষ্টা স- 

হ্ধাকং ছন' নপণ্ততি । যত শুদ্ঢুদিকঘান্চন্দোৎ ধো লান্বতো ভৰতি। 

অতঃ কক্মাভেদান্রস্বনং নাতশ্চোপপঞ্চতে | চন্দ্রএরহে তু লম্বনত্যোরভাবঃ | 

ঘতঃ সমক্প-কালে ভুভ! চপ লমাত। ওয়া ছনং সর্ব বিদেশ্ন্ত/স্থা আপি 

শত মপি তং চন্দ্র মং গহ/স্ি। বত স্তঞ্জ ছাও-ছাদকয়ে। রেকৈব কক্ষ 

ছাতা । তথ! তুঁভ। তাবৎ পুর্বাভিমুখ দর্ক"ভযা চি | চন্ত্রশ্চ স্বগত্যা | 

স ণাপ্রত্বাৎ পুক্বাতিমুধো গুন্ ভূভাং প্রবিশতি। তেন তশ্ব প্রাক ম্পশঃ 

কুভায়। [নঃনরতঃ পশ্চানুক্তঃ তানোবিন্বং বিপুলং পৃথী ণঘুং। অতো ভূভ- 

হুচাগর! ভবতি; দীঘত্বেন চন্দ্রকক্ষ। মতীতা দূরং গতা। তদ্দৈর্ঘা মনু- 

পাতাৎ সাধাতে । চগ্জকক্ষা-গ্রদেশে ভূভা চন্দ্রবিম্ং চোঁত সব্ধং গ্রহণে 

প্রতিপাদিত মেব। ্ 



১৯৮ সিদ্ধান্ত শিরোমণি 

স্া্টাধি কারো ভ-গণিত। গত-দশান্থ কাল, ভূঙেন্রসন্ধা্। এজন দর্শাস্তে 

পূর্বের বা পশ্চিমকপালে, নত কর্যাকে, ভুফেন্্রস্ত-৭্া, চন দ্বারা আছ 

দেখিতে পায়। কিন্ত তুপষ্স্ব-দ্টাঠিক সেঃসময় সুধাকে আচ্ছম দেখিতেপায 

না। তাহার কিছু পৃর্ধে বা পবে দেখিতে পায়। স্ৃধা কক্ষা দচশ্ু কণার 

ভিন্নতা হেতু তৃপুষ্ট হইতে চর্দা কেছ্োপিরি নীয়মান জজ হইতে চন 

কক্ষার চগ্্রকে অধোদিকে লম্ঘিত দেখা যায়, এঈ জন্ত গ্যাগরতণে লন ও 

নতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । পর্ণিমান্তকালে পৃথিব র ছায়। চষ্রে পতিত 

কয়। এবং ভৃবেন্রস্থ ও তপঠস্ত দুষ্ট! এক সমগ্ধেত ১নাকে ম্লান দেখিয়া 

থাকে । যেভেতু ছাগ্ঠ চন ও ছাদক তুচ্ছায়ার কই কক্ষ! । পথিবীর ছায়া 

চন্ত্রেব উপরে পতিত ঠওয়ায়টন্াগ্র্কে চক্র কক্ষ তহ পৃথিবীর জবায়ার ও 

আবস্থিতি হয়। এজ চশাগরঠণে লম্বন এ নতির আব্স্ীক হয় প। ভূচ্ছায়া 

হইতে চঙ্গের গতি অধিক জঙ্জ, পৃর্বাডিমুধে যাইতে যাইতে চন্দ, 

পৃথিবীর ছায়ায় প্রবেশ করে। এজ চন্দ বিশ্বের পুর্ঝদিকে স্পর্শ ও 

তূঙ্ছায়। হইতে নিঃনরণ কাপ, চদা বিশের পশ্চিম দিকে মোক 

হইয়া থাকে। 

পৃথিবী ভইতে সুর্য অনেক বড়, এজন্য পথিবীৰ ছায়! সচ্যগ্রা হইয়। 

চন্দ্রের কক্ষাকেও আতিক্রম করিয়] বাঞছিরে বহুদূরে পর্যন্ত যাইয়া থাকে । 

পৃধিবী ছায়ার দৈর্ঘা, অন্থপাত স্বারা সাধন করা মায়। চন্ত্র কক্ষায় চনত 

বিশ্ব ও ভূত! উতয়ই অবস্থান করে। তৃডা হইতে চক্র যেদিকে চনত 

হইতে ভূভ! তাহার বিপরীত দিকে থাকে । চন্ত্রগহণের গগ্রান্থারধ সুত্রেণ 



গ্রহণ-বানন! ১৯৯ 
বিধায় বিশ্বং* ইত্যাদি পরিলেখ মঙ্কননিঘমে চদ অঙ্কিত করিয়া, তাহা! 
»ইতে তৃভা নির্ণঃ হস্ত বিপরীত দিকে শর অঙ্কিত হুইয়! থাকে | 

ইদানীং ছাদক-নির্ণয় সাক__ 

ছাদকঃ পথ তরস্থতে] বাধো 
রদ্ধখণ্ডিত হানোর্বিমাণয়োঃ। 

কু৭তা চ মহতী [স্থতির্ধতো- 
লন্ষ্যতে হদিণলক্ষদ গড়ে | ৭ ॥ 

অদ্ধখ(ুততানে ব্যাণয়ো- 

স্ত।ক্ষতা ভুলি তক্ষশাধিতেঃ | 

স্যাৎ স্থিনিল ঘুবভোলঘুঃ পথক 
ছাঁদাকে' দিনরুতোইবগম্যতে ॥ ৮1 

দিগশিকালাবতাদিভেদ! 

নচ্ছাদকো রাহুপ্তিক্রনন্তি । 

যন্মানিনঃ কেবলাগোলবিদ্ধা- 

স্তৎ সংহিতাবেদপুরাণবাহামূ ॥ ৯ || 

রাহুঃ কুভামগ্ডলগ? শশাঙ্কং 

শশাঙ্কগশ্ছাদয় তীনবিন্বং | 

তমোময়ঃ শ্ত,বরপ্রদানাত 

সর্ববাগমানামবিরুদ্ধমে তত || ১০ ॥ 



২০৪ সিদ্ধান্ত-শিরোমণি? 

অকচ্ছাদকাচন্্রচ্চাদকঃ পগ তরোহবগম্যতে । কৃতঃ। ঘভোহদ্বধ্ডিত 

সোন্দোবিষাঁণয়োঃ কুগঠত। দৃষ্ভতে স্থি'তণ্চ মহশা। অকম্ত গুনরন্ত খণ্ডিত 

তীঙ্গতা বিষাপয়ে'ং স্থিতি বম্বী। এভং কারণ-ছরান্থান্পণত্যাকই্ 

ছাদকোহন্তঃ। স চ লথুঃ। এবং রবীন্ছে। ন ছ'দকো| রা রিতি বস্তি 

কৃতঃ। দিগগদেশ-কাশাবপণাদি-ভেনাৎ। একন্ত গ্রাকৃস্পশঃ। ইতরহ 

পশ্চাৎ। রবে: কাপি গ্রহণ মনি বাপি নাস্তি। কাপি দরীস্তাদ্ 

কপি পৃষ্ঠতঃ। অতো রাছ কৃতং ন প্ুহণং । নাচ বণ, 

রাছৰঃ। এবং কে বা কবপ-গোল- বস্তা ম্তদরভিমানিনশ্চ 

ইং সর্ধচতা-বেদ-পুরাণবাহ্ন,। হত; সংহিভান্র রাছ রঃমো গ্রহ; । 

শ্শর্ভাতহ ব| আনুরঃ গুধাং ভমস! বিবাদেতিশ মাধান্দিনী শতিত। 

সব্বং গজাং সমং ভোয়ং সব্যে রহ্গলমা দ্বিজা;ঃ। 

সব্ধং ভূষি-লমং দানং রাভগ্ান্তে দিবাকরে | 

হতযদি-পুবাধবাক্যানি। হতোহাবরদ্ধ মুচাতে। রাত নিয়, 

গতি স্তমো ময়ো ব্র্বর-খ্রীনানার ভুভীং বিগ চন্বাং ছাদয়তি চট 

গ্রবিশ্ু রৰিং ছাদয়তাঁঠি সব্ধাগমান! মাবরুক্গ ম. | 

চন্দ্র গ্রছণে চন্দ্রের ছাদক, চমু হতে বড় এজন্তহ আদশ্তঠি শি? 

শৃগহয় কুঠত| গ্রাপ্ত চয়। £বং চন গ্রহণের খিতিকাল আধক হয়। 

'কষ্তু সুর্ধায গ্রণে অদগ্রন্ত হুযোর শগ্গদবধ তীঙ্ক ও স্থিতিকাল, আ' 

হুয়া খাকে। অতএব চঞ্চের ছাদক হইতে পথক্ এবং কষা হতে 

ভল্লাবয়ব, অন্ত কোন, সুর্যের ছাদক আাছে। 

এইবূপে শশ মোক্ষাদিঃ দিক) চন্ত্রগ্রছণে “দ্র পর্ঠান্ত সমং” হয 

গ্রহণে কাপি হয়ঃ কচিদপ ঠিতঃ ইত্যাদি দেশ, স্কিতর অন্পতা বাতাদি 

কাল ও শূঙ্গের কৃঠতা তীক্ষতা ছায়া আবরপের ভিন্নতা হেতু একমাও 

রাছ, চন্দ্র ও হুর্ধ্য উভয়ের গ্রাস কর্তা নছে। 



এ্হণ-বাঁলনা ২০১ 

কেবল গোন বিষয়ে অভিজ্ঞ অভিমানী পগ্ডিতগণ এইরূপ বলির 

থতকন, তাহাদের উক্কি বেদ পুরাণাদির বিরুদ্ধ । 

শিব হতে বরপ্র“+প তমোময় রাহ, চজ্জ্-গ্রহণ সময়ে পবিবীর চায়াতে 

আয় লইয়া চন্ত্রকে গ্রাস করে এবং সুধ্য গ্রহণ সময়ে চন্ত্রে আশ্রদ্ন লইয়া 

স্র্নাকে গ্রাদ করে একধপ বলিলেই সকল শাসকের অবিরুদ হইবে!» 

ইদানী* তে লহ্বনাবনতী কুতো হোতাঃ কৃত ইতি কুদংলেন সাধোতে 

ইতাস্ত গ্রশ্নস্তোততরনা০-- 

বত? কাদ্োচ্ছি7ত] দ্রষ্টা চন্দ্র পশ্যতি ল্ঘতম্। 

পাধাতে কুদলেনাঁতো লন্বনং চ নতিন্তথা ॥ ১১ ॥ 

্প্টম্__ 
£পচস্ক দা], ভুকে হইতে ভূ ব্যাসাদ্ধ-$লা উপরে অবস্থিত 

জন) হখেোোপরি গতবছর হইতে, চন্দ্রকে লম্ঘিত দেখিতে পায়। সুতরাং 

ভুঁব্যাসাছগ দারা পন্বন ৪ লতি সাধিত হজ থাকে। 

ইদানীং খাল'ববোধাথত-ছেগ্কক প্রকারেণ জশ্বনমাভ- 

ইন্টাপব্ভিতাং পুথীং কক্ষে চ শশিদূর্যয়োঃ | 

ভিতো বিলিখা তন্মধ্যে তি্।গ রেখাং তথোদ্দগাম্ ॥১২। 

তিষনা? বেং] যুতৌ কঙ্স।* কক্ষায়াং ক্ষিতি5ৎ তথ|। 

ঈদ্বরেখ ঘাতৌ এ খাদ্ধং দৃ?জ্যাগাপাংশকৈন তো ॥১৩। 
শপ পপ 

* নৃভান্ুহ বা আন্বরঃ র্ধাং। তমপা বিধ্যা . 
£তি মাধ্যন্দিনী শ্রাতিঃ | 

যং বে হর্ধা* স্বভাঙু স্তমসা। বিধাদানুরঃ | 

অয় সুমন বিন নহ্ত্তে অশরু.বন.। 
ধগবে্দে চতর্থাষ্টকে। 



২৪২ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

রুত্বাকেন্ সমুগ্পত্তিং লম্বনস্থয প্রদর্শয়েৎ। 
একং ভূমধ্যতঃ সুত্রং নয়েচ্চ ধাংশম গুলমূ ॥ ১৪ 
দর ভরপৃষ্ঠগাদন্যদ্ দৃষ্টিসূত্রং তছুচ্যতে | 
কন্ষায়া" দূত্রয়োমধ্যে যাস্তা লদ্ঘনলিপ্ডিকাঃ ॥১৫।! 
গর্ভমৃদ্ধে সদা স্তাতাং চন্দ্রার্কৌ মমলিপ্ডিকৌ। 
দুক্সুত্রাললঘিতশ্চন্দরন্তেন তলন্ঘনং স্মৃতম্ ॥১৩। 

দগ্গর্ভসূত্রয়ো রৈক্যাৎ খমধ্যে নাস্তি লম্বনমূ | 

পষটার্থমপি স্বর্দপমাং ব্যাখায়তে। কুদলেনোগ্ছিনতা ডা দু - 
/গলে স্বস্কানানভং গ্রহং পুতি । অত স্তজ জানাথং পথিবী-ব্যাসাদধন্ত 

বোজনানি কগাব্যাসাদ্ধিপ্য ৮ যে'জনান্তেকেন কেনচিদ্ধরেণ ছ্িত্বা তেন 

গ্রমাণেন ভিত্তোৌ বিলিখেং। এতদৃক্ত* ভবাঁতি। ভূব্যাসঃ কু-ভু্গ-সার- 

ক ভ ১৫৮১ মিতানি ফোজনানি। এভাঁনি (কনচিনচত1 হরেণ ছিন্নানি 

তদ্দণং ভূব্যালান্ধমূ। €ভিনৈব ছেপেন চন্ত্রাককগা-ব্যালাদ্ধে ছিনে। তে 

তদ্বাসার্ধে ভবতঃ। এবং কৃত্বা ভি! বুরপার্ে বিন্দুং কৃত্বা তক্রাদ্- 

বন্দো তু ব্যাসাদ্ধেন ভূবৃওং কৃত! কক্ষা ব্যাসাদ্ধাভ্যাং কঙ্ষা বৃত্তে চ কার্যে। 

তস্মদ বিন্দো রূষ্ধ-গেথ1-1তর্যযগ্ রেখ! চ কার্ধা। | তির্য।গুরেখা বত্র কঙ্ষায়াং 

লগ্রা তত্র ক্ষিতিজং কলাং। উদ্ধরেখা যন্ত্র লগ্মা তাত্র খমধাং কল্পাং ॥ এবং 

চন্্র-কক্গায়াং রবি-কক্ষায়াং চ। তে চ কক্ষে ভগণাংশৈ ৩৬৯ রঙ্কনীয়ে। 

তে চন্দার্কয়ো দুঙউমগ্ডলো। অথ দর্শাস্তেই দ্য যা দৃগ জা! তচ্চাপাং শৈঃ 

খমধ্যায়তো! বিন্দুঃ কার্ধাঃ। এবং চন্ত্রকক্ষাগামপি তাবস্তি রেব নতাং- 

শৈ:। তো বিন্দ, রবিচন্্রো কল্পো। অথ ভৃমধ্যাদ্ রবিবিদ্দু-গাঁমিনী রেথা 

কাযা সা রেখ! চন্দ্র, তিতা রবিং যাতি। অথ তূ-ৃষ্টগাদ্ দর রন্া রেখ! 



গ্রহ্ণ-বাসনা ২০৩ 

রবি-বিদুং নেগা সারেধা চন্ত্রেন লগতি। তয়োঃ সুত্রয়ো রস্তরে চন্র- 

কঙ্গায়াং বাঃ কলা দৃশ্াত্তে তা লশ্বন-লিপ্তাঃ। অথবা দ্ট শচন্-বিন্দ- 

পরিগতা রেখা রবিকক্ষায়াং নেয়! তত্র স্থ হয়ো রন্তুরে যাঃ কলা দৃশ্ুষ্কে তা" 

বা পশ্বন'লিপ্ত1 স্তলা। এব ভবপ্তি। ভূগাদ্ বা নীতা রেখা তদ্গর্ভ, 

স্ত্রং। সমকলৌ চন্দ্রাকৌ তত্র সদ্দৈব ভবতঃ। অপ যা রেখা দ্রষ্ট রবি- 
বিন্ুং নীতা তদ্ দূক্-স্থত্রমুচাতে । দৃকৃক্থত্রা্চ ভ্ত্া পস্থিতঠো ভবতি। 
মত স্ত্স্বনম। খথ যদ চন্দ খমধ্যে তবত স্তদা গর্ভ-ুষ্টি-সুত্রয়ে।- 
রৈক্য মত স্তর লঙ্ঘনাভাবঃ। ইয়ং দুউ -মগুপে লম্বনস্তোণপনি দরশিতা। 

কোনও অভিলবিত-সং া লার। পুরথিবার, চন্ত্রকক্ষার, ও সুরা, 
+ক্ষার ব্যাদাদ্ধকে অপনত্ভন কবি, তদ্দাবা ভিত্তি র গরঃত্রে পৃথিবী, চন্্র- 

গঙ্গা! ও হূর্যাকক্ষা সক্কিত করিবে | তাহাতে তির্যাগ, রেখা ও 
উদ্ধগ-রেখ। অন্কিত করিবে। [ভর্াগ রেখার সভিত কক্ষান সংযোগ 
স্থানে ক্ষিতিজ ও উদ্ধরেথার সঠিত কক্ষার সংযোগ স্কানে খমধ্য কল্পন। 
করিবে। খমধা কইতে দৃগজ্যার চাপাংশ অর্থাং নতাংশ তুলা অন্তরে 
নিজ নিজ কক্ষায় চন্দ্র ওক্রর্য সংজ্ঞক বিন চিহিভ কবিয়! লম্বনের 

উপপান্তি দেখাইবে। 

ভূকেঞ্জ হইতে একটা হুন্থ, হুর্যয পর্যান্ত লইবে, তাহার নাম গর্ভসথত্র। 
তৃপৃষ্ঠে দর্শকের অবস্থিত স্থান হইতে, অপর একটা সুত্র, সু পরাস্ত ৃ 

লইবে, তাহার নাম দৃষ্টির বা দৃক্নুত্র। 



২০৪ মদ্ধান্ত-শরোমাণ? 

চন্ত্র কক্ষায় এই চুঞ্জ দয়ের অন্তর কলাদিলম্বন। গর্ভচত্রে সর্ঘদাই 

প্রট চন্ত্র এবং হূর্ঘা সম পরিমের হইয়! থাকে । দুক্সজজ হইাতে চন্দ, লঙ্ঘিত: 

এজন্য ইহাকে লম্বন বলে। থ মধ্যে রবি 9 চন্দ্র অবস্থিত থাকিলে দক্ষ 

ও গভসজের একতা হেতু, লম্বন উত্পর হয় না। 

নবা গণিত মতে কেন্দে নুর্যোর নাশ, থ কের কোণ, দশকস্থানে 

সুর্যের নতাংশ খ দ্র ব কোণ, উভজ্বের অন্তর দ্র রকে কোণ হর্ধোর লঙ্গণ 

(১ম অধায় ১৬গ্র) এবং থক চ, কেন্দ্রে চন্তের নতাংশ, দরশকস্তানে থ 

টকোপ চন্দ্রের নতাংশ, উভরের অন্তুর দ্র কে কোণ চন্তের গন এবং 

৮ম ক্ঘন কোণ ও ধা লন কোণের অন্তুব রদ্চ কোণ লহ্বনান্তর 

নস্বল বা দগ. লম্বন অথবা দশকের স্থান হইতে হৃধ্যোপরি ও চন্দ্রোপরি 

নীরমান হু ছয়ের অন্তর্গত কোণ দুগ লঙ্বন॥ 

ইদানাং নওাএপত্থি মাহ 

ভাথ যাম্যোভরায়ান্ত ভিতৌ পূর্ববোঞ্ মালিখেহ | ১৭ || 

যে কক্ষামগ্ডুলে তত্র জ্ঞেষে দৃক্ক্ষেপমশুলে । 

ত্রিভোনলগ্রদৃগজ্য! বা স দৃক্ক্ষেপো দ্য়োরপি ॥ ১৮) 
তচ্চাপাংশৈনতৌ বিন্দু কৃত্বা বিএভদংজ্ঞকৌ। 

তল্পন্বনকলাঃ গ্রাগবজবজ্েয়াত্তা নতিলিপ্রিকাঃ ॥ ১৯ || 

কক্ষয়োরন্তরং যৎ স্তাৎ বিত্রিভে সর্বতোহপি তৎ। 

যাম্যোন্তরং নতিঃ দাত্র দৃকাক্ষেপাৎ সাধ্যতে ততঃ1২০।। 

ইদমেৰ ছেদাকং যাম্যোভতর়ায়াং [ভত্বো পূর্ব-পাহ্বে পিখিত্বা নত্রাপপা্ 

দর্শনীয়া। যে তত্র কক্ষামগ্ুলে তে দৃকৃক্ষেপ মগ্ডুলে। দর্শান্ত 'ত্রভোন- 



এহশ-বালনা ২০৫ 

লন্ড যা দৃগক্জা সদৃকৃক্ষেপঃ| দ্বয়ে। রশি তাবান্। ব্রন্ষপ্রপ্ধ মতেতু 
হচ্চাপাংশা . বিজ্রিভলগ্শর সংস্কতা শ্চদন্দৃকক্ষেপ-চাপা ংশাঃ স্থাঃ। 
হয়ো বৃত্তয়োঃ থাকা ব্ দৃকৃক্ষেপ-চাপাংশ নতৌ (বন্দু কারে, 
তী চ বিত্রিত-সংক্ষো। ততঃ গ্রাগব্দ ভুমদ্যাদ্ ভৃপষ্ঠাচ্চ হৃত্রে 
পসারধা ল্বন-লপ্তিনা জ্ঞেমা পা নতিলিপ্তিকাঃ। নতিনণম চন্দ্রা" 
কক্ষয়ো ধাম্যোঙর মন্তরম্। হদ্বিত্রি5-লগ্র ৫ বাব সর্বভোহপি 

ছাবদের ভবন্টি। অতো দুক্ ক্ষেপাৎ সাধিতা নতিঃ। 

লবন গ্রদ্ঘেদ পুর্বাপর অন্তর ও নত গ্রহন্বয়ের যাম্যোত্তর অন্তর। 

হামোওর অস্ত্র দেখাহবার সুবিধা জন্তই যাম্যান্তর ভিত্তিতে কক্ষ' 

মগুলাদি আন্কত কাণতে ঝপয়াছন ! বিশেষ এই, চন্জু * সুর্যোর 

কক্ষাবৃত্কে দক ক্ষেপ বুদ হদ্িভোন তের দৃগঞ্যা উভয়ের দৃগজ্যা 
হক হইতে পুতি নিয়াম ০ম্বন, ভাতা এস্লে যামোত্ির 

স্তর নতি সংজ্ঞক 



২৪৬ দিদ্ধাস্ত শিরোমপিঃ 

কট গ্রহ স্থান হইতে খন্বত্তিক পর্যন্ত দৃগজ্যা কর্ণ। খ্বস্তিক হইতে 

বিভ্রিত লগ-পর্য্যস্ত দৃক ক্ষেপ ভুজ। 

বিত্রিভ লগ্ন হইতে গ্রহ পর্য্যন্ত ক্রাস্তি-বন্তে কোটি । এইকপ গ্রহস্থান 

হতে লক্বিত গ্রহ পর্যান্ত(গ)(ল)দৃগ লন্বনকলা”গলশকর্ণ। লগ্ছিত-গ্রছপরি" 

গৃত বাস্বপ্রোত-বনে,লদ্বিত গ্রহ হইতে ক্রান্তি বুত্ে লম্বিত গ্রহের স্থান স” 

র্যাস্ত নতি কলা, ভৃ্গ। গ্রহস্থান হইতে লন্বিঠ গহস্থান পর্যন্ত “গস*ক্রান্ত 

বে "ছুট লঙ্ঘন কলা কোটি । এহ হিভুছদ্ধর সমান্তপাতীয়। অভএব 

যেক্ধপ দৃগজা হইতে লথ্বন দাধিত হইয়াছে, সেঃবূপ স্ন্র্ দক্লে-শ 

হতে দাণ্ত ল্ঘনই নতি নামে অভিহিত | এস্থলেও যদি পরম-ণন্ষন 

পরম লম্বনাস্ত' গ্রহ" কর! যায়, ভাব একানুপাতেই নত্যান্্র নতি হইবে। 

দৃকৃজাঃ দৃক্ষে 2 দুল £ নি 

দৃক্ষে * দল 
টি পপিভাধ্যায়োক্ত নিয়মে 

চা 
নতি - 

পল ১ হা 

ব্রিজ 
দৃক্ষে « পল * দৃগিজ্যা 

_দগজ্যা * 'অিজো 
দৃক্ষে * গল 

১ 

৩ নতি 

।. এরজন্ত বলা হুইঘ্াছে ভ্রিভোন লঞ্জ দৃগ্ জ্যা যা স দক ক্ষেগে 

সবয়োরপি॥ 



ঈদানীং স্ব, টলবনার্থমাহ_ 

যত্র তত্র নতাদর্কাদধশ্চন্দ্রাবলম্বনং । 
তদ দৃগ্বৃস্তেতন্তরং চন্দ্রতান্বোঃ পুর্ববাপরং তু তৎ1২১।। 
ূর্বাপরং চ যাম্যোদগ্জাতং তেনীস্তরদ্ধয়ং। , 
অভ্রাপমগুলং প্রানী তততিধ্যগ দক্ষিণোত্তরা ॥২২। 
যৎ পুর্বাপরভাবেন লব্বনাখ্যং তদন্তরম. ৷ 

যদ্ বাম্যোত্তরভাবেন নতিসংজ্্কং তদৃচযতে |।২৩॥ 

নতিলিপ্ত। ভূজঃ কর্ণ দৃগ লম্বনকলাস্তয়োঃ | 

কৃত্যন্তরপদং কোটি: স্ফুটলম্বনলিপ্তিকাঃ ॥২৪॥ 
পরলম্বন লিপ্তা ৪৮৪৬দ্ী ত্রিজ্যাপ্তা রবিদুগ্জ্যকা। 
দুগলম্বণকলাস্তাঃ স্বারেবং দৃক্ক্ষেপতো নঠিঃ ॥২৫॥ 
গতাস্থরস্য তিথ্যংশ; পরলল্গনলিপ্রিকাঃ | 
গতিযোজনতিথ্যংশঃ কুদলপা যতো মিতি: 1২৬।। 

সবল স্বনকলা নাডো গত্তান্তরলবোদ্ধ তাঃ। 
প্রাগগ্রতো রবেশ্চন্দ্রঃ পশ্চাৎ পৃষ্ঠেহবলম্থি তঃ ॥২৭।। 

শীগ্রেইগ্রগে ঘুতি ধাতা গম্যা পৃষ্ঠগতে যতঃ। 
প্রাগ্নণং তদ্ধনং পশ্চাৎ ক্রিয়তে লম্বনং তিখো ॥২৮। 

যাম্যোত্তরং শরস্তাবদন্তরং শশিসূধ্যয়োঃ । 

নতিস্তথা তয়া তন্মাণড সংস্কৃতঃ স্যাৎ স্ফুটঃ শরঃ ॥১৯।। 
১২ 



[সব ৭ ৮ ং । 

খমধয হইতে নত কুর্ধ্য যেখানেই আনস্থিত হউক) তথ! হইতে 

নর, দৃগবৃত্তে অধোদিকে লম্ষিত হইবে। ইহা দৃগবৃতে চন্্র ও হুধ্যের 

পূর্বাপর অন্তর । 

পূর্বাপর অন্তর থাকিলে, অপর একটা যাম্যোত্র অন্তরও হইবে । 

্রান্তি-বন্ত, পূর্বাপর বৃত্ত, তাহার তিথধ্যক্ অর্থাৎ তদুপরি লত্বতাবে 

পতিত কদন্বপ্রোত-বৃত্ত। দক্ষিণোত্তর । ক্রান্তিবৃত্তে পূর্ববাপরভাবে ষে 

অস্তর, তাহার নাম লম্বন অর্থাৎ স্ুট লখন। কদঘ্ব-প্রোতবৃত্তে যাম্যোতব 

ভাবে বে অন্তর, তাহার নাম নতি। 
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$” পু ড় রর 
রা ॥ 

, ৃ 

নতি-কল! লস” তুজ, দৃগলঘ্বন কলা “'লগ” কর্ণ? এই দুইয়ের 

ব্গাস্তর মূল, প্কুট লঙ্ঘন “গল” কলা, কোটি । পরমলম্বনকে ৪৮1৪৬ 

ববির দৃগজ্যা দ্বারা গুণ করিয়া ভ্রিঙ্ঞা দ্বারা ভাগ করিলে, 
দৃগলঘবন কলা হইবে। এইরূপ পরমলঘ্বন কলাকে দৃক্ক্ষেপ 

অর্থাৎ ভ্রিতোন-নগ্নেকর (বি) নতাংশজ্যা দ্বারা গুণ করিয়া িজ্যা দ্বার॥ 

ভাগ করিলে নতি হইবে। 

গ্র্থ প্রতাহ যত যোঞঙ্গন গমন করেন তাহার পনের তাগের এক 

ভাগ তুলা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ । এঞ্জন্ত চন্্রার্কেব গত্যন্তরের পনের ভাগের, 

এক ভাগ পরমলন্বন । 

লম্বন কল! হইতে ঘটিকাদি ( দণ্ডাদি) কাল নির্ণয় করিতে হইণে, 

লম্বন-কলাকে চল্তরার্কের গত্স্তরাংশ দ্বারা (গত্যন্তর-কলাকে 

৬* দ্বারা ভাগ কবিলে গত্ন্তরাংশ হয়) ভাগ করিলে ঘটিকাদি লঙ্ঘন 

হইবে। 

চন্ত্র, রবির পশ্চাৎ থাকিলে পৃষ্ঠাদকে ল্বিত হয়। নুর্ধ্য 

অপেক্ষ। চন্দ্র, শীঘ্রগামী। শীন্তরগামী গ্রহ অগ্রে থাকিলে বুঝিতে হইৰে 

যে, উততয় গ্রহের যোগ হইয়া গিয়াছে । শীত্রগামী গ্রহ পৃষ্ঠে থাকিলে 

জানিবে যে, ঘুতি হইবে। এজন হয হইতে চন্দ্র, পূর্বদিকে থাকিলে। 

তাথতে লম্বন ধণ ও পশ্চিমদিকে থাকিলে তিথিতে লগ্বন ধন: 

করিবে। 

চন্দ্র ও হুর্য্যের যাম্টোতর অন্তর শর, নতিও তাঞাদের যাম্যোতর, 

অন্তর এজন্ত শর, নতি দ্বারা সংস্কৃত হইলে শ্দুট শর ছ্ইয়া 

থাকে । 



অথ বলনবাসুনীমাহ-- 

তুলাজাছ্যোহি সংপাতে বিষুবৎক্রান্তিবৃত্তয়ো:। 
স্যাতীং যাম্যোত্তরে ভিন্নে পরক্রান্ত্ন্তরে চ তে ॥ ৩০। 

আয়নং বলনং তত্র জিনাংশজ্যানমং তত:। 

একৈবায়নসন্ধৌ তু তয়োঃ স্যাদ দক্ষিণোন্তরাঃ ॥ ৩১ ॥ 

একৈব তদ বশাৎ প্রাচী তত্র নো বলন ততঃ । 
তদন্তরেহন্বপাতেন খেটকোটিক্রমজ্যক] ॥| ৩২ ॥ 

জিনজ্যাস্রী দ্যুজীবাপ্তায়নদিগ বলন' ভবে । 

এবমেব হি সংপাতে বিষুবতুসমবৃত্তয়োঃ ॥ ৩৩ ॥ 

উন্মগুলং ভবেৎ তত্র বিষুব্দ দক্ষিণোত্তরা। 

ক্ষিতিজং সমবৃত্তপ্য পলজ। চ তদন্তরং || ৩৪ ॥| 

ক্ষিতিজেইক্ষজ্যয়া তুল্যমক্ষজং বলনং ততঃ 

তয়োরেকৈব যামোদউন মধ্যে বলনং ততঃ ॥॥ ৩৫।। 

নতক্রমজ্যয়া সাধ্যমন্তার হনুপাততঃ। 

নতং খাঙ্কাহতং ভক্তং দ্যুদলেনাগ্তভাগকৈঃ ॥ ৩৬ ! 

ক্রমজ্যাক্গজ্যয়া ক্ষু্! ছ্যুজ্যাভক্তাক্ষজং তবেৎ। 

প্রা দৌদ্যং পশ্চিমে যাম্যং তচ্চাৈক্যান্তরাত ক্ুটস্।ত৭, 



গ্রহণবাসনা! ২৩ 

তুলাদিতে বা মেধাদিতে গ্রহ থাকিলে, গ্রহ-ক্রিজ্যাবৃত্তে ক্রান্তি-বৃত্তের' 

যাষ্যোত্তর কদগ্বদবয় ও বিধুবদ্ধ.ত্ের যাম্যোত্তব প্রবদ্ধয়েব অন্তর, পরমক্রাস্তি- 

তুলা হইবে। এজ আত্নন-বলন ২৪ অংশে জ্গা তুলা । অয়নসন্থিতে 

গর থাকিলে, এক অয়নান্ত বুন্ত্ট ঞ্ুৰ এবং কৰগ্থেব উপরে যাওয়ায়, 
ক্রাস্তবৃত্ত ও বিষুবধ্ তেব দক্ষিণোন্তব বুক্ত (কদশ্বপ্রোত ও ফ্রবপ্রোতবৃত্ত ), 
একই হইবে ৷ তাহাদেব পূর্বাপব ও এক হইবে । কাবণ গ্রহ ব্রিজ্যাবৃত্ত; 
মেষাদি এবং তুলাদিতে অবস্থিত । সে স্থানে ক্রান্তিবৃন্তও বিষুবদ্ত্তের অস্ত্র 

নাই। এজন্য অয়নান্ত স্তানে গ্রহ থাকিলে আয়ন-বলন হইবে না । 

সম্পাত ও অযনান্ত-বিন্দু ইহাব ভিতবে কোন স্থানে গ্রহ থাকিলে, অনু" 

পাত ছাবা আয়ন বলন নির্ণয় করিবে। গ্রহের কোটিজ্্যাক্ষে ১৪ তাংশের 
জা ( পবমক্রান্তি জা । দ্বাবা গুণ কবিয়া গ্রতেধ ঢাজ। দ্বাব! ভাগ করিলে 

আয়ন বলন হঈবে। উত্তর অয়নে উদ্ববণলন, দক্ষিণায়নে গ্রহ থাকিলে 

দক্ষিণবলন জানবে । | 

এইবপ বিধুবদ্বত্ত এবং সমবৃত্তেব অম্পাভ, স্থলে (পুঝ্ব বা পশ্চিম 

স্বস্তিকে ) গ্রহ থাকিলে, বিধুবদ্ধ তেব দক্ষিণোত্তব উন্মগুল এবং সমবৃত্তের 

দক্ষিণোত্তব ক্ষিতিজেব অন্তব, গ্রহ ত্রিজা বুত্তে অক্ষ তুল্য হইবে। 

এজন্য ক্ষিতিগজে গ্রহ থাঁকিলে, অক্ষজা। তুল্য আক্ষবলন হইবে। 

থ মধ্যে গ্রহ থাকিলে, এক যাম্যোত্তর-বুর্তই,বিযুদস্তের ঘাম্যোত্তব-প্রব- 

চিহ্ন ও অমবুত্তেব যাম্যোস্তব সমস্থান, উভয়েব উপরিগত হওয়ায় বলন 

চইবে না। ক্ষিতিজ ও খন্বস্তিক ইহাব ভিতবে গ্রহ থাকিলে, অন্ু- 

পাত করিয়া আক্ষ-বলন সাধন কবিবে। নতকালকে ৯০, দ্বার! গুণ 

এপং দিনাদ্ী-কালদ্বাবা ভাগ কবিলে যে, অংশাদি পাওয়া যাইবে, 



+১৪ সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' 

“তাহার নাম সমমগুলীয়-নতাংশ। তাহার ক্রমজ্যাকে অক্ষজা। দ্বারা 

স্বগ করিয়া ছাজ্যা তার! ভাগ করিলে, অক্ষজ বলন হইবে। প্রাক 
কপালে (যাম্যোত্র বৃদ্ধের পূর্বদিকে ) গ্রহ থাকিলে আক্ষবলন উত্তর ও 

পশ্চিম.কপালে (ঘাম্যোত্তর বৃত্তের পশ্চিমে ) গ্রহ থাকিলে আক্ষবলন 
ক্ষণ ছুইবে। এই আয়ন ও আক্ষবলনের স্থান ভেদে যোগ বা 

থিক্কোগ দ্বার! প্দুটবলন সিদ্ধ হয়। 

উপপন্তি-_ 

গ্রহণের পরিলেখে ক্রান্তিবৃপ্তের অবস্থান অঙ্কিত করাই ন্কটব্ানের 

গ্রয়োঙ্ন। পূর্বচিহ্ন ও পশ্চিমচিহ্ন দিগ, দেখিয়। জানা যায়। উভয় 

চিহগত রেখা সমমগ্ুল। সমমগ্ুল হইতে কত অস্তবে ক্রান্তিবৃত্ত, তাহা 

জানিতে হইবে। ক্রান্তিবুত্ত, কখন বিষুববেখার উত্তবে, কখন দক্ষিণে 

থাকে এজন্য আয়নবলনদ্াবা গ্রহ-ব্রিঙ্গ-বৃততে ক্রান্তিবত্ত ও বিষুবদত্তের 

অন্তর এবং গ্রহ-ব্রিজ্যা-বৃত্তে (গ্রহগ্থানকে কেন্ত্র করিয়া ত্রিজ্যাতুলা 

ব্যাসার্থে বৃত্ত অঞ্চিত করিলে তাহাব নাম গ্রহত্রিগ্যাবৃত্ত ) আঙ্ষবলনদ্বাব। 

সমমগ্ুল ও বিষুবঞ্ত্তের অন্তর জানিবে। এই ছুই বলনের যোগৰা 

বিয়োগহারা প্দুটবলন নির্ণয় করিবে, ইহাই সমমগ্ুল হইতে ক্রান্তবৃত্ের 

অস্তর। চাঁপগণিতের নিয়মে কোণদ্বার। অনুপাত করিয়। বলনসাধন 

ফরিলে, গ্রহ স্থানের উপর .একটী কা্ব-প্রোতবৃত্ত এবং ঞ্ব প্রোতবৃভত 
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করিবে। উভয় বুত্ধের অন্তর্গত কোণ, আয়ন-বলনাংশ। উহার জ্যা 

আয়নবলন। এই কৌণের যত অন্তর, গ্রহ ত্রিজ্যাবৃণ্তে কদখ-প্রোত 

এবং ধব প্রোতবৃত্তেরও ততই অন্তব। এইক্প গ্রহ স্থানের উপরে সম 

প্রোতবুত্ত এবং ফ্রবপ্রোতবুপ্ত করিলে যে' কোণ জন্মে তাহা আক্ষবলন 

অথব! গ্রহ ত্রিজ্যাবৃত্তে ধবপ্রোতবুত্ত এবং সমপ্রোতবৃত্তের অস্তর, আক্ষ- 

বলন। উভয় কোণের যোগ বা বিয়োগ দ্বারা কদদ্ঘ প্রোতবৃত্ত এবং 

সমপ্রোতবৃত্তেব অন্তর্গত কোণজা! শুট বলন বা গ্রহ ব্রিজ্যা-বৃত্তে 
কদম্ব প্রোতবৃত্ত এবং সমপ্রোতবৃত্তেব অস্তব রূপ চাঁপেব জ্যা স্ুটবলন 

জানিবে। পূর্বে বলা হইয়াছে অয়নান্তে গ্রহ থাকিলে অয়নাস্ত বৃদ্ধ, 
কদম্ব এবং ঞ্রুবের উপব দিয়া যাওয়ায়, গহ স্থানে কোণ উৎপন্ন ন! 

হওয়ায় বা গ্রচ্ত্রিগ্যা বৃত্তে ও, কদম্ব প্রোত বৃত্ত এবং ঞ্ুবপ্রোতবৃত্তের 

বৃত্তেব অস্তব না থাকায় মগবা। মেযাদি বিন্দু বা তুলাদি বিন্দু দিয়া যে 

গ্রহ ত্রিজ্যারভ গিয়াছে, তাহাতে ও বিষুবদ্ধ তত এবং ক্রাস্তিবৃত্তের অন্তর 

ন! থাকায়, অয়নান্তে গ্রহ থাকিলে আয়ন বলন হয় না। অয়নান্ত স্থান 

হইতে গ্রহের অস্তব থাকিলে আয়নবলন হয়। এইরূপ অয়নান্ত-স্থানসন্বন্ধে 

জাত জন্য ইহার নাম আয়ন বলন। গ্রহ হইতে লম্পাত পরাস্ত 

হুজ ও অয়নান্তর বিন্দু পর্য্যন্ত সর্বত্র কোটি । 

্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবদ সতের সম্পাতে গ্রহ থাকিলে, গ্রহ কোটি ৯০ অংশ। 
গ্রচ-ত্রিজ্যাবৃতে ক্রান্তিবৃদ্ত ও বিষুবত্তের অন্তর আদ্গনবলন ও 

পরমক্রান্তি তুল্য । অয়নাস্ স্থানে গ্রহ কোটি শূন্য, আব্বন বলন ও শুনা । 

এজন্য গ্রহ কোটি ও পরম ক্রান্তির অনুপাতে অন্তীষ্ট স্থানের আয়নবলন 
কর! যায়। 



১১৬ দি্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

অনুপাত এই-- 

ব্রিজযাঃ গ্রকোঙ্জযা £ £ পক্রা্গা £ পরব স্থানে মায়নবলন। 

পক্রাজা। ১ গ্রকোজা 
্বস্থীনে আব _ ॥ 

ূ ত্রিজ্যা 

গ্রহ হইতে প্রুব পর্যাস্ত সব্ধত্র ছাজা! টাপাংশ | 

অতএব পুনর[য় অন্তপাত-- 

ষ্দি (গ্ধ ঢাগ্যাগ্রে (ধর) এ আরনবলন, তব তিজ্যাগ্রে গম 

কি? ফল গ্রহ ত্রিক্গাবুত্তে আক" আয়ন বলন। 

গ্রকোন্জা! * পক্রাঙ ৮ ত্রিঙ্গা 

ঢ্যু্য * ত্রিজ। 

ভাঁজ) ও ভাজক উভর স্থানের ভ্রিজযাব নাশে 

আন্ ক্র 

গ্রকোজা * পঞ্চ 197) 

আন 

ঢরযজ্যা 
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গ্রহ (গ) হইতে ধরব &) পর্যান্ত ছাঞ্জাচাপাংশ ; কদঘ্ব (ক)এবং গ্রুবের 
অন্তর পরমক্রান্ত্যংখ। কদধস্থানে অয়নপ্রোত (কঞ্জ অঅ) ও কদস্ক 

(প্রাতবৃত্তের (ক, দর গ)অন্তব কোপ, (গঞ্তবা) গ্রহ-কোটাংশ, অ) 
অয়নান্তস্থান। চাপ জিভুজ নিয়মে. 

ঢাঞ্য১ রহ কোজা| ; পক্রাঙ্জা £ আব. 

এহকো জজ * পঞাঞ্রা। 

আব -- --- 
দ্যা 

মকবাদি ছয় বাশিতে গ্রহ থাকিলে বিশুবদ্ধত্তেব উত্তৃবে ক্রান্তিবৃততের 
সহিত গ্রহ জিজাবৃত্টের সংযোগ হয় এবং কর্কাদি ছয় বাঁশিতে বিষুব- 
দত দাঁ্ণে ক্রান্তিবুভেব সহিত গ্রহ ত্রিজাবুন্তেব মংযোগ হয় । মক- 
বাদি ছয় বাশি উত্তবষন ও কর্কাদি ছয বাশি দক্ষিণায়ন | স্রতরাং অয়নের 
দিকই লনেব দিক । 

আক্ষ বলনের উপপত্তি 

গ্রহ, কষিতিজ্ হইলে সনমগুলীয় নতাং এ ৯০ অংশ । সেস্কানে অক্ষ. 

9]ঙুঃয পবম আক্ষবলন। গ্রহ খমধাস্থ হইলে সসমগুলীর নভাংশ 

শৃগ্ত, আকগ্গনলন ও শূন্য । ভআতএন সমনপুলীয নতাংশ অন্রসাবর আক্ষবলন- 

সাধিত হহতে পাবে । 



২১৮ সিদ্ধান্ত -শিরোমণিঃ 

যদি ভ্িজ্্যাতুলা সমমগ্ডলীয়-নতাংশজ্যাতে অক্ষজ্যাতুলা আক্ষবলন 

হয়) তবে ইষ্ট সমমণগ্ুলীয় নতাংশজায় কি? ফল ছাজাগ্রে “ক দ” 

আক্ষবলন। 

অক্ষ জা। ১ সনজ্যা 

ত্রিজ্যা 

যদি ছ্থাজ্যাগ্রে এই বলন, তবে ত্রিজাগ্রে কি) ফল "আস” আক্ষবলম। 

_ অক্ষ ১ সনজ্য ৮ ত্রিজযা 
আঙ্ষব- 

ছাজা। ১ ত্রিজ্য 

অক্ষজা। * সনজ্যা। 

ছাজ্যা 

গ্রহ হইতে ফ্রব পর্যান্ত ছ্যঙ্গা-চাপাংশ | সমস্থান হইতে ফ্রব পর্যন্ত 

 শক্ষাংশ। 
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সম(স) স্থানে, ফ্কব প্রোত ও সমপ্রোতবৃত্তের অস্বর্গত কোণ সম- 
'অগ্ুলীয় নতাংশ। 

অতএব চাপত্রিতুজের নিয়মে ছ্যাজয] £ সনজ্যা ; অক্ষজ্যা : আব। 

সনজ্য ১ অক্ষজা। 
জান্গবলন - 

ছাজ্য] 

সমমগ্ডলীয় নতাংশানয়ন -_. 

ক্রান্তিৃত্তস্থ_ গ্রহ স্কানের উপরে ঞ্রুৰ প্রোতবৃস্ত করিলে প্র বৃত্ত 
বিষুবন্তে যে স্থানে সংলগ্ হইবে, সেই স্থান হইতে যাম্যোত্তর বৃত্ত 
পর্য্যন্ত বিষুবদ্ত্তে নত কাল। এবং গ্রহস্থানেব উপরি গত সমপ্রোতবৃত্, 
মণ্ডলের সহিত যে স্থানে সংলগ্ন হইবে, সেইস্থান হইতে খম্বন্তিক পর্য্য্ত 
গমমগুলে থগ” ইষ্ট সমমগ্ুলীয় নতাংশ। স্থ্যোদয় কালীন নতকাল্ল 
দনাদ্ধতুলা, সমমগুণীয়-__-নতাংশ ৯০ অংশ। 

অতএব অন্ুপাত-_ 

দিনার্ধ £ ৯০ $ঃ নওকাল: সমমণ্ডলীয়-নতাংশ | 

৯৪ ৮ নকা। 

সন স __ 

দিনা 

এবমেব চ সংপাতো বঃ ত্রান্তিসমবৃত্তয়োঃ | 
পরমং তত্র ততকালবলনৈক্যান্তরং স্ফুটম ॥ ৩৮ ॥ 



২৩ সিদ্ধান্ত-শিরোমণি: 

অগ্রতঃ পুষ্ঠতস্তন্মাৎ ক্রান্তিবৃতধে ত্রিভেইস্তরে | 

তয়োর্ধাম্যোত্তরৈকত্থাড ত্র নো বলনং স্ফুটম্॥ ৩৯ ॥ 

ন স্পষ্টবলনাভাবস্তত্র স্যাদুতক্রমজায়া । 

ক্রমজ্যয়। ততঃ কাধ্যং দাঢগার্ঘ। কথ্যতে পুনঃ 18০। 

সর্ববতঃ ভ্রান্তিনুকাণাং ধ্রুবে যোগো। ভবেদ্যতঃ | 

বিযুবন্ম গুল প্র/চ্য। ফ্রুবে যামা। তথোত্তরা 18১। 

সর্ববতঃ ক্ষেপসূত্রাণাং ধরবাভ্ভিনলবান্তরে | 

যোগ কদন্মনধচ্জঞাহয় ছ্ছেয়ো বলনবোধকুৎ ॥৪২।। 

ত্রাগমগুলপ্রাচা। যাঁম্যা সোমা! ১ দিক্ সদা 

কদন্বত্রমবৃন্ত চ বরা পরিতো প্রুবাৎ ॥৪৩।। 

গোলে তু জিনভুল্যাংশৈস্ততরজ্য। ত্রান্তিশিষ্লিনী | 

সর্বতঃ সনবৃ্তাচ্চ যাম্যোদক্কজসংগমে 18৪ 

তত্তিষ্যগ গতসূরাথাং যোগঃ ম মস্তক: | 

সমঞ্রবকদন্বাণা মুপরি ছাঢরানয়েখ ॥ ৪৫।। 

সুত্রাণি বুন্তবপাণি বলনানি তদন্ডবে। 

অক্ষজং বলনং মপ্যে খ্যা সনধবসুরয়োঃ 11 ৪৬) 

কদন্বঞ্বসত্ান্তরায়নং 5 ভিচে গ্রাহাৎ। 

কদম্বলমসূরান্তঃ স্কুটং সর্দবদিশার চ তৎ1।8৭ 



যেরূপ ক্রান্তি'বৃত্ ও বিষুরদস্তের সম্পাতে গ্রহ থাকিলে পরম আয়ন- 
বলন এবং বিষুবন তত ও সম-বৃত্তের সম্পাতে পরম আক্ষবলন হইবে। 
সেইরূপ ক্রান্তি বৃন্ত ও সমবুত্তের সম্পাতে গ্রহ থাকিলে তৎকাল জাত 

আয়নবলন ও আক্ষবলনের যোগান্তরে পরম প্ুট বলন হ্ইবে। ক্ধ্ান্তি- 

বৃত্ত এবং সমবুত্তেব সম্পাত হইতে অগ্রে বা পৃষ্ঠে তিন বাশি অন্তরে 
যথাক্রমে কদম্ধপ্রোত বৃত্ত ও সমপ্রোত-বুনত নামক তাহাদের যাম্যোসতর 

গত্ত দ্বয়েব একত্ব ভেতু স্ফুটবলন হইবে না। কিন্তু উৎক্রম্জ্যা দ্বারা 

বলন সাধন কৰিলে শ্ুুটবলনেব অভাব হয় না। এজ্জন্ ক্রমজ্যা দ্বারাই 
বলন সাধন কবা উচিত। 

দৃঢতাব জন্ত পুনর্বাব কথিত হইতেছে- | 

সকল-স্থানের ক্রান্তিহুজেবহ ধরবে সংযোগ হইয়া থাকে । যেহেতু 

বিষুবন্মগুলরূপ গ্রাচ্যাপখ-স্থত্রে দাক্ষণে ও উত্তরে ঞ্বদ্য় অধন্থিত। 

দকপ ক্ষেপ হুত্রেবই পরব হইতে ২৪ অংশ দুবে সংযোগ হয়। 
বলন অবগাঁতর জগ্ত তাহাকে কদম্ব বলিয়া জানিবে। ক্রান্তি-. 

রত্তরূপ-পূর্বাপব-স্থপ্রেব দক্ষিণ ও উত্তব বিন্দু্ধয়ে কদথ্য দ্বয় অবস্থান 

কবে। 

চত্ুধিংশতি অংখমিত চাপেব জ্যাতুণ্য ব্যাসাদ্ধ লইয়া গোলে গবের 
চতুর্দিকে কদশ্ব-ভ্রম-বৃত্ত বাধিবে। তাহাতে ভূজাংশ মিত চাপের 
জা,ক্রান্তি-জ্যাতুল্য। 

সমবৃত্তেব সকল স্থান হইতেই নির্গত সমপ্রোত বৃত্ত গুলিব যাম্যোত্তর 
বন্ত এবং শ্ষিতিজ বৃত্তে সম্পাতে মিলন হয়। প্র স্থানের নাম 
সমস্থান। 



২২২ বিদ্বান 
গ্রহন্থান হইতে, সমস্থান, রব ও কদঘ্ের উপরে বৃত্ত কূপ তিনটা সৃত্র 

লইয়া! গেলে তাহাদের অন্তরে বলন থাকিবে 

গ্রহ হইতে তিনরাশি অন্তরে সমসৃত্র ও গ্ব-হৃত্রের মধ্যে আক্ষবলন। 

কদর ও ধবহত্রের মধ্যে আয়ন-বলন এবং কদন্বন্র ও মমশৃঞ্জরের মধ্যে 

(উত্তর বা দক্ষিণ সকল দিকেব বলনেই ) স্ক,টবলন হইবে। 

অথবা পরিতঃ খেটাৎ খাঙ্কভাগান্তরে ন্যসেৎ। 

ভিজ্যাবৃত্তং ততন্তত্র বিষুবত সমবুত্তয়ো: 1 8৮ 

মধ্যেইক্ষবলনং বিষ্ভাৎ বিষুবত ক্রান্তিবৃত্বয়োঃ। 

অন্তরং চায়নং ক্রান্তিসমবৃত্ান্তরেস্ফুটম॥ ৬৯ ॥| 

তত্রাপমগুলং প্রাচী তলা যাম্যোত্তরঃ শরঃ। 

বলনায়নে ক্ষেপঃ ক্ষিপ্তে। যৈস্তে কুবুদ্ধয়ঃ ॥ &০ 

নক্রাদিশ্চ কদন্বশ্চ স্যাতাং যাম্যোন্তরে দমম.। 
আয়নং বলনং তশ্মান্নায়নাদৌ প্রজ্ায়তে ॥ ৫১॥ 

ততে। ভ্রমতি গোলে স মকরাদির্বথা যথা। 

তথা তথা ভ্রমত্যেষ কদন্বো নিজমণগ্ডলে ॥ ৫২ ॥ 

কুন্তাদাবথ মীনাদ যাম্যোদগ বলয়স্থিতে। 
 জায়তে বলনং তদ্ধৎ সৌম্যসুত্রকদন্থয়োঃ ॥ ৫$ ॥ 

অন্তরং শিক্চিনীরূপং কাম্বভ্রমমণ্ডলে । 
অয়নাদ্গতকালাংশক্রমক্রান্তিজ্যকা হি সা॥ ৫81 



প্রশাসন! . হত 

উৎক্রমজ্যা। যতো বাণঃ শিক্জিনী তু ক্রমজ্যকা। 
সত্রিভার্কাত ক্রমক্রান্তিজ্যাতো! বলনমায়নম, 1৫৫ ॥ 

যৈরুক্তমুগক্রক্রান্ত্য| জান্তা! তৈনাশিতং হি তত। 
যুক্তানয়ৈব বিজ্ঞেয়মক্ষজং চ ক্রমজায়া ॥ ৫৬ 

পরোক্তমনাথা ব্রয়াদ্ যঃ পরান্ ন প্রদৃষয়েত। 
তস্যৈব দূষণং তদ্ধি ন দোযোইতোহন্য দূষণে ॥ ৫৭ ॥ 

অথবা গ্রহ হইতে ৯ অংশ অন্তবে গ্রিজ্যাতৃল্য বাসাদ্ধলইয়। গ্রহ-স্জিজ্যা- 

বৃত্ত অঙ্কিত করিবে । তাহাতে বিষুবদ্ধ ত্ত ও সমবৃত্তের মধ্যে আক্ষ- বলন। 

বিযুবন্ব স্ত এবং ক্রান্তিবৃত্তের মধ্যে আয়ন বলন এবং ক্রান্তিত্ত্ত ও সমবৃত্তের 
মধোশ্ুট বলন হইবে । 

্রান্তিবৃভত, পূর্বাপর, তাহাতে থাম্যোত্তর অর্থাৎ লম্বরূপ শর। বলন|- 

নয়নে লল্লু, প্রীপতি প্রভৃতি সিদ্ধান্তকারগণ ক্ষেপ যোগ কবিয়৷ থাকেন । 

ইহা তাঁহাদেৰ কুবুদ্ধি। 

বাম্যোত্তব-ব্ত্তে হকরাদি ও কদম্ব ছুই বিন্দুই অবস্থিত, এজন্য অয়নের 

আদি বিন্দুতে আয়ন ব্লন হয় না। তাহার পর মকরাদি, গোলে 
যেমন যেসন ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ কদন্ব ও তেমন তেমন নিজ মগ্ুলে 

। কদন্ব ভ্রষবৃত্তে ) ভ্রমণ করে। 

কুম্তাদি বা মীনাদি, যাম্যোদক্ বৃত্তে আঁসিলে কদগ্বত্রমরত্বে কদঘ ও 

বাম্যোত্তর বৃত্তের অন্তরের জ্যাবূপ আয়ন বলন হুইবে। ইহ অয়নাস্তবৃত্ত 



২২৪. সিদ্ধান্ত শিরোমণি 

ও যাম্যোগুর বৃত্তেব অন্তর্গত বিষুবদ্ব তে অয়নগত কালাংশের ( বিষুরাংশের 

জ্যাহইতে অনুপাত লক্ব, ক্রান্তিব ক্রমজ্যা তুল্য । 

উং ক্রমজ্জা, ধন্ততে বাণ রূপা | ক্রমজযা, ধনুব জ্যা রূপ । এজন্য ত্রিবাশি- 

যুক্ত রবিব ক্রান্তিজ্| তুল্য (স্থুলত: ) আয়ন বলন হইবে । 

বাহার! উৎক্রম জা দ্বারা বপন সাধন বলিয়াছেন; তীভাবা ভ্রান্তিবশতঃ 

বলন নাশ করিয়াছেন । 

এইরূপ যুক্তিতে আক্ষ বলন ও ক্রমজ্যা বাবাই সাধিত হইবে। থে পবের 

উক্তি হইতে অন্য গ্রকাৰ বলেন, অথচ পরেব উক্তির পৌঁধ প্রদর্শন 

কবেন না লোকে তারই উল্তি দৌষধুক্ত মনে কবেন, এজন্ঠ অনা প্রকার 

বলিতে হইলে অনোব উত্ভিব ও দোষ প্রদর্শন করিতে ভয় এজন্যই 

আম লল্লাদিব দোষ প্রদর্শন কবিলাম। 

১নং চিত্রগ্র ত্রিজাত্ত। ভাভাতে সমনগ্ডল ৩ নিষুবদ্ধ তেব আন্তব, 

আক্ষবলন। ক্রান্তিবুত্ত এবং বিষবদ্ধত্তেব অন্তর, আরনবলন ক্রান্তিবৃ্ত ও 

সমমগ্ুলেব অন্ব, স্ম্ট বলেন । 

২নং চিত্জে অনান্তরত্ত। তাহাতে বিলি, বিষুবদস্ত। কা, করা, 

্রাপৃস্তিবৃত্ত। পু, পু. পৃর্বীপব বুস্ত না সমমগ্ুল । তাহাদের পুষ্টকেন্দ 
যথাক্রমে করব) কদ্ধ, সমস্থান। ক, থ, গ, গ্রভ--ত্রিজ্জযাবৃত্ত। তাহাতে, 

খ, গ, ক্রান্তি ক্রান্তি বিধুনদ্ভ্েব অন্তব ময়নকাণ। ক, গ, মমমণ্ডগ 

বিষুবন্ধ স্তেব মন্তব আক্ষবললন। ক, খ, সমমগ্ুল ক্রান্ি বৃত্তেব অন্তর 
স্কুটবলন | 

এইনপে গ্রহন্থানে ফ্রবপ্রোত। কদহপ্রোন্ছ বুস্তেব অন্তর্গত কোণ, 



গুহণবাসনারী | ২২৫ 

আয়ন বলন! ফ্নপ্রোত, সমপ্রোত-বুত্তেব হস্থর্গত কোণ। আঙ্গবলন। 

কদন্বপ্রোত, সম্প্রোত বুক্তেব অন্তগত কোণ, পাটিবলন । 

বব উত্ে আয়শগ্রোত-বৃ্তেব উপবে জাস্তিবুত্ত ও বিষবদ্ তত উভবই লক্ব 

দপ 1 কারণ আননগো2 পুন, পন ও কথ উভযবিন্দুব উপবে অনস্থিত। 

এনোওব পরতে বিসুবত শু ও কআ্ান্তিবুত্তেধ অন্ত, ক্রান্থাংণ। বঙ্তাি 

নু হহতে,। দি কব-পন্স্থ হাজাশ । গ্ুহস্থান £ত5 অরন-গ্রাতত 

তু পনাগ্ত 5 কোটাদ্ণ । অঠএব অন্ুপাত-- 

থাভ)ঃ কোড 51এজ্যা £ কালাংশজা। | 

কোলা! ১ এজা! ডি 
21ভ]] 

৮৫ 



২২৬  স্দ্ড -শিরোমণিঃ 

ফ্রব হইতে বিষুবনধ ত্র পধান্ু ৯১ অংশ ক্রুব হইতে বদশবত্রম-বৃহ, 

অয়নপ্রোত-বুত্ধের সম্পাত বিন্দুব অথা কদঘেব অস্তব, পবম ক্রাস্তযংশ | 

অতএব জন্থুপাঁত-_ 
ত্রজা।ঃ কাজা ২; পক্রা £ আখ 

অথবা 

ত্র) £ পত্র 2 £ কাজ্যা ; আৰ 

1 % 
আভএব আন কীজা। গঞ্জ 

ব্রিজ্যা 

 কোজা! * ভিজা » পক্রা 

ঞিজ। * ছুুজা। 

এজগাত লা ভ্ঘয়াছে অনন- 

গত-কালাণেব জ্ান্তজাঠণ্য, 

তায়নবলন হহণ। 

সাঁএবাশ-গ্রহ জ্রান্তিজ্যাতো, 

বপন মাবনং ইাৰ উপপত্তি 

| ্ রহ+৯*) হইহাব ভিজ 

প্, দ্বিতীয় পণ জন্য 

১৮০ শ্রহ4-৯০) লু ১৮০ 

৯০--এুহ _ ৯০- গ্রহ । 

অতঃ জরা (৯০ + গ্রহ )-৪]া (৯০ গ্রহ ১. গরইকৌ জা 



'প্রাহণ বাসনা ১৬ 

গ্রহকোজা! ১৯ পক্রা জ্যা (৯০+ গ্রহ পক্রা, আব। 
হ্যঙ্য] 5 ছুজ)। 

ক্রান্তিব অল্পতাভেতু পরিশ্রমের অল্লতা বধান জন্ত ছ্ুজা স্থানে ত্রিজা। 

পক্তা ৮ জা (৯০ +- গ্রহ) গ্রহণ কবিলে স্থুলরূপ আব শো 

তহ। ক্রান্তি নাধনেব নিয়মে (৯*+ গ্রহ) ইস্াব ক্রান্তি তুলা । এই 

ওনই সাভ্রধাশ হতাদি নিয়ম উল্ত হইয়াছে । 

উতক্রমজযা নিরাসোহয় মন্তথা। বাথ কথ্যতে। 

জিনাংশৈজিনরত্তাখাং কদন্বাৎ পরিতো গ্যসেছ ॥ ৫৮।। 

ক্রান্তিযাম্োত্তরং বুস্তং কদম্বদ্বয়কীলয়োঃ। 

প্রোতং কুহ্ধা চলং ভাস্তং দন্দবান্তে স্যাদ প্রবোপরি 1৫৯ 

দন্বান্তচ্চাল্যতেইং শেষে স্তেরেব চলতি ফ্ুবাছ। 

জিনবুস্ত হদংশানাং তত্র জ্য। ক্রান্তিশিষপ্তিনী 0৬০ 

আয়ন সেব বলনং ছুযজ্যাগ্রে জায়তে গ্রহাৎ | * 

গ্রহপ্রুবান্তরে যম্মাৎ দ্াজাযচাপাংশকাঃ সদা ॥ ৬১ ॥ 

ভ্রিজাবৃতে যতো! দেখ, তব্রাতঃ পরিণাম্যতে। 

এব মক্ষাংশকৈর ত্বং সমাখ্যাৎ পরিতো ম্যসেৎ | ৬২ ॥। 

সমকীলকয়োঃ প্রোতং তথ যাম্যান্তরং চলম.। 

তত্তৎখেটোপরি ন্যস্তং যৈরংশৈঃ খাদ্ধীতো নতম. ॥ ৬৩।॥- 



ব২৮ দিষ্ধান্ত-শিরোর্ষণি: 

সমবৃত্তেক্ষবৃতে চ তৈরেব স্যয়িতং ফ্রবাৎ। 

সমবুস্তুনতাংশজ্যাক্ষজ্যাপরিণতাক্ষজং ॥ ৬৪॥ 

দ্যুজাঠ্রে বলনং প্রীগ বু ত্রিজ্যগ্লে পরিণামাতে। 

উপপত্তানয়া লমাক সমবৃন্তনতাংশকম, || ৬৫ ॥ 

বজনং স্যান্থা বক্ষে স্বাহোরাত্রনতাদপি। 

উতক্রমগ্যা নবাকবণ জন্য অন্ঠপ্রকাব বগা 5 হতেছে। 

কদঘ্বকে কন্ত্র করিয়া 28 অংশ চ[পেধ জালা প্যাসাদ্ধ লইয়া জন 

বস্তু অঙ্কিত কব । কদঘ্বদ্বরে ,গ্রাতবুন্ত অথাৎ কশ্ব-গে!ভ5৭, ক্রান্তবুত্তের 

বাম্যান্তব বুক্ত। এই বুস্ত ঢল, যেঠেতু ভহা বিনে দংবদ্ধ । এই 

কদঘ্ব-গ্রোত-বরঙ্জকে মিথ্নান্ত স্তানেব উপবে আনয়ন কালে, উহ 

ফুবেব উপবেও পড়িবে । থেহেত হৎকালে হা আগযনগ্রোত বুকউন্নূগে 

পরিপত হইবে। 

এই কদন্ব প্রাতবত্তকে, মথনান্থ হইতে থেমন যেমন চলত করিবে, 

ভেষন তেমন ইভ] পরব চইতেও অন্বিত হবে । জন পুন্ধে এট অন্ত- 

বাংশেব জা! অন্থবাংশের ক্রান্িজ। ভলা। হাত ছুাজাগ্রে আরন- 

লন তুগ্য; যেভেতুগ্রহ হইতে জব প্যান্ত সব্বদাই দ্রাঙগা-টাপাংশ। 

গ্রহ হাতে জ্রিজ]ান্তবে বলন নির্ণধ কাবতঠে হইবে, এজন্য ইহাকে 

ব্িজ্যাবুত্তে পরিণত কৃবিলে আবনবলন হইবে। 

এইবপে সমস্থানকে কেন্দ্র কাবণা অক্ষংশের জ্যাতুলা-বাসাদ্ধ 

লয় একটা অন্দবৃত্ত আঙ্কত কব। সমস্থান-ঘয়ে প্রোতবুন্ত (সমপ্রোত 



গ্রথণবাঁলনা ২২৯ 

বৃত্ত ) সমবৃতের যাম্যোত্বর বৃত্ত । এই সমপ্রোত'রত্ত, যে স্থানে গ্রহ আছে 

তাহা উপরে আনয়ন করিলে, সমমগুলে, খন্বস্তিক হইতে এই সমপ্রোত- 

বৃন্ত, যত নত; সমস্থানের চতু্দিকে সংন্থস্ত অক্ষবৃত্বেও ফ্রুব হইতে এই 
সমপ্রোত বৃত্ত, ততই নত। এজন্ত সমবৃত্ধের নতাংশ-জ্্যাকে অক্ষজা-বৃত্ধে 

পরিণত করিলে পূর্ববৎ ছ্যজ্যাগ্রে আক্ষবলন হইবে। ইহাকে ঝিজ্যা 

বভে পরিণত কবিলে তাহাব নাম আক্ষবলন | এইরূপ সমন্ন্ত নতাংশ 

জ্যা হইতে উপপত্ভিদ্বাবা বলন সাধন কথিত হইল । এইক্ষণ অচোরাত্র 

ববত্বের নতাংশ হইতে বলনানয়ন বল! হইতেছে । | 

কঘধঘ হইতে দ্বন্দান্ত পর্যাস্ত ত্রিজ্যা। গ্রহ হতে দ্বন্দান্ত পর্ধ্যস্ত 

অন্তরাংশজয। । কদঘ্ব ও ধবেব অন্তবাক্ষংশঙ্গ্যা পরম-ক্রান্তি-জা1। 

অতএব _ ত্রিজ্যা £ অন্তবাংশজা। ££ পক্তা : ছ্যগ্রাগ্রে বলন। 

অঞ্জ১৮প 

ইস্থা, অন্তবাংশের ক্রান্তিজ। তুল্য, ইহা ছুজ্যাগ্রে বলন।: ইহাকে 

ত্রিজ্যাবৃত্তে পবিণত করিলে, আয়নবলন হইয়া থাকে । 

অত: আব » অজঞা পক্রা ১ব্রিজা_ অজ্ঞ » পন্থা 
ত্যজা। *এজযা হাজ্যা 

চাপ স্মকোণ ক্রিভুক্ষের নিয়মে গ্রহ হইতে কব পথাস্ত ছাঞ্জা। চাপাংশ। 

তাহাব সম্মুথবষ্টি, কদন্ব প্রোতবৃত্ত এবং অয়ন-প্রোতবৃত্তের অন্তর্গত কদ্ব 

লগ্ন কোণ, অন্তবাংশ তুলা । কদন্ব-ঞ্বান্তর, পরমক্রান্তাশ এই জ্ঞাত 

তিন অবয়ব হষ্টতে, বৰ প্রোত, কদম্ব প্রোতবৃত্তের অন্তত গ্রহ-লগ্ন-কোণ 
নির্ণয় কৃত্তিতে হইবে, ইহাই আয়নবলন। অতএব অন্ুপাত-- | 



৬ দি্ধান্ত-শিরোগণি;', 

ঢাজ্যা; অজ্যাঃ : পক্রাজ্যাঃ আব 

অজা1 * পক্রাজ 

আবল । 

ঢুজ্যা 

এব মক্ষাং শকৈবৃত্তমিত্যাদির উপপর্তি-- 

সম স্থান হইতে খ স্বন্তিক পর্য্যন্ত, যাম্যোত্তর বৃত্তে জা ত্রিজা সম স্থান 

হইতে ক্রব পর্যন্ত অক্ষজা। গ্রহ হইতে খ স্বস্তিক পর্যান্ত সমমণ্ডলীয় 

নতাংশজ্যা অতএব অন্ভপাত-- 

'.. ব্রিজ্যাঃ সনজ্যা £ £ অক্জযাঃ দন 

সনজ]] » অঙ্ষভী। 
ঢুুব ল লা | | 

এজ দল দাজা।ঞ্জে আন্মবণন, 

গ্রহ 5ইতে প্ুব পথান্ত ছযজা চাপাংশ | এই বলনকে জাতে 

পরিণত করিলে আক্ষবলন হবে । | 

সনজা] ৮ মশ্রজা1 ৮ ত্িজা। সনজা। * অঙ্গজ 

ঢাজযা এজ] টা 

'চাগীয় ব্রিভূজে নিয়মান্ঘসাবে যাম্যোত্তববুত্ত এবং স্মাগ্রাহতুতেন অস্তগ ৪, 

সম স্থানীয় কোণ, সম-মগ্ুলীন নতাংশ। ক্ুবপ্রোতরুত্ত সম প্রোভবুত্তের 

অন্তর্গত গ্র্ স্থানে কোণ আক্ষ বলন। গ্রহ বেত অন্তর দুযজ) চীপাংশ | 

অত এব অনুপাত -যাদ ছ্যুজযাতে ভতসন্ুখবর্তি, সমমগ্ডলীয় নতাংশ কোণ, 

শবে অক্ষাংশক্ঞায় কি ? ফল আক্ষবলন কোণ। 

সনজা| % অন্থন্া। 
আক্ষব ৮ টি শিশিাি | 

হাজ্যা 



গ্রহণৰাসন। ২৩১ 
অগ্ানৃতলয়োযোগ: সমদিকৃহেইনাগা ন্তরম & ৬৬ ॥ 

তত্ব্রিজ্যাবর্গবিশ্রেষণদভক্তাক্ষশিজিনী | 
নতাদোজ্জয়। ক্ষুপ্ন। বলনং পলজং শ্কুটম | ৬৭।। 

নতং খাঙ্কাহতং ভক্তং ভাদলেনাপ্তভাগকৈ: | 
এ্ুমজ্যঙলজায়া ক্ষ স্লং বা ছ্াজায়া জব্দ ॥ ৬৮ || 

দ্যজাবুত/পরুনৈকো শাসেদা রবিন মম | 
25112 বলনং হদনরল্থরং বু. য়েজায়াত ॥ ৬৯ ॥ 

লিশ্বান্যবিশ্থম/ পা ক্াপ্থিমৌবোস্তদন্ববদ, | 
হ'কদ্েভোগাথ 1ণন্বাদ্ধ, চন্দ ॥ ৭০ || 

ভিথাপ্ং | »শ্জাযাপুমেন হাদশুধং ভি তং । 
টিলাদ্দত তিজামেক। 0ি। নাগ হ শবেজ | ৭১।। 

গণভাবপপিলাদত্রিজগানাছে ৫5 আাছি। 

০ভ্রাগাখণ্ড, জিশাংশজ্যাগুণং তন্বশ্বি টালি হম | ৭১ ।। 

সরত্রিভাকাত ক্রমক্রান্তে স্তংতুলাং জায়তেহথব|। 

ক্রমক্রান্ডে রিদং বাক্ষ্য ভান্তিং ত্যজত বালিশাঃ 115৩ ।। 

নামিতং ছ্রবদ বিশ্বং তির্যযক্ ক্রান্টিস্ত্র সা সমা। 
হত্র ছাজ্যাস্ুপাতো য স্তৎ্তিধ্যকৃকরণায় সঃ ॥ ৭৪ | 



২৩২ মিদ্ধান্ত শিরোমণি: 

অগ্রা ও। শঙ্কৃতল উভয়ই একদিকের হইলে, তাহাদের 

যোগ: ও ভিন্ন দিকেব হইলে তাহাদের অন্তর কব। ইহার নান 

ভুভ অর্থাৎ গ্রহ হইতে সম মণ্ডলের অন্তব। ত্রিজ্যার বর্গ হইতে 

ভুঙ্জ্জাব বর্গ নিয়োগ কবিয়া তাহার মূল লইলে উপরােক 

বাসাদ্ধ ভহবে। 

অক্ষজাকে নতকালেব অস্ুব (ছঘ অস্থুতে এক পল) জ্যা 

ধাবা গুণ করিথ। উপরুত্তের ঝাসাদ্ধ দ্বাবা ভাগ কবিলে শ্মট 

আক্ষবলন হইবে। নতকালকে ৯০ দ্বাবা গুণ কবিধা দিনার্ঘা দ্বারা 

ভাগ করিলে, সদমণ্লীষ নভাংশ হইবে। . ভাহাব জ্যাকে 

অক্ষজ্যাদ্বারা গুণ কবিয়া দুজান্বারা ভাগ কবিলে স্থল আক্ষবলন 

হইবে৷ 

অথব! অহোবাত্রবুত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের সম্পাত স্থানে রবি বি নান্ত 

কুর। বিদ্ব চাপে বিষুদ তত ও ক্রান্তবুভের যে অন্তব। তাহাই ছাজা।ে 

আয়ন বলন। উচ্চ বিশ্ব-গ্রান্ত স্থানের ও বিষ কেন্দ স্থানের ক্রাস্তিশ্যাৰ 

অন্তব তুল্য । 

বিশ্বব্যাসাদীকে ববিব ভূজজ্য। সাধনে যে ভোগা খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, 

তাহা ম্বাব! গুণ ও ২২৫ দ্বাবা ভাঁগ কবিয়া, তাহাকে পুনর্বার ২৪ অংশের 

জা দ্বাব। গুণ ৪ গ্রিজ্াদাবা। ভাগ কবিবে। ভাগফলই ক্রান্তিঙ্যা ছ্বরেধ 

আস্তব তুলা তষ্টাব। 

এই অন্তরকে ত্রিজ্যা ত্বাবা গুণ ও বিশ্বব্যাসাদ্ধ দ্বাবা ভাগ কৰিলে, 

র্ত্রিজ্যাবৃততে বিষুবদধ ত্ত ও ক্রান্বিবৃত্তেব অস্তব হইবে। উহাদের মধে। 

ত্রিজা। ও বি্বব]সাদ্তুলা গুণ ও হাধকেব নাশ ছে, ভোগা-থগ্ড ২৪অংপ 
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জ্য দ্বারা গুণ ও ২২৫ দ্বাবা নিক এইরূপ অবশিষ্ট থাকে । উহা ত্রিবাশরি- 

যুক্ত গ্রহে ক্রান্তিজরা! তুল্য। 

হে বালিশগণ ! ক্রম ক্রান্তি হইতে ইহা সাধত হয় জানিয়া, ত্রান্তি- 
ত্যাগকব। 

থশ্বস্তিক হইতে ভিন্ন স্থানে নিষ্ব থাকিলে, উভা ছত্রবৎ নামিত হয়। 
তবাং সে স্থানে ক্রান্তান্তব ও হিযাক্ হয়। তাভাখ তির্যাকৃতা সম্পা- 
দন জন্যই তুযঞ্যান্থপাত কব! হয়! থাকে সপ 

সম বৃত্ত শতাংশ জাকে অক্ষবন্তে (অক্ষাংশেব জাতুলা ব্যাসাদ্ধে 

যে রুহ হয় তাহা নাম অক্ষবৃত্ত ) পরিণত কবিলে দ্াজাগ্রে আক্ষ বন 
হইবে । যেচেতু গ্রহ হইতে কব পর্যান্ত সর্বদাই ছুাঞজাচাপাংশ তুলা । 
এই আক্ষ বলনকে অন্রপাত খারা ত্রিজ্ঞাবুতে পরিণত করিগে তাহার 

লাম আক্ষ বলন। 

সমবৃন্তের নতা:শজা হইতে যেরূপ আক্ষ বলন সাধিত তয়, সম- 
বৃপ্ের সমানান্তরধ কোন বুত্েব নতাংশজা! হইতেও সেইরূপে আক্ষ- 

বলন সাধন কবা বাইতে পাবে। গ্রহেব উপৰিগত সমপ্রোতবৃন্তে 
গ্রহ হইতে সমবুত্তেব অগ্তবেব নাম সুজ । সমবৃত্ত হতে তুঞ্জতুল্য 
অস্তবে সমবৃত্তেব সমানান্তব বুত্তেব নাম উপব্ত্ত । এই উপবৃত্ধে নতজা 

সাধনে উপায় এইরূপ ষথা__ 

গ্রহস্থানে অহোবাত্রনত্ত ও উপবৃত্বেব সম্পাত হইয়াছে। 
এই সম্পাত স্থানে যত সমমগ্ডনীয় নতাংণ অন্য কপালেও সেই 
পাবমিত নতাংশাঞ্ধবে অঙ্োবাত্র বৃত্ত ও উপবুত্তেব সম্পাত হঈয়। 
থাকে । এই ছুই সম্পাতকে স্তর স্বারা সংলগ্ন 'করিলে সেই সুত্র, 



২৩৪ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিং 

'অচোরাব্রবৃস্তীয় নতকালেব ও উপবুত্তেষ নতকাল্লের সমান পূর্ণজা। 

হইবে; ভাহাব অর্দই | পুর্ণগযাব অন্ধ সর্বঞ্জ চাপের জযা হয়) অহো- 

ধাত্র বৃত্তে নতাংশ জা। উপবৃত্তে ও সেই পরবিমিতই নতাংশজা। 

হইবে। অতএব এই যা এবং উপরত্তেব বাাসাধপাধন পূর্বক বলনেব 

উপপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে । 

খপৃঅ _ গম মণ্ডল বিষুস্ বিষুবন্ধ ত। 

হোরা »অহোরাত্র বৃণ্ত। গল গ্রহ স্কান। 

সগস  গ্রহেব উপরিগত, সমপ্রোতবুত | 

ফ্রগঞ্জ » গ্রহের উপরিগত ধরবপ্রোতবৃত্ত | 



গ্রন্ণবাসনা ' ২৩৫ 

থ নজ্যা-সম মগ্ডলে কাত? 

উগজ্যা . উপবৃত্তে নতকালজ্া1। 
ব্রিজযাঃ নতকালঙ্ঞাঃ : হ্যজ্য); ফল 

ফল" অহোরাত্র বৃত্তে বা উপবৃত্তে নতকালজ্য| 

নজ্যা ৮ ছ্যজ্য! 
হা ....৮ 

ত্রিজ্যা 

উপবৃত্তব্যাসাদ্ধসাধন-_ 

গ্রচ হইতে সমবন্ড পর্যন্ত ভুঙ্জ। অগ্রা এবং শঙ্কৃহলে সমদিকে যোগ 

ও ভিন্নদিকেব অন্তর ঘ্বাবা ভুজ চঘ। যেরূপ ক্রিজ্যাব বর্গ ভইতে কান্তি 

জাব বর্গ বযোগ কবিয়া তাহাব মুন লহলে অঙ্োবাত্র বৃত্তেব ব্যাঁসাদ্ধ হয় 

সেইরপে % তি» ভুৎলউপনুন্ত বাসাদ্ধ। 

ন5] ১) 
জপ 2 লি 85 জঙ্গি]: দু।আব। 

1 

0) 

নঙজী]1১ 2 »গ্যা 

ঞ । 

উপ *ত্তি 

ঢু]জ|গ্রে আন্গ বলন 

ইহাকে তরি বুন্তে পরিণত কবিলে আঙ্ষ বলন হইবে 

নজা দ্য * অজ্যা 
দু; : £ 8 ত্রিঃ আব। 

উপ্ত্তি 



২৩৬ মিদ্ধান্ত-শিরোমণি: 
৬ 

নঙ্গয] ঢা অজ বর নঞ্জা1১ অজ] 
অতঃ আক্ষবলন » -াী 

উপসজি্ন্থয ". উপ 

পিপল 

এই জন্যই অগ্রা নৃতলয়ো ধোগ ইতাদি বল! হইয়াছে । 

স্পষ্ট মধ্যাহছে হধ্য, যাম্যোত্বব বুন্ধে অবস্থিত হয়| সে সময়ে যাম্যোত্তর 

ৃত্তই গ্রহোপরিগ্ত সমগ্রোতবন্ত "9. ধ্রবপ্রাতরত্ত দু হয 

থাকে। এপ্ষন্ সে সময়ে নতকাল ও সমমগ্তলীয় নতাংশ উভয়েবই 

অভাব হয়। যথন গৃর্যা ক্ষিতিজে থাকেন, সেই সময়ে নতকাল দিনাদ্ব 

তুলা, সমমগ্ুলীয় নতা'শ ৯০ অংশ হয়ু। অতএব উষ্ট নতকাল দ্বাবা 

অনুপাতে সমমণুলীয় নতাংখ সাধন করা যাইতে পাবে ॥ কিন্তু ইহ! 

যেস্থুল অনুপাত ইহা আক্ষবলন দাধনে পূর্বেও প্রতিপাদিত হই- 

রাছে। 

দিনাদ্ধ£হ ৯৯" সন: কনক; হসন। 

৯০ ॥ ইনক! 
| 

দিনা 

ই সমমগ্ুলীয় নতাংশ » 

ক্ঞ্জাবুত্তে যদি এই উষ্ট সমমণ্ডুলাব নতাঁৎশ, তবে অক্ষঞ্জা। ব্যাপাদ্ধ- 

বৃক্ধে কিঃ ফলছ্াজ্যাগ্রে আক্ষবলন। 

৯০১ইনকা 

-- ৫ অঞ্জা! ১ দ্রাআব। 
রি 

দনার্দ 



গ্রহপৰাসনা, ২৩৭ 
॥ ৯০ ১ ইনকা ১ অজ্ঞ 

ভা আৰ" 
দিনাষ্ধজ্রে। 

তদনন্তব াজযাঠো ঘাঁদ এভবলন* ভবে ত্রিজ্যাথ্ে ক” ফল মানস 
বলনা 

৯০ * হনক। * অজ, * জা! ০০৯ ইনক! অজা। 

৯৫ 

দনাদ্ধী এ তিঙ্জী ঢা দনার্ধ ট্রা | 

লি 

এভ ভাগ্ঠত নঙ়০ ৭ কাত *৫ হএাাদ কথিত হহসাছে। 

তাজা! প্রভাপনুত্তিকে। ইতগাদি 
1 প্গবদ, ও ও ক্ান্িবত্তের সম্পাত 
£1/৭ গা থাক, পে সেদিনে বধুব- 

৪2 গাভাযতুহ ভহপে।  সম্পা5 

[খন্দুকে কেন্দ্র কবিয়া ববিণিষ্বের 
ঝামাদ্ধ তুলা ব্যাসার্ধ লহয়া বুনত 

স্কিত কাবলে বিশ্বেধ কেন্ত্র স্থানে কাস্তিব অন্তব নাই; বিশ্বগ্রান্তে 

শাস্তরপ্ত এবং বব ভেব অস্ত, িশ্বীর আয়নবলন | 

গর সম্পত হতে অন্ স্থানে ববি থাকে, ভবে সেই স্থানকে কেন্দ 

ণাবয়া, যাঁদ শুযা বন্দ বা।সাঞ্ধে বড আস্কহ করা যায, তলে বন্ধের 9 

পি গন্ধ স্থানে থে ক্রান্ত এবং বিধপ্রাস্ত স্তানে এ ক্রান্তি, উভয়েব অন্তব 
ল্য পর্বীৰ আয়নবলন ভইবে। এবং ইভা বিশ্বকেন্্র স্কানীয় ববি 

০ ৮ 
চি ভুজদাবা সাধিত ক্রান্তি ও বিগ ব্যাসাদ্ধাধিক খাবভৃজদ্বারা সাধিও 



২৩৮ সিদ্ধান্ত শিরৌমণিঃ 

্রান্তির অন্তর তুল্যা। এই ক্রান্তান্তরই আচার্ধা, দোর্জান্তর দ্বারা সাধন 

করিয়াছেন । কারণ, উক্জী স্থানেব রবি তুছের অন্তর, বিশ্বব্যাপার্ধ। 

তাহার জ্যাই দৌজ্জ্যান্তব । বিশ্বব্যানাদ্ধ-তুল্য কণার জ্যা সাধনাথ 

অন্থপাত ঘথ।_ 

২১৫ ৫ ভোগ খণ্ড 2: বিব্যা £ [দোজ্জযান্তব | 

চোখ ৮ বিব্য। 

অতঃ দে।জ্জ]াস্তব 2 
২২৫ 

দোর্জী্তব তুলা ভুজজা'ব ক্রান্তান্তব মাধন কারলে ।' 

ঞজজা 2 জভ্যা 22 দোজ্জ্যান্তব ; ক্রান্তাত্তর | 

জিজযা * ভোখ ৮ পিৰা। 

ক্রাভযমূব ল 

£ 

[4৮১২৫ 

পাপা | পাত লাক্স 

বিশ্ীয আয়নলন অথাৎ বিষ বা।সার্িবৃত্তে আয়নবলন | 

[জজ] চোথ * বিব্যা 

বিদ্যা 8 £ 72 ত্রিজা। 2 আয়নবলন। 

ত্রিছ্যা «২২ 

(জন্য ভোথ ৮ লিল্যা ৮ জিিজ্যা ছিজ্যা * ভে 

৬ শেপ পপ চালা (পপর চারার আচার, 

জিজ্য। ৮ তিজায। «২২৫ ২২০, 
* আয়ন বলধ্ত 



গ্রহণবাঁসনা ২৩ন 
শান 

প্রজা ত ২২৫: ইকো: ভোগ্য। 

২২৫১৮ঠকো 

ভোগ খণ্ড শী 

ত্রিজা। 

ভিড] ২৮ হকো, জজ ৫ হকে। 

আয়নবলন ক শপ ভর 

২২৫৯ ত্রিজা। 'ত্রজা। 

তের উজ তিন বাশ ৯০ অংশ ) যোগ করিয়া, তাহার ভজ-_ 

১ কজ+ ৭০) দ্বতাথ পদ জহ/ ইহাব উজ কবিতে হলে, ১৮০ হইতে 
বিযোগ কবিছে ভবে | 

অঙএব ১৮০০ ভুঙ্গ- এ লগ ৯৪ 2০ চট্ট হজেব কোটি । 

অভএব উক্ত হহয়াছে সন্তিবাশি, এরতব্লান্তিজা। তলা আয়নবলন 

বাব, বধুবতেে থাকিলে, ববি ভইভে কব পথাগ্ত ত্রিজ্যা। 
সুতবাং াজা, [ত্রজা। তুলা এজগ-_ 

ঞ্জজা ইকো 
আয়নবলন ---771 অন্তহ এহ থাকিলে- 



২৪০ সিদ্ধান্ত শিযোমণিঃ ঙ্্ 

গ্রহ হইতে ফ্ব পরাস্ত ঢা, ভিজ] তুলা নহে। এজন ঞিজ্ানুপাত 

করিতে হুইবে। 

ছাঃ ছাগায়নবলন ££ 'ত্রঞ্জা। ১ আয়ননগন 

জিজ)।১ ইকো ১ ্রজা| 191১ হকো 

17022 
'ত্রগা ৮ ছাজা টা 

ইভাই অঙ্গ প্রকাণে গ্রতিপাদনার্থ, নানিত* ছন্র বদবিষ্বং ঈন্গাদ প্রকার 

পিখিতেছেন । যথা 

সর্দি ববি. 'নবঙ্ষ দশে খম্বাকে হপাস্থত হন, শাবজ্রান্থান্তবত 

মায়নবণন হইপে। আনার থাকলে জ্াঙাঞ্জব। কোটির আকাব ঠয়। 

ভাহাকে কর্ণাকাবে গাবণত করিল, আরনপগন হঠনে। কান্তির ও 

বিষুবদ্ তেব সম্বন্ধে জাতি 52, আননবলন সববাদণ সাদাবণ। এজ 

নবঙ্গ দেখায় উদ্দাভবণ গ্রদণ্ত হহয়াছে। 



ভঁহণবাগনা ২৪১. 

ঢু'জ্যাশকোটি। ক্রান্তিজ্যা-ভুঙ্। ব্রজ্যা সকর্ণ। 

সেইরূপ ক্রান্তাস্তর কোটি । আয়নবলনস্মকণ। ভুজস্ডুজ। 

'নটুজপয় সমানূপাতীয়, এক্ন্ পূর্বোক্ত ক্রান্তস্তর ভুল/-- 

জিজ)১ইকে। 

আয়নবলন _ ---:-7-77 | 

ইহাকে কর্ণীকাবে পরিণত কবিবারু জন্য অনুপাঁত-- 

জিজা1১ ইকো! 
দুজযা £ ভিজা £ _ ৫ আয়নবলন। 

জা! 

ভিজা] ইকো * পিজা জিজা। ইকো 

আয়নবলন _---িাটিট শত শ্শিশীশট | 
ছ্যজা। ১ ব্রিজ] ছাজা 

এইজন্যই বলিয়াছেন অত্র দুজ্যানুপাতটো যন্ততির্ষযক কবণায় সঃ।. 

»হ]াদি। 

উতক্রমঞ্জা! খগ্ডনের জনা অন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। 

যে দেশে বৃষান্তের ক্রাস্তি তুলা সক্ষাংশ ২০1৩৮ কলা । সে দেশে 

ব্াপ্চস্থ রবি, দিনাদ্ধে খ-স্বস্তিকে আলিয়া! থাকেন। ক্রান্তিবৃদ্ত তখন 

“গবুকাকার। তাহাতে তিন রাশি যোগ করিলে সিহাস্ত স্থান হয? 
১ 



১৪২ পিদ্দান্ত-শিরোমণিঃ 

দিহান্তপিনু, তখন [ক্ষতিগস্থ। পৃব্রে বলা হইয়াছে গ্রচাত্রজটাবুছে 
কান্তির হহতে বিষুবন্ধ দেব মন্তব আয়নবলন, গ্রাচাপব হুত্রেণ 
অন্তব শট পলণ।  এশ্সলে ক্ষিতিজ্ট পহাত্রঞ্ারাহ, এজন 

'নংহান্তবিন্দু € প্রাচাপব শন্ের অন্থব শ্টবলন হৃইাবে। খস্বস্তিকঃ 
বি, ভতবাং আঙ্ষণণনের অভান। আননণলণ ওলাই পুটবলন | এ 

স্থলে শ্ুটণণগ [পতাগ্রস্থ মগাঠণা প্রগা্গ দট হ্পে। [কন্থু উং 

কমজ] দ্বাব! [সহান্ত স্থানে মগতুলা আমনণলন ভঘ না। আঙ্কদ- 

উপপাত্ত গ্রদাশত হততেছে 

থান, খস্বপ্তিকে সৃতবা অক্ষাংশ ভুণা জান্থাশ। ছুজযা উ৭। 

লঞ্ধজ]া। নযাশ্থে খাব জনা গ্রহ কোটি, এক বাশি। তরিঞ্জাদ্ী বা. 

জা. ২এ। পুল্পোক্ত আদনবলন-- 

জরঙ্গা।১ গ্রকে|জা। জজ ঠাত্ গিজ্যা ২৭ 
শিট টি এস্তলে 2 ক টিটি 

9] ঢা পে 

[পাহান্তে অগ্রামাধন ধা 

স্হিছে বঙ্গ ল১ বাশি তাঙার জা। ২ন্রি। 



গ্রহণবালন। ২৪৩ 

লঃ আর: ক্রাঃ অগ্রা। 

ত্রিসক্রা ভি জিজ]া ২ত্রি 
তি অগা রি পপ ৩ পপ | উন | আপসপকচ। পপ শীািপাসপ আরজ ওপর আপস আপস । 

ন্ তি*ল 

এজনা বলা হইয়াছে, বুধান্তস্থ বাণ থ-স্বাশতক ঠা হইলে সিংহান্তের 

* গা তুলা আয়নবলন বা প্ুটবলন ইবে। 

শপে শশিশস শি শষ সপ সস শপ 

উংক্রম জা নিবাকবণ জনা অন] গ্রকাব মহদ দৃষ্টান্ত দেগাহতেছেন- 

ম দেশে অক্ষাংশ ৬৬৩ অংশ | সেই দেশে বখন মেষাদি [নন্দ 

ক্ষন হইবে, ভগন ক্রান্তিবৃত্ত ও ক্ষিতিজীকার হইবে। আ্ৃতবাং 



২৪৪ সিদ্ধান্ত শিরোমণি 

দবাদশটি রাঁশিই এককালে ক্ষিতিজন্থ। সে সময়ে মেষ, বৃ, মিথুন ব' 

যে কোন রাশিতে বৰি থাকিলে কদঘ্ধ, খ-মধাস্থ; সুতরাং কান্তি, 

বুষ্বোপরি কদঘ শ্মত্র লম্বর্ূপ, খ[ম্যোত্তব বৃত্তই গ্রহ ভ্রিজ্যারন্ধ এব' 

পুটবলন ভ্রিজ]া ভুলা জযে। বিক্ষেগ নাই। একজনা চন্দ্র, যখ, 
গন্যন্তবে যাইয়া ববিকে আচ্ছাদন করিবে, তখন ববির দক্ষিণদিবে 

ও চন্দ্রের উত্তবদিকে স্পর্শ হইবে। আমাদিগেব প্রদশিত ক্রম 

দ্বাব৷ বলন আয়ন ব্যতীত অনা প্রকাবে এই ত্রিজ্যাতুলা বলন চ্ছি 

হতে পারে না। সুতবাং আমাদিগেব প্রদর্শিত বলনানয়ন 'গ্রক।” 

সমীচীন 

উদ্দাভবণ £-- 

অক্ষাংশ ৬৬ অক্ষজা। ৩১৪* । মেধাদিস্ বরবিতে দ্বাড। 

৩৪৩৮। চবানু * | ক্ষিতিজগ্ ববি জন্য নত ঘটিকা ১৫ | আযন 

বলন চাঁপাংশ ২৪। ভাঁক্ষবলন চাপাংশ ৬৬ উভয়ের যোগে শ্মুটবণ 

৯* অংশ। 

বুষাদিন্থ রূকিতে দুজ)| ৩৩৬৬। চরাস্তু ১১০০। ন ঘটিক' 

১৯৩৮ আজারলবলন চাঁপাংশ ১১৪ আক্ষবলন চাপাংশ ৬৮1৫.। 

শুটবলন চাপংশ ৯*। ূ 

মিথুনাদিগত রবিতে ছুাজা। ৩২১৮) চর ৩৪৯৫।  *? 

ঘষ্টিক। ২৪।৩৭। আঁয়নবলনাংশ ১২1৩২। অক্ন্জ বলনাংশ ৭৭1*-। 

শূ্টবলনাংশ ৯*। এইক্ধপ সকল্প বাশিতে ছইবে। কিন্তু উতক্রমঞ্জা ₹ + 

স্ষটবলন ৯* অংশহয়না। 



গ্রহণবাপনা ২৪৫ 

অথ বলনেধু দৃকৃ-কম্খরণি চৌংক্রমজজা। নিবাকবণায় মুল সুঞ্জেইপি 

'হক্তং তথাপি কিংচিদ্িহোচাতে | বিষুবদ্রৃতং সমবৃত্বং প্রকরা 
ক্ষণোত্তরবৃত্তস্থে গ্রহ আয়নবলনন্তোপপত্তিঃ প্রতীতার্থং পৃথগ দর্শয়েৎ। 

গপমগ্জল-প্রাচাপবায়।; এক: কদথে। যামানাত মৌমা। দিকৃু। এব 

বম্বদ্ধুত্ত-প্রাচাপরায়া কুবৌ। বদ! মকরাদি ধাম্োততর বুষ্কে তদৈৰ 

কদক্বোহপি। অতো নিষুবংক্রান্তি-বৃক্তয়ো রেকৈব বাম্যোদক। তথা 

পক্ষিণোত্র বুন্তস্ত কুন্তাদেশ্চ মধো স্বাহোবাত বৃত্তে গঞ্গুণাঙ্ক চন্রাং 

:৯৩৫ অসবে! বর্তীন্তে ॥ তে ষষ্ট।দ্ধতাঃ কালাংশা: সু; ৩২১৫। অথ 

/ন্তাদি ধাবং দাক্ষিণোত্তব-বৃত্তং নীয়তে তাবৎ কদস্বো নিওমগুলে চক্রাং- 

শাক্ষিতে তাবদ্িবেব কালাংশৈ ৩২১৫ দরক্ষিণোশতব-বৃত্ত সংপাতাৎ 

'ঘহাগবলম্বতে । কাস্ব বামোওুর-বৃততয়োবস্তব* বলনম্। সা চ তেষা- 

মশানাং কদন্ববৃত্তে জা। অতঃ ক্রমঙ্জা। উংক্রমজ্যা ভু বাণরূপা তবতি। 

কদম্ব-বুতে যা জা সা ক্রান্তজ্জা॥ অতন্তেমা মংশান।ং ক্রমক্রান্তিজা। 

'লনম্। অথবৈকরাশেঃ ক্রমক্রান্তিঞ্জা ত্রিজ।াগ্রণা ছাজযান্তা। তথাপি 

“লব তবাতি। অথবান্ত প্রকারেণোৎক্রমজযা নিরাকবণং ছ্াজ্যানুপাতশ্চ 

প্রত্িপাগ্থতে ৷ জ্রানি-বৃত্তেহক-স্ঠানেহকবিষ্বং মুদ্রিকাকাবং বিত্তন্ত বিশ্ব- 

পারাধী ত্র স্বাহোবাত্র-বৃত্তং লগ্রং যকতর চক্রান্তিবুত্তং তয়োবস্তরং ্্- 

দক্ষপোত্তবং তৎ তত্র বিদ্বে প্রাচ্য পরয়োব লনষূ।? তচ্চার্কক্রাক্ে- 

বদধা্ধকলাযুতগ্তার্কগ্ ক্রান্তেশ্চান্তরম্ । অত স্তস্তানয়নম্। রবিদোর্জায়।ং 

'কয়মাপায়াং যদ ভোগাখপ্তং তেন মানাদ্রকলা গুণ্যাঃ শরদ্ধিদত্ৈ ২২৫ 
আজ্যাঃ। ফলং' পোর্জায়োরস্তবং স্তাৎ। তত্র তাবৎ স্ফুট ভোগাখণ্ু- 

জানায়ানুপাতঃ। যদি ভ্রিজ্যাতুল্যায়াং কোটো প্রথমং জ্যার্ধং শবছি- 



২৪৬ সিদ্ধান্ত-শিরো মণি; 

দ্রা ভোগ্যথণ্ডং তদডিমতায়ামস্তাং কিমিতি। ফলং প্কুটং ভোগাথগুং। 

তেন গুণিতং বিদ্বার্দং শবঘিদতৈ ভাজামূ। এবং স্থিতে শবদ্িদঅমিতয়ো- 
গণ-হরয়ো নণশে কৃতে বিশ্বার্দম্ত কোটিঞ্র্যা গুণ স্িজ্য| হবঃ। ফল: 

দোর্জায়ে। রম্তবম্। ততঃ ক্রান্তার্থমন্থপাত; | যদি ঝিজায়! জনজ' 

লভ্যতে তদানেন দের্জঢান্তরেণ কিমিতি। ফলং ক্রান্তান্তরমূ। তদ্বি্- 

বা/সার্ধ-বৃত্তে বলনম্। অথান্যোহনপাতঃ | যদি বিজ্ব-ব্যাসাদ্ব-বুদদে 

এতাবদ বলনম্ তনা ব্রিজ্যা-ব্যাসাদবুত্তে কিমিতি। অত্র ভিজ্যাতুলায়ে- 

৭৭ হবয়ো গ্থা বিদ্বাদ্মি তয়োশ্চ তুলাত্বাননা শে কুতে কোটিজায়া ্িন[₹৭- 

জ্যা গুণ স্ত্িজ্যা হবঃ | ফলং কোটি-ক্রম্রান্তিজ্্যা | তৎ ব্রিজ্যাবুত্ে বলনম । 

এবং বিধুবদবৃত্বস্কত এব গ্রহে। যতো তৃমধ্যাৎ থনমবস্তিকস্থবিধমধা' 

গ্রতি যত ত্ং নীয়তে তত ত্রিজ্যাশত্রং দগুবং | তদ্ুপবিস্তং বিদ্বং হজ 

বং সমন্তাং সমমেব | যৎ তৎপবিত স্রিজাবৃত্তং যত্র চ বলনজ্যা দেখ 

তদাপ ভূ-সমমেব স্থিতমূ। অত গতর যথাগত মেব বলণম। যা কত 

মেধাস্তে গ্রহ স্তদা ততক্রাস্থা। খ-স্বপ্তিকাদুন্তবে নতং বিম্বং শ্তাং। ত্রিজা- 

শৃত্রং তদ| কর্ণরূপম্। বঞ্থ-মধাচ্চ লম্বসৃত্রং ফব-যষ্ঠান্তং ঢ্যঙ্ধা।, 

মাভত্র কোটিঃ। ক্রান্তিজা। ভুঙ্গঃ| যথা কিঞ্চিৎ কর্ণস্থিতা ধতে দচ৪ 

ছত্রমপি ভংস্পদ্ধিণ্যাং দিশি কর্ণৰূপং হনতি। তত বলনজায়াপি কণ- 

কপিণ্য| ভবিভবাম্। যংপুর্ব মানীতং কাগ্ঠান্তবং লব্্ত্রং গ্রতি স্পা 
তৎ কোটিরূপং জাতম্। তগ্ত কর্ণকরণায়াম্পাতঃ| যদি ছুজ্যা কোটা 

ত্রিজা। কর্ণ ভুদানয়া কিমিতি। পৃর্বং কোটিঞ্যায়া জিনজা। গুণ ম্িজা। 

হবঃ। ইদানীং ত্রিজা। গুণে! ছাজ্যা হবঃ| অন্াপি ভিজ্যাতুল্যয়ে 

গুধহবয়ে। নাখে কৃতে কোটিজা জিনজাগুগ! চাজায়া তক্তা! বলনং শ্যাদি 



এহণবাপন। ১৯৪৭ 

ভাপপননম্। যুক্ত্যানয়ৈৰ বিজ্ঞেয় মক্ষজং চ ক্রমঞ্জাযেতি। মথায়নবলন- 
জ্ঞানার্থং ঞ্রপাৎ পরিতো| জিনভাগৈ: কদন্বভ্রমবৃক্তৎ নিবন্ধ তথ। যাম্োোত্রর- 

ক্ষতিঙ্জয়ো যঃ নংপাতঃ স সমসংজ্ঞক:। সমাদপাক্ষ।ংশৈ: পবিভোইক্ষবলন- 
গানাথং বুক্তং ব্পীয়াং। তত কিলাক্ষবলয়সংজ্ঞম। তদপি ভাংশৈ বঙ্কাম্। 
হক্সাক্ষবলনোপপত্তি দর্শনীয়া। ভর যথা। মধা|হেহকাৎ সমচিহ্রং 
৩ পায়নানং বৃত্তাকাবং স্ুত্রং প্রব-চিহ্ন লগ্রং যাতি। অতস্তত্র বিষুবং- 
চমবুন্তয়ো বেকৈব যামেটান্তবা | বলনাভান ইভাথঃ | 'অথ যদ দিনার্দানতং 
গ্ম.ং কৃত্বা সমচিহ্থাৎ হুম প্রতি নায়মানং হত্ং যন সমমগ্ুলে লগতি ভং 

-স্বাপ্তকষে। মধো যাবস্তোহংশা ভ্তাবন্ত এবাশরুনছে সমস্ৃত্রপ্রবয়ো মধ্যে 

ণন্কি। বত স্তৎসমবুভাক|বং বন্ধন। তেগ]ং ভাগানা মক্ষবলয়ে যাবভী 
“্মজজ]া ভাবদেণ সম স্ুত্র-পুবযো পশ্বম্। অথ দ্দিতিজস্থেকে ক্ষিতিজ্- 
মব সম কুত্রম। তত্রাঙ্গ বত সমরন্তে চ শবতি নতাংশাঃ। তেষাং জযাঙ্গ- 
“য়েইক্ষজ্যাঠল। হ্তাং। অভ: সমমগুলগতৈ নতাংশে বলিনং সাবয়িতং 

যত | হিত ত মহায়াসেন জায়স্তে। ন তুস্থথেন। অত স্তপ্ঞ জানাথং 

পুলোইনুপ1ত: স্বথার্থং কৃতঃ। যদি দিনাদ্ধতুলোন স্বাহোবা এ-নতেন 
ণাতঃ সমমণ্গ-নতাংশ! লত)ন্তে হদেষ্টেন কিমিতি। লব্ধ নতাংশানাং 

' কমজ্যা সাক্ষজানুত্তে পরিণাম তে । যদি প্রিজ্যানৃদ্ধে এতাবভী জা 

পাক্ষজ্যাবুত্তে কিবহাতি। লব্ধ কিল বলনজা শ্তাং। পবং সা 

ছাজাগ্রে নাতজঞ্জাপ্পে। যতঃ সমহ্ব্র-কৰয়ো রম্তবং ত২। গ্রহন ফবয়ো- 
»:ধা ছ্যজ্যাচাপাংশা এৰ বর্তন্তে। মদি দ্াজ্যানস্ত এতাবতী দা 
রঞ্যানুক্তে কিয়তাতি। এবং সি পুক্বস্রবাশিকে ত্রিজযা হব: । হদ্দানীং 
৬) তুল্যত্বাৎ তয়ো নাশে কতে নতাংশঞ্যায় অক্ষন্যা গুণা ঢাজ্যা- 
“পঃ] ফলং স্তুলা বলনজা। হ্াৎ। 
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অথ শ্বঙ্গপু চাতে। গ্রহণ-কালেধ্কন্ত শঙ্কু: শঙ্কুতল মা চ সাধা 

অগা-পদ্ব তলয়োঃ সমদিশে। বৈক্য মন্যথান্তরং স কিল বাহু; পূর্বাং প্রতি 
পাদিত এব। গ্রহ-সমবৃত্তগো বন্তবং জারূপং দর্চিণোতুরং বাছতুলাং স্তাং 

বণ। বিষুবদবুস্াদুত্তরাত। দক্ষিণতে। ঝ| ক্রান্তিগ্যান্তরে ছুগ্জা। বৃত্ত তথা সং 
ন্থাদূপি বাভবশাছৃত্তবতে| দক্ষিণতে। বা বাছতুলোইন্তর উপবৃত্তং কল্প মূ 

ত৫পি ভাংশৈ বঙ্কাম। বাহবর্গোন-ত্রিজযাবস্ত পদ' তশ্মিন্ বৃত্তে ছাজজা। 

বদ বাপাদ্মূ। . অথ ছুজ্ারৃন্তাপবৃত্তয়ে। যে প্রাকৃপশ্চাৎ সংপাতে 

তযে। জীবাবদ্ ধধ সথত্ং নিবধাতে তস্তাদ্ধ মুপবুত্তে নতাংশানাং জা] | বা, 

ভোবাত্র নৃত্ত নতাংশানাং তুক্গজ্যআা। অথ তদীয়নম্। শতানাও ও 

এজ-জীব। স! ছাঞজাবতে পরিণাম তে | যদি জগ্যাবন্ত এতাবতা 2»? 

ছু/গ্যারৃতে কিযতাতি। এব মুপবুদ্ধ নতাংণঞ্া ভবতি। ততো যু 

বু্ব্যাদাদ্ধ এহাবতী তদীক্্জা|-বাসার্দে কিয়তীতি। ততো দ্যাজ্যাগ্র 

এতাবত্ী বলনজা। তদ ভ্রিজ]াথ্রে কিয়তীতি। অত্র প্রথমেই, 

গাঁতে ত্রিজ্যা হরে। ছ্াজ্গা গরণঃ। তৃতীয়েহ্ছুপাতে আ্িজা গুণে, 

দা হবোইত স্তল্যহাং তয়ে। নাশে কতে নতাঙ্গনাং ভুজজ্যাগ, 
জাবস্জ| গুণিতোপবৃত্তবযাসাদ্ধেন ভক্ত স! সুঙ্মা বলনজ্যা স্তাৎ। অত উপ 

মগ্রানুতলয়ো বেগ ইত্যাদি। 

অথ তৃষ্টান্ত:। যন্জ কিল বৃযভান্ত-্রান্তিতুলোযোইক্ষঃ ২০৩৮ ঠ৭ 
বৃষভান্তস্থোকৌো দিনা্ধে খ-ম্বস্তিকে ভবতি। তদা ক্রান্তিব্তং দ: 

নগ্ডগাকাবং স্তাং। সঙ্তিগুহোইর্কো বাশিপঞ্চকং সিহান্তঃ। স? 

তনা ক্ষিতিজ্গে বর্ততে | তৎ প্রাচা-পবযে রম্তরং ক্ষিতিজে গ্রাতাঙ্গ 

বলনং দৃশ্ততে | স। চ সিহহান্তদ্যাগ্রা। তৎ কথং সত্রিগৃহার্কোৎক্রমশ্ক্রা্ি 
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বণনম্। অতোইসং। অন্মদানয়নং বিন! নেদ নগ্রারপৎ বলন মুখ- 

পগ্যত ইত্যার্থঃ | 

অথান্ঠে। মহান্ দৃষটান্তঃ। ত্র দেশে বট্যষ্টি-তাগা। ৬৬ অঙ্গঃ। তত্র 

মেধাদে ক্ষিতিজন্থে সর্ধেহপি বাশয়ঃ সমকালমেব ক্ষিতিজস্ক। ভবস্তি। 

দা ক্রান্তিরত্ত মেব ক্ষিতিজং ভবতীতার্থঃ। তজ্ মেধাদে। বষভাদো 

মুনা ব। স্থিতে ববৌ পরমং ত্রিজ]াতুলা মেব প্ছুটং বলনং শ্তাৎ। বঃ 

কলান্তর প্রাচাত্ববা জাতা। তথ! বিক্ষেপাভাবে সতি তদা ববে দশ্সিণ্তাং 

দিশি স্পর্শ; চন্দপ্তোত্তবন্তামিতাথঃ| এতদুক্তং ভবতি। তা দেশে 

তশ্মিন্কালে তশ্ ত্রিজাউলাস্ত বলনস্তান্তুথান্থপপত্তাান্মদীয়মেব বলনানয়নং 

সমীচানম্। তত্র দেশেই ক্গজা। ৩১৪* | মেষাদিগে বঝৌ দাজা ৩৪ 5৮ | 

চবজাসব: * | ক্ষিতিজঙ্থেইকে নতঘটিকাঁঃ ১৫| আয়ন-বলন-চপাং- 

শা; ২৪। আক্ষবলন-চাপাংশাঃ ৬৬।  সশ্ুটবলন চাপাংশ 2 ৯০। 

বুষাদিগে বরো ছ্বাজযা ৩৩১০। চবজযাসবঃ ১৭৯ | নত ঘটিক।, 

১৯৩৮ | আয়ন-বলন-চাপাংশাঃ ২১1৪ অক্ষ ৬৮।৫৬ শ্দুট-বলশ- 

চাপাংশাঃ ৯* | মিথুনাদিগে ছুজযা ৩২১৮ । চবালবঃ ৩৪৬৫ | নতধটিকা: 

২৪1৩৭ । আরনবলনাংশাঃ ১২1৩১ । জঅক্ষজন্ত ৭৭1২০ শ্মুটন্য ৯০। 

এবং সব্ধত্র | 

অভএব প্রতিবাদনং প্রতাহ-_ 

যত্খন্বস্তিকগে রবৌ ভবলয়ে দৃগ বৃত্তবত্সংস্থিচে 
প্রত্যঞ্গং বলনং কুজে ত্রিতযুার্কাগ্রালমং দৃশ্যুতে। 
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বং চেদ্রুতক্রমজীবয়ানয়সি তত তাদূক সখে গোল বিন্, 
মনো তহঠমলং তাদেব বলনং ধীবৃদ্ধিদান্তো দিতম্ ॥ 

মত্রাক্ষোইজরসা লব! দিনমনে স্তত্রোদয়ং গচ্ছতো।_ 

মেষে বা বুষভেইপি বাপ্যনিমিষে কু্তে স্থিতস্যাপি বা 

স্পর্শে। দক্ষিণত অ্তদ| ক্ষিতিজবণ হ্যা ক্রান্থিবুনতং ঘত 

স্কদ্ ুভাতক্রমজীবয়া বলন: ব্যাসাদ্ধ তুলাং কথং। 

'অনেন উৎক্রমক্জা- নবাকবণেন দৃকৃকক্মাপি ক্লষজায়। সাধাম। বঙ্গন 

মুলহ্বাদ দৃকৃকখ্বনে হত স্থযো বেকৈন বালনা। 

হাত শ্রীভাস্কবীয়ে সিদ্ধান্ত-শিবোমণি-গেলবাসনা- ভাষো 

মিতাক্ষবে গ্রহণ বাসনা । 

থে সময়ে ববি খন্থ'স্তকে, সুতবাং ক্রান্তিরও, দুগ বের গ্ঠায় সহাস্থৃত, 

পে সময়ে তরিবাশিঘুক্ত অকেব অগ্রাতঠলা বলন, শ্সিতঙ্জে গ্রতান্গ দষঁ 

হহবে। হে গোলবিন পে! তুমি ঘদ উত্ক্রমজ্য দ্বাবা এহ অগ্রাঠণা 

বণন আিতে পাঁব$ ভবে শীরাদ্ধদ প্রভতব কাথত বলন দেষহীন 

মনে কবি | 

যে দেশে অক্ষাংশ ৬৩ অংশ, স্বদেশে বেষ। বৃষ, মান) কুন্ত। বা থে 

বাশতে স্থিত, উদয়গাম ।ক্ষিতিজস্ত ) সুযেব দক্ষিণ দিক ভহঠে 

স্পশ হইবে। যেহেতু ক্রান্তিনৃন্ত ক্ষিতিজাকাব, উৎক্রমজা দ্বারা এস্তলে 

বা|পার্ধতুল্যবলন কিরূগে হাতে পাবে ? 

এই দুইটি দৃষটান্কেব অনুবাদ পুর্বে প্রদত্ত হটে! 



অধোদয়াস্ত বামন । 

তত্রাঙ্জা বুদয়েহন্তে চ দুকৃকন্মু কাবণ মাহ-- 

ক্রান্তিবৃত্তগ্রহস্থানচিহুং যদ! 

হ্যা কুজে নো তদা খেচরোহয়ং যতঃ। 

পেষুনোতক্ষিপাতে নাম্যতে বা কুজাৎ 

তেন দৃকৃকন্ধ খেটোদযাস্তে কৃতম্। ১ ॥ 

নৈব বাণঃ কুজেহসৌ বদন্থোশ্মুখ- 
স্তৎ সমুখক্ষেপণং নামনং চ দ্বিধা । 

আয়নং চাক্ষজং তেন কম্মদয়ং 

তংপ্রপঞ্চঃ পুনঃ সংবিবিচোচাতে ॥ ২ ॥ 

স্প্টার্থং ৷ 

৮ 

ক্রাস্তবড গণ গ্রনম্থান চিহ্ন ঘখন ক্ষিতিজন্ত হইবে, সে সময় 

ওহবিষ্ব ক্ষিতিতাস্থ হয় না কারণ গ্রহবিশ্ব নিঞজেব শবদাবা ক্ষিতিজ 

হইতে কখন উর্ধে উৎক্ষিপ্র, কখন বাঁ অধো নামিত হয়। এউএনাই 

গহ বিদ্বেব উদ্দয় বা অন্ত কাল লাধনে দক কশ্মনাধন করিতে হয়। 

ক্রাশ্থবুন্ধেব ষে স্থান ক্ষিতিজস্ত হইলে গরহবিষ্ব ক্ষিতিজস্থ হয় সেই 

স্ানেব নাম দক কন্ম সিদ্ধ স্থান। দৃক কর্শ সিদ্ধ স্তান ও 
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গ্রহ স্থানের অন্তর দৃকৃকম্মজ কগা। ইহ|। আয়ন দৃক কণ্ম ও 

আক্ষ দৃক কম এই উভগ্বেব সংস্কারের দ্বারা পিদ্ধ হয় গ্রহের এই 

শর) ক্ষিতিজগত নহে ইহা কদশ্বাতিমুখী । ক্ষিতিজ হইতে তাহাব 

উৎক্ষেগন ও নামন এই ছুই প্রকার হইয়া থাকে। এই জন্তই 

আয়ন দৃক কশ্ম ও আন্গ দৃক বর্শা নামক কর্ম্ধয় পাধন কবিতে হয। 

এই দুই প্রকার দৃক্ কর্থেব মাধন প্রণালী সষাক্প্রকাবে বিবেচনা পৃর্বাক 

বিস্তৃততাবে বলা হইতেছে । 

অথ ততকম্মাহ -- 

ক্ষিতেজে বলনে যেস্তস্তদবশাদিযুণা গ্রহ; । 

যামোন নামাতে শ্লাজাৎ সৌম্যেনোল্নামাতে তথ ॥ ৩।। 

তদ্ব্যস্ত বলনে যাম্যে ব্যস্তং প্রত্যকৃকুজেইপাত)। 

য়ন ত্রিজায়। চে স্যাদস্পঞ্টেন শরেণ কিম, ॥ 9 || 

লম্বজ্যয়াক্ষজং চেত স্যাদ্ বলনং কিং স্কৃটেমুণ। | 

ইতি ্রেরাশিকালপকে ব্রিজগান্সে ঢাজয়োদ্ধতে ॥ ৫) 

তচ্চাপৈক্যান্তর প্রাণৈ: কুজাৎ খেটে নহোব্রতঃ। 

তৈ: প্রাণৈর্ষৎ ক্রুমাল্লগ্। নতাৎ খেটাত প্রজায়তে ॥ ও ॥ 

উত্ক্রমেনোন্নতাদ্ যচ্চ তদ গ্রহোদয়লগ্রকম । 

উক্ত বাতায়তঃ প্রত্যগন্তলগ্নং সষড় গ্রহাৎ ॥ ৭।| 
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শরে মহতি ভানাম্থু চরাদ্ধং মধ্যমাপমাগু। 

শরম্ফুটাশু তথা কৃত্থা তচ্চাপৈকান্তরাস্থভিঃ ॥ ৮।| 

বিভিমৈকদিশোবি দ্যাদক্ষজেন নতোন্নতম.। 
শায়নাক্ষজয়ো ধোৌগবিয়োগাল্লগ্রমুক্তবৎ ॥ ৯।। 

ত্র "গালে যথোক্তং ক্রাত্তিষগুলে বিমগুলে চ গ্রহং 

দঠ বমগলম্থ-গ্রহোপরি ছাজযাবৃত্তে চ বন্ধে যথেয়ং দূকৃ 

কশ্মোপপঞ্ি:  জুখেন বালৈরপি বুধ্তে  ভথাঙ্কং  হ্ক্সপাঠ: 

রুতোঠতঃ আ্গমা | তথা গ্রচচ্ছায়াধিকাব ইয় মুপপঞ্তিঃ সমাক 

কথিদিতব | 

নিব ক্ষিতিজে গ্রচস্থান (গ)আসিলে যে আয়নবলন ও আয়ন দৃকৃকম্মসিদ্ধ- 

গ্রচ(দ)দক্ষিণ শরে (ছ)স্থান শ্বক্ষিতিজ্জে আমিলে যে আক্ষবলন, তদব্শতঃ 

উদ্ভব বলনে,দক্ষিণ শরে গ্রহবিষ্ব নিজ নিজ ক্ষিতিজ হইতে অর্থাং আয়ন 

দক্ কম্ম সাধনে নিবক্ষন্গিতিজ হইতে ও আক্ষদ্রক কম্ম সাধনে স্বদেশীয় 

ক্ষিতিজ হইতে নামিত ও উত্তর শবে উবদ্ষিপ্ত হয়। যাম্যবলনে ইহার 

বিগবীত অথাৎ দক্ষিণ শবে উৎক্ষিপ্ত 'ও উত্তব শবে নামিত হয়। পুৰ্ব 

ক্ষতিজে এইরূপ হইয়া থাকে । পশ্চিম ক্ষিতিজে ইহাব বিপরীত হয়। 

অথাৎ পূর্ব ক্ষিতিজে উত্তরধলনে যেরূপ বলা ভইয়াছে, তাহা পশ্চিম 

ক্ষিতিজে দর্গিণবলনে হইবে এবং পুর্ব ক্ষিতিজে দক্ষিণবলন হঈলে 

যেবপ হইবে বলা হইয়াছে, পশ্চিম ক্ষিতিঙ্গে তাহা উত্তরবলনে সংঘটিত 

হ্বে। 



২৫৪ সিপ্ধান্ত-শিরো মণি: 

দৃক কণ্ম গাধন প্রণালী এইকপ,যদি িজ্যাগ্রে (ক আ। আর়নণণল, তবে 

(গ বি) অস্পষ্ট শবে পৃর্কোক্ত সপাহ গর হইতে অন্তপাত সিদ্ধ মধামশবে ) 

কি? 

অন্রুপাত লব্ধ ক বিশ্বাণ ছাজানুন্তে ধ্রুব 9৫ ও কদর্বগ্ত্রেল অন্তর (বিশ)। 

ইহাকে অ্রিজ্যাধাবা গুণও শিষ্বার ছাজাদাবা ক্রু ব) (সব্াস্তর জন স্থানার 

দুজ]| দ্বাবা) ভাগ করলে যে কলা হইবে ইহা আন দৃকৃকণম্ম কলা! উঠ॥ 

যদি লভা। কোটিতে অক্ষম! ভুজ,ছবে শুট শব কোটিতে কি? ফণ 

বিশ্বী্ দরাজ্যাবুন্ধে ফরজ ও সমসগক্রেব অন্থব অর্ধাৎ উন্মগুল ও 

ক্ষিতিজেব অন্তর । ইহাকে ভ্রিজাদ্বাব! গুণ ও খিষ্বার় ছাগা বা স্বন্পাস্তব 

ডঞ্ত স্থানীয় দুঞ্যান্ধাব। তাগ কবিলে হাক্ষ নিষুবদ্ত্তে দুক্ কম্ম কণা 

হট্বে। 



দুকৃকল্মীবাঁসনা ২৫৫ 

এন উভয়ের পৃর্থক্ পৃথক্ ধন্ত সাধন করিয়। তাহাদের গ্রহ গণিতের 

গ্রহচ্ছাযধকারোক্ত নিয়মে য্থাপস্তব যোগ ও বিয়োগ করিয়। যত 

কলা হত অন্ুতুলা কালে ক্ষিতিজ্জ হইতে গ্রহ নত বা উন্নত আছে 

জানিবে। এই কালদ্বাবা নতগ্রহ হলে ক্রম লগ্নও উন্নত গ্রহ হঈলে 

বিলোম লগ্ন সাধন করিবে। ইঞার নাম সেই গ্রহেব উদয় 

নগ্ঘ। অন্য লগ্ সাধন কবিতে ভইলে গ্রহে ছয়রাশি যোগ করিয়। 

বিপরীত ক্রমে অথাৎ নতগ্রতে বিলোম লগ্ন ও উন্নত এহে ক্রম 

পগ্প সাধন করিবে) উদয় লগ্রতুলা স্থান ক্ষিতিজন্থ হইলে 

[বধের উদ্দধয ও অস্তুলগ্র মিত স্থান ক্ষিতজন্ক হইলে এরা বিশ্বে অন্ত 

হইনে। 

মেমকল নঙ্গত্রেণ শব অনেক বড়। তাভাদেৰ মধাম জ্রান্তি ও 

পুষ্ট শব দ্বাব। সংস্কৃত প্ছুট ক্রান্তি হইতে চবজা। সাধন কবিবে। মধাম 

ক্রম ও স্পঈক্রান্ত হিন্ন দিকেব হইলে তাহাদের চাপে যোগ ও 

একাদাকধ হল অগধ কাববে। ইহাতে যেমন পাওষা যায়, তাহা 

পলোভ্বন্ত | তঙবালে আম্দক বন্মদ্ধাবা (নক্ষতেব আয়ন দৃক কম্ম- 

সন্ধ ছানহ পঠিত হহমাছে) নক্ষত্র নামিত বা উৎক্ষিপ্ূ হইয়া থাকে । 

আবনদক কগ্মার ও মাক্ষ দৃক কন্মানুব পূর্বোক্ত নিয়মে যোগ ব 

[ধমেগ করিয়া, তদ্দাবা উদয় লগ্ন ও অস্তলগ্ন সাধনপ্রণালী যাহ। পুর্কে 

কত হইয়াছে, সইরূপ লগ্র সাধন নিয়মে এ স্কথলেও লগ্ন সাধন 

ক'বনে। 



২৫৬. সি্ান্ত-শিরোমণিং 

উপপান্ত-_ 

/ 

/ 

্ ্  
টি 

্র্ণ রম 
| চি 

টা ৮৮ 
দঃ 

কল্কদস্থ। মি 

গঞ্ঞস্ুউ গ্রহ । বল গ্রহ ব্ষি। 

দৃ-“দ” বাঁ দৃক কশ্ম দি স্থান। বিছো_ বিশ্বীয় অহোবাতবদ। 

উত্ু _ বিষুব্ধতে আয়ন দৃকপ্দান্ত। উ- উদয় লগ্ন। 

গমন ত্রাস্তিবৃত্বে আয়নদূক কণকঃ 

পঙ্গু - পলোন্তবানু বা আক্ষদূক কর্মান। 

'বমগুলীয় গ্রহের উপবিগত, কদঘপ্রোতবন্ধ, ক্ান্থিরতে থে ষ্কানে 

সংলগ্ন তইবে, তাহাই স্ফুট গ্রহ স্থান। সেই স্থান যে সদায় নিবঙ্গ- 

কষিতিঞে অর্থাৎ উন্মপ্ডলে মংলগ হবে (উদ্দিত হইবে) দে সমারে 
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গ্র'বন্ব উদিত হইবে না। যেহেছু গ্রহাবন্থ, শবাগ্রে অবস্থিত। যদি 
বদম্ব, নিবক্ষ ক্ষতজেব উপবে থাকে, তবে শবাগ্রস্থিত বিষ্বও নিবক্ষ 

ক্ষতিজেব উপবে থাকিবে স্বৃতবাং গ্রহ স্থানেব উদয়ের পৃব্বেই বিশ্বেব 
উদয় হহবে। ঘাঁদ কদঘ্ব, উন্মগুলেব নাচ থাকে, তবে বিশ্ব ৭ উম্ম গুলে 
শাচে থাকিবে সুতরাং বন্ধ পশ্াৎ উাদত ভতবে। 

বম্বে উপবিগত ক্রবপ্রোতনুত্ত, ক্রান্তিবন্তে যে স্থানে সংলগ্ন হয়, 
ভাই আরন দ্ককম্ম 'সদ্ধ স্কান। গ্র্ স্থান ও আয়ন দৃক কণ্ম সিদ্ধ 
হান, উভয়েব অন্তব, ক্রান্তবুন্তে আয়ন দৃকৃকম্ম কলা। উন্মগুল্ঠ 

“ই স্থানের উপবিগত ফরবপ্রোততবন্ত,। হহাব সহিত নিধুবধধ তত মে স্তনে 

স্লগ্র হহযাছে সে স্থান হইতে বিষ্বোপাৰ গত ধব/প্রাতবৃন্ত ও বিষুব- 

;&ব সংযোগ পযান্ত বিষুবদ্ধত্তে আয়ন দক কম্মানু। 

এইকপ আরন দক কন্ম পিদ্ধ স্তান, থে সময়োনজ দেশীয় ক্ষিতিজে 

ভাদিবে, বি সে সময়ে আসবে না। কাবণ শিশ্ব স্ুট শবাগে জবস্থিত | 

“প্বোপবিগত সমপ্রোতবুজ ক্রান্তিনৃন্তে যে স্থানে সংলঘ় হইবে সেই স্থান 

'গ্রাতজস্থ হইলে বিদ্বও ক্ষিতিজগ্ত হইবে | আয়ন দৃক কর্ম সিদ্ধ 

।ন ক্ষিতিজ্ত হইবার, আক্ষ দূক্ কশ্মান্গু তুলা পূর্বে বা পবে, বিশ্ব 

'তিজস্থ ভইয়া থাকে । 

গ্রহ স্ানীয় ক্রান্থিব নাম মধাম ক্রান্তি বা অক্ফুট ক্রান্তি। 'এহ 

*শুট ক্রান্তি, স্ফুট শব দ্বাবা স'ক্কৃত হইলে স্মুট কান্তি হয়। শ্মুট 

করনত ও অস্ফুট জ্রান্তি জাত চবান্তব আক্ষ দৃক কর্মাম্থ। আয়ন 
“ক কম্ম সিন্ধ। স্থানকে বাব কল্পন| করিয়া, আঙ্গ দৃক কশ্বান্থ তুল্য 

পল দ্বাব। যধালন্ব ক্রুব ব। বিলোষ লগ্ুসাপন কৰিলে, ক্রাঞ্ছিরত্তেব 
হী 



২৫৮ সিদ্ধান্তশিরোমণি: 

যে স্থান হয়, সেই স্থানই বিশ্োপবিগত সমপ্রোতবৃত্ত ও ক্রান্তিবুত্ধেব 

সংযোগ স্থানঃ ভাঙার নাম উদয় লগ্ন। এইরূপে অন্তলপগ্রও সাধন কবিবে। 

পঙ্চিম ল্লিতিজে এাহ বিঘ অস্ত যাবার সময়, পূর্ব ক্ষিতিজে ত্রান্তি, 

বৃত্তের যে স্টান সলগ্ন তয় তাহাব নান অন্ত লগ্গ। এজন্য আয়ন দুকৃ 

কশ্ম দিদ্ধ স্থানের সহিত ছয় বাশি যোগ কৰিয়। তাই|কেও রবি কল্পন। 

পূর্বক, পূর্বোক্ক কাঁলদ্ধাব। অস্ত লগ্মাধন কবিবে। ইহাই দৃক কর্মের 

স্বর্ীপ | এইক্ষণ গ্রন্ককাবাতি গায় দণিত $ইতেছে- 

ত্র ঃ আয়নবলনজয ১১ শর; ফল। 

আবজ্য!১ শ 

ফল- ধু 

রি 

ফল--বিশ্বীয় ছাজাবুত্তে ধানস্ত ব্রও করপধন্গা রব অন্ত্রব। 

তাহাব পব যদি 

জাক্ষবলন কোক্জা ; আক্ষবলনজা :: স্প্টশব £ দ্বিতার ফল 3 

আনক্ষবজা| ৮ স্পশ 

আক্ষব কো্গ 

ভি 

দ্বিতীয় ফল- বিদ্বায় হা এ] পুতে ধ্বস ও সম স্ত্রেব অন্তুব। 

পুবের বলা হইয়াছে_- 

ক্ষিতিদ্ধেতক্গজায়া তলা মন্সজং বলনং ভবে্ঘ। এজন্য আক্ষবলন 

স্থানে অক্ষজ)া ৪ আক্ষবলন কোটিঙা স্থানে লম্বঙ্গ] স্বল্লান্তুব জগ 
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গৃহীত ইইয়াছে। এই ছুই ফলকে রিজ্যারুত্তে পবিণত করিলে বিষুব- 
ঘত্তে অস্ু হঠবে। 

ছাঃ আঃ ফঃং অস্ু। 

ব্রিফ 

বিষুবাহ »*_---। 
ছা 

উন্ম গুল গ্রহকে রবি কল্পন। কবিয় এই অন দ্বার! লগ্রসাধন করিলে 
উদয় লগ্ন বা অন্ত লগ্জ হইবে । 

অঞ্ধ শবস্ ম্পষ্টাকবণ মাভ-- 

সব্রিরাশিগ্রহদুাজানিল্ুস্থিজ্যোজ তঃ শরঃ। 
স্রটোহপৌ ক্রান্তিসংস্কারে দক্কন্মণাক্ষজে তথা ॥ ১০ ॥ 

অযং সংগ্ষিপ্তো গৌণ প্রকাবঃ | মুখাস্ত পৃব্বং ব্যাখ্যাত এব। 
হথাপাহ যুজিদাক্জ খুচাতে। লিধুবদ্স্ট।ৎ ক্রান্তি পরণবাভিমুখী। ক্রান্তা- 
খাচ্ছবঃ কদঘ্ব(ভিমুখঃ। কথ: তেন তিশ্াকৃস্থেন সা সংস্কার্যা। অতঃ 
এীস্তাগ্রে বদ পাজ্যাবুওং ত৯। শবাগরম্য চ যদন্তব মৃ্ তেন সংস্কতা 
সতী স্মুট! ৬বতি। তিচ্চান্তবং কো'টিৰপং। শর: কর্ণরূপঃ। তত্বগীন্তব- 
পদং ঢাজ্যারুজ্তে ভূক্গঃ। এতং জাম” দিগবলনজ-ত্রযঅ-সংভবমূ। তত্র 
গঙ্থিরাশি গ্রহক্রান্তিং কদশ-প্র স্ত্রয়ো বন্তরম্। তঙ্জা| ভূজঃ। তদ- 
জা কোটি স্তরিজা। কর্ণ: | বাদ ত্রিজায়েয়ং কোটি স্তদা শরেণ কেত্যুপ- 

প্লম।  কোটিরূপত্তৈর শবন্ত ক্রুনোনুখস্ত জায়াক্ষজং দৃক্রু্ কর্তুং 
জাতে । শেষোজিঃ এপষ্টার্থা । 
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শরকে তিনবাশি যুক্ত গ্রহের ছ্যঙ্জা দ্বাবা গুণ করিয়া, ত্রিজ্য। ঘার! 

'ভাগ কৰিলে, স্ফুট শর পাওয়া যাইবে। জ্রান্তির সংস্কাব ও আক্ষ দৃকৃকম্ম 

সাধনে শ্ফুট শর প্রয়োজনীয়। 

উপপাঁত্ব-_ 

ত্রঃ আবকো;: শঃ গ্ুশ। 

আবকো ৮” শ 

ইডি 
ত্র 

সাতররাণ গ্রহ ক্রান্তিতুলা আয়নব্লন গ্রহণ কৰিলে, তাহার কোটিজা। 

সা্রবাশিগ্রহ ছাজা তুলা হইবে। 

সরগীয় মহামঞ্চোপাধায় বাগুদের শান্্ী মহোদয় দিদ্ধান্ত শিবোমণিব 

সংশোধনে লিখিয়াছেন-- 

সত্রিরাশি-গ্রহ-দুযজ্টা-নিস জিক্যোক্ধত: শব; এইস্বানে_ 

পবমান-ছ্যীবাঞ্ো গ্রচ্াজ্যোদ্ুতং শবঃ। এইরূপ পাঠই সাধু। 

শাহাব যুক্তি এই-- 

্রান্তক্ষেত্র হইতে, মধাজ্যা-ত্রিজ্যাঘাভ, সপুথস্থিত অবয়ধদ্ায়র কোটাংশ 

ঘাত তুল্য এই নিয়মে, পবমান্-ছাজযাও তিজাব ঘাত, ক্রান্তির কোটিজ্য| 

মর্থাৎ ছা দ্বারা ভাগ কৰিলে ক্রান্থিবৃন্ত ও ধ্রুব হৃত্রের অন্তর্গত আয়ন 

বলন কোটি নামক কোণ হইবে। 



দৃক কম্মবাসনা 

আয়নবলন কোটিই যষ্টি। 

২৬১ 

প্গা এত্ত 

অতঃ আবকো শি 1 

ঢ্য 

ষষ্ঠ! ছাচর বিশিথস্তাড়িত ইতি নিয়মে: 

যশ 

----৯ক্ফুট শব । 
তরি 

পছ্য ত্রিশ পছ্য*শ 

অতএব পরমাল্পছ্যাজীবেত্যাদি পাঠ সর্মীচীন | 

অথ ত্রঙ্গগুপ্তাদিভঃ কিংস্পষ্টো নোক্ত ইত্যাশস্কয়া-__ 

্রঙ্মগুপ্তাদিভিঃ স্বপ্লাস্তরত্বান্ন কৃতঃ ম্মুটঃ | 

স্থিত্যদ্বপরিলেখাদৌ গণিতাগত এব হি ॥ ১১ ॥ 

নক্ষত্রাণাং স্ফুটা এব স্থিরহ্াৎ পঠিতাঃ শরাঃ। 
দৃক্কশ্মণায়নেনৈষাং সংস্কতাশ্চ তথা ফ্রুবাঃ ॥ ১২ ।। 

স্পষ্টাথম্। 

্রহ্গগ্প্তাদি আচার্ধ্যগন, শরেব অল্পতা জন্যই স্পস্টীকবণ করৈন নাই । 
সিত্যদ্ধীসাধন, পবিলেখ প্রস্থতিতে গণিতাগত অল্পা্ট শবই গ্রহণ করিয়া 
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ছেন। নক্ষত্রের শব স্থিব জন্ত তাহাদের শব, আয়ন দুকৃকম্ম দ্বাবা 

'স্কৃত কবিয়া, ধ্রুবক লিখিয়াছেন। 

অথ সদুষণীন্্পসহননাহ-_ 

ক্রান্থিসূত্রে শরং কেচিন্ন্যান্তে তে কৃবুদ্ধয়ঃ। 

যগ্ভেবনায়নং তৈশ্চ দুকৃকশ্মান্যৈশ্চ কিং কৃতম্ ॥ ১৩॥ 

কিং স্প্টবালনে সু দন্তো মধ্যশরশ্চ তৈ;। 
কোটিবদ. বালনাত সৃত্রাৎ স্পর্শমুক্তিশরৌ চ কিম ১৪ ॥ 

কিংচ কৃত্ব শরং কোটিং স্থিত্যদ্ধীনয়নং কৃত্তম্। 

তাদূক, চে স শরস্তেন নামুপাতেন সিধ্যতি ॥ ১৫॥ 

যদি ক্রান্তি্ত্রে শর স্তদ! ফবাতিযুখঃ স্তাংৎ। নিরক্ষদেশে ক্ষিতি 

জস্থে। কবঃ। ফরবাভিমুখ-শবা গ্রষ্থে। গ্রহঃ ক্ষিতিজং ন ত্যজতি। নামনো" 

নামনাভাবাৎ। কিং তত্রায়ন-দৃক্কর্খণা। অথবাচার্ষেঃ কৃতং যেন 
মনন্তে তৈবপি কূতং ভ্রান্তত্বাৎ। তথা পবিলেখে বিদ্বমধ্যাং স্পষ্ট 

বলনাগ্রোপবিগতং হুত্রং ক্রান্তিবৃত্ত প্রাচী । তস্তাঃ কোটিবচ্ছরৰঃ কি' 

দত্তঃ। তৎপক্ষে প্রবন্ত্রে নেয়ঃ। শেষং স্পষ্টম্। 

কোন কোন দিষ্ধান্তকাব, শবকে ক্রান্তি স্তরে মনে কবেন। তাহা 

দের কুবুদ্ধি। কারণ যদি ক্রান্তিস্বত্রে শব হয়, ভবে সেই শর ক্রবাহি 

মুখ হইয়া থাকে । নিরক্ষ দেশে ক্ষিতিজন্থ গ্রহ, ক্রবাভিমুখ শবাএ 

স্বিত হইলে, ক্ষিতিজকে পরিত্যাগ করিবে না। কারণ শর বশত, 

নামন বা উন্নামন সে স্থলে হইতে পারে না) শুতরাং আয়ন দ্বকৃকশ্টে 
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কোন আবশ্যকতা নাই। পূর্বে ষে, ভ্রান্তি বশত; জ্রান্তিস্থঙ্জে শর 
মানিয়াও আয়ন দৃকৃকন্্' সাধন কথিয়াছেন, পরব্ঠি কেহ কেই, ভ্রান্তি 

বশত: তাহারই অন্থবর্তন করিয়াছেন। এই সকল ত্রাস্তগণ, পরিলেখে 

স্পষ্টুবলন হত্রেই বাকেন? মধ্য শর (অস্পষ্ট শব ) দিয়াছেন। বলন- 

সুত্র হইতে কোটবৎ স্পর্শকালীন শব ও মোক্ষকালীন শরই বা কেন? 

দিয়াছেন। শবকে কোটি কল্পনা কবিয়, স্থিত্যর্ধানয়ন্ বা কেন? 

কবিয়াছেন। যদি শব ক্রুবস্ত্রে হয়। ভবে অনুপাতে ও শব সিদ্ধ হইতে 

পাবে না। | 

উপপত্তি নি 

শবযুলে স্কুটগ্রহ স্থান, শবাগ্রে গ্রভবিত্ব, পৃব্বে চিত্রাদি ছারা 
গ্রদশিত তষয়াছে | শিষ্বেব উপবি গত ধ্রুব প্রোতবৃস্ত থে স্থানে ক্রান্ত- 
ন্তে সংলগ্র হইবে, হাাব নিরূপণ আয়নদৃক্ধ করেব প্রয়োজন । বদি 
ম্বভাবতই শব, ক্বপ্রোতবুত্তে হইত, তবে আব আরনদূক্কম্মেব আবশ্যক" 

তাই থাকিত না। 

গ্হণ পবিলেখে প্রদর্শিত হইয়ছে, পবিলেখ-বুন্ধে ক্রান্তিবৃন্তের 

স্ঠিতি জাঁনিবাব জন্যই, সমমণ্ডল হইতে শুটবলন দেঁওয়। হয়৷ ধাকে। 

যেহেতু স্পার্শিকবলন ও মৌক্ষিক বলনের অগ্রে নিবন্ধ সত্রই ক্াস্টি 
পত্তান্থকাব । চন্ত্রেব কক্ষাবৃত্ত বিমগ্ুলের স্থিতি জানিবাব জন্ত 
গাস্তিবৃত্ত হইতে বিনগুলাবধে শব দেওরা হয়। ম্পার্শিক ও 
(মাক্ষিক শবাগ্রে নিবদ্ধ শ্ত্রই পৰিলেখে বিমগুলান্ুকার। ক্রান্তিবেব 
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দূক কর্ম্মসস্ভৃতফলদয়স্য 
নাশো ভবেদত্র ধনর্ণসাম্যাত | 

নৈবোতক্রমজায। বিধিনাত্র সাম্যং 

দক্কর্ম্ম কাধ্যং ক্রমজীবয়াতঃ ॥ ২১ ॥ 

তখৈব নাশো বলনদ্য়সয 
সাম্যাদ দিগন্যহ্ববিযৌজনেন। 

ন সাম্যমত্রোতক্রমজীবয়। স্যাৎ 
ক্রমজ্যয়াতো বলনং বিধেয়ম্ ॥ ২২ ॥ 

মর চতুর্ষিংশতি-ভাগেত্যোহল্লোইক্ষ স্ত্াক্ষজ্যা-ভ্রিজাযো ধাতো জিনাংশ- 

জ্যাভক্তঃ। ফলন্ত নাবচ্চাসং তাবতো ভুঙস্ ক্রান্থিজোন্তবাক্ষজযা। সমা 

'ভবতীতার্থ£1 তদযথ! অক্ষীংশাঃ ২০৩৮ এবাং জা ১২১০। অন্যা- 

শ্্রিজাগ্তণারা জিনজ্যা-খতায়/-শ্চাপং বাশিত্বরম্ ২। অনেন সঙ্জিভেন 

সমো হো € বদা পূর্বক্ষিতিজে। অথবা বিভ্রিভেন ১১ সমঃ প্রত্যেক" 

ক্ষিতিজে গ্রাহা তবহি তদা বুভান্তঃ ৭ম্বস্তিকে। অতে! দৃষ্মগুলাকাবং 
ক্রান্তিবৃত্বং স্তাং। অস্ত ক্রাস্তিবুন্তসা ক্ষিতিজ প্রদেশে ক্ষিতিজ মেব 

দক্ষিণোত্তবং স্তাং। যত স্তদা কদম্বঃ ক্ষিতাজে বরতে। অতঃ ক্ষিতি- 

জস্তে। গ্রহঃ পবমেণাঁপি শবেণ কদস্থোনুখেন বিক্ষিপ্রঃ ক্ষিতিজং ন ত্যজতি। 

ক্রান্তিবুত্তগ্রহ-স্থান মেধোদয়-লগ্রং স্তাং। এবং দৃকৃকত্ম-ফলয়ো ধন 

ণঁয়োঃ সামাং ভবতি | উৎক্রমঙ্গযা-বিধানেন তয়োন সামাং স্তাৎ। অভঃ 

ক্রমজায়ৈব কর্তব্যযূ। এবং তারে বর্থমান স্তার্কলা বলনাভাবঃ | ব্লনয়ো- 
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ভিন্নদিশোঃ সামাৎ। উৎক্রমজায়া নৈব সাম্যমিত্যর্থ। অথ যৎ থ- 
স্বস্তিকগে রবাবিতি গ্লোকদয়ং পূর্বং ব্যাখ্যা মেব। 

ধাহার৷ উৎক্রমজ্য দ্বার] দৃক্কগ্ম ও বলন সাধন করিতে বলিয়- 
ছেন, তাহাদের উক্তি যথার্থ নহে; এ বিষয়ে বাভিচাৰ কথিত 
হইতেছে । 

২৪ অংশ হইতে অল্প অক্ষাংশেব জ্যাকে ত্রিজ্যাপ্ধার৷ গুণ করিয়া, 
২৪ অংশের জা! দ্বাবা ভাগ কবিলে যেভুজজ্য| হইবে, তাহার চাঁপ 
হইতে তিন রাশিহীন কবিলে যত হয় তততুল্য গ্রহস্থান হঈলে, উহা 
পশ্চিম ক্ষিতিজে ও পূর্বেবন্ত চাপে তিন রাশি যোগ কৰিলে পুর্ব 
ক্ষিতিজে গ্রহ হয়। 

কান্তিরজ, দৃগবৃক্তাকাব জন্ত ক্রান্তিবুভেব উপরে ক্ষিতিজ বৃত্ত 
যাম্যোত্তব অর্থাৎ কদঘ্থগতত ল্য হইয়াছে। ম্রনতরাং শব বই বড় হউক 
না কেন, শবাগ্রস্থ-গ্রহ, ক্ষিতিজবুতকে ত্যাগ করিবে না। এস্কলে ঘক্- 
কা জাত ধন ও খণফলেব সমতা হেতু দুকৃকন্ম সন্ভৃত ফল দ্বয়েব নাশ 
হইবে। উংক্রমঙ্জযা দাবা দৃকৃকণ্ম জাত ফলের তুলাতা হয় না । অতএব 
ক্রমজ্যা দবায়াহ দৃকৃকম্ম সাধন কবা কর্তব্যয। এইরূপ ভিন্ন দকৃষ্থিত 
সমান বলনদয়ের অন্তবে স্ফুট বলনেব অভাব হইবে । কিন্তু উতক্রমজ্যা 
দবাব। বলনদ্য়েব মমতা হর না, এজন্য ব্লন ও ক্রমজ্যান্বারা সাধন 
করিতে হইবে । 

উপপত্তি-- 

২৪ অংশ পবম ক্রান্তি। ক্তান্তিতুপ্য অক্ষাংশ হইলে গ্রহ, মধ্যা্ছে 
খ-স্বস্িকে আমিয়া খাকে। স্ুতবাং অক্ষাংশ ২৪ অংশ হইতে অল্প 
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হওয়া আবশ্বক। থ-স্ব্তিকে গ্রহ হইলে, ক্ষিতিজই গ্রহ প্রিজ্যাবুত্ত। 

তাহাতেই সমস্থান ও কদঘ্ব থাকায় স্মুটি বলনেব ও দৃক্ কর্মঞ্জ ফলে 
অভাব হইবে। উৎক্রমজ্য! দ্বারা প্ডুট বলনের ও দৃককর্ম জাত ফলের 

নাশ হন্প না। 

এ স্থলে ক্রান্তি, অক্ষাংশ তুল্য, ২৪ অংশ হইতে অল্প। ভ্রান্তি জ্ঞানে 

ভূঙ্জ সাধন নিরমে-- | 

প্রি; ত্রিঃ ক্রাঃ তুজ। 

ক্রি এক্রা 
০ ভজ শা ক্রান্তি ২৪ মংশ হইতে অন্প অক্ষাংশ তুলা। 

জি 

এজন্য উক্ত হইয়াছে ; জিনান্নকাক্ষাংখ জ্যা ইত্যাদি। 

অথ তন্মতিভ্রমে কাবণমাত-- 

গর্ববাদ রসরাভস্যা্ পরবিশ্বাসাত প্রমাদতশ্চাপি । 

মুহান্ত্যপি মতিমন্তঃ কিং মন্দোইন্ৈস্তথাচোক্তম্ ॥ ২৩ 

গণয়ন্তি নাপশবং ন বুস্ততঙ্গং ক্ষয়ং ন চার্থস্য ! 

রসিকতেনাকুলিতা বেশ্যাপতয়ঃ কুকবয়শ্চ | ১৭ ॥ 

স্পষ্টম্। 

ইতি শ্রীতাস্কবীয়ে গোলাধ্যায়ে মিতাক্ষব উদয়ান্ত দুকৃকর্মবাদন'। 

গর্ব, বসান্ুবাগ, পরের প্রতিবিশ্বান ও ভ্রমবশতঃ বুদ্ধিমান বান্তি 
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গণ ও ভুল করিয়া থাকেন। অন্পবৃদ্ধি ব্যক্তিগণের কথা আব কি 
বলিব। অস্তেও বলিয়াছেন যে, বেশ্াপতি যেরূপ রসিকতায় আকুল 
হইযা অপশক, ( অসাধু বাকা ), দুরাচরণ, অথঙ্ষয়, বিচার কবে না, 

, কুকবিগণ ও সেইরূপ বমিকতায় আকুল হইয়া ব্যাকরণাদি বিরুদ্ধ 
শব্দ, ছনো ভঙ্গ, শব্দার্থেব বা ভাবার্থেব অভাব বিবেচনা করিতে 
পাবে না। 

অথ শৃঙ্গোন্নতিবামন! | 

তত শ্ররুত্ধে কঞ্চতে ৮ কাবণ মাভ-- 

তরণিকিরণসঙ্গাদেষ পীযুষপিপ্তো- 
দিনকরদিশি চন্দ্রশ্ন্দ্রিকাভিশ্চকাস্তি। 

তদিতরদিশি বালাকুস্তলশ্যামল শ্রী- 

ঘট ইব নিজনু্িচ্ছায়য়ৈবাতপন্থঃ ॥ ১ ॥ 
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সুধ্যাদধন্থস্য বিধোরধস্থ- 

র্দং নৃদুশাং সকলাসি্ং ম্যাৎ 

দশেহথ তাদ্ধীন্তরিতস্য শুক্ুং 

তৎ পৌর্ণমাস্যাং পরিবন্তনেন ॥ ২।। 

কক্ষাতুর্থে তরণেহি চক্দ্র- 

কর্ণান্যরে তিধ্যগিনো মতোইন্সাং। 

পাদোনষটকাষ্ট ৮৫1৪৫ লবান্তুরেহতো- 

দলং নূদৃশ্যস্য দলস্য শুর্ুং ॥ ৩ ॥ 

উপচিতিমুপযাতি শোকর মিন্দো, 

স্ত্যজত ইনং ব্রজতম্চ মেচক % | 

জলময়জলজস্য গোল কত্বা 

প্রহবতি তীক্ষরিষাণরূপতাসা |) ৭ ॥ 

যদ যাম্যোদক, তগনশশিনোরন্তরং সোহ্র বাঃ 

কোটিস্ত€ দীধরমপি তয়োধশ্চ ভিথ্যক ল কর্ণ:। 

দৌমুলেহর্কঃ শশিদিশি-ভুজোহ্রান্ কো টিস্তদপ্রে 

চন্দঃ কর্ণো রবিদিগনয়া দীয়তে তেন শোরুমূ॥ ৫ ॥ 

্ষ্টম। 

অন্ত বাঁদনা পূর্বাং কথিতৈব। তথাপি কিংচিদ্দিহোচ)ভে। 
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প্রাগব্দু ভিত্তে রুত্রবপার্খে চত্রকপ্ষা” ববিকক্ষাং চ বিলিখ্য তত্রোর্ধ, 
রেখাং তির্ধাগৃবেথাং চ রুহ চক্ছৃকক্ষোর্দবেধা-সংপাতে চক্তুবিঘং বিলি- 
খোদং দর্শয়ে। তির্ধাগ রেখায়! উপরি চ্্রকক্ষা-ব্যাসার্মিতেহস্তরে- 
ইস্তাং তিধ গবেখাং কুষাং। সা বেথা প্রত্াগ বাবকক্ষায়াং যন্ত্র লগ্ন 
তত্রস্থিত এবাক উদ্ধ বেখাবচ্ছির চক্র বিশ্বা্জং পশ্চিম: শু তবতি। 
তস্তান্ধি মবপ্তনং মনুষাদগ্রম্। তত্রস্তেইর্কে বার্কেদুঃ সপাদ চতুঙাগোনং 
খাশিগঘং ভবতি ২২৫৪৫ | এতাখতোব বাকেনুভূজে বিশ্বার্দং পশ্চিমং 
পৃর্বং বা শর ভবিতু মহ'ত। নত্রিভে। 

যেরূপ স্রধ্যাকরপ-স্থিত ঘট, স্ুর্ষ্যের দিকে উজ্জ্বল ও অপব দিকে 
নিজের ছায়া দ্বাবাই কৃফবর্ণ হয়, সেইরূপ অমৃত্তের পিগুশ্বর্ূপ এই 
১ম, হা কবণ সম্পকে সর্যোৰ দিকে জ্যোতসা দ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়া 
থাকেন। কধোর বিপবাতদছিকে বালিকার (বৃদ্ধার কেশ শুক্ুবর্ণ জন্য 
দ্ধা চিন্ন নীব ; কেশেব হায় ঠামবর্ণ ৃষ্ট হয়। 

আনাপস্তার যোর আধনস্থত চন্দ, মনুযাদ ঠা অর্ধভাগ সকলই 
কষব্ণ ভয় । পূর্ণিনায় পাধপঞ্উনস্থারা চন্দ্র, কৃর্ণা হইতে হয়বাশি অন্ত- 
বঠ হয়, তখন নঞ্ধয দ্র অর্দাংশ সকলই শুরুবর্ণ ভয়। 

হধাকঙ্গণাৰ চতুথভাগে ভূমি ভইতে চন্দ ব্যাসাদ্ধ তুল্য উপবে অবস্থিত 
গা, চন্দ্র হইতে তিধকৃভাবে একসবল বেখাব অবস্থান কে, এজন 
চন্র হইতে ৮৫1১৫ কলা অস্থবিত হইলেই চন্দেব, মনা দশ্ঠ অদ্ধাংশের 
অন্ধ।ংশ শুরু হয়। রর 

ঘখন চক্র, হুধাকে ত্যাগ কাব ক্রমশ দুববত্তী। হয়, তুখন চন্দ্র 
পুক্ুভাব নদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ণিনান্তে চর, যখন ভ্রমণ; ভখ্যব বিকটে 
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গমন কবিতে থাকে, তখন কৃষ্ণতার বুদ্ধি হয়। চক্র, গোলাকাব জন্য 
তাহাব এঙ্গছয় তাক্ষ হহয়! থাকে। 

চন্ত্র ও সুধোব দক্ষিপোর্ভয় অস্তবের মাম ভুঙ্জ। উদ্ধাধব অন্তব কোটি, 
কর্ণভাবে অন্তবের নাম কণ। ভুজমুলে হৃর্যয, র্যা হইতে চন্্রে দিক 

. ভুজেব দিক্। ভুজাগ্র হইতে কোটি তুলা উপবে চন্দ্র গাকে। চন 
হইতে ববি দিক কর্ণ এই কর্ণ পথেই শ্যা, চন্ত্রকে কিবণ দান 

কবিয়া থাকেন। 

উপপত্তি-_ 

অমাবস্থায় চন্দ্র ও সুর্য এক বাশাত অবস্থিত। চন্দ্র হইতে ক্র্য্য। 

উপরে এজন্য চন্ত্রেব উপবের অন্ধীংশ আলোকিত হয়, নীচেব অর্ধাংশে 

আলোক পার না। ভৃগ্থ মন্য্যগণ, চান্দ্র উপবের অদ্ধংশ দেখিতে 

পায় না, এজন হু্লাবন্তায় চক্র, দৃষ্ট হয ন!: 

পূর্ণিমায় চত্্র ও কূর্ধা এক সবল বেখায় ছয় বাঁশি অন্তুবে অবস্থিত। 

এ সময়ে মগ্তধ্য দ্য অদ্ধাংশের সম্পূণ্ই আলোকিত হয়। এগন্া 



' শুঙোন্নতিবামনা ২৭৩ 

পূর্ণিমায় আমরা পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাই। সর্ত গোলাকার বন্ধর 
অদ্ীংশই পূর্ণ গোলরণপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 

ভূমি 5ইতে 81১৫ কলা! উপবে থাঁকিলে জুতবাং সর্ধা, চন্দ্র হইতে ৮818৫ 

কলা অন্তবিত হইলে যে, চঞ্্রের অদ্ধাংশ দীপ্ত হয়, ইহা চিত্র দৃষ্টেই 

গ্রতীয়মান হইৰে। | 

এই্শ্ণ ভূমি হইতে ববিষ অবগ্ঠিত এই স্থানের অস্তব যে স্বগ্লান্তর 

81১৫ কলা, ইহাই গণিত যুক্তিতে গ্রদশতি হইতেছে _- 

গণিতাধ্যায়ে চন্দ্র গ্রহণাধিকাবে চন্দ কর্ণ ৫১৫৬৬ যোজন ও সুর্য 

কর্ণ ৬৮৯৩৭৭ যোজন কথিত হইয়াছে । যদি বাবকর্ণমিতকর্ণে তৎ. 

সম্মুখব্ি মমকোণ ৩৪৩৮ কলা, তবে চন্দ্রকণ তুল্য চাপথগ্ডের জ্যাতে 

কত? ফলজ্যাই সম্মথবর্তি কোণের জ]া। ইছাৰ চাঁপই কোণের ও 

৮ংসশুখ বর্তি ববি কক্ষাস্থিত ধন্থুঃথণডেব পরিমাণ হইবে। 
১৮ 



২৭৪ দিদ্ধান্ত-শিরোমণি: 

চষ্কর্ণ % ৩৪৩৮ ৫১৫৬৬ ১ ৩৪৩৮ 

আয় পপ 
আর পপ তিল | 

ববি কর্ণ ৬৮৯ ৩৭? 

উট 
দী টি 9 

২৫৭ কজা। ইহার টাপ 91১৭ কলা । ৯০--৪1১৭ ₹৮৫।৪৩ কল:' 

এ্লয়ীছুব ভনা ৮৫1১৫ গৃহীত হইয়াছে। 

ঘ বাম্যোদক্ তপন-শশিনোঃ ইত্যাদ মালা উপগভ্ভি, চিত্র দু 

বিশদরূপে বোধগমা হইবে। চক্র হইতে  'য দিকে থাকে) সেই 

দিকের শ্নই অপর শূঙ্গ অপেক্ষ। উন্নত ১: থাকে। তাহাও চিত্রে 

প্রতীত হইবে। 



_ শুঙোয়তিবাসনা ২৭৫ 
অথাধ্া|য়োপসংহার-শ্লোক মাহ-_ 

ঈষদীষদিহ মধ্যগমাদো 
্রস্থগৌরবওয়েন ময়োক্তা 

বাসনা মতিমতা৷ সকলোহা। 
গোলবোধ ইদমেব ফলং হি॥ ৬।। 

হি যম্মাৎ কারণাৎ গোলে জ্ঞাত ইদমেব ফলং 
যদ্্তাপি বাসংনাহাতে ॥ 

ইতি শ্রীভাঙ্কবীয়ে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি-গোলতাষ্ মিতাক্ষবে 
শৃঙ্গোন্নতিবাসনাধ্যায়ঃ| গ্রস্থনংখা। ১৮। 

মধ্যগত্যাধিকার--প্রভৃতি অধায়ে বদি ও গ্স্থগৌরব ভয়ে আর্মি 
দংক্ষেপে অল্প অল্প উপপত্তি বলিয়াছি । তথাপি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ 
পিকলই বুঝিতে পাবিবেন। নহে গোলবোধেব ইহাই ফল, যে অল্প 
বলিলে ও সম্পূর্ণ বুঝিতে পাবে। | 

ইতি শৃঙ্গোন্নতিবাসনা | 



অথ যন্ত্রাধ্যায়ে। ব্যাখ্যায়তে। 

ত্জাদৌ তদাবন্ত-গ্রয়োজন মাহ_- 

দিনগতকালাবয়বা জ্ঞাতুমশক্যা যতো বিনা যক্্ৈ। 
বক্ষে যন্ত্রাণি ততঃ স্ফুটানি সংক্ষেপতঃ কতিচিত ॥ ১।। 

গোলো নাড়ীবলয়ং যষ্টিঃ শঙ্কুর্ঘটী চক্রম। ৃ 

চাপং তুযাং ফলকং ধীরেকং পারমার্থিক& মন্ত্র ॥ ২ | 

সগষ্টুম্। 

দিনেব কত সমর অতীত হইয়াছে, যন্ত্র ভিন্ন তাহা সুঙ্গরূপে জান। 

যায় না। এগন্য সংক্ষেপে কযেকটা প্রশ্দুট যস্্ের বর্ণনা কবি, 

তেছি। গোল, নাড়ী বলয়, যষ্টি, শঙ্কু, ঘটা, চক্র, চাপ, তুর, ফলক, 

বী (বুদ্ধি) এই কয়টা যন্ত্র বাহা বর্ণিত হইবে, তাহাদের মধ্যে ধা (বুদ্ধি 
এক পাবমার্থিক বন্ত্র। 

অথ গ্রথমং গোলযন্ত্র মাহ-- 

অপবৃত্তগরবিচিহ্লংক্ষিতিজে ধুহ্| কুজেন সংসক্তে। 

নাড়ীবৃত্তে বিন্দু কৃষ্ণ! পুহাথ জলপমং ক্ষিতিজম ॥ ৩॥ 

রবিচিন্বস্থাচ্ছায়া পততি কুমধ্যে যথা তথ। বিধুতে। 

উড়, গোলে কুজবিদ্দোমধো নাড়ো। ছ্যযাতাঃ স্থযঃ ॥ 3 ॥ 



যন্ত্রধ্যায়ঃ ২৭৭. . 

যথোকজ্বিধিন! খ-গোলাস্ত 9ভগোলং বদ্ধা তত্র ক্রাস্তিবৃত্তে মেষ|দে- 

বারভা ববিভুজ-রাশি-ভাগাস্থং দত্বা তদগ্রে যচ্চিং তদপত্বতগ-রবিচিন্ 

মুর্ঠাতে | ভগোলং চালক্িত্বা রবিচিত্বং ক্ষিতিজে ধার্যাম্। তথা 

পুতে সতি ক্ষিতিক্ঞং গ্রাচ্যাং এ্রযুবন্মগলে যত্র লগ্নং তত্র থটিকয়! 
বিন্দুঃ কার্ধ্যঃ| ততঃ ক্ষিতিজবৃত্তং জলসমং যথা ভবতি তথা গোল- 

ব্বংপস্কিবং কৃত্বা তগোল স্তথা চালো। যথা রূবিচিন্কম্ত ছাঁয়। ভূগর্ভে পততি। 

তথা কুতে সতি বিষুবদ্বুত্তে ক্ষিতিজবিন্দো মধ যাবত্যো। ঘটিকা স্তাবতা 

স্তশ্মিন্ কালে 'দিনগতা জ্ঞেয়াঃ | অপবুত্তে মেষাদে বারত্য প্রাকৃক্ষিতিজ- 

পর্াস্তং যদবাশি ভাগাগ্যং তন্লগ্ং জেয়ম। ইতি গোল ন্ত্রমূ। | 

ক্রান্তিবৃত্তে ঈপ্সিত দিবসে উদয়কালে রবি স্থান চিহিত করিয়া 

সেই স্থান ক্ষিতিজে সংলগ্ন করিবে। সেই সময়ে পূর্ব ক্ষিতিজেব 

সহিত নাড়ীবৃত্তের যে স্থান সংলগ্ তাহাতে চিহ্ন করিবে। এবং 

নদতিজকে জপের হ্যায় সমতল কবিয়া থগোল স্থির করিবে। উপ্মিত 

কালে গোলবর্তি ভগোলকে চালিত কবিয়া এরূপভাবে ধরিবে, যাহাতে 

পূর্বোক্ত রবিচিহ্বের ছায়া গোলের তুগর্ভে পতিত হয়। সে সময়েও 

পূর্ব ক্ষিতিজেব সহিত ধিষুবদ্ধত্তেব যে স্থান সংলগ্ন হইগ়্াছে; 
হাহাও চিহ্নিত করিবে। বিষুবত্বত্তে এই ক্ষিতিজ সংলগ্ন চিহ্ুদ্য়ের . 

মন্তর্গত কাল, দিনগত নাক্ষত্র কাল। যন্দি ইষ্টকালীন ববি স্থানের 

হায়, যেরপে কুমধো পড়ে এরূপে গোল ধরা হয়, তবে দিন কাল 

গত সাবন হইবে। এই সময়ে ক্ষিতিজের সহিত ক্রাস্তিত্বত্ের যে বিন্দু 

সংলগ্ন, মেষাদি বিন্দু ঢুইহে এই স্থানের রাঠ্ঠাদি অন্তুবের নাম নির্দিষ্ট 

কালে লগ্ন । ্ 



২৭৮, সিদ্ধান্ত -শিক্সোমণিঃ - 

পূর্বে গোল বন্ধাধিকাঁরে বলা! হইয়াছে, যে নকল বৃত্তের সহিত দেশের 
. অন্বন্ধ নাই, সর্বদেশ সাধারণ নভোমগুলের মন্ন্ত, তাহাদিগের নাম 

'ভগোল। যথা-বিষুবন্ধ সত, ক্রাস্তবৃত্ত, অহোরাত্রবৃত ইত্যাদি। যেসকল 

বৃত্তের মহিত দেশের অর্থাৎ দেশের স্্ী-নপ্থিকের সম্বন্ধ তাহাদের নাম 
থগোল। যথা-_-সমমণ্ডল, ক্ষিতিত, যাম্যোত্বরবৃত্ত ইতযাদি। তগোলকে 

শ্রথ করিয়া বীধিয়। (যাহাতে ঘুরাণ যাইতে গারে) তাছাব বান্ধিরে 

ধরব যাতে খ-গোল দৃঢন্ূপে বাধিবে এইরূগে ছুই গ্রোল একত্র হইলে, 

তাহার নাম দৃষ্টান্ত গোল। ইহাঘানা নকল প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 

হইয়। থাকে। 

কল্পনা কৰা গেল হূর্ঘেোদয় কালে গল" স্থানে ববি ছিল) ইহাই 

. এক্রীস্তিবুত্তে রবিচিহব। এই উদয়কালীন রবিচিছের উপব ফ্রবপ্রোতনবত 



যন্ত্রাধা$' ২৭৪ 

করায় ইহা বিষুবন্ত্তে “লা” হ্বিত স্তানে 9২, ইয়াছিল। ইষঈকালে 
“ই” স্থানে উদয়কালীন রবি চিত স্টিয়াছে .ার উপর ঞবপ্রোত- 
বত করায় ইহা “ক” স্থানে বিষুণ্দত্তে সপ্ন -' এইক্ষণ বিষুবন্ধতে 
ক হইতে ল! স্থান পর্যন্ত ৭ কা 5।. কব স্থানে উভয় 
কব-প্রোতবৃত্তের অন্তর্গত মে কা * দিন গত বিষুবকাল 
যা নাক্ষত্র কাল। ইহাল গ্রস্থক', )  »/র বলিয়াছেন। 
যখ!-উদয়কালে যে "পৃ পন্দুদল 35... বুকের সম্পাত ছিল 
এই বিন্দু ই্ট কালে “চ৮ স্ত?ন উঠি" ষ্ট কালে "পু" 
চিহ্ন হইতে “চপ চিহ্ন পন শক যু ' '1 অবয়ব, দিনগত 
শাক্ষত্র কাল। 

যেহেতু “পু ভইতে লা” স্থান পধ্া্ত চার তুল্যই *৮” 
হইতে “ক” স্থান পথান্ত “পুহইতেক' উভয়ধণ্ডে সাধারণ, 
এজন্য লা হইতে,ক লপু হইতে চ 

মেযান্দি বিন্দু হইতে ইষ্টকালে * গর্থাৎ ক্রান্তিরতত 
ক্ষিতজেব  সম্পাত পধ্যন্ত ঞ্ান্তবূ ৭ [গ্রার্দ পরিমাণের 
নাম লগ্র। 

এ স্থলে বিশেষ এই যে ইষ্টকাণে ববি, জ্রাশিবুত্তে "র” স্থানে 
আছে, ভাহাব উপর প্রবপ্রোতরত্ত রা” গ্তানে বিষুবদবৃত্তে সংলঙ্ন 
হইয়াছে। নে সময়ে “লাশ হইতে বা” পরাস্ত বিষুবদধপ্তেব ঘটিকামি ; 
সাবন দিনগত কাল হইবে । কাবণ, স্ধা তাহাঁব নিজ গতি বারা 
কিছু পূর্বদিকে আদিয়াছে; এজ) নক্ষএর কান হইতে সেই গতির : 
কাল তুল্য কম হইবে। | 



২৮০ সিদ্ধান্ত পশরোম্ি 

অথ নাড়ীবলয় মাহ-_ 

অপরৃত্তে কুজলগে লগ্রং চাগো খগোলনলিকান্তঃ। 
ভুস্থং ফ্রবযস্রিস্থং চক্র; যষ্ট্যা নিজোদয়ৈশ্াঙ্ক্যং ॥ ৫। 

্যস্তৈঘ্ীভয়ামুদয়েহক ন্যস্য নাড়িকা জ্ডেয়া। 
ইঞটচ্ছায়াসূরধ্যান্তরেহথ লগ্নং প্রভায়াং চ॥ ৬। 

কেনচিদাধারেণ ফ্বাভিমুখকীলকেহত্র ধূতে। 
অথবা কীলচ্ছায়াতলমধো স্থাণণতা। নাভাঃ ॥ ৭ | 

অঞ্জ চারু-দারু-ময় [মঙগ্রদাণং চক্রাকাবং সমং নেমযাং ষষ্টিঘটিকাঙ্কং 
ঘ্ধং থগোল-মধাস্থাঘং ্রব-্টী পর্থী-মপাস্থানে প্রোতং কার্ষমূ। 
তিথা স্বোদয়'গ্রমাণৈ মেষাদি-বাশিভি বদমৈ কভর-পার্শয়োঃ যদ বর্গেণ চ 

ৃদ্ধিমতাগ্ষণীয়ম। টৈ শ্চোদণৈ ব্িলোমৈ বন্ধামূ। মেষাং পশ্চিমতো- 

বুষো বুষাং পশ্চিমতে। নিখুন উতাাদি। স্ চাঙ্কন প্রকার: সর্কধতোভদ- 
যন্ত্রে যথা! ময়! পঠিতঃ | 

বুতো! চক্রভাগৈ স্তদস্তঘটি তিঃ 

স্বদেশোদ়ৈশ্চাছয়েদস্ত পার্ম | 

প্রতিখ্থোদরং খাগ্রিত; ক্ষেব্রভাগৈ- 

স্ত্রভাগাভিধৈ তব ।দশাং শৈর্নবাংশৈ | 

স্রিভাগৈ দ্ধিভাগৈস্তথা স্বস্বনাথৈঃ | 

প্রযত্রেন ষড় বর্গ মেনং বিভঙ্গ্য | 

এবং বন কত! বন্ষিন দিনে তেন কাণক্রানং তন্ষিন্ দিনে ঘাবা- 

হৌদয়িকে| রবি গ্তদ্ভূকান্ বাশীন্ মেষাদে দণ্ধা ভুঁজামান-বাশে ভাগান্ 
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ক্ষেঞ্জভাগেষু দত্বাইগ্রে র বচিহ্ধং কার্ধাম। তশ্বিন দিন উদয়-কাছল 
ষ্টিচ্ছায়া যাঁ পশ্চিমতো গতা। তশ্তাং ছার়ায়াং রবিচিন্তং যথা ভবতি 
তথা যঙ্ুং স্থিধং কার্ষাম। ততোঠনশ্তবৎ ববি ধর্থ! যথোপবি যাঁতি 
হথা তথা ছায়াধো গচ্ছতি। ছায়ার্কচি্নয়ো মর্ধো হা ঘটিক। শ্থা. 
দিন গতা জেেয়াঃ ॥ তথা বষ্িচ্ছায়ায়াং যে রাশি ৫ চ ক্ষেত্রাংশা স্তল্লগ্নং 
জেয়ম। সচষড়বর্গঃ! অথবা কিং খগোলাম্ঃস্থেন হষ্টিপ্রোতেন। 

চক্রান্ত ঝিষ্টপ্রমাণং কীলকং প্রোতং কৃত স কীলকো ধবাভিমুখো- 
যথা ভবতি তথ! ফেনচিদাধাবেণ চক্তং স্থিবং কার্ধাম। তথাকৃত ইষ্ট 
কালে কীলচ্ছায়। যকতর লগতি সা যন্বাধশ্চহুল্ত চ মধো নত নাড়িকা-? 
জেয়াঃ। ইতি নাড়ী বলস্বম। 

সপ 

অপরুতের মহিত ক্ষিতিজেব সংলগ্ন স্থান, লগ্ন। খ-গোঁলেব নলিকার 
অস্তগত পণ বষ্টিতে গোল পৃথীৰ মধ্যস্থীনে চক্র যন্্ু বন্ধন করিবে। 



২৮২ সিদধান্ত-শিরোমণিঃ 

তাহাতে ৬* ঘটিকা এবং মেষের পশ্চিমে বৃষ, তাহার পশ্চিম দিখুন, ' 
' এ্ক্লপ বিলোম ক্রমে মেযাদি রাশি, রাশিব উদয় কাল, চোরা ড্রেকৃকাণাদি 

বিভাগ আঙ্কত করিবে। 

এইক্প যন্ত্রন্ধন করিয়৷ যে দিবসে সময় জানিবাব আবশ্বক হইবে। 

সেই দিবসের স্ুর্যোদয়কাঁলীন মেযাদি হষ্টতে হধ্য চিহ্নিত করিয়া, 

সেই চিহু উদয়কালে পশ্চিমদিকে যষ্টি ছায়ায় যেরূণে পতিত হয়, সেই 

রূপ করিয়া যন্ত্র স্থির কবিবে। তাহাৰ পর স্ুর্যা, যেমন যেমন উপবে 

উপরে যাইবে, যষ্টিচ্ছয়! তেমন তেমন নীচে যাইতে থাকিবে ; ইষ্টকালীন 

ছাঁয়া ও উদয়কালীন হুর্ধ)চিষ্নু ছায়। এই ছুইরেব অন্তর্গত নাড়িকাদি, 

দিনগত-কাল। ইষ্টকালীন ছায়াতে যে রাশি, তাহাই লগ্। - 

অথবা খগোলেব অন্তর্গত. বষ্টিপ্রোভ না কবিয়। চক্রের কেন্ত্র স্থানে 

অভাষ্ট প্রমাণ কীলক (খুটি) গ্রোত করিয়া, এই কীলকটী যাহাতে 

ধবাভমুখ হয়) সেইরূপে যন্তরস্থ্র করিবে এক্স্প করিলে যন্ত্রটি বিষুব-- 

দত্তের অনুরূপ অক্ষাংশ তুলা হেলাইয়া স্থাপন করা হইবে। এই 

বস্ত্র ইষ্টকালীন কীল ছায়া ও যন্ত্রেব অধঃস্থ চিক্কের মধ্যে নত কাল 

ঘটিকাদি হইবে। 

অথ ঘটিকামাহ-_ 

ঘটদলরূপা ঘটিতা ঘটিকা তাআী তলে পুথুচ্ছির। 
দ্যুনিশনিমজ্জ্নমিত্য। ভক্ত ত্যুনিশং ঘটামানম ॥ ৮ ॥ 

অন্তর দশডিঃ শুন্বন্ত পলৈ রিভাদি যদ ঘটা-লক্ষণং কৈশ্চিৎ কৃ 

তদ্যুক্তিশুন্টং দুর্ধঘটং চেত্যেতছ্ুপেক্ষিতম্।  ই্ট-প্রমাণাকার-সযিরং 
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পান্রং ঘটাদংভ্ঞ মঙ্গীকৃতম্। ছ্যনিশ-নিমজ্জঞন-সংখায়। বদি অট্ত্রিংশ- 
চ্ছতানি পানীয় পলানি লত্যন্তে তদৈকেন নিমজ্জনেন কিমিতি ত্রৈরাশি- 

কম্। ইতি ঘটী যন্ত্রম। 

ঘটিকাযন্তর। 

[8 

ছিদ্র। 

ঘটের নীচভাগেব অর্দেকেব মত আকুতি বিশিষ্ট, ভার নির্মিত 

ঘটিকাযন্ত্র নিম্মাণ কবিয়া, তাহার নিয়ে একটি ছিদ্র করিবে । অহোৌ- 

বাত্রে এই ঘটিকা যন্ত্র যতবাব জলে নিমগ্র হয়; তদ্বাবা অহোরাজের 

পরিমাণ কে ভাগ কবিলে, একবাব খটকা-যন্ত্ নিমগ্রেব কাল হইবে। 

এইরূপে ইষ্ট দিলে ক্র্য্যোদয় হইতে আবস্ত কবিয়া ঘটিকাধন্ত্র দাবা ইষ্ট- 
কাল নির্ণয় কবিবাব প্রথ। ভাবতেব সন্ধত্র বিশেষ প্রচলিত আছে। 

ইহার উপপত্তি মাত্র ব্েবাশিক জ্ঞান সাপেক্ষ | 

অথ শঙ্কুমাহ-_ 

,সমতলমস্তকপরিধিত্র মসিদ্ধো দক্তিদন্তজ: শহুঃ | 

তচ্ছায়াতঃ প্রোক্তং জ্ঞানং দিগদেশকালানাম, & ৯11 

স্পষ্টম। ইতি শহ্ুন্ত্রম__ 

তল দেশও মন্তক সমতল এরূপ পরিধি বিশিষ্ট, হস্তিদন্ত দ্বারা 



২৮৪ সিদ্ধান্ত শিরোমণি: 

কুন্গাইয়া ধু নামক যত প্রস্তত করিবে। তাহার ছায়া দ্বারা দিগ্গদে, 

ও কালের জান হইয়া থাকে। 

রক্ষ গুপ্তাদি মতে শঙ্কু। মুলে ২ অন্ুল, অগ্রভাগ স্ৃচীব গ্থায় 

হঙ্সা। উচ্চ ২ অন্গুল। 

শঙ্কু বাবা দিক্, দেশ, ও কাল, জ্ঞানে উপায় তাহাদের উপপঞ্তি 

পূর্বে সতিপ্রন বাসনায় কথিত হইয়াছে। 

অথ চক্রমাহ--- 

চক্র চক্রাংশাঙ্কং পরিধো শ্লথশুখলাদিকাধারম্। 

ধা্রী ত্রিত আধারাগড কল্প ভার্দেইত্র খাদ্ধং চ॥ ১০ ॥ 

তন্মধ্যে স্মনাক্ষং ক্ষিপ্তার্কাভিমুখনেমিকং ধাধ্যং 

ভূমেরুমতভা গান্তত্রাক্ষচ্ছায়রা ভুক্ত ॥ ১১ ॥ 

তৎ্খার্দীন্তশ্চ নতাঃ উন্নতলবসংঞ্ণীকৃতং ছ্াদলং | 

দ্যাদলোন্নতাংশভক্তং নাডাঃ লা; পরৈঃ প্রোক্তাং।1১২।॥ 

ধাতুময়ং দার'ময়ং বা সমং চক্তং কৃত তন্নেমযাং শৃঙ্খলাদি বাধাবঃ শিথিল: 

কাধাঃ। চকুমধে সুচ্মা সধিব মাধাবাং জুধিবোপবি গামিনী লক্বদদধ- 

বেখ| কার্ধা। তন্সতস্ততোহনা। তির্যাগ, বেখা গাক্রকাধা।। ,তচক্রং 

পবিধৌ ভগণ[ংশৈ বঙ্গরিত্বাধাবাং তিভ ইতি নবতি ভাগান্তবে তিয্যগ, 

রেখা তৎপবিধি সংপাচে ধাত্রী ক্ষিতিঃ কল্সযা। ভাদ্দেইস্তব উদ্ধীবেখা, 

নেমি-সংগাঁতে খান্ধং করম । নুযিবে সুঙ্মা শলাকা প্রবাতধা। মাচাক্গ 

সংজ্ঞ। | তচ্চক্ত মর্ক।ভিমুখ-নেমিকং চ যথা! তনতি তথাধাবে ধাধ্যমূ। 
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তথা ধতেহন্ষস্ত ছায়। পরিধৌ যন্ত্র লগতি তৎকুক্জচিহুয়ে৷ রস্তরে 
যেইংশাস্তেরবে রুনতাংশাঃ। যে ছায়াধার্ধয়ে। রস্তবে তে নতাংশা 
জেয়াঃ। এব মন্ত্রনতোনতাংশ-জ্ঞানমেব ভবতি। অতোহন্তৈ ধঁটিকা 

অপ্যানিতাঃ। তদ্ যথা। তম্মিন দিনে গণিতেন মপাংদিনো ্নতাংশান্ 
দিনার্ধমানং চ জ্ঞাত্বানপাতঃ কৃতঃ। যদি মধাংদিনোনতাংশৈ 
দিনাঞ্চনাড্ো লভ্যন্তে তদৈভিঃ . কিমিত্যেবং স্থলা ঘটিকা; 
শ্যঃ। 

কাষ্ঠ ব। শৌহাদি ধাতুদ্বাবা ব্বত্তাকাব চক্রমন্ত্র নিশ্মাণ করিয়া, 
তাহাব পরিধিতে ৩৬০ অংশ ও তন্মধ্যে কলা বিকলাদি চিহ্কিত করিবে । 
১রের পবিধিব কোন স্থানে শিকলাদি দ্বাবা শিথিল আধাব করিয়া 
চক্রযন্নটা ঝুলাইবে। আদার হইতে তিন বাশি অন্তবে চক্রের কেন্্র 
দরিয়া একটী রেখা কখিবে, তাভাব নাম চক্রের ক্ষিতিজ। ক্ষিতিজ 
£হতে তিন বাশি নীচে খমধ্য কল্পনা কবিবে। চক্রেব মধ্য (কেন্দ্র) 

স্থানে একটা সুশ্ম ছিদ্র কবিয্া তাহাতে একটা হুম্ম শলাকা স্থাপন 

করিবে। তাহার নাম অক্ষ। যন্বেষ পরিধি ধেরূপে সুর্য)াভিমুখ 

অর্থাৎ যন্ত্রটা দুউমগুলাকাব ( ৬৫01০৪10719) হয়, এইরূপ ভাবে 

ন্ত্রটী স্থাপন কবিবে। অক্গচ্ছায়৷ ইহার পরিধিতে যে স্থানে সংলগ্ন 
হইবে তথা হইতে ক্ষিতিজ পর্য্যন্ত সয্যের উদ্মতাংশ ও থমধ্য পর্যন্ত 
মতাংশ | 

কেছ কেহ দিনাদ্ধিকে উন্নতাংশ দ্বাবা গুণ ও দিনাদ্ধের উন্নতাংশ 

বাবা ভাগ করিয়া, স্লরূপ দিন গত ঘটিকা আনিবার উপায়ও 
বলিয়াছেন । 
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উপপত্তি-_ 

দিনা : দিনার্ধোনতাংশ £ 2 ইষ্ উ্নতাংশ £ ্  কাল। 

দিউনউউ 

ই্টকাল _ 
দিনার 

এই অনুপাতে স্বুলরূপে দিনগতকা'ল জানা যায়| 

অথ বেধেন গ্রহজ্ঞানমাহ-_ 

পৈতক্গ পুষান্তিমবারুণানা- 
মৃক্ষদ্বয়ং নেমিগতং যথা স্যাৎ। 

দূরেহন্তহেল্লেঘুভখেচরৌ বা 

তথাত্র যন্তং স্ধিয়া প্রাধার্য্যম॥ ১৩) 

নেমিস্থষ্টাক্ষগতং প্রপশ্থেত 

খেটং চ ধিযঃদ্য ০ যোগতারামূ। 

নেম্যঙ্কয়োরক্ষযুজোস্ত্ মধ্যে 

যেইংশাঃ স্থিতা ভঞ্তবকো যুতস্তৈত ॥ ১৪ ॥ 

প্রত্যকৃস্থিতে ভেহথ পুরঃস্থিতে তৈ- 
হীনো ফ্রবঃ দ্যা থচরস্য তুক্তম | 

তত্র যন্্স্যাধোনেমাং দৃষ্টিং কৃষ্বোধব নেম্যা মু্জক্ষাণাং মধ্যে ভদ্ধিতয' 

ুগ্রপন্নেমিগতং যথ! স্তাৎ,তথা ঘন স্থিবং কৃত্বা নেম্যাং ধিষমো বেকতর' 
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স্থান মন্ধয়েং। ততোহগ্রে পৃ্ঠতো বা দৃষ্টিং চালরিত গ্রহং বিধোৎ। গ্রহঃ 
প্রায়োক্ষগতে দৃশ্ততে । অক্ষমূলঙ্থ গ্রহন্য চান্তবং শরো! গ্রহাববি। অক্ষ- 

মূলং নেম্যাং যঞ্জলঙ্ং দৃশ্ঠতে তংস্থান মপাঙ্কাম্। অথ ভগ্রহাক্কয়ো মধ, 

ফেংশা ন্তৈরভকবে। যুস্: ক্ষ টগ্রহো ভবতি। যঙগা গ্রহাৎ পশ্চিমস্থং নক্ষত্রম্। 
বা পুর্ব নক্ষত্র তদা ভঞ্চবো হীনঃ ক্ষ টগ্র্তো ভবতি। অথবানশবং 
নক্ষঞ্জং রোহিপ্যাপ্তং ততো দৃবেহস্তবে যদা গ্রহস্তদা তাবেব বিধবা প্রোক্ত- 

বদ্প্রহজ্ঞানম্। ইতি চক্রযন্ত্রমূ। 

চক্র বন্ন দ্বাবা গ্রহ বেধ কারবাব উপায় কথিত হইতেছে--মঘাঁ, পুষা।, 

বেবতা, শতভিযা, এই চারিটী নক্ষঞ্ররেব কোন ছুইটা নক্ষত্র, যাহাতে এক 

সনয়ে চক্র নোমগত হয়, অথবা অল্পশব বিশিষ্ট নক্ষত্র বা গ্রহ ইহাদ্দগেরই 

ন| ছুইটী যাহাতে এক সময়ে নেয়িগত হয়, সেইবপে যন্ত্র স্থাপন কবিবে। 

এবং নেমির সেই স্থান চিত্রিত করিবে | 

তৎপর অক্ষের পার্স্থান দ্বাবা নোমব দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়, দেখিবে 

(ষ, গ্র্ বা নক্ষঞ্জের যোগতার! (অনেকগুপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাবা লইয়া একটা 

নক্ষত্র নাম হইয়াছে, ইহার মধ্যে যে তাবাটা সব্বাপেক্ষ। উজ্জ্বল তাহাকে 

[সই নক্ষত্রেব ষোগ তাঁবা বলে) নেমিব কোন স্থানে দেখা যায়, সেইস্থানটী 

'ঢাহত করিবে। যা বেধা নক্ষত্র বা গ্রহ হইতেজ্ঞাত নক্ষত্র (300- 

1৭11 9027) পশ্চিমাদকে অবাস্থত হয়। উবে উত্তয় [চহ্কের মধাবপ্তি 

অংশা'দ, পূর্বরচিহিত মবাদি যে কোন উ্তাত নঙ্গ্রেব ধ্রবকে ধোগ কবিবে। 

খন জ্ঞাত নক্ষত্রটি পূর্বদিকে হয়, তবে তাহার ঞ্ুৰক (7051000 00 
1৩10010 ) হইতে বিয়োগ কবিবে। ইহাতে ঘে রাহ্া্দি পরিমাণ হয, 

ইহাই সেই বেধ। গ্রহ বা নক্ষত্রের প্কট স্থানে পবিমাগ। | 



২৮৮ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

অথ চাপং তুধ্যগোলং চাহ-- 

দূলীকৃতং চক্রমুশন্তি চাপং 

কোদগুখণ্ডং খলু তুধ্যগোলম, ॥ ১৫ ॥ 

চক্ত যন্ত্রের অর্ধাভাগেব নাম চাপ-যন্ত্র। চাপযন্ত্রেক অর্দাংশের নাম 

র্যাংগোল। সাধারণত: চক্র মন্ত্রাদিবই সর্বত্র বাবহাব দৃষ্ট হয়। বেধা- 
ছ্য়েব অন্তব অল্প হইলে ও তাহারা একবন্ডে অবস্থিত হইলে চাপযন্ব এবং 

তুর্মা গোলও ব্যবহীর কবা যাতে পারে। 

পষ্টমূ। অত্র যন্ত্রে গোলো গোল এব। নাড়ীবলয়ং বিযুবদবৃত্তং | 

তায়ে ধরটিকা জ্ঞানে গোলযুক্তিবের বাসনা । সমাগ প্রবাতিমুধ-ষ্টিকে 

গোলে ধূতে যথোাঃ স্বত এব ঘটিকা জয়ন্ত ইদর্থঃ। বত, নাড়ীবলঘং 

চক্রং কৃত্ব বষট্যাং প্রোতং তত্যড় বর্গাঙ্কনার্থমেব | যত্ত, চক্রং তদ্দৃঙমণ্ুলম্। 

তত্র নভোন্নতাংশ জানমেব গোলযুক্তা| ভবতি। দুউমগ্লে ক্ষিতিজাদ- 

পরি ধৈর্ভাগৈ ববি ভব্তি। তৈবের পশ্চিমক্ষিতিজাদধঃ কীলকন্ছায় 

লগতীত্যর্থঃ। গ্রহবোধে যদক্ষেপধিষছয়ং নেমিস্থং কৃত্বা যন্ং বৃতং তৎ 

্রাস্তিব্তাকারাবস্থানার্থম। অত স্তত্রাপি গোলযুক্ধি রেব বাসনা । 

ইতি চাপতৃর্ষ্যে। 

অথ ফলক যন্্ার্থমাহ-- , 

ৃষ্ঘমগুলেহত্র স্কুটকাল উক্ত: 
সুখেন নান্যৈষতিতং ময়াতঃ। 
সদগোলযুক্েগপিততশ্য সারং 

স্পষ্ট প্রবক্ষ্যে ফলকাখ্যযন্ত্রম ॥ ১৬॥ 



যন্ত্রাধ্যাঞ্জঃ ২৮৯ 

স্পষ্টাথম্। 

উন্নতণপ-নংগ্ুণীর 5 ছাদ 

বৈ ঠ্োভাঃ॥ ইতঠা|দ নিয়মে 

গাদলোনহাংশ-ভন্তৎ মাড় সাঃ 

দৃষ্মগ৭-গ ৬গ্রহথেন উন্নতাংশ দ্বাব! 
পি 

প্রাটান আচঢাযাগণ সুলকাল জানিণাব টপায বালযাছ্েন; কিন্ত 

»ল্সয়সে স্কুটকাপ ( ১০1৭10৮010৩ 1 ঢারানবাব জন্য কে।নগ্রকাব 

ও করবেন নাহ। আনি দুগ্ধগণে আল্পায়ামে শুট কাল জানবার 

পার, উত্তম-গোলুক্ত ৪ গাদতের খাবভঠকফলক নানক বাব স্পষ্ট 

তাবে বর্ণনা কবিতেছি। 

ইদানামলাষ্টু দেব হা নমস্কার পুক্বক মাত - 

নিতাং জাডাতঘোহর শননসামুগ্গামন অপ্রভ। 

চারেশং সময়াববোধন বিবৌ প্রোদবোধিতজেোতিষম,। 

সেবাং মণ্ুলমধাগং সুকুতিভি ঘন্ধি" ঘুটং বট আহ" 

ন্বভদগ্ডণমেব দেনমমলং এভাগরং ভাক্ষবঃ ॥ ১৭ ॥ 

নাচ] কথধাম। কস ধথ্ম্। কিং বািশিষ্টম। স্কট মব্যাভগাবি। 

ক. কভীতং ভাস্কর] কি কহ) শহা প্রাপপভা। কম হাব, 

“পাম্। কি? বাশক্টন | মগ্তগামধ্যগত গুগ্গদপাবগ্কানম্। পুন কেশ 

«শষ মাত গ্রতাবশেনণ সংবধাতে | নিঠা নাপনাশনম 1 হা 

»চাতমোহবং শেতাঠমোহবমূ | তি সননলাং কমল পান 

এলামনম। তথা সপ্রতং সবাপিকঘ। তথা অক্রেশং নিবায়াসম | 

র. স্ময়াববোধন-বিধো কাল-জ্ঞানবিধানে | প্রোদবোধিত জোতিষ 

১৯ 
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মুল্লাসিত-তভারকম্। যদেতৎ তাবকাঁণাং তেজ গুদ ববিতেলঃ-সংজ- 

নিত মেবেতার্থ। তথা সেব্য মুগান্তম্। কৈ; সুরূৃতিভি; পুণা, 

কদভিঃ। 

অধৈভান্যের বিশেষণাণি যনে ব্যাথ্যায়ন্তে। কিংবিশিষ্টং বন জাভা- 

তমো হবম্॥ জাডাং মৌঢাং তদের ভমে! হবতীতি জাডা-হমোহবম! 

কদা নিত্যুং গ্রভাহম্ | তথা স্ুমনপাং বিদুষা দুল্লাসনমূ। তথা সপ্ত" 

ছায়। সহিতম তথা অক্রেশং সময়াববোধন-বিধে। | অত্র স্ুখেন কারজ্ঞন। 

ভবহীতার্ঘ:। তথা প্রোদবোধিতঞ্যোতিষ যুজ্জলীকত জ্যো তাশান্ন। 

তথা সুকৃতিতিঃ স্ুগণকৈঃ নেবাম। তথা মগুল মধাগম্। মগ? 

মধ্যগ* বন্যেতি মণ্ডল মধাগ মন্তপিখিভাঘত্ত মিতাই।  তথাদ 

মাত। 

মর্থদ্ধয ঘটক শশ্রোকদ্বাব। ভাঙ্কবাচাণা, অভীষ্ট দেবতা ভগবান গা) 

নাবায়ণের প্রণাদ ও যন্ধেব প্রণতদা কাবাঠেগেন। স্য্যপক্ষে, আবনাণ 

শ্রীত ও অন্ধকারের হবণকাবী, পর্মার্দ পুষ্পের গ্রষ্মেটক, নাপুদান্, 

সবিভিমগ্ডল মধাবত্তী, পুণা-বদব্যান্তগণের উপাস্তা, অনীয়ামে সম 

জাপক, জোতিব-নগুলীৰ প্রকাশক, নগ্রল। দেবতী শী ভাঙ্কব: 

প্রথাম কবিয়, এই সকল খুণবিশিষ্ট গ্রাপ্ুট রগ  ভাক্কর ) আশ 

বলিতেছি। 

ন্ত্পক্ষে । প্রতাহ মুখ্াবপ অন্ধকাব নাশক, পাগুতগণ্বে আগ? 

বন্ধক, ছায়াধুক্ত, অল্লায়ানে রম জ্ঞাপক, জোতিষ শাস্ত্রে উদ্ঞণ। 

চম্পাদক, নধাভাগে অবস্থিত-ৃতত-বিশিষ্ট, স্গণকদিগেব সেধশীর়, নি 
নি 

প্রশ্দুট দ্ধ আমি ব্লিতেছি। 



যন্ত্াধায়ঃ ২৯১ 

ইদানীং যন্ত্র-লক্ষ*্ম।হ-_- 

কর্তবাং চতুরত্রকং স্থফলক খাঙ্কা৯০গুলৈ বিস্তৃতং। 
বিস্তারাদৃদিগুণায়তং স্থগণকেনায়ামমধে তথা ॥ 
আধারঃ শ্রশৃঙ্খলাদিঘটিতঃ কারণ চ রেখা তত- 
স্বাধারাদবলম্বসূত্রসদৃশী সা লম্বরেখোচাতে ॥ ১৮ ॥ 

লন্বং নবত্য৯০স্ুলকৈ বিভজা 

প্রতাঙ্গলং তিধ্যগতঃ প্রপাধ্য | 

সু্াণি তরায় তসুঙ্মনরেখ। 
জীবাভিধানা; সধিঘা বিধেয়াঃ ॥ ১৯ ॥ 

আধারতোহধঃ খণ্ডণা৩০লুলেষু 

জ্যালধযোগে স্থধিরং চ সুশ্মম্। 

ইষ্টপ্রমাণা সুষিরে শলাকা 

ক্ষেপ্যাক্ষপংজ্কা খলু সা প্রকল্প ॥ ১০ ॥ 

যষ্টান্ুলব্যামতশ্চ রন্ধ।াৎ 
কৃত স্বৃত্তং পরিধো তদস্ক্যম.। 
ষ্টযা ঘটানাং ভগণাংশ৩৬০কৈষ্চ 
প্রত্যংশকং চা্বুপলৈশ্চ দিগ ভি: ॥ ২১ । 

অগ্রে সরন্ধ1 তনুপট্রকৈকা ঝষ্টযঙ্ুলা দীর্ঘতয়া তথাঙ্্যা। 



২৪৯২ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

অজ্জরাদৌ ধাতুময়* শ্রীপর্ণাদিদারুময়ং বা ফলকং চ$বশ্রং পক্ষং সমং 

কত্তবামূ। তচ্চ নবতযাগুলবিস্ত[বং দ্বিগুণ-াণপ্তাব-নৈধ্যম। ততমনীপে দৈর্ঘা 

নধো তন্তাধারঃ শিথিল; শঙ্খলাদিঃ কার্ধাঃ। আধাবে ধৃতং মন্ধুধ যথা 

লগ্বমীনং শ্তাৎ তথা-বূতে ফলক আবাবদধঃ ক মণণন্ব-পেখা কাধ্যা। সা 

লগ্ঘনংজ্ঞা। তং লগ্চ নবাতভাগং কৃতধ। ভাগে ভাগে শা দেবা দাঘ। 

কারধ।। তিথাক্$ন্ধ লদ্ঘ হবানত্হ্রাৎ। লা পেগ ৪15১5 তথা । আধা, 

বাদধ স্ত্িপদগুণান্থবে ঝা জা তা লষ্ত 5 ঘপাতে ও বাম) এগ 

শখ 

প্রমাণ! লাকা ক্ষেপ্যা। সাক্ষনংজ্ঞা | তিযার বদ্ধ | তত সত । ককিও 

কেন বৃত্তবেখ| কাধ] সা যষ্টি ৬০ ঘটিকীড ভখ-51 65 08৭7 ২০5 
৩৬* প্রতযশং দরশভি দশাভিঃ পানীরসলে কক) হি) আপময। 

বংশলাকানরী বা পটিকা ঝষ্াসুল। ৬০ দাঁঘয়া 2৩ধেন ঘণকাুলে 

স্তথেবান্কিতা কার্ধা। সা পটিকাদ্ধানুলাবস্ততা। একা ম্গ্রেইগুণ 

বিস্ত তা কুঠাবাকারা কাধ্যা। ভত্র বিস্তাবমধো 'ছপ্রং কধাম্। অঙ্গ" 

প্রোতীয়াঃ পটিকারা লর্বোপবি ধতায়া একং পার্বং যথা লঙ্গবেথাং ন জহি 

তথ। সবন্ধ1 কাযোত্যথঃ। 



যন্ত্রাধ্যায়ঃ ২৯৩ 

৯* অস্গুল বিস্তার, ১৮ অন্তুল দৈর্ঘা লিশিষ্ট, সমতল, চতুক্কোণ। ধাতু 

বা কাষ্েব একটা ফলক ( কাষ্টাদব ফালা) লইয়া দৈর্ঘেব মধাডাগে শৃঙ্খল 

। শিকল )'রূপ আধাব দ্বাব। এরূপ ভাবে ঝুলাইয়া বাখিবে যে, যন্থটা 

ণশ্বভাবে ছলিতে থাকে । আধার হইতে একটি লুক্ম লঘবেখা কবিবে 

তাহার নাম লঙ্ব বেখা। ভাভীকে ৯০ সমান ভাগে বিজ কবিঘা 

প্রতি ভাগ হতে ঠিষাগ জাগে দীর্ঘ বেখা করিবে । মেত সকল বেখাও 

নম জা। আদার ২ইতে ৩৭ অঙ্গুল অধোদেশে, জ)। বেখাব সচ্তি লঙ্ক 

'বখাব সম্পাত স্থানে একটা ছিদ্র কবিমা, তাহাতে একটা শলাক। 

গ্লাগন কাববে এই শলাকাব শাম অঙ্গ সেই ছদাকে কেন করিয়া 

ভ্রংণ অন্গণ বাাসাদ্ধি লয় একটা বু আঙ্কত কাববে। সেই বৃঙে 

৬০ ঘটিকা, ১৬০ অংশ ৪ গতি আগশে দশ দশ পানীয় (নান ) 

পল তআঙ্কিত কবিবে। আপবু একটা ধাঠনম গা কাগুময গটিক! (কাঙগাদণ 

পাটা) যাভাব দেখা ৬৭ অন্ণ, [বিস্তাব আক্ধ মঙ্গল । কিন্কু একপাশে 

শলাকাস শ্াপনেব জনা ১ আঙ্গুল পক্তাথ কবিণে। সহ পাশে একটা 

দ্র করিবে, যাতে এ ছদ্র সকালে এলাকার পিক! স্থাপন করিলে 

পার্বদেশ, ল্ব বেথাকে পবিহ্াগ না কবে।  পট্টিকাতেও ৬০ সমান ভাগে 

অঙ্গুলি চিষ্জ কিণে। 

ইদ[নীং বন্বোগকপণ মাহ 

যত্খণ্কৈঃ স্লচরং পলাছ্; 

তদ গোকু১৯ জব স্যাচ্চরশির্জিনীহ ॥ ২৬ 



২৯৪ সিদ্ধান্ত শিরোমণিঃ 

যং থগ্ডকোথং চরাধং পানীয়-পলাত্বকং তঠ্তৈকোন বিংশতি ১৯ ভাগো- 

ইন্্র চরজা| জ্েয়া। . তানি চরধণ্াণি.দিউ.নাগ-সত্ত্যংশ-গুণৈ ১০৮। ৩ উ। 

বিনিদ্বী পলপ্রতা সথাশ্চরথগুকানীতি। তানি যথা সাধতুরগুলে 0৩৭ 
পলভা প্রদেশে ৪601৩১।১৫। 

অন্রোপপত্তিঃ। থণ্ডকৈ শ্চব সাঁধনে কথিতৈব। তচ্চরং বূপত- 

শ্রজ্যারপ মেবাগচ্ছতি তচ্চ গাঁনীয্-পলীত্বকম্।  জতন্তং 

ষড় গুগিত মন্বাত্বকং স্তাৎ। ততোইন্ব-পাতঃ। বদি তরিজ্যাব্যামাধে 

এতাবতী চরজ্যা। তদা ভ্রিংশদ্ব্যাসাধে কিয়তীতি। অন্তর কিংশ- 

চ্চরজ্যায়। গুণক ক্রি হবঃ| অতঃ ফড়ভি-ন্ত্িখত| চ ত্রিজ্যাপবর্তনে 

কুতে জাত একোনবিংশতি হর; ১৯। রূপং ১ গুণঃ। ফল মত্র যন্ত্রে 

চবজ্োত্যুপপনম্। 

পৃর্রে বে দরিগনাগমধ্যংশ-গুণৈবিনিত্বী ইতযাদিরূপ চবথণ্ড কথিত 

হইয়াছে, তাহাকে ১৯ছাব। ভাগ কবিলে চবজা হইবে। 

উপপত্তি-- 

সু্টাধিকারে স্গরূপে চরকাল সাধনের থণ্ডা ১১৮, ৩ দেওয় 

হইয়াছে। ভাহা পানীয় পল অর্থাৎ নাক্ষত্রপল। ইহাকে ৬ দ্বারা গুণ 

করিলে অস্থু হয়। বিধুব্্কেব (নাক্ষত্রকানের ) প্রতি অস্ত্র এক এক 



যন্ত্রাধ্যায়ঃ ্ ২৯৫ 

কলা তুশ্লয । ত্রিজা ৩৪।৩* ব্যাসার্ধ এই সকল কলা । ফলক যন্ত্রের ব্যাস 

৩০ । এজন্য অন্থপাত-- 

৩৪৩৮ : চবকল। £ 2 ৩০ ₹ চবজা ৷ 

চপল ১» ৬ ৮৩০ চরপল 
শু শীট হর চবজা1 | 

৩৪৩৮ ১৯ 

ইদানাং যষ্টিসাধন মাহ-- 

বেদা ৪ ভবাঃ ১১ শৈলভূবে ১৭ পুতিশ্চ ১৮ 

বিশে ১৩ চ বাণাঃ ৫ পলকর্ণ নিদ্বাঃ। 

আকৌন্চুতাঃ স্থাঃ ক্রমশ: স্বদেশে 

রাণ্যদ্ধলভানি হি খগ্ুকানি ॥ ২৩ ॥ 

চৈ: ক্রান্তিপাতাঢারবেভূজিজ্য। 

ষষ্টনৃদ্ধ,তাক্ষশ্রবণেন যুক্তা। 

দিগ তরী কৃতাপ্তা ভবতীহ যষ্টিঃ 

সা পট্রিকায়াং স্ষিরাৎ্ প্রদেয়! ॥ ২৪ ॥ 

৪ ১১1১৭:১৮1১৩1৫ এতানি থণ্ডকানি নিবক্ষদেশে পলকর্ণগুণাণি 

ঘাদশভভ্তানি স্বদেশে ভবস্তি | পঞ্চদশভিঃ পঞ্চদশাতি ভাঁগৈ বেকৈকং 

লভাতে। এবং ঠৈঃ খগুকৈঃ সায়নাংশাকাদ ভুজজা| সাধা।। স| যষ্টিতক্ত! 

পলকর্ণযুতা ততো দশগুণ! চতুর্ভক্তাঙ্গুলায্মকা যি ভবতি। সা বষ্টিঃ 



২৯৬, ূ িদধান্ত-শিরোমণিঃ 

পটিকারাং ম্বিবাদ দেয়া । বষ্টিমিতান্টকুলানি পটিকায়াং রন্ধদাবভ 

গণয়িত্বাগ্রে চিন্ধং কারামিতার্থঃ | 
অরোপপন্তিঃ। অন্ধ সাধবোপবি য| জ্যা বেখা সা মধ্য বেখেনি 

জ্ঞাতবা| | হই কিশ দউ অগ্ডলাকাবে পঠে যন্ত্রে কীলচ্ছারা যন্ত্র পবিধো 

গত হাধা বেখানা বন্তবে ঘ উগ্ভঙাগ। স্তেষাং জ্োনতজা । 

মধ্যবেধা-ছাধানা মরে বাবগ্গাসুলাণি আবড়ার তজোতার্থঃ। দৈৰে 

কালে শঞ্কুঃ। আস এ গল কাগিণো দ্বাদশ-্ত ইষ্টতিঃ ম্তাং। » 

িজা| গুণা পাছায় হকেটাগ্গাক। 21২ অথ বিজো[ভ্ৃব-গোলে চবজাব' 

মুত দক্ষিনে হানা মঠান্থা আহ। আন্ধামা উষ্টান্তাকোনার। বচ্ছেন, 

স| নঠকাপাঙ্তক্রমজা ভ২। আভগ্স্ত। উৎকম চাদে কতে নং 

কালো জানত ইতি কিল গোণে কাল-জ্ঞান বাসন) । ইদৎ পলা কম [রি 

বগ্রাদেবোপসত্তততত বষ্টিং কৃতি । তজ্ঞ আাবদ বাহারে ইজ ছাজা 

১৪৯৮ বাশৌ ৩০৪৬ দাধ্ বাণে। ১১৯০।  বাশিদয়ে ৩১১৮ 

সাধরাশিদ্ধরে ৩১৬১ । বাশিব্রর়ে ১১১১ । যদ কিল দ্বাদশগুল-পঞ্ক- 

্িঙ্গায়া গুণাত আভ ছুঁজ।[ভঃ পুথকৃ পৃগ.বিভজাতে তাত মন্ধত্র 

দ্বাদশানুলাণি লভান্তে। আধা বেদ। ও এ শ্প্রপানি। উপর, 

তনান্ দ্বাদশ গবিভাজোষ এপাথোতস্পা 5৫1 এতান্ের স্বদেশে পল 

কর্ণ গুণানি দ্বাদণঙস হান পঞ্চদশ-ভাগ-ণভাানে খণ্তকানি কল্পিতানি। 

তৈঃ খণ্ডকৈঃ সায়নান্শার্কস্ত ভুঙ্জজা। নন্তবলাস্তিকা ভবতি। অস্ত, 

ষষটা্* তা । ইয়মক্ষ কণেইতো যোজা।। বতো য উপবি তাক্কা দ্বাদশ তে 

ঘাবদক্ষ-করেন গুণান্কে দাদশভি পিভজ্ন্থে গাবদক্ষ-কর্ণ এব পন্য । 

এপং দ্বাদশাঙ্ুলস্ত শঙ্কো। বিষ্টান্তা ছাতা । ইনং পূণাকক্মোপনহা ধাথ। 
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রিংশদসুলগ্ শো পবিশামিতা ; ভত্রািপাতঃ | বদি দ্বাদশাঙ্ুলস্তেয়ং 

ভদা ব্রিংশদনুলস্ত কেতি। অত্র গুঁক-ভাঙকো ত্রিভি বপবর্তা 

গুণক-স্থানে দশ ১০1 ভাগঠাবে চার; ৪ কতাঃ। এব মন্তরপাতেন 

বিংশদস্গুল-শঙ্কো বিষ্টান্বা যষ্টিসংদ্র। ভবভীভাথঃ 1 না (রন্ক্কো- 

ধষ্টিমনেষ্টান্তরা গদে্টশক্ষে।: কিয়ভাতি । এবানঠ শহর ষ্যা গিখান্ত্রশত। 

ভাজাঃ। ফল ষ্টান্তেঠি স্থিতম। তার্থং সা বট পটিকায়া দত 

হদগ্রে চিুং চ কৃতম্। 

১1১১।১৭(১৮।১৩৫ এই ছরটা খণ্ডকে গলকণ দ্বারা গুণ কবিয়৷ গ্বাদণ 
দাব| ভাগ কাবলে, ১৫ পানেধ পনেৰ অংশ অন্থবে [হন বাশতে ছয়টা 

স্বদেশীর গণ্ডা হইবে | এই খগ্ডাদাব! মায়ুন বাখণ ক$ন্ছঞজ। সাধন কথিয়া 

তাহাকে ৬০ ছ্বাব। ভাগ করিবে | শগগল, পলকর্থেধ মভিত যোগ 

কয! হাহাকে ১০ দাবা গণ ৩ চার ছার! শান কাবলে নে ফল হইবে, 

তাগাব নাম বটি । পাদ বক এগে ডি [বনু ইত, পটরিকায় 

নষ্টঞল| অন্তবে 6৬ কারণে 

ছপপা ল- 

৩০ অশ্রণ এ5 £ষ্টাগ্গাব শান অষ্ট। ফণক বনে প্রি! ও 

অঙ্গুল। তাগাকে ইষ্টকালীন পদ পাঁরণত কারণে, ফলক যদ্ধে তাত 

ধ]লিক ইষ্টান্তা! হতবে। ধিজা| ও বার সং্গাকে আন্ত্যা হয। অন্তযা 

হঠাত ইষ্টান্তাবিয়োগ কধিলে, গত কালের উতক্রমগজা। হয়| সুতবাং ইহা 
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উৎক্তম চাপ লইলেই গতকাল জানা যায়। এজন্য প্রথমতঃ যষ্টি অর্থাৎ 

৩* অনল শঙ্বতে ইষ্টন্তযা নাধন করা চইতেছে। 

১২: পক 3: শঃ উহ 

পক »*শ 
ইহী_ 1 এস্থলে শঙ্ুলাত্রজা। 

১২ 

গক »ত্রি ূ 
ইহা 1 ছ্রাঃইহ 2 ত্র হআ। 

১২ 

ইহ্ধ তি পক»ত্রি*ত্রি 
হ্অ _ ল --1 

ছা ১২ 

এস্থলে ভাজা, হার, উভয়কেই বদি ১২ দ্বীবা গুণ করা থায় 

বে পক ত্রি ১২৬ 
অ হু ++ টা ৮ শা | 

১২ ১২ ঢু] 

পক স্ি ত্রি--ঢ 
লা ১7১৯৩ ৫ রি ) 

উই 3২ ছা 

তি পক ১ 5 র্ ১২ উক্ত। 

*/ 

১২4 
১২ ১২ ঢা 
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তরি পক ১২ উত্রা , 

ইত্সল ৮ ্+ -( 77১ 
৯২. ১২ দ্য 

ভুজাংশ যখন ১৫, ৩০, ৪৫) ৬৯) ৭৫9 ৯০ | 

১২ উত্র। 
তখন ইহাতে 81১৫1৩২1৫০। ৬৩1৬৮ । বাসুল ছইবে। 

হা 

পৰব পর শোধন কবিলে 8১১।১৭১৮।১৩।৫। উহাকে পল কর্ণ 

দাবা গুণ 'ও ১২ ভাগ কবিলে তাহাব করিত নামস্ব দেশীয় থা 

হইবে। ইহাদ্বাবা সায়নাঞ্ষেব ভুক্গ জা সাধন কবিলে, বাঙ্গলাত্মক 

ফল হইবে। অঙ্গুলি করিবার জন্ত ৬০ দাবা ভাগ। পুনঃ পল কর্ণ 

যুক্ত কবিয়া ক্রিজ্যাদ্বাবা গুণ ১২ ভাগ কবিবে। 

ব্রিজ এম্লে 5০1 অতএব ঠি ৩৯১? 
লাশ পপ শপ আজ... 

১২ ১৭ 6 

এইক্ুপে ভ্রিংশাসুল শীতে ইষ্ান্তা হইবে | এজন্তাই বেদ! ভবা ইত্যাদি 

উক্ত হইয়াছে । 

ইদানী যষ্টি প্রয়োজন মাহ 

ধার্য, তথা ফলকযন্ত্রমিদং যখৈব 

তপপার্শয়োল গতি তুল্যমিনস্তা তেজঃ। 
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ছায়াক্ষজা স্পশতি তত্পরিবৌ ঘমংশং 

তত্রাংশকে মতিগত! তবণি: প্রকক্সাঃ ॥ ২৫ 

হাক্ষপ্রোভাং রবিলবগহাং পটিকাং নাস্তা তস্মাদ, 

নষ্টেরগ্রা়পরি ফলকেহধশ্চ গোলক্লামণ" 

মদ্রাদেয়শ্চরদলপ্ণন্তঘ য| জা| হয়াল 

চিনে বুকে উলগঘটিকাঃ স্রানতি। লক্ষবান্তাঃ ॥ ১৬ 1 

তদ্যন্্ মাধাবেইবলম্বমানত তথ। দার্ধাং যথা মঙ্থো ভয়পার্খ্ববো সবল 

কাল মেবার্কতেজো লগতি। অর্কাচমুধ-নোমকং দুঙঅখলাকাৰ" 

মিতার্থঃ। তথা ধরতে অপিবে গোতস্যানন্ত ভায়া বৃত্তপরিধৌ যন্থিরশশ 

লগতি শরাধশেচক; কল্পাঃ | অথাক্ষাগ্রাতৈন পট্রিকা ববিচিন্তে 

স্কাপা।। তথা পতাষাং পটিক!যাং পহ পুন্নং কন" যষ্টী চিহ্ধ? তম্মা দ্ুপঘুক্তিব- 

গোলে । দক্গিণগোলে ভু হর শচবজা। মিহানাঙগুলানি ফলকে গণঘিহ 

ত্র চিহং কার্থ)ম। চিজস্তানে বা জা বেখ। সাবৃত্ধে যর লগা তায়াদধো, 

বুদ লঘবেখাবপের্ষযা বানা ঘটকা গান) শ্তৎকালে মতা জ্ঞেরাঃ। তব 

রর্বি চি€ং যি রেখবো ম বো স্থিঠং ভেদ! হদঘুলাব্তীং ভত্রান্যাত বেখা” 

গ্রকলায নাঙো জয়া 

আন্রাপপ ৪ | অরোত্তব-গোলে শঘিবাদুপবি দঙ্গিণে তদ্ধ শচবজা। 

মিভানান্ুলানি দত! তদাগ্রে চি ঠা | তদন্থাপ্রং জেবম্। এবং 

ব্তন্তাধো বাসার্ীং চবজানা সুহানং কহং ভবহি। অতঃ মান্তা। অথ 

রত্তপাঁধদৌ বর ছাঘ। লগ্জা ভন্মধ্য-বেধয়ে। বন্তবং কিল শন্গুঃ | ছাবোপৰি 
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পটিকায়।ং স্ঠ্তায়াং যত্র যষ্টিচিহং তন্মধ্য-বেখরো রম্তব মিষ্টান্তা। যদি 

আিজাগ্রে শঙ্কু তুল্ো বিপ্রকর্ষ স্থদা বষ্ট্য্রে কিয়ানিতোবং ত্ৈরাশিকং 

কুতং ভবতি | সা দু)দলেইস্তানাঃ শোধ্যাঃ | অন্ত্যগ্রণ ভু চবজ্যযা 

মধ]ভাযায়। উত্তব-গোল উপবি দর্গিণেইধো। বর্তউতে । অতো বষ্টাগ্রাড় 

প্যাধ শ্চবজা। দত্বা। তদগ্রে যা জাবেখা ভয়ানাচ্ছার্হধেবুত্বথণ্ডে 

বাণূপ মস্তারা অবশেষ ভবঠি | অত স্তুতক্রমজ্যায়া প্চগাপং নত 

ঘটিকা ভবান্ত। ত্ত। জ্যারেখাথাঃ সকশানধধ-বেগাবদি নভঘটিক। বুজে 

বিগণবা গ্রাহা হতার্থঃ। 

এই ফঞক বগ্ধ, কয্যাভিমুখে এমন ভাবে ধাবন কবিণে, যাহাতে অন্ত্রের 

উভয় পাশ্বে এক সমরেহ ক্ুর্যযবশ্ি পাঠত হম । এইপাপে চকন্ত্রুই অক্ষের 

ছায়া, বৃত্তপবিধিতে যে অংশে সংলগ হম সেই অংশে বাব ক্না কবিয়া, 

চাহৃত কাঁববধে। অঙ্গ প্রোত-পটিক। এত বাব চিন্তে স্কাপন করিবে। 

এবং পটিকায় পুব্র থে স্থানে বটি [৮ ককা হইয়াছে, উভ্ভধ গোলে 

ভাহাব উপবে ও দাক্ষণ গোণে হাহা অধো হাগে চবজ্য। মিত অঙ্গলিব 

অগ্রে 5 কাববে। এছ টিহ স্কানে থে জ্যা বেগা, *সহ বেখা বুস্ত 

পবিধিতে যে স্থানে সংপগ্ণ হইবে, সেহ স্থান হইতে অধোভাগে ল্ব বেথা 

পর্যান্থ নতকাল জানিবে। চিজ যদি, 2ুইটি জা বেখাব মধো হয়। তবে 

হদনুসাবে বেগ! কাব! নঠকাল গানিতে ভহপে | 

উপপন্তি-- 

উত্তব গোলে 

“নভোতক্রমজা। শব ইতানেন হীনান্্যকা বাভিমতা স্তাক স্যাৎ ॥” 
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ভ্র+চরঞাল অন্ত]া। অন্ধ্যা _হঠান্তা - নতোতক্রমন্্রা। 

নউ্( তি ইঅ+চঞ্জ।। হত্রি-( ইম-_চজযা)। 

ষ্টি চিহ্ন স্থানে ই্টান্তা ৷ তাহা হইতে চবঙ্জা। মিত অঙ্গুলি উপবে 

চরজযা চিহ্ন দিলে ইষ্টান্ত1 হইতে চবজ]া বিয়োগ কব! হইল । 

এইরূপ দক্ষিণ গোলে- 

ত্র--চক্গা!» অন্ত্যা । 

নউ-ত্রি-চঞ%া-ইম-্প্রি--ইথ-চক্ষা। 

তরি ইথ+চজ্া) 

অতএব দক্ষিণ গোলে হষ্টি চিফেব অধোভাগে চবজ)া মিত অর্ুলি 

দিলে ইষ্টান্তযার চবজয। যোগ কবা হয়। 

এবং ছায়াদশনাৎ কাঁনজ্ঞান মুক্ে দাণা মেভাবতাতিষ্টে কালে নতে 

ক ছায়া লাগ্ব্যভাত্তদথ মাহ 

লম্বাদেয়া বিনতঘটিকাস্তজ্ভাকাতশ্চরজা। 

বাস্ত। দেয়! ভবতি চ তথা ঘাপর। তর মৌব্বী। 

ধারধ্য! পটা স্পশতি হি যথা তজ্জাকাং যষ্টি চিহ্নং 
পটাস্থানে নিপততি তরাক্ষস্য নূন প্রভানা ॥ ২৭|| 

অধন্তনাজমববুকত-সংপাতাদুধ্বং বৃত্তে নতথটিকা গণ্যাঃ। তদগ্রে যা 

জ্যারেখা তন্তা অধ উত্তব গোলে দক্ষিণে তু তদুগবি ঝলকে চবজ্যামিতা- 

খন্যন্ুলানি গণযিত্বাগ্রে চিহ্নং কার্যাম্। তর যাজ্যাবেখা তন্ত।ং বেখায়াং 

পটিস্থিত-বষ্টিচিহং যথ! লগতি তথাঙ্গপ্রোতৈৰ সা পট ধার্ধ]।। পর্রীস্থানে 

তশ্মিম্ কালেইক্ষস্ত ছায়। পতিষ্যহাতি জে মূ 
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অরোপগত্তিঃ কথিত প্রকার বৈপরীত্যেন। | 

যদস্ত যন্বস্ত নবতা্ুল-বিস্তাব স্তদ্দিগুণং দৈর্ঘ্য মুক্তং তৎ সর্ব-দেশাভি- 

প্রায়েন। অথব! যাবদেৰ স্বদেশ উপযোগি তাবদেব বুদ্ধিমতা কার্ধ/মূ। 

তদ ঘথ। ৷ বুভ্তমধ্য-বন্ধণঢুপবি পবম-চবঞ্জা-মিতা বেখাষ্টাধশ্চা্ট জিংশৎ | 

এবং ঘট চত্বাবিংপদ্ুলানি বিস্তাবে। পবম-বষ্টি-মিতানানলানি দ্বিগুণানি 

যটনপ্ততি দেখে ৭৬) এতাবতা কুকক্ষেত্রপর্যান্তং যাধং কালজ্ঞানং 

গ্াং, ইতি ফলক যন্ত্রমূ। 

বত্তেব অধোভাগেব সহিত লম্ব বেখাব যে স্থানে সম্পাত হইক়্াছে, 

পেহ্ন্তান হইতে উদ্ধ দিকে বৃত্তে নত ঘটিকা গণনা কবিয়া, সেইম্থানে থে 

জ্যা রেখা,উত্তর গোলে তাহাব অধোভাগে ও দক্গিণ গোলে তাহাব উপবে 

চবঙ্জামত-অগ্গুলাতো চিক্ত কবিবে। সেই চিহ্ন স্থানে যে জ্যা বেধা 

তাভাতে পরটিস্থিত যি চিহ্ন যেরূপে সংলগ্ন চয়, সেইন্ূপভাবে অক্ষপ্রোতা 

পঢ়ী স্থাপন কবিবে। তাহা হইলেই পট্টি স্থানে অক্ষচ্ছায়া পতিত 

হহবে। ইহার উপপত্তি, বৈপরাত্যক্রমে পুর্বোক্ত উপপত্তি দ্বাবাই 

সিদ্ধ হইবে 

অগ যষ্টি বন্ধমাহ-- 

বিজা। বিদ্স্তাদ্ধং বৃত্তং কুহা দিগঙ্কিতং তত্র। 

দত্বাগরাং প্রাকৃপশ্টাদ ছ।জ্যবৃন্তং চ তন্মধ্যে ॥২৮॥ 

তৎপরিধো ঝ্ট্কং যষ্টিন ষ্টগ্রাতিস্তত: কেন্দ্রে । 
ত্রিজ্যাুলা নিধেয়া! ষষ্ট গ্রাগ্রান্তরং যাব ॥ ২৯৪ 
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তাবতা মৌববা। ঘন দ্বিতীয়বৃত্তে ধনুর্ভবেৎ তত্র । 

দিনগতশেষ। নাড়া; প্রাক পশ্চাজ শ্রাঃ ক্রমেণৈবম্ | ৩০ ॥ 

মাগ্াং ভূমৌ (িজ্যামি গাস্ুলেন ক্টকেন বুক্ত' দিগস্কিতং চ কতা তত্র 

প্রাক পশ্চাদ গা গোলবশগু কর] দ্িণী| বা জাদ্ধবদ দেয়া গ্রাগ্রঘো বন্ধ 

কুত এদগ্ধাপ্থ মুচাতে | ভগ হণ বস্তা মধো ছু'জযামিতেন কর্কটে 

নান্যাদ বং কৃ সী 5 চারি ধু ষট 

মূলং কেনে লং কা মলা ভথখহ ও! দাদ গথা নষটিন গিচ্ছাযা সৎ । 
ততঃপ্রাচ্যাং দিশি (নজাপও সগ্র- 0: তত্র আষ্টাগ্রস্ত 5 মধা- 

মুজুশলাকযা দিত! সং শলাক। ছ্াঞাররে বদ ধাধা ৭ গার্ধী- 

বং। হিঃ শনাবাগাণামদে। পনি ফারতেন ঘটিকা গ্তাবতা গুদ 

দিনগন্ত। জ্েয়।?। এব পণ্চিমাগাঞ্রাযষ্টাগয়ে। মঝো শলাকমা দিনশেষা 

জেয়াঃ। দিনশেবোনৎ দিনমানং [দনগরতননাড়ো। ভবস্তি। যন ম্তদৈকাং 

দিনমান 

অন্রোপপত্তি গোণযুজেব। নষ্ি দ্্রিজা।। যদ ঠার বুত্তং পিখি। 

তৎক্ষিতিজম্। তত্র পুন্বতঃ পশ্চিমহণাগ্রা। অগ্রাগ্রযো রূপবিগতা 

রেখোদয়ান্তস্থত্রম | অগ্রাশ্র উদ্দতো বারবখবথাহোবাব্র বন্তগঙ্তো- 

গরিগচ্ছতি 5থ। তথা কিক নবোধি 5 ৭ বষ্টির্নঈ- 

গতি; স্যাৎ্। যত বষ্টা্ে বাক, পুস্তে 

যানভো] ধটিক। স্তারত।| দিনগতা হত 0 ৫. ঘোথকং 

নয়াতি। আতাহগ্রাখ্রবষ্টাখ এ ত: 5 

ভুবি লাথিতে ছাজ)াবুছে হা 1 গা ১ তক জ্ঞান 

যুক্তিযুক্তম্। 
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সমান ভূমিতে ত্রিজ্যামিত অঙ্ুল তুলা ব্যামান্ধে একটা বৃত্ত অন্ঠিন 

কবিয়। তাহাতে দিক্ চিহ্রিত করিবে। পুর্ব ও পশ্চিমচিহ্ন হইতে উত্তব 

গালে উত্তরে ও দক্ষিণ গোলে দক্ষিণে ইষ্টদিনে অদ্দী জ্যাবৎ অগ্রাচি্ন 

স্বাপন কবিবে। অগ্রার অগ্রন্থয়ে নিবদ্ধস্থপ্র দে দিবসেব উদয় 

শত্র। তদ্দিনেব গাঞ্যামিত বাসাদ লইয়া এ কেন্ত্র হইতেই একটী 

দাজ্যাবু্ত অঙ্কিত করিবে। এই ঢজ্যাব্বত্ত ৬০ সমান ভাগে নিভক্ত 

কবিবে। প্রতিভাগ সাবন ১ দণ্ড। কেন্দ্রে একটা ত্রিজ্যান্ুলমিত যি 

হাপন কবিবে। ষ্টকালে যষ্টিব অগ্রভাগ হৃর্যোব দিকে ধরিলেই বষ্ট 

গায়াহীন ভইবে।  অগ্রাগ্র হইতে মষ্টির অগ্রভাগ পর্যান্ত সবল 

“লাকান্ধারা পরিমাণ কবিয়া এ পবিমিত শলাকা ছক্যাবৃত্তে পূ জাবং 

গাপন কবিবে। এই পুণঞ্ামত ধন্থুতে যত ঘটিকাদি, তাহাই সেই 

সমায় সাবন দিনগতকাল। 

পশ্চিম গোলে ববি থাকিলে, এই্রূপে যে কাল হইবে, তাহা দিন শেষ 

সাল। ঠঠ| দ্নমান হইতে বিয়োগ করিলে দিনগত কাল হইবে । 

উপপর্ভি-- 

সমান ভূমিতে ক্রিজ্যামিত ব্যাসার্ধ বৃত্ত অঞ্কিত কবিলে, উচ্া ক্ষিতিজ 
»পৃশ হইবে । উহাতে পূর্বাপর ও থাম্যোস্তব বেখা কাঁপ্লে ক্ষিতিজ্তে 

১বিদিক ((00001117] 1১011005 ) হইবে। পুবব চি 5ইতে অগ্রানুলা 

অন্থবে ক্ষিতিজন্ত চিহ হইতে কর্য উদ্দিত হইয়া অহোরাত্রবুত্তে ভরমণ 
নাষবে | ইষ্টক।লে হুর্যা হইতে কেন্ত্র পর্যান্ত ত্রিজ্যা। এন হৃধ্োদয় | 

১৪ 
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বিন্দু হইতে ধ্যের দিকৃষ্থিত িজ্যামিত হষ্টিব অগ্র পধান্ত, অহৌবাত 

বুন্েব পূর্ণজযা। অহোরাত্র বৃশ্ত্থ তাহার ধন্থগ দিনগতক[ল। আকাশে 

অঙ্ারাজ্জ বৃত্ত অস্থিত করা যাইবে না এজগ্ঠ ভীমন্রেই অহোবাত্ত বু 

অগ্চিত কবিয়া তাহাতেই ধনু লইতে হইবে । 

৫3 | 

(2 
ক সপ আর আগ লা 

উঅ- উদয়] * 4 আক আস্তন|ন 

পৃপ » পূর্বাপর দেখ। কেন কেন 

পু- পূর্বচিহ্ন ব-স্নর্যা 

গল পশ্চিম চিহ্ন ০২ 

উ-্টদয় স্থান উন্ন- অগ। 
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অথানাদাহ-- 

ষ্টাগ্রাল্ম্থে। না! জ্ঞেয়। দৃগ জা! নৃকেন্দ্রয়োমধ্যে | 

নষ্টছাতে ধ্টে রগরাদধে। যাবান পথ স্তাবাংস্তশ্মিন কালে শঙ্কুঃ | শঙ্ক- 

কন্দররে! মধ্যে দৃগঞ্জ্যা জেয়া। শী গ্রাচা-পবয়ো রন্তবং বাছুঃ। 'প্রাগ- 

পব[শা নবান্তবং বাছুবিতি বক্ষাতি। 

বষ্টিব অগ্রভাগ হইতে পাঠিত জঙ্থ তৎকালে শঙ্কু । শঙ্ক- 

৮৪ কেন্ছের অন্থব দৃগজা। | শর্ধমূল ও পুব্বাপব স্থত্রেব অন্তর, 

ভুত । 

কেবল দগজ্ঞানে সতাঙ্ততা মাহ 

উদয়েহস্তে মষ্টা গপ্রাচাপরামপ্যমগ্র। স্যাৎ ॥ ৩১ ॥ 

শসুদয়।স্তপুতাষ্টরমক ৭: নরোদ্ধ তং পলা | 

উদয়কণেহগ্তকাণে ঝা নষ্টি শষ্টদ্বাহি খ্রঘমাণা সকলৈৰ ভূলগা গাছ 
।. ঝষ্টাগ্র প্রাচাপবযো বন্তবহ এজাবুকে জ্যার্ধণৎ গ্িতম | সাগা- 

এনা 55: প্রাগ্দ্যান্ততজ। মিষ্টকালে শঙ্কশ্। শক দযান্তচতরয়ো- 

“*বং দ্বাদশ গুণং শঙ্কন! ভ্রু পলতভা সাজ । 

শন্রেপগান্ত স্বৈবাশিকেন | তিদ বথা। বগ্চন্ত শঙ্কোঃ শঙ্ষ দয়ান্ত- 

"খে বন্তবং শঙ্কু তলং কুঙ্গ স্দা দাদশানুল্ত শঙ্কোঃ ক ইতি। ফলং 

-বৃঠা ভবতি। 

উদয়ে বা অন্তকালে 'ক্ষাঁতনংলগ্ন বাষ্ট ও প্রাচাপবন্ত্রেব অন্তর 

১) শঙ্কুধূল ও উদয়াস্তক্ত্রের অন্তর শঙ্কতল। তাহাকে দ্বাদশ দ্বার! 

₹” কাঁবয়া শঙ্কদ্ধার৷ ভাগ কবিলে পলভা হয় । 
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উপপত্তি। 

উদয় ও অন্তকালে কম্যাভিমুখ বষ্টি যে স্থানে ক্ষিতিজ সণ 

হইবে সেই স্থানে মথাক্রমে উদয় ও অস্তবিলু; ইহার সংঘোগবেদ। 

পূর্বাপর হঞ্জের সমান্তধাল শৃতরাং উদয়াস্ত মত্ত ও পূর্বাপর: ক্াত্রের 

অস্তব সবার শগ্র।-ইষ্টকাণে শঙ্কু যে স্ানে পতিত হইয়াছে, সে 

স্থান হইতে ্টদযান্ত-সত্র পর্যন্ত শঙ্কৃতল। যদি পঙ্কু কোটিতে এছ 

ভল তুজ, তবে ছাদশান্থুল শহ্ষুতে কি? ফল, পলভা। যেহেতু উঠ 

অঙ্ষাক্ষপ্জান্তর্গত ক্ষেত্র বিশেষ । পর্বের অক্ষক্ষেত্রেব বর্ণনায় ইহা দেখান 

হউয়াছে। 

অথোগ্ন্তমর্কমধৃষ্টীপি_ 

ভুঁজয়োরেকাগ্ভদিশোরন্তর মৈক্যং রবিক্ষুমূ ॥ ৩২ 

শঙ রুন্তরহৃতপলতা প্রাগপরাশানরাস্তরং বাছঃ। 

স্পষ্টার্থম্। 

মন্রোপপান্তঃ। যন্ত্র দেশে বিষুবতী ৪। তত্রোত্তবগোলে প্রঃ 

শ্বু্নিংখশদগ,লো দুষ্ট: তন্ক যামো! ভুজঃ পঞ্চাঙগল:। অগ্শ্ঠ টি 

দর্গলঃ। তন্ত যাম্যো ভুজঃ সপ্তাঙ্গ লঃ। অন্রাগ্রয়। বিনা কিল শঙ্ক, 5৭" 

ন জ্ঞায়তে। কিন্তু ভুজাগরয়ো ধাবদস্তরং শঙ্ক,তলয়োবপি তাবদেবান্” 

ভবতি। কচ্ছস্কত্ং কল্পিতম। ২। কলা। শক্কচ়্ান্তরড৭ 

শঙ্কো; ৬। হদান্ত শঙ্কো। বিদং শঙ্ক,তলং তদা দাদশাঙগ কিমি, 

ফলং পলতাঃ ৪1 
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অথবা পলভা প্রমাণং য| ১। যদি ছ্বাদশাপ্,লন্ত পঙ্কো: পলভা শঙ্ক,তলং 
' ব্রিংশদঙ্গলমা ফট্ত্রিংশনঙ্গ,লস্ত থা কিমিতি ১২। যাঁ১। ৩০৪, 
১২1 যা ১। ৩৬ এবং জ্ঞাত শঙ্গুতলে পৃথক পৃথক যাঁ ওই । 
: 51 এতে স্বন্ব যামভূজাভাং রহিতে জাতে উত্তবে অথো যা ঙঃন ৬:। 
ব ১২ ৮৪+। অনয়ো বগ্রয়োঃ সমীকবশে ছেদগমে চ ক্রিষমাণ উয়্ং 
কুয়োপপদাতে | 

গুজঃয় একদিকেব হইলে হাহাদেব অন্তবকে এবং ভিন্নদিকের হইলে 
"াতান্দর ঘোগকে দ্াদশদ্ধাব৷ গুণ কবিয়! পঙ্ুবর়েব অন্তরঘ্বারা ভাগ কবিলে 
পদ তা পাওয়া যায়। এস্কলে শঙ্কুমূল হইঠে পুর্বাপব ক্সা্রর অন্তবেব 
নম তজ্জ | 

অহোবার বুস্তে ক, ত. গ, হো এঈ চাবিটী স্থানকে বথাক্রমে 



৩১০ সিদ্ধান্ত-শির়োমণিঃ 

সে প্র ছি, তু চ কল্পুন| কব গেল এই সকল স্কানে বনি। থাকিলে শব 

কিরূপ হইবে তাহা চত্তদৃষ্টে অবগত ভগুর যায়। 

যদি প্র, দ্বি, এই ছুই স্কানে ভুজ লওয়! হয় তবে সমমগ্ডুলেব পুকে 

একদিকে জন্য _ 

_. প্রদ্বাহভু )-দ্বশত-প্রশত। 

যদি ৩, চ, স্তানে সমমগ্ুলের পবে একদিকে ববি, তবে 

অ+টতুঁ-চশত 

অ+তৃভুলত শহ 

ন্যবে চভ_তৃত়_চশত--ডশহ 

বাদ বিভিন্নদিকে-- 

ম+তৃভু শত শত 

অ--দ্বিভূষ্ ছি শত 

ইচাদেব অস্তবে সংশোধামান গণ ধন তই থাকে তজন্ত ত%+ 

ছি প্রশ-দিশত । ভূঁজ জানা মাছে । সুতবাং সমমগ্জলের এক. 

দিকে ভুজঘয়েব অন্তব এবং ভয়দিকে যোগই শঙ্কৃতলেবও মন্তব! 

যেরূপ শঙ্কু কোটি, শঙ্ক তল তু্ধ সেরূপ শর্ুদ্ধয়েব অন্তর কোটি এ৭ং 

শঙ্কুতলদ্বয়েব অন্ভর উজ, হতিব অন্থুব কর্ণ। এইরূপ দ্বাদশ কোটি, 
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পলভা ভুজ, পণকর্ণ কর্ণ । চঠ তিডুজদ্বর সমানুপাতীয়, এই নিমিত্ত যদি 

শগয়েব অন্তব তুগ্লা কোটিতে শস্কৃতলেব অস্তব তুল্য ভুজ, তবে দ্বাদশ 
শহ্কতে কি? ফল পলভা। 

প্রকাবাস্তরো পপন্ভিস্ 

প্রভুস্ প্রথম ভুজ। ছিতু-দ্বতীয় ুজ। 

পলভা কপ গ্রশ - প্রথম শন । দ্বশ স্াতীয় শঙ্কু | অগ্রাম্ অ। 

পরশ _ প্রথম শঙ্ক ভল।  দ্বিশত দ্বিতীয় শঙ্ক হল্। 

১০০৫ পঃ 2 গ্রুশ  প্রশত । 

প৮ প্রশ প ৮ দ্দিশ 
পশত _ শি | এইরূপ | দ্বশতল | 

১৩ ১০ 

প্রশত- প্রত আগ্রা। শত দিভু-আগ্রা। 

প ৮ প্রশ পদবি 
প্রত ৮: নাদ্ধি । 

্র ১২ 

প৮ প্রশ--১২প্র১ এপ ৯ ন্বিশ-7১২ দ্বিছু। 

প(দ্বিশ_প্রশ )- ১২ ( ঘিভু-- প্রভু )। 

১১ (দ্বিভু-- প্র) ১২ (তৃত+দ্বিভু ) 
--শিশিিশটী -প। হিল দিকে পল 

দ্বিশ--প্রশ তশত- দ্িশত 



রে 
মু ১২. িদ্ধান্তশিরোমণিঃ 

এন্রস্ঠই তূজয়ে। বেকানাদিশোঃ ইত্যাদি কথিত হইয়াছে । 

ভদাণাং দিগ. দ্েখকালান। মজ্জানে কেবলার্ক দর্শনাদের সব্বমা | 

ষষ্ট] শঙ্কতিতয়ং ছা! বা কথ্যতে সর্ববং ॥ ৩৩ ॥ 

মগ্ঘস্তশফুশিরসোন্তি্যক সূত্রং নিবধা তসক্তে। 
মধ্যমশঙ্ক।গ্রাদ, ছে সুত্রে ভূমিং পুথঙ নেয়ে ॥ ৩৭ ॥ 

ভূচিঙ্গদ্বিচয়োপরি সুতং ততরোদযাস্তপূ তং স্যাছ। 
তকেন্দ্রান্তুর মা! সুত্রীদগ্রাম্তবে ততঃ প্রাচী ॥ ৩৫ ॥ 

প্রাগবদতোশক্ষচ্ছায়। তুচ্ছ তিবিতা গ্রকার্কসংগুণিতা। 

ক্রাপ্তিজা। ভিজ্যাদ্ী জিনভাগজোদ্ধ তা দোচ্জা। ॥ ৩৬ ॥ 

[এজাওং বিলিখা প্রাগনদ যঙ্টা। পর্ঘ-জ্রিতট মভাষ্টে কালে জ্ঞঃ 

প্রথম-তীয়-পন্কগ্রয়ো বেকং কত্রং চিধাগ বদ্ধা মধান্ত-শক্কোবঙরোত নি] 

বক শপ্রান্তক মগ্রুং বদ্ধা তৎ ত্র তিম্যক জঞ্জলগ্রং। যথা ভা 

ওথা প্রথম শঙ্গভিমুথ মধ; কর্ণগ্গা ব্রিজারত্ত-গবিধিং নীত্বা হর পৃন্দ। 

ভাগে চিন্বং কাধাম। ততোইন্তাৎ শত্রং তদের বা ঠন্টারশঙ্গ ভিন 

ননেনেব গ্রকারেণ নাসা পুদ্ব-পাশ্ম-ভাগে চিহ্ং কার্ধাম। ভয়োশ্ি, 

মোরুপবিগতং সুত্র মুদযাস্তস্থবং স্তাং | কত্র-কেন্্রায! বস্তুব মগ! 

উদরাপ্তসবত্রাদগ্রা-তুলোন্তবে কেন্দ্রোপবি প্রাচাপব। বেখা। কাখা | ভন: 

শঙগ দয়ান্ত-সথত্রান্তব মিতাদিনা পলত! জ্ঞানম। নেষং স্পষ্টমূ। 

অব্র গোলেহহোবাত্র বৃত্তে বথোকং ক্ষিতিজ-মম্পাতয়ো রুদযাস্তস্থণ 

বন্ধা তাম্মনেবাহোবাত্রবন্তে চিহত্রয়ং কৃত্বা তানি শঙ্ক-শিরাংসি প্রকল্পাছ্ন্ 
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চিইয়ো ক্িযীক্ কুত্রং চ নিবধ্ মধ্যহত্রাৎ তির্যযকৃস্ত্রসত্া নধংনৃত্রং 
নামান মুদযান্তসথত্র এব লগভীতুাপপত্তি দর্শনীয়) । তিতোহগ্রাদিক, 
পলতা জ্ঞানং ঘুক্তিযুক্তম । পলভা জ্ঞানে তদ্দেশজ্ঞানম্ 

পূর্ধ্বোক্ত যষ্টি যন্ত্র দ্বারা তিন সময়ে তিনটা শহ্ক,ব পরিমাণ অবগত 
হইয়া অগ্রা ক্রাস্তি, প্রভৃতি সকলই পরিজ্ঞাত হওয়া বায় ॥ প্রথম 
ও অন্তা পঞ্চব মন্তকে একটা শ্জ বাধিবে । এবং ইহাব সহিত সংলগ্ 
করবা মধামশঙ্ক,ব অগ্রভাগ হইতে ভুমি পথান্ত ইটা স্থব্রমানয়ন করিবে । 

8 
হ ছুইটা সুত্র ভনিঠে যেস্থান দরে সংলগ্ন ভইবে তাভাব উপরি গত 
“রর, উদয়ান্ত সত । কেন্ত্রও উাদয়াস্ত করেব অন্তর অগ্র। উনরাস্ত- 
দ্ হইতে সব্ধত্র অগ্রাতুলা অন্তবে পুর্বাপব স্ত্র। হহা হইতে পূর্ব, 
'নখিত “শঙ্ন্তর হৎপলভ” ইতাাদি নিয়মে পলভ| সাধন করিবে। অগ্রাকে : 
খাদশ, গুণ কথিয়। পল কর্ণ দাবা ভাগ কৰিলে ক্রান্তিঞা। পাওয়া যান! 



৩১৪ নিদ্ধান্ত-শিংরামণি; 

্ান্তিজ্ঞাকে ক্রিজা। দ্বাব। গুণ করিয়া ২৪ অংশের জা দ্বাবা ভাগ 

করিলে সায়ন|কেব ভূজজা পাওয়া যায়। 

উপপত্তি-- 

চিত্র দেখিযা উপপত্তি সম্যক বোধ গম্য হইবে এজন্য 

বিশেষ লেখা হইল না । 

অথ কাল-জ্ঞান মাহ 

তি ধন্ুরাঘ্ে চরা'ণ বর্ষপ্যাকঃ প্রজায়তেইছ্যেু। 
সি 

ভাদ্ধীচ্চ ততঃ সভাদ্ধো ভগণাৎ্ পতিতোইব্দ চরণানামূ। ৩৭ 

ঝড়চিহ্ৈ জ্নং স্যাদ খতুচিস্তানগ্রতস্ততে! বক্ষ্যে। 
ভাতিতয়াদ ভাত্রমণং ন পদস্মাদ, দিক্ পলাগ্তং চ ॥ ০৮ । 

চায়াতোহগ্রাাতে। বা ভাম্ুঃ সক্্ান্থিপাত এব ম্যাৎ। 

পাতোনঃ স্ফুটভানুঃ স্ফুটভানৃনো ভবে পাতিঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অন্রাগ্রাত স্তচ্ছ চি বিতাগ্রকার্ক-মংঘণিতেতযাদি-বিলোমাবাপন। 

যা শ্ুটার্ক-দো্যানীহা ভত্ত| বদ ধনু; স বাব ভবতি। এবং পযন্ত 

প্রথম চবপে। দ্বিতায়ে ভাদ্ধী সত স্ভীয়ে সতাদ্দিশ্চতুর্থে ভগণাং গান 

ইতি ব্যন্তবিধিঃ | বর্ষচবণ-জ্ঞান মৃত্!চঠেই। 

অন্তরান্তে রাচাগো ভাত্রতয়াদ দিগ জ্ঞানং দিগজ্ঞানে তাভমধেখ(ং 
(চাৎপাদ্ধ কেন্-ভালম-বেখরে। ধ্দ যাম্োন্তব মন্তরং সা দধাচ্ছাব।। 
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চঃ ক্রীন্তিজযা। বিলোমবিধিনা ভশ্ত1 ববি-রক্ষশ্চৈবং বঙ্ষামাণ-মহা প্রশ্ন- 

ভঙ্গার্থণ মত রৃতং হদসৎ। কুতঃ| যদ ভাত্রিতয়াদ ভাঁমণং তদপি 

ভাবদসৎ। অগ্ান্ত-ভাগ্রহণাদগ্থান্ঠথা ভাত্রম-বেখ! শ্তার্দিতি নিপুপৈ- 

ববলোকাম। ভাতভ্রম-নাশে দিকৃ-পলাদ্রিকমপি ন ঘটতে । অতো-বষ্টা। শঙ্কু 

তিহয়ং ভ্ঞান্েভাদিনা মহা প্রন ভঙ্গোযুক্তঃ 

মত্ত কিলগ্রাতো ববিজ্ঞাতঃ | ঘোহআ্ঞাগ্রাতশ্চায়াভো বা ববি- 

ভান,» স. সক্রান্তিপাত এব গ্তাং। অতঃ পাতোনে। ববি ভবতি। 

ববানশ্চ পাতো ভবভীতি যুক্তিযুক্তম। এবং স্ষট-রবেমধ্যঘো। মধা- 

মালইগপোহতগদাৎ কল্পগত মিতি কাল জ্ঞানম। ইতি যষ্টি বন্বমূ। 

পুন্দে যে সায়নার্কেব ভুঁজজ্া| সাধিত হইয়াছে তাভাব হন্গই, প্রথম 

চবগ সান়্ন-হ্র্যা হইবে। অন্ত চবণে বথাক্রমে লন্বধন্ত, ভার্ধ (৬ রাশি) 

হাত বিযুক্ত, ৬ বাশি যুক্ত এবং ১২ বাশি হইতে বিয়োগ করিলে বসবের 

জপব তন চবণেব ল্যা পাওয়া যায়। খতুচিহ্ন দেখিয়া অধ চরণের 

জ্ঞান হয়। এজনা আগ্রে খ্ুবর্ণনাধ্যাযে খতুচিহ্ন বর্ণনা করিব । পূর্বাচাধ্য- 

গণ তন সমযেব তিনটা ছায়াগ্র হইতে ভাবা মণ এবং তাহা হইতে 

দক ও পলাদির সাধন বলিয়াঞ্েন তাহ! অসৎ | ছায়া বা অগ্র! ভইনে 

যে হধ্যেব পবিমাণ নিণীত ভয়, তাত| সান্ধন সুধ্য। সায়ন শ্্ধা হইতে 

অযনাংশ পিয়োগ কৰিলে ক্ষুট শা এনং প্কুট সর্যা বিয়োগ কবিলে অয়- 

না'ণ পাওমা যায়। 

উপপন্তি-_ 

“মযুগ্ে পদে যাতমেষান্ত যুগে” ভুজসাধনেব এই নিয়ম পূর্বের বলা 



৩১৬ সিদধান্ত-শিরোমণিঃ : 

হইয়াছে। দ্বিতীয় পদে যুগ্পদ জন্য ছয়রাশি পূর্ণ হইবার যাহা বাকী 

আছে, তাহার নাম তুজ। ম্ৃতরাং ছয়বাশি হইতে ভুজ বিয়োগ করিলে 

সু্যোৰ পবিমাণ হইবে। এইরূপ তৃতীয় পদ্দে অযুগ্মপদ জন্য ছয় রাশি 

হইতে যাহা বেশী হইয়াছে, তাহার নাম ভূজ। স্ৃতবাং ভুজে ছয়রাশি 
যোগ করিলে শুর পবিমাণ হইবে । চতুর্থ পদে যুগ্মপদ ভ্ দ্বাদশবাশি 

পূর্ণ হইবাব যাহা বাকী আছে, তাহার নাম ভজ। ন্ুতবাং দ্বাদশবাশি 

হইতে ভূজ বিয়োগ কৰিলে সায়ন-ফধ্েব পৰিমাণ হইবে । নিবয়ন অর্থাৎ 

শুট সুযো অয়নাংশ যোগ কবিলে সায়ন-নর্যয হয়। মৃতরাং নায়ন সুধা 

চইতে অয়নাংণ বিয়োগ করিলে শুট সুখা ও ্মুট হুর্যা বিয়োগ কৰিলে 

অয়নাংশ হইবে 

প্রথম ছায়া ও দ্বিতীয় ছারাগ্র সংযুক্ত বেখ[কে অদ্দিত করিঘা ঠাঠা 

হইচে পাতিত লক্ব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছায়াগ্রেসংঘুক্ত বেখাব অঙ্গ ঠইত 

পাতিত লম্বেব যে স্থানে যোগ ভবে, সেহাঁবন্দুকে কেন্ত্র কবিয়। ছারাত্রযো 

পররগামী একটী বু কবিলে হাহাতে ছায়ার ভ্রমণ হয় না, (ঘহেও ছ্আার। 

দাঘপুত্তাকাব পথে শ্রমণ কবিয়া থাকে । শঠএব পূর্বাচাধা কাথিত ভার 

লমগবৃন্ত ও তাহ। হইতে সাধিত দিকৃকালাদ অশ্রদ্দ। 

ইদানীং ধাযন্ত্রং ববক্ষুবাদৌ ততপ্রশংসামাহ- 

অথ কিমু পৃথুতন্টৈ ধীমতো ভূরিযান্টেঃ 

স্বকরকলিতযফটেদ মূলা গ্রা্টেঃ। 
ন তদবিদ্িতমানং বস্ত্র যদ দৃশ্যামানং 

"বি ভূবি চ জলস্থং প্রোচ্যতেইথ স্থৃলস্থৃম্ ॥ ৪০ ॥ 



ঘন্্রাধ্যায়ঃ ৩১৭ 

ুদ্ধমান্ ব্যক্তির জন্ট বিন্ভুত এগ্েব বা বভ যন্ত্রেষ প্রয়োজন নাই। 

সে তাভাব নিজহস্তস্তিত যষ্টিব 'অগ্র ও মূলে দৃষ্টিপাত করিয়া আকাশস্ক ও 

পৃথিবীতে জলস্ত বা স্থলস্ক দৃশ্যমান সকল বস্তবই মান অবগত হইতে 

পাবে। 

' কমতে পায় 

বংশশ্থ মূলং প্রবিলোকা ঢাগ্রং। 

তৎস্থান্তরং ত্য সমুচ্ছ্য়” চ1 

যো বেত্তি যষ্ট্যৈব করস্থয়াসৌ 
ধীযন্বেদী বদ কিং ন নেভি ॥ ৪১॥ 

স্পষ্ঠার্থম | 

ব ধীষগ্বা বশাবদ গাণিতিক. হস্তাস্থত বন্টিদ্বারা বাশেব মূল ও অগ্রভাগ 

অবলোকন কবিয়৷ বশ হতে নিজের অন্তুব ও বংশের উচ্চতা অবগত 

হইতে পাবে, সেকি না জানে? 

অথ ঝষ্থ্যা কবাসধেন পলগ্া মাহ-- 

বষ্লয থমূলস-স্তং বিদ্ধ! প্রবম গ্রমূলয়োল স্থৌ। 
বাহুল স্বান্তরভূল স্বোচ্ছয়াস্তরং কোটিঃ || ৪২ ।। 

কোরিদ্বাদশগুণিতা৷ বাহুবিভক্তা পলপ্রভা জ্ঞেয়া । 



৩১৮ .. মিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

অন্্র সমায়াং ভূমৌ সবি গণকেন বেধঃ কর্তবাঃ | ষ্টাগ্রমূল-দংগ্কামতি | 

ষ্টররগ্রে মূলে চৈক হেলয়। বথা রব: সংরগো দৃশ্ততে ভথা হট ধ'য্যা। 

ততস্তদগ্রানুলাচ্চ লম্বনিপাতৌ কার্সৌ। ভুবি লম্ঘনিপাতয়ো বন্তবে 

যাবস্তাকলানি তাবানু ভূজঃ। এবং লক্বৌচ্চয়ো বন্তধে যাবি হাবহী 

কোটি:। যষ্টিপ্রমাণং কর্ণ; | সর্ববেধেষপায়মের বিধিজ্ঞেয়। | হহোইনু- 
পাত: । যস্তনেন বাছনৈতীবভী কোটিগ্তদ। দাদশাঙ্গলেন কিমিতি ফল" 

গলভা স্তাত। 

টিকে ধ্রবাভিসুখে এরপে স্থাপন কাববে, যে বষ্টিব অগ্জ ও অলগ্যাম 

রেখায় ধ্রবকে দেখ যা। ঘষ্টিব অগ্রও যুলদেশ হইতে দুইটা ল্ঘপাহ 

করিবে। লক্বদ্য়ের অন্তর্গত স্থান বাহ, লক্বদ্বরেব উচ্চতা অশ্ব 



যন্ত্াধ্যায়ঃ । 1৩১৯, 

কোটি, বষ্টি কর্ণ। কোটকে দ্বাদশগুণ ও বানৃদ্বাব! ভাগ করিলে পল! 

গান! ষায়। 

বাহু ও কোটিব নাম ভেদমাত্র। এন্থলে “ দঘ” যষ্টি কর্ণ, বাহু নামক 

কোটি, কোটি নামক ভূজ । এই ত্রিভজেব সহি ত ত্রিজ, লক্বজ]া, অক্ষ]! 

ই ঝ্সিভুজেব এবং পলক দ্বাদশ, পলভা এই ব্রিভুজেব সাদশ্বা আছে। 

তান্চ এস লাভঃ কোটি 28১২ 

কোটি ১৯ 
পল হল 

51 রা 

হরালাণ পপ্শাদিবেধমাত 

শিদ্ধেবং বংশতলং দষ্ট[ছায়াহভাদ্বাহো? ॥ এত ॥ 

“কাট্যা লক্গং জেগঞয় বতণমধো সহীমান 
য় 

বিদ্ধ/থো বংশাগ্রং ক কোটিপগুণ ভক্তম্ ॥ ম৪ || 

দোলয বশোল্ঞায়ে। দষ্টাজ্ায়েন সযুতো চেয় । 

এইনপে যাষ্টদ্বাবা বংশতঠল বেধ কাবধা, পাটির উচ্চত। বাধা বাহুকে গুণ 

« কোটিদাব! ভাগ কবিলে নিজের ও বশেৰ অন্তর্গত ভূমিব পাবমাণ 

1[€গা বাম) এবং বংশাগ্র বধ করিয়া তাহাব কোটিকে বেধ কর্তা 

৮5০5 বংশের অস্তব ভূমান দার গুণ ও অগ্রবধেধ বাহুদবা ভাগ করিলে 

1চ্ছায়েব উপধিতন বংশথণ্ডের পারমাণ £ইবে। তাহা দৃষ্টাচ্ছায়ের 

গছিত ঘোগ কবিলে বংশের পরিমাণ হইবে। 



৩২, * সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

উপপত্তি--. 

উপরিস্ত চিত্রে তলবেধে_ 

কোটি ; বাড ££ দৃষ্টাচ্ছায় £ স্ববংশাস্তর 

বাভ ৮ দৃষট।চ্ছা য় 
স্ববংশা স্ব । 

“কাটি 

অগ্রবেধে-- 

বাড £ কোটি £ £ স্ববংশানূব ; বংশোর্ধখও্ 

কোট» স্ববংশাস্তব 
বংশোদ্ধ থ ও --৮-- শপ | 

বাহু 

কোটি * স্বব*শান্তব 

বাহু 

ব্শন্ +দৃষ্ট্যাচ্ছায়। 

উদ্দাহবণম্__ 

পঞ্চশক্রাঙ্গল! যষ্িরষ্টফষ্টিদ গচ্ছ,যুঃ। 
ষটুকরা স্তলবেধে দোঃ কে।টিঃ সপ্তদশাঙ্গলা। 

অগ্রবেধে রসেশা দো; কোটিস্তুরগকঞ্জরাঃ | 

বংশস্য যস্য তন্মানং চাত্ববংশান্থরং বদ ॥ 

হষ্টিঃ ১৪৫। দগুচ্ছায়ঃ ৬৮ | হলবেধে বাছুঃ ১৪৪। কোটিঃ ১৭। 

'কঅপ্রবেধে বাতঃ ১১৬ । কোটি: ৮৭। অঞ্জ তলবেধেইগ্রবেধে বা ধরব 



' যন্ত্রাধ্যায়ঃ ৩১১ 

বদুষষ্্ গ্র-মুললম্বয়ো রস্তবভু ভু'জঃ লঙ্বোদ্ছায়াস্তরং কোটি: | এবং যথোক্ত- 
করণেন লব্ধমাত্মবংশান্তরম্ ৫৭৬। বধশীচ্চম ৫০৭ | 

অঞ্রোপপর্ভিঃ। শান্মবংশাস্তব ভূমি তু দুষ্টাচ্ছায়ঃ কোটি: | 

দৃষ্টিবংশমূলয়ো বর্ধং হৃত্রং কণঃ। এতৎ ত্রাত্রানসাব মেব ঝষ্ট্যা বেধেন 

্রাসমুৎপদ্ঠতে ৷ তঞ্র লক্বান্থবভূ ভুঁজিঃ। লব্মৌচ্চান্তরং কোটি: বষ্টিঃ কর্ণ; ! 

অতোইনেনাস্গুপাতঃ | বগনয়া কোট্যায়ং ভুজো লভাতে তদা দৃপ্ুচ্হ য় 

কোট্যা! ক ইতি। ফল মায্সবংশান্তব-ভূমিং। এনমগ্রবেধেইপি | এপ 

বংশমূলাদুপবি দৃইঞ্ঞারমিতেতস্তুবে চিহ্ং কল্লাম্। তদরৃষ্ট্যোবন্তবে বেখা- 

তবমান'মিত স শঁজঃ। চিক্কোপবিস্থং বংশথণ্ডং কোটিঃ। দৃষ্টিবংশাগ্ররো- 
ধদ্ধং হুঞ্জং কণঃ। এত ত্রান্াসাব মেব বেধত্রামং ভবতীতাতো হন্ুপাতঃ 
যাদ বেধভুজেন বেধকোটি লভাতে হদা ভূ-মিতেন ভুজেন কেতি। ফল" 
চিহ্বোপবিহন-বংশথগুমূ। তদদৃ্টচ্ছযেন ঘৃত* সকল বে প্রমাণম্। 

ষ্টি ১১৫ অঙ্গুল, দৃষ্টিব উচ্চত| ৬৮। যে বংশে তলবেধে বাহু ৬ হা, 
অথাৎ ১৪৪ অঙ্ুল। কোটি ১৭1 অগ্রবেধে বাত ১১৬। কাটি ৮৭ 

দেই বংশের পরিমাণ এবং বংশ হইতে বেধ কপ্তার অন্তব কত ব্ল। 

১৪৪ ৮ ৬৮ 

পুব্বোক্ত নিয়মে স্ববংশান্তব _ লু ৫৭৬ | 

১৭ 

৮৭ ১৫৫৭৬ 

বংশমান ছা | 

১১৬ 

756৩২ শ৬৮- ৫০৯ 1 

১ 
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অথ কেবলাগ্রবেধেনাহ__ 
অগ্রং বিদ্বোরদস্থঃ পুনরুপবিষ্টশ্চ তদনিধ্যেৎ ॥॥ 9৫ || 

নি্ভুজভক্তে কোটা তদস্তরতো দৃগৌচ্চবিশ্লেষঃ | 
তুমিবংশোচ্চমতঃ পৃথক্ পৃথক পুর্ববজ জেয ॥ 9৬। 

দণ্ডায়মান ঠাঁবে অগ্রবেধ করিয়া বাভ ও কোটি নিকপণ কাববে, 

প্নবায় উপাবষ্টঠাবে অগ্জাবধ কবিরা বাছ ও কোটিব পাবনাণ 

কাববে। 

কোটিদয়বে শিক্ষক নিজ ভূজদ্বাণ। ভাগ কারুয়।, ভাগফলদয়ের অশ্ব 

হইবে ত থাবা উপবেশন ও দণ্ডারমান দখুচ্চচাদ্যের আন্ধবকে হাগ কাৰণে, 
সি 

ডম পাধমাণ হইবে। হহা হইতে পুন্বোজ দ্যান গথক্ পুথন্ধ ঠা এ 

বশমান ইহণে। 



ষঙ্্াধ্যায়ঃ 

উপপত্তি। 

দণ্ডায়মান বেধে বাহ প্রবা। কোটি _ প্রকো। 

[ৃগুচ্্ার়_ প্র । 

উপবিষ্ট বেধে-_ 

খাছ সদ্বণা। কোটি - দ্বিকে।। দৃণুচ্ছানস্া্ দূ 
ভাম- ভ। 

প্রণা £ প্রকে। 22 ক 5 প্রবংনোদ। ৭৪ 

গ্ররপো ৩ হরকো ৮ 5 
প্রণমবণশাদ খণ্ড - ৯৪... খাল প্র । 

গুণ এব 

দিপা £ থিকে! 22 5 ন্ববতশোর্ধীণ ্। 

দ্বকে। * ডু ্বকো *ভূ 
ছি বশোদ্ধ খণ্ড -. -- | বংশ ---দ্ধিদৃ। 

দ্বিণা বা 

প্রকো তু দ্বিকো «ভু 
প্রা --বদ্ধিদৃ। 

প্রবা দ্বিবা 
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ছিকো গ্রকে 

শত), 
দ্বিধা গ্রব 

প্রৃু-দ্ি 
হর রা, টি 

( প্রকে 

গ্বিব গ্রবা 

ভূমিই স্ববংশাস্তর ভূ। ইহা হতে পূর্বোক্ত “ভূমানং কোটি-সংগুণৎ 

ভক্তং৮ ইত্যাদি নিয়মে বংশের পরিমাণ লইবে। 

অত্র প্রশ্ন 

উদ্স্থদ্য গৃহাদিতিব্যবহিতন্যাপ্যগ্রমাত্রং সখে ! 

বংশস্য প্রগুণস্য যপ্য হথমতে দেশে দমালোকাতে । 

তত্ব ত্বমবস্থিতো। যদি বদসাস্যান্তরং চোল্তুয়ং 

মন্টে যন্ত্রবিদাং বরিষ্টপদ্বীং যাতোহসি ধীযন্তরবিৎ ॥ ৪৭। 

হে থে গুহাদি দ্বাবা ব্যবহিত হওয়ায় সমভৃমিতে উদ্দাতবে 

অবস্থিত সরণবংশেব অগ্রমাজ্জ থে স্থান হহতে দুষ্ট হইতেছে, সেই 

স্থানে তুমি অবস্থান কিয়], বদি তোমা হহতে বাশের অস্ব ও বনের 

উচ্চত। বলিতে গাব) তবে যন্ত্রবিৎ পঞ্ডিতগণের মধ্যে তোমাকে শে? 

ধীযন্ত্রবিৎ মনে করি। 
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উদাহরণ--. 

ইষ্টযক্ট্যোদ্ধসংস্থেন বংশাগ্রং বিধাতা ভুজঃ। 
ৃ্টশ্চতুক্ষরো ইথা হ্যবষ্ট্য খাঙ্কাঙ্থুলঃ সখে । 

নিবিষ্টেন তথা কোটিরদ্ুলং বেধয়োরপি । 
শাত্বাবংশান্তরং ব্ূুহি বংশোচ্ছায়ং চ বেধবিৎ ॥ 

উদ্ধবেধে ভূঙ্গঃ ৯৬1 কোটিঃ ১। উপবিষ্টবেধে ভুর্জঃ ৯০ । 

কোটি; ১। অভ্রেক্টো দৃপুচ্্ায়ো কর্িতৌ ৭২২৪ যথোক্তকবণেন 

লন্ধং ভূমান হন্তাঃ ২৮৮* | বংশোচ্চে 5 হস্তাঃ ৩৩ । 

অত্রোপপত্তিরবাক্ত-কল্পনয়া | তত্রাম্মবংশান্তবভঃ | যা ১7 

গধ্ব বেধ-ভুজেন ৯৪। অনেনেয়ং কোটিলভাতে তদা যাবস্তাবতা 

'কামাত। ফলং পূর্ববদ্দৃগুদ্ায়েন যুনং জাতং বশমানমূ বা ১ ক নি 
৯৪ 

২১৬০ 
এব মুপবিষ্টবেধেন 5 বংশমানমূ। যা১ কু ১21 এতৌ সমাবিতি সম" 

চ্ছেদীকৃতা ছেদগমে শোধনার্থং হ্তাসঃ 

যা ৯*রা ৬১২০৮০ 
ম বৰ ি ্ ৬৯১ ৫ 5১০ পুমারবরর বা ভূমানাস্থুলানি ৬৯১২০ | 

বংশয়ো বত্রোখাপিতয়ো রুভয়ত্রাপি বংশমানং সমমেবাঙ্থলাশি ৭৯২1 তত- 

শ্চৈবং ক্রিয়োপপদ্যত ইতার্থঃ 

কোন দণ্ডায়মান মন্যা, ইষ্ট যষ্টি দ্বারা বংশে অগ্রভাগবেধ করিয়। 

ধানিলেন। ভুজের পরিমাণ ৪ হাত। উপবিষ্ট থাকিয়। বষ্টি দ্বাবা' 
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বংশাগ্রবেধ করিয়! জানিলেন বানু ৯* অন্ুল। উতভয়বেধেই কোটি 

১ অঙ্ুল। হে বেধবিৎ সথে ! বেধ কর্তা ও বংশের মধ্যবন্তী ভূমি এবং 

বংশের উচ্চতার পারমাণ বল। 

এস্কলে বদি দ্গুচ্ছায় দণ্ডায়মান বেধে ও ভাত বা ৭২ অন্ুল 

নিয়ামে-_ 

৭২ ২৯৪৮ 

ভূমান ল্য ও ৬৯১২৭ 
হরর 

চা হড 588 

| ১১৮৬৯১০ 
বংশ - না 1৭২ ৬০৭৯৯ । 

অথ জলান্থবে ধমাভ-- 

এবং তোয়ে১পোটচ্চং তত্র দুগৌচ্চোনিতং ভবতি। 
কিংব। বষ্টযা কোটা দুচ্চায়ৌ জলান্তরে বাহ ॥ ৪৮ ॥ 

এইরূপে যষ্টিদ্বাবা দ ায়মান ও উপাঝষ্ট ভাবে ভুজ, এবং কোটি অবগত 

হইয়া, জলে দুষ্ট বংশাদিব প্রতিবিদ্বপ্াবাও বংশাদব উচ্চতা জানা বায়' 

কিন্তু পূর্বোক্ত নিযমে যে উচ্চতা গাওয়া যাইবে। তাহা হইছে ঢৃষ্টি 

উচ্চতা বিয়োগ কৰিলে, বংশাদিব উচ্চত। হইবে। অথবা যষ্টিদ্বার। কি 

প্রয়োজন? দণ্ডায়মান ও উপবিষ্টভাবে জলে যে স্থানে প্রাতবিদ্বেধ 
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অগ্রভাগ দৃষ্ট হইবে, সেই স্থান হইঠে বেধেকপ্ভাব অভ্তর বাছ। 

দষ্টাঙ্ছায় কোটী টা হইতেও দৃুচ্ছ্ায় হীন করিয়া বংশাদির 
উচ্চস্টা অনগত হওয়া! যায়। 

উপপানু__ 

পর্ব নিরমেধ উপপান্িই হভাব€ উপপ্ডি। বেহেত পূর্বোক্ত নিয়মানু- 
গাবেই ইহা [সদ্ধ হহবে নংশতুলাত। গ্রাভিবিষ্বেব পবিমাণ দগুচ্্ায 

নাভ প্রাতাবন্থ, কোটি । আন্ম-বংশান্বব ভুজ। দৃপ্তচ্জা হইতে প্রতি 
'পদ্বেব অগ্ পর্যীস্ত কর্ণ। এই ত্রিভুজ, উচ্ছায়জাত ত্রিুজেব সমান্তপাত 

গ্য অনুপাতে দৃপ্ঘস্ারধুক্ত গ্রাহাবশ্থরূপ কোটি আনীত হয়। উঠা 

£ঠতে দৃপ্তচ্ভাব বিযোগ কৰিলে প্রতিবদ্বে বা বংশাদিব পরিমাণ 

১ইবে। 
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অন্র প্র ১ 

দুরস্থস্য ন দরগা যদি বারুষ্টমা দৃষ্টুসা বা 
ব'শসা প্রতিষিন্বিতস্য পলিলে দুষ্ট গ্রগাত্র' সখে। 

হাব হমবস্থিতো ঘদ্রি বদসাপ্যান্তরং চোদ্ছ্রয়; 

ছা অর্ববজ্ভমতীক্ড্িয়জ্ঞমন্বজবাজেন মনো ভপি ॥ ২৯ | 

হে সখে। দুবগিত বা নিকটস্থিত, অনুষ্ট বা দষ্ট যে বংণের প্রাতি 

'পন্ব জলে গঠিত £ইয়াছে সেক প্রচিবিশ্বের অগ্রভাগ মাত দর্শনে, সে£ 

স্থানেই তুমি অবস্তিত হইয়া, বদি তভোম| হইতে বংশের দৃধ্ও বংশের 

টচ্চত| বলিতে পাব তবে, মনে কৰিব, তুমি অতীন্রয়ন্্র, সননজ্ঞ পুকধ 

মনুষ্য বেশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ । 

উদ্দবেধে কোটি; ৩ ভুজঃ &।  উপবিষ্টবেধে কোটিঃ ৮. 

তুজঃ ১১। ্টাঙ্ছ [য়ৌ ক্রমেণ ৭২81 লঙ্ধমান্মবংশান্তবং হপ্তাঃ 

৮৮। বংশোচ্চং হস্ত: ৬৩) অজোধব বেধেইন্যোপবিষ্টবোধে চান যষ্টি- 

বতি। 

অন্রোপপত্তিঃ। অক ভিত্তেঃ গ্ুগমে পার্খে তির্যাগবেখা দীঘা- 

কার্ধা!। না কিল জলসমা ভূঃ। তবৈকশ্িনেকান্তপ্রদেশ উদ্ধবেখ 

ফার্যা।। সকিল বংশঃ। বংশমুলাদধোগামলী বংশপ্রমাণৈবান্য। বেখ। 

কার্ধযা! তৎ কিল বংশ-প্রতিবিম্বম। অথ ভূরেথায়া উপ্ধান্-গ্রান্তে 

দৃ্তচ্ছিতাহা! বেখা কার্ধা।। দুর্ুচ্ছায়াৎ গ্রাতাণশ্ব-বংশাগ্র-গামিনী ক 
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বেখা কাধ্যা। সা কর্ণরেখা ভূবেখায়াং যত্র লগ্রা তত্রস্থে জলে বংশাগ্রং 

দরষ্টা পন্ঠতি। জলাছুভয়তে। ছে ত্র ভবতঃ। তঙ্র জল-বংশমুলয়ো- 

বস্তবং বাছঃ। প্রতিবিশ্ববংশঃ কোটিঃ | অধঃ কর্ণথণ্জং কর্ণঃ। অন্ত- 

দাক্সজলান্তবং বাছুঃ। দৃষ্টাচ্ছায়। কোটিঃ।  উদ্ধকর্ণথণ্ং কর্ণঃ। 

এতে ত্রামে পবস্পবান্থুমতে | যষ্ট বেধেন যে ভূঙ-কোটী তে অপ্োতদু- 

সাবে। অন্ত উল্তং এবং তোয়েহপীতি। কিং তত্র বদৌক্চ মাগচ্ছতি 

এদ্্ুগৌচ্চেন হীনং  কার্ধাম। প্রতিবিদ্বিতন্তাধোমুখন্থাদ দৃগৌচ্চেন 

গঠাগচ্ছতি । অতস্তদূনং কমিটি সব্ব সুপপন্নম। | 

উদা১রণম্ 

ৃষ্টা চেগ ত্যন্ুল৷ কোটিবাহুশ্চ চত্ুরঙ্কুলঃ। 

উদ্ধস্থেনোপবিষ্টেন বাহুরেকাদশান্গুলঃ ॥ 

কোটিরষ্টাঙ্গল। চোষে বংশাগ্রং বিধাতা সথে। 

ত্রেকহস্তে। দুণ্চ্ই [য় বংশোচ্চং চান্ডরং বদ ॥ 

জলে বংশগ্রতিবিষ্বেধ অগ্রভাগাবেশ কীরয়া দণ্ডায়মান বেধে, কোটি 

(তন ৩ অন্ুল, বাহু চাবি অন্গুল এবং উপবিষ্ট বেধে বাত একাদশ অঙ্গুল 

কোটি আষ্টা্ুল, জানা গেল। উত্য্র দৃপুচ্চাঞ যথাক্রমে তিন ও এক 

হাত । বংশের উচ্চতা ও ধেধ কত্তী ভইতে বংশের অন্তর বল। 

৭৭ --+৪ 

পূব্ববৎ নিয়মে আম্মবংশান্তব ২১১২ অঙ্্রন। ০৮৮ হস্ত । 
সু চা 
পা 5$ 
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৪ £ ৩৫২৮৮ £ ( উচ্চত1+দৃগুচ্ছাার) 

উচ্চত। 4 গুচ্ছ -----৬৯ | 

৬৬-৩-১৬৩ ভশ্ত বংশখোচ্চঠা । 

কিংবা মষ্ট্যেতাসোদাহবণম্- 

বড়ক্কৈরমরৈস্কনানাচ্গলানাথণা ক্রমাঞ্ু। 

আাত্বাতোঘান্তবং দগ্ট। বহাশাচ্চং চান্তরং বদ ॥ 

উদ্ধন্তস্ত গলান্বমূ ৯৩! উপবিইশ্য জলান্তবমূ ৩৪। ষ্টচ্ছ যো 

৭১1২৪ পঙ্ধীং তাদন ভমানা হগ্তাত ৮৮) বশোচ্চত তস্তাঃ ১৩ । 

: ইতি বীবন্্ম | 

জল হতে বেদ কাব শন্থব দগায়মান ও উপবেশন ভাবে 

বথাক্রমে ৯৬, এবং ৩৩ অন্্ুল। বাশ হইতে নিজের দূবহ় ও বংশের 

উচ্চ] বল্ । 

০২ --১৪ 

পূর্ব নিয়মে আত্মবংশান্তব_ স২১১৩ অন্রল। ৮৬৮ হত) 

৭২ ১৪ 

৯৬ ৩৩ 

ইহ হইতে পুব্ববং বংশোচ্চতা। ৩৩ হস্ত । 
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অথ স্বয়ং বহ মাঁভ--- 

লঘুদারুক্তসমচক্রে সমস্থুষিরারাঃ সমান্তর। নেম্যাং | 

কিঞ্চিদ্বক্র। যোজ্যাঃ সষিরস্যা দ্ধ পৃথক্ তাসাম || ৫০ ॥ 

রসপূর্ণে তচ্চক্রং দ্যাপারাক্ষস্থিতং স্বয়ং ভ্রমতি। 

গ্রন্ধিকীল-বতিতে লঘুদ।কমায় পমসিদ্ধে চক্র আবাঃ। কিং পিশিষ্টাঃ 

সমগ্রমাণাঃ সমন্ধিবাঃ মমতোলাঃ সমাস্থবা নেম্যাং যোজাঃ। তাশ্চ 

শদ্যাবর্তভবর্দেকত এব দর্বাঃাকং চিদবক্রী যোজযাঃ । তত স্তাঁসা মাবাণাং 

স্মষিবেষু পাবদ স্তথাক্ষেপা বথা স্ুষিবার্ধ মেব পুর্ণং ভবতি | ততো মুদ্রিতা- 

পাগ্রং হচ্চক্রময়ঙ্কাব-শাণবদ ছ্াাধাবস্ঠং স্বয়ং মতি । অত্র যুক্তিঃ। 

খপ্মৈকভাগে বসো হ্াবামুলং গ্রবিশতি | 'অন্যভাগে ভাবা গ্রং ধাবতি। 

নাক তত স্বর' মাত । 

লঘু (হাল্ক| ) কাঙ্গনিন্মিত, মনবর্ীল একটা চক্তেব পবিধিতে, সমান 

'ছদ্র, সমান পবিমাণবিশিষ্ট, কয়েকটা আব, সকলেবই একদিকে কিছু 

বক্রভাবে সমান 'অন্তুবে স্টাগপন কবিবে। আবাগুলিব অভ্তান্তরস্থ ছিদেব 

মদ্ধেক পাবদ দ্বাবা পূর্ণ কবিযা অপবাদ্ধ খালি বাখিবে। লোইহাম্ন শাণ 

দিবার যন্্েব মত ইভাকে দইপাশ্স্থ তুইটা খুটিতে স্তাপন কবিলে, এই কান্ত 

স্বয়ং লুমণ করিবে। 

উপপান্ত। 

আরার অভাম্ববস্থ পাবদ, আরাব মূল ভাগে প্রবেশ করায় আরাব 

অগ্রটী অন্তভাগে ঝুকিয়। পবে। এইরূপে সকল আবা ক্রমশঃ একই দিকে 

ঝুঁকিয়৷ পড়ায় সমগ্র যন্ত্রটা ঘুড়িতে থাকে। 



৩৩২ সিদ্ধান্ত.শিরোমণিঃ 

গ্রথম স্বয়ংবহ বন্ত। 

অথাগ্ঠদাহ-- 

উত্কীর্যা নেমিমথবাঁ পরিতো মদনেন সংলগ্রমূ॥ ৫১ | 
তদুপরি তালদলাদ্যং কুত্ধা স্থধিরে রঘং ক্ষিপেহ তাবু । 

যাবদ রসৈকপার্শে ক্ষিপ্তজলং নানাতো! যাতি ॥ ৫২।। 
পিহিতচ্ছিদ্রং তরতশ্চক্রং ভ্রগতি স্বয়ং জলাকুষ্টম্। 

যন্ত্রনেমিং ভমযন্ত্েণ সমস্তাদুৎকীর্যা দ্বানুলমান্রং মুষিবস্ত বেধো 

বস্তারশ্চ যথা ভবতি তত স্তপ্য সুিবস্যোপবিতালপঞ্জাদিকং মদনাদনা 

সংলগ্ন কার্ধামূ। তদপি চক্রং গ্াধারাঙ্ষস্থিতং কুত্বোপবি নেমাং তাল 

দলং বিধব| সুষিবে বমস্তাবং ক্ষেপো যাবৎ সুষিরশ্তাধোভ।গে। বসেন 

মুদ্রিতঃ। পুনরেক পার্থে জলং প্রক্ষিপেৎ। তেন জলেন দ্রবোইপি 
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বসো গুরুত্বাং পরতঃ সারয়িতুং ন শক্যতে। অতো মুদ্রিতচ্ছিদ্রং তচ্চজং 

জলেনাকষ্টং স্বয়ং ভ্রমতীতি । 

কাষ্ঠনিশ্মিত একটা চক্রের পরিধিতে ভ্রম যন্ত্র ( কুর্ধাইবার যন্ত্র) স্বারা 

দুই অন্ুল গভীর, ছুই অঙ্গুল বিস্তাব করিয়! সর্বত্র ছিদ্র করিবে। এবং 

মোম দ্বাবা তাহাতে তালপত্রাদি সংলগ্ন করিয়া এ ছিদ্রের অর্ধেক পারদ 

ও অদ্ধেক জলম্বারা পুর্ণ করিয়৷ পুনর্ধবার তালপঞ্জাদি ও মোম ত্বাব৷ 

পবিধিব সব্বর্র ছিদ্রটী বন্ধ করিয়া দিবে। এবং পূর্বের ন্যায় দুইটা 

থুটিতে যন্্রটা স্থাপন করিবে । এহরূপে যন্ত্র স্বয়ং ভ্রমণ করিয়া থাকে। 

উপপত্তি-_ 

জল, এববস্ত উহা অন্যদিকে যাইতে চেষ্টা করে, জল অপেক্ষা 

পাবদ গুঝ জন্য পারদকে ঠেলয়। যাইতে পাবে না কিন্তু জলেব আঘাতে 

অপরদিকস্থ পাবদ জলকে ঠেলিয়া অগ্রসর হয়, এইরূপে জলও পারদেব 

পবস্পণ আঘাতে যঙ্থটী স্বয়ং ভ্রমণ কবিতে থাকে। 

দ্বিতায় স্বয়ংবহ যন্ত্র | 



৩৩৪ সিদ্ধান্ত শিরোমণি: 

| অথান্যদাহ-- 

তাআদিময়স্যান্কুশরূপনল্যান্ৃপর্ণনা ॥ ৫৩ ॥ 

একং কুগুজলান্ত দ্বিতীয়মগ্রং হবধোমুখং চ বহিঃ । 

যুগপন্মুক্তং চে কং নলেন কু্চাদ বহিঃ পততি ॥ ৫১ ॥ 

নেম্যাং বদ্ধা ঘটিকাশ্চক্রং জলমন্থবৎ থা ধাধ্যং। 

নলকগ্রচাতসলিলং পতি বগ। ভদ ঘাটামধো ॥ ?৫ 1 

ভ্রমতি ততস্তৎ সতত; পূর্ণ থটিভি; সমাকুষ্টম্। 

চক্ট্য ত: ঠদুদকং কু যাতি প্রণালিকয়া ॥ ৫৬ | 

তানাদি-বাত়ম্যন্ত|্শধপল। পঞ্ীকিতঙ্গ নল জলপুণ সশ্তৈকমগ 

জলওাগেহনারগ্রং বাহবধোমুখণ ঠেকছেলযা যা াবমুচাতঠে তিদা ভাগ 

জলং গকণমাপ নলেন পঠিঃ বাত তর যা ুরকমলমা কমান! 

নলপ্য জলহদ1গ [ঞ্পুস্ত জপপর্ণন্াববন্তে প্র ভাগডাদ বাগ বধে। 

মং দ্রুত যদি প্রিয়তে তদা ত|1গণত অকলমাগ নলেন বাঠ্যাতি 

ঈদং খুঁকুটনাড়াধরমাতি শিল্পলা হবধশেখাণনাং ৮ গ্রাসনমূ। আনে 

বহবশ্চমৎকাব[ঃ দিধাস্তি। অথ উঞ্রনেমযাং ঘটারবন্ধা। আলমন্তরবং দা|ধাবাগ 

সন্ত তথা শিবেশয়েদ যথা নলকগ্রচ্যুতজলং ভম্ত থটাযুখে পতাত 

এবং পুর্ণঘটাভি বাকষ্টং তরত্রমৎ কেন নিৰাধ্যতে। অথ চত্রটতস্তোদক 

সাধ: গ্রথ।লিকয়। কুণ্ডগমনে কৃতে কুণ্ডে পুনজল গ্রক্ষেপনৈরপেক্ষাম্। 

তামাদি ধাতুনিগিত, অগ্ঠুশেব ন্যায় বক্লীকাব, গলপূর্ণ নলেখ এব 

প্রান্ত জলপুণ একটা কুণ্ে স্থাপন কবিয়াঃ অপব প্রান্ত এননভাবে বাঁহিণে 
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স্থাপন করিবে যে, নল হইতে চাত জল, চত্ত পরিধিতে আবদ্ধ ঘটিগুলিব 
কোন একটার মুখে পতিত হয়। এইরূপে ঘটী জলপূর্ণ হইয়৷ হেলিয়া 
পড়িলে ঘটাব জল ভাহাব নাচস্থিঠ কুণ্ডে পতিত হইবে | এইরপে চক্রটী 
সর্বদা ভ্রমণ কবিতে থাকিবে। 

তিতীর স্বয়ংব -. 

ইদানীমশোষাং স্বয়বহমুপহমন্নাহ 

যদধে। রঙ্ধ'নলং তৎ সাপেক্ষ হ্য়ংবহং গ্রামাম। 

চতুর” গুকাবপরী যুক্তিঘন্ত্রং নহি গ্রাম্যম ॥.৫৭॥ 
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এবং বনুধা যন্তরং স্বয়ংবহং কৃহকবিদ্যয়া তবতি। 

নেদং গোলাশ্রিতয়া পূর্বেবক্স্ানবয়াপুযক্তগ | ৫৮ ॥ 

স্পটা্থ মিদম। 

অত্র দমণ' কালানুদারং স্ব-বদ্ধাা ধাব্য মিতাধ্যাহার্যাম। 

তি শ্রীভাস্কবীয়ে সি্ধন্তশিরোমণৌ বাননাভাষো মিতাক্ষরে গোল- 

যন্ত্রাধায়ঃ। অধর গ্রন্থ সংখা ৩৭৫। 

গ্রাম্জল' নলের অধোদেশে ছিদ্র কিয়া যে স্বয়ংবহযন্ প্রস্তুত কাব! 

থাকে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ জল দিবাব আবক হয়। চভুব লোকে 

আশ্চর্যাজনক ঘুক্কিযুক যন্ত্র গ্রামা নহে । এইকূপে কুক বিদা। 

স্বারা বছ গ্রকাব স্বয়ংবহ যন্্ হইয়া থাকে । কিন্তু ইছাতে গোল 

যুক্তি নাই। তথাপি পৃর্বাচাধযগণব উঙ্ত জন্য আমি হা 
বলিলাম। 



খতৃবর্ণনম । 

অথ খুবর্ণন মাহ 

উৎফুল্লন্নবমল্লিণা পবিমলভ্রান্তত্রমদ ভ্রামরে 

রে পাস্থাঃ কথমব্যথনি ভবতাং চেতাংসি চৈক্রোত্সবে। 
মন্দান্দোলিত) তনৃতনঘনস্ফা রস্ফুরতুপল্লপবৈ- 
রদ্বেলন্নববল্লরীঘিতি লপন্ত্যচ্চৈঃ কলং কোরকলা; ॥ ১ ॥ 

নং 

সকুন্তমৈর্মলিনামিব মালতী- 
মবহসন্তি বসন্তজমলিকাঃ। 

. উপবনং বিনিবারয়তীব তাঃ 

কিসলয়ৈম লয়ানিলকম্পিতৈঃ ॥ ২ ॥ 

বিহায় সৌধং তণকুডামগুপে 

প্রসিচামানে সলিলৈঃ সমন্ততঃ | 

শুচো রমস্তে বিরলং বিলাসিন: 

প্রিয়াজনৈঃ সীকরসেচনোশ্ুখাঃ ॥ ৩। 
নিদাঘদাহাত্তিবিঘাতহেতবে 
বনায় কামোস্ছিতচুতকেতবে | 

ব্রজন্তি বাপীজলকেলিলালসাঃ 
শুচৌ রতিশ্বেদগলজ্জলালসাঃ ॥ ৪) 



৩৩৮ দিদধান্ত-শিরোমণি: 
হে পথিকপণ!| যে সময়ে প্রপ্চুটিত নৃতন মন্লিক। পুশ্পের গন্ধে 

রান্তর হইয়া, ভ্রমরগণ চতুর্দিকে ভ্রম করিতে থাকে ; যে সময়ে মন্দ মন 

আন্দোলিত আম্বুক্ষে্র খন সন্গিবিষ্ট, আর্ত, নুবিধ নূতন পল্লবন্কারা 

পরিবেষ্টিত, নৃতন মঞ্জীরীতে সমাসান হইয়া, কোকিল কুল উচ্চৈঃস্ববে 
ঘধুব গান কবিতে থাকে। সে বসন্তক্ালে তোমার মন কিরূপে 

ব্যথিত (কানপ্রাবল্য হেতু ) না হইয়৷ থাকিতে পারে 

এই সময়ে বসন্ত জাত মাল্লীকা, প্রস্ফুটিত নিজ পৃষ্পদ্ধাবা, দীন ভাথাপ্ন 

মালতীকে যেন উপহান কবিতে থাকে । উপবন, মপান্থ স্বজগ হইয়া 

ধেন, মলয়ানল কম্পিত কিদলষ দ্বাবা মল্লিকাকে নিবারণ কবিতে 

থাকে। 

গ্রীষ্মকালে বিলাঘিগণ, হশ্ম-নিকেতন পবিষ্তাগ্গ কবিয়া, চতুর্দিকে 

জলদাবা পবিনিচ/মান উশীবাদি তণ নিত গৃঠে, জ্গবিশু সেচনোনুথ 

হইয়া প্রয়াব সহিত বিরলে বিহার কাঁবতে থাকে । 

গ্ীক্মকালে বিলাসিগণ, রতিশ্রম জনিত গালত থায়জল বাবা অলদ 

হইয়া, নিদাঘ জালা দুধাতৃত কাঁববাব আগা, বনস্থিত থাঁপীতে জলকেপি 

কবিতে উৎসুক হা, অতরান্নত আমবৃক্ষরূপ পতাকাদ্ধাবা পাঁবশেভিত 

উপবনে গমন কবিয়া থাকে । 

মদনদইনখিন্নামাগতেহপ্যেত্য কালে 

পরিমলবহলানাং মালতীনাং নদীনাম্। 

আদয় দিত দিঞচস্যাত্ুগ বারিণ! কি' 
পরিমলনহলানাং মা লতভীনাং ন দবীনাম,॥ ৫ ॥ 



 খতুবর্পনম্ম ৩৩৯ 

উ্চ্চবিরৌতি হি মযুরকুলং যদন্ব ! 
মন্দং কদম্বমকরন্দবিমিশ্রিত্শ্চ । 

বাতঃ প্রবাতি পতিরেতি ন তেন মনো 

নিত্বাণনিঘ্ব ণবিকর্ণবিস্ৃত্বমস্য ॥ ৬ ॥ 

এবংবিধং বিরহিণা বিরহেণ খিন্ব। 

ভিন্নাঞ্জনচ্ছবিঘনে গগনে ঘনত্তো 

মত! প্রিয়ং তমদয়ং হৃদয়ং প্রনিষ্টং 

বলতে সপেশলমলং পরিহাসমিশ্র ॥ ৭ ॥ 

চে নির্দয় প্রিয়! যখন নদী সকল, চতুদ্দিকে নল (ঘোলা) জল 

বহন কবিতে থাকে, মালতী, চতুদ্দিক গঙ্গে মামোদিত করিতে থাকে * 

বতি, মানকাবিদিগেব মানভর্গ কবিতে থাকে: এইরূপ বর্ধাকালে 

মদনাগ্র দ্বাবা খিগ্ন ছুঃখিত আমাকে, নিজেব দশনকপ বারিদ্বাবা কেন 

'সঞ্চন করিতেছ্' না ? 

হে সখি! মগবকূল, উঠচ্চঃস্বে শব্ধ কবিতেছে। কদষ পুশ্পের 

শঙ্ধ বহনকারী গন্ধবত, প্রবাহিত হইতেছে । এ সময়েও পতি আঙসিলেন 

না । ইহাতে আমাব মান হয়, তীহার নাসিকা, দরা, কর্ণ ও হৃদয় 

নাই । বর্ধাকালে এইরূপ বিবহবিধুবী কোনও বিবহিণী থণ্তীভৃত- 

অঞ্জনের শ্তার শোভমান মেঘস্বাব গগনতল পারব্যাপ্ত হইলে, সেই নির্দিয় 

প্রয়কে হৃদয়ে প্রাবষ্ট মনে করিয়া, তাহাকে পবিহ্থাসমিশ্রিত মনোহব 

বাক্য বলিতেছেন । | 



৩৪৩ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

স্থতমুজবনরাজ্য| পুষ্পবত্যাশ্রিযস্ত্। 

হানুচিতকৃতসলোহস্মীতি শৈলোহমুতপ্তঃ। 

নিশি শশিকরচঞ্চন্নিঝরৈরশ্কলৈ 

শরদি হাদিজখেদন্বেদবান্ রেদিতীব ॥ ৮॥ 

পর্বত, নিপ্জকে পুষ্পবতী, আ'লিঙ্গনকাবিনী, নিজ শবীব জান ৭ন 

গংক্তির ( পুষ্পবতীষ্চ কনা সদৃশ] ) সহিত অন্ুচিতসঙ্গকাবী মনে কাবধা। 

অনুতাপ বশত: হবদয়েব ছুঃথজনিত স্বেদঘার। আগ হইয়া থেন, 

শরৎকালে বাত্রতে চন্ত্রকিবণ সম্পক্ত অশ্রুকল্প-জল প্রবাহদ্বাবা বোদন 

কবিতেছে। 

সহস্যকালে বুশস্যশালিনীং 

চিতামবশ্যায়কমেক্িকোকরৈ: | 
্রৃষ্টপুষ্টা খিলগৌকুলামিলাং 
বিলোক্য জষ্যন্ত্যধিকং কৃষীবলাঃ ॥ ৯ ॥ 

হেমন্ত ঞতুতে পৃথিবীকে, বছ শ্ত শালিনী ও মুক্তা মদৃশ শিব 

বিনদদ্বারা পরিবাপ্ত এবং গোলমুহকে হষ্ট পুশ্প দেখিয়া কৃষকগণ অভাব 

আনন্দিত হইয়া থাকে। 

ত'রুণনীলনিমীলিত্পল্লব 

্রচুরযুল্লসমুল্লমনৈঃ শ্রিয়ম। 
বহতি কাধচন কাঞ্চনকাননং 

নবভরাং নিতরাং শিশিরাগমে | ১০ ॥ 



খডুবণনম, ৩৪ 
অপটুতিগ্রামহীচিমরীচিভি- 

নহি তথা শিশিরে শিশিরক্ষতিঃ। 

নিশি যথোম্মলগীনঘনস্তনী- 

ভুজনিপীড়নতঃ স্বপতাং নৃণাম, ॥ ১১ ॥ 

শিশিব কালে কাঞ্চন বৃক্ষের বন, অরুণ ও নীলবর্ণ মিশ্রিত, 

ফুদ্সমুপ্দিত, বভতর পক্লঃপ্বাবা অনিব্বচনীয়। অপুর্ব শোভা ধাবণ 

কাবয়াছে। 

এঠ খহকে হুমা কিবণের প্রথবতা হাস প্রার্ধু হওয়ায়, তদ্বারা শীত 

নিপাধিত ভয়না | 

ঝতুব্যাবর্ণনব্যাজাদীবদেষ। প্রদর্শিতা। 
কবিতা তদ্িদাং গ্রীতো রপিকানাং মনোহরা ॥ ১২৪ 

সরদমভিলপন্তী সৎকবীনাং বিদগ্ধা- 

নবরতরমণীয়। ভারতী কামিতার্থম। 
ন হরতি জয়ং বা কসা সা সান্তরাগ। 

নবরতরমণী যা ভারতী কামিতাথম ॥ ১৩ & 

ন ভবঠি হৃতচিত্তে বাচমাকণ্য রম্যাং 

পরভূতসরসাং না কোইমলাং সৎকবীনাম । 

সততমুপগতানাং সাহ্ুজৈব? পয়োভিঃ 
পরভৃতদরসাং নাকোমলাং সগ্কবানাম॥ ১৪ ॥ 



৩৪২ সিদ্ধান্তশির়োধাগঃ 

ব্রিদিবমধরয়ন্তস্তীরপঞ্ষেন নানা- 

রুচিরমিকতয়া বাশ্লেষিতাৈ: সববৃত্তৈ:। 

কৃতিন ইহ রমন্তে রম্যসা রস্থাতৌঘে 

রুচিরসিকতয়। বা শ্লেষিতানৈ: সুবৃত্তৈঃ ॥ ১৫ ॥ 

ধতৃবর্ন স্তুলে কৰিতান্ বদিকগণেব ত্রীতির নিমিত্ত মনোচাবিণী 

কয়েকটী কবিতা প্রদর্শিত হইল । 

বসযুক্ত|, বছবিধ অর্থ প্রাতপাদিকা, সতত রমণীয়া, দংকবিদিগেধ 

চাতুর্ধাময়ী কোন বাণী, কাঠাব মন ভবণ নাকবে? নৃতন রতা, মুবনী, 

_ক্লামিতা, অনুরক্তা, চতুবা, কোন নর্তকী, কাহার হবদর ও অথ ভবণ 

না কুরে? 
সংকবিদ্িগেব বমণীয়, নিপ্দোষ, কোকিলের স্তায় মধুব বাকী, 

শবণ করিয়া কোন বাকি, হৃতচিত্ত না হয়? এবং কমল শোভিত 

জলপূর্ণ সবোৌববেব ভীরভূমিতে ক্রীড়াকাবী হংসাদি উত্তম জটব 

পক্ষিগণেব কোমল, বমণীয শব শ্রবপ কবিয়া কে হাতচিত্ত ন' 

হয়? 

যেন্ধূপ সরস্বত্যাদি নদী প্রবাহে তীবস্টিত কঙ্গম দ্বারা অবলিপ্ু « 

স্দাচার সম্পন্ন পাণ্ততগণ, মোক্ষা্দি রুচিকব বিষয়ে বমিকতা-হে$ 

বস্থথকেও তুচ্ছ মনে কবিয়া আনন্দ উপভোগ কবিয়া থাকে। 

ষেইরূপ বিদ্ধদবুন্দ, নানারুচি দ্বাবা ব্িকতা হেতু, চতুব বচনসমু্ে 

শ্নেষযুক্তচবণ ও সমধুব ছন্দোবদ্ধ গ্লোক দ্বাবা সখ উপভোগ কাবধা 

থাকে। 



খড় রঃ 
বর্যাকালে হয় মদয়ং প্রতি বিধহিনী 'কিলৈবং জ্জ্ভে। ছে দয়িত 

নর্দয়ান্সি্পাগতে কাল এত্যাগত্য কিং ন সিঞ্চসি। কাম। মা উঈতি, 
মাম। কথং ভূতীম্। মদন-দহন-খিন্লাম্। কামাগ্নি দাতাকুলাম্। পুনঃ, 
'কং বিশিষ্টাম। দীনাম। কেন। আত্মদুগ বারিণা স্বদূক্সলিলেন। 
কানাং সম্বদ্ধিনি কালে নদীনামূ। কথং ভূতীনাম্। পবিমল-বহলানাম্। 
গাব সমন্তাং। মল বহলানাম। ন কেবলং তাসাম্। মালতীনামপি। 
শরিমল-বহলানামামোদ বহলানাম্। ন কেবলং তাসা মপি। লতীনামিঠি 
বতীনাম্। ভাপাং চ পবিমল-বভলানাম। তত্র পরন্য তাবঃ পারমা | 
পবিয়ো লবঃ পবিমলবঃ | তং হবস্তীতি পরিমল বহরাঃ। . তাসাং 
পবিমলবহবাণাম।  বলয়ে। ব্বনয়োশ্ৈকান্ত শ্লেষে তু গুহাতত্বাৎ। 
নানিনীনাং মানিনাং বা কামাভুবাণাং মানভঙ্গেন তুচ্ছত্ব মাপাদয়ন্তীনাং 
বতীনামিত্যর্থ: | 

অথ,কবিবর্ণম। কা! সংকবীনাং বিদপ্ধ। ভারতী বানা কন্ত হ্ৃদয়ং 
শ হয়তি। অপি তু সবাপি সব্ধন্ত। অনববত-বমণীয়া স্ততং 
বমা। কিং কর্বভী। অভিলপন্তী। কম। অমিতার্থম। অগংখা 
ম্থম। কিং বশিষ্টম। সবসম। সা চ কন্ত ন হবতি। কিম্। 
অর্থং হদয়ং বা। যা! কা। নবরত-বমণী। অপুর্প-সুরতা যুবতী। 
'কং বিশিষ্টা। ভারতী ভবতদম্বন্ধিণী নপ্কন্ী। কথংভতা সতী। 
কামিতা | পুনঃ কিং বিশিষ্ট । সান্ুবাগা। কিং কুবর্তী। সবঙ্গ- 
নাভলপন্তী। বিদপ্ধা।. 

কঃ না নবং সংকবীনাং বাচমাকর্ণা হৃতচিত্তো ন ভবতি। কিং 
বাশষ্টাম। অমলাং নিদূ্ষপাম। পুনঃ কথংভৃতাম। সততং রম্যাম্। 



৩৪৪, সিদধান্ত-শিরোমণিঃ 

পুনঃ কিং বিশিষ্টাম। .পবড়তপরপাম। পরভৃতন্ভ' কোকিলম্তেব 

. সবসাং বমবতীন,। | 

অথ দ্বিভীয়োতর্থত | কে উদকে বদ পক্ষিণঃ সন্তশ্চ তে কবয়শ্চ 

সংকবয়ো হতসাছ্বা গলপক্ষিণঃ। তেষাং বাচং সহতং রমা ম[কণ। 

কঃ না হতচিত্তো ন ভবতি। কিং বিশিষ্টাম। ন অকোমলাম। 

,কামলাম। কথং ভূতানাং ভেষাং উপগনানাং তীববিলামিন মিতার্থ;। 

“কষাম। পবন্হসবসান। পবাণি চ তানি ভূতানি পুর্ণানি সবাধাদ 

(5ষাং পরড়তসবসাম। ঠক পয়োিং । কথংভূতৈ:| সামুজেঃ। অথব। 

উপগতানাং নগব-নিকটৰছিনাং সবসাং সংক-সম্বন্ধিনো বয়ঃ সংকবধ. 

স্তমাম। 

অথ 1কমেবং বিধয়ান গ্রা্থে প্রাক্ীতিকানাং গণকানা মিতাশঙ্কে]াচাতে। 

নহি মন্দার্থমেন গ্রন্থ আবভাত ইত্যা । ইহ কবানাং ছ্েগতী। উয়ামন' 

না। এতৎপবোহইর়ং প্লোকঃ | বমন্তে কে কৃতিনে! বিষ্থাসঃ। ,ক বম্য- 

সাবস্বতৌঘে ৷ সবস্থছানদীপ্রবাহে | সবস্থত্যাং সর্বগতত্বাদ গঞ্জাদাা- 

অপি সবস্বত্য উচান্তে। অক্র কিং বিশিষ্টা উপলক্ষিতাঃ। কৈঃ সুরতৈ। 

বমাচাবৈঃ। পুনঃ কৈঃ আশ্নেষিতাৈহ | অবলিপ্তাঙ্গেঃ। কেন নর্দী 

ভীব-পন্কেন। ন কেবলং তেন। নানারুটি-বসিকতয়া বা। কিং কু্বস্ত- 

তথা রমন্তে। অধবযন্তঃ অধবী কুর্বন্তঃ | কিম। ঞ্রদিবম্। অন্যাদপু, 

পাবভনং স্থানং বাঞ্চন্তঃ। অথ দ্িতীর়োধ্থ; নানারুচ)া বাক 

বদিকতা ভয়েহ বমা-সাবস্বতৌবে বাক্সমূহে চতুর-বচননিচয়ে কৃতিনো, 

বন্ধে | কৈঃ কতা। শ্ববৃত্েঃ শক্ষৈঃ শ্রোকেঃ।  মালিনী-প্র্নতিশিং 

1ফং বিশিষ্টেঃ। গ্রেধিতা্গৈঃ গ্লেযোক্তিযন্তচবটঠ | পাদাবুত্বিপ্রভতিভিঃ 



প্রস্থীধ্যায়ঃ ৩৪৫ 

কিং কুর্বস্তঃ ভিদিব মধবয়ন্তঃ। জদিব-সধাদপি কাবাবতি-মৃখমধিকং 

মত্বেতার্থঃ। শেষং পপষ্টম্। 

ইতি আ্রীভাঙ্করীয়ে সিদ্ধান্তশিবোমণি-বাসনা-ভাষো গোলাধটায়ে মিতাঙ্গরে 

খডুবণনং সমাপ্তমূ। অঞ্র গ্রন্থসংখ/ ৬০ | 

প্রশ্নীধ্যায়ঃ। 

অথ প্রশ্নাধারো বাখায়তে | তঞজাদৌ হদাবন্ত- প্রয়োজনমাহ | 

পৌটিং প্রৌটসভান্ত নৈতি গণকঃ প্রশ্নৈরিনা প্রা়শো- 

১ঠস্তান্ বচ্মি বিচিরভনিচত্ররপ্রীতি প্রদানাঘ যান্। 

মাকণ্যাপি সুবর্থবর্ণ বদনং বৈবর্ণামেতি ক্ষণাৎ 

তশ্যাখববকুগববপর্ববহশিরঃ প্রৌটাধিবূডোই ত্র যঃ11১। 

পাট্যা চ বীজেন ঢ কুটরকেন 

বর্গপ্রকৃত্যা চ তথোত্তরাণি । 

গোলেন যন্ৈঃ কখিতানি তেষাং 

বালাবা.বাধে কতিচিচ্চ বচমি ॥ ২ 



৩৪৩ মি্ধান্ত-লিযোণিঃ 

সপষ্ার্থম্। ূ 

্রশজের উত্তবনানে অসমর্থ জ্যোভির্বিদ, বিদ্ধং সমাজে খ্যাহি 

প্রাপ্ত ভয় না। এজন্য বৃদ্ধিমংপণ্ডিতগণের গ্রীতিধ নিমিত্ত নানাবিধ ভঙ্গি- 

দ্বাবা কতিপয় প্রশ্ন বলিতেছি। এই সকল প্রশ্ন শ্রবণমাত্রই অত্াঙ্চ, কূপ" 

রূপ পবিত্রশিথবে আবঢ জোতির্বিদগণেব সুবর্ণেব গ্যায় কমনীয় দ্দনও 

তৎক্ষণাৎ মলিন হইয়া যাঁয়। 

পর্বধচার্ধ্যগণ, পাটা, বীজ, কুট্রক, বরগপ্রকলৃতি, গোল ও যন্ত্র বাবা থে 

সকল গ্রশ্নেব উত্তৰ প্রদর্শন কবিগ়াছেন, ভাহাদেব মধ্যে বালকদিগে। 

বোধের নিমিন্ত কতিপয় প্রশ্ন বলিতেছি। 

নথ বুদ্ধিমত২ প্রশংসামাহ- 

শন্তি ভ্রেবাশিকং পাটা বীজং চ বিমলা মতিঃ। 

কিমচ্ঞাতং সুবুদ্দীনামতো মন্দার্থমুচ্যতে ।৩। 

বর্গং বর্গপ্ং 'ঘনং ঘনপদং সন্ধ্যজ্য যদ গণ্যতে 

তৎ ত্ৈরাশিকমেব ভেদবভলং নান্যত তঠো বিদ্যাতে। 

এভদ যদ বভধা্মগাদিজডধী ধীবৃদ্ধি বুদ্ধ বুধৈ- 

বিদ্চচক্রচকোরচারুমতিভিঃ পাটাতি তন্নিশ্মিতম্ 8 

নৈব বর্ণাত্বকং বীজং ল বীজানি পৃথক্ পৃমকৃ। 

একমেৰ মতিবীজমনল্লকল্পনা যত: ॥৫॥ 



" প্রশাধাজঃ ৪৭ 

্পষ্টার্থম্। 

ব্ৈরাশিকই পাটীগণিত, বিমলমতিট বীঞজগণিত। সুবুদ্ধি বাক্তি- 
গণের কি অজ্ঞাত আছে ? এজ্জন] অন্ন বুদ্ধ ব্যক্তিগণে বোধে নিমিত্ত 
বলা হইতেছে । 

বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল ব্যতীত যাহা কিছু গণিত হয়, সকলই নানা 
ভেদবিশিষ্ট ত্রৈবাশিক ভিন কিছুই নহে । আ[মাদিগেব হতাম অল্প বুদ্ধি 
ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বিকাশের জন্যই, চকোবের ন্যায় অতীব বুদ্ধিমান্ 
জেযাতিবিদ্গণ, নানাবিধ এরক্রিয়া ভেদ দাবা পাটীগণিত নির্দাণ করিয়া- 
ছেন। বীজ, বর্ণায্বক নহে বা পৃথক্ পুথক্ প্রক্রিযাস্ক ও নহে । একমাত্র 
ৃদ্ধিই বীগ্গ, তাহা ঠইতেই নানাবিধ কল্পনা হইয়া থাকে ॥ 

অথ প্রশ্নানাহ 

অহগণস্যানয়নেইকমাসা- 

শ্চৈজাদিচান্দ্রগণকাস্থিতাঃ কিমু। 
কুতোহধিমাপাবমশেষকে চ 

চ্যঞ্ডতে খতঃ পাব্যবোহন্বপাতও ॥ ৬। 
অয়নন্ত ভঈশ্চ পুব্বং বাখাত এব। 

চি গণক! অতগণেব আনয়নে পৌবমাসেব সহিত তিননজাতীয় 
'্জাদিগত"চান্দ্রমাপ কি চেড়ু যোজিত তয়? অনুপাত ললঙ ফল, সাবয়বই 
ইয়া থাকে। কিন্তু অধিমাস-শেষ ও অবম-শেষ কিজন্ত পবিভ্যাক্ত হয়? 
হাব উত্তব মবাগাঁত বাপনায় প্রদশশিত হইয়াছে 



৩৪৮ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

অথান্ঠমাহ-- 

চন্দ্রশ্চন্্গুণে। রবী রবিগুণশ্চাঙ্গারকোইল্গাহতঃ, 

স্তদযোগো গুণনংগুণাত সুরগুরোরাশ্যাদিকাহ পাতিতঃ। 

শেষং চাপরপধ্যয়োখখচরেণোনং যুতং বা শনিঃ 

স্যাৎ কেইন্যে তগণ] বদেতি তব চেদস্তি শ্রমো মিশ্কে ॥৭) 

বাশ্তাদি মধ্যম চন্ত্রকে একগুপ, চর্ষযকে দ্বার্দশগুণ, মঙ্গলকে ছয়গুণ 

কবিয়। তাহাদের যোগফল,তিন গ্রণ বাশ্রাদি বৃহস্পতি হইতে বিয়োগ কবিলে 

যে শেষ থাকে, তাহা অপর কোঁন গৃহ্েব *ভগণ হইতে অনুপাত জাত 

গ্রহে ঘুক্ত ব| বিযুক্ত কৰিলে, বাণ্ঠাদি মধাম শনি হইবে হে গণক। যদি 

মিশ্রগণিতে তোমার পরিশ্রম থা.ক, তবে সেই অজ্ঞাতগ্রহেব ভগণেখ 

পবিমাণ বল। 

অথাদ্য ভঙ্গঃ-- 

উদ্দেশকালাপবদেব কাধাং ধোগান্তরাছ্ভং গ্রহপধায়াণাম্। 

ষ্টসা চক্রাণি তদুনিতাণি তৈরানিতং ততক্রমশে। বিধেরম্ ॥ ৮ 

অজ্ঞাতখেটঃ ম্বমূণং কৃতশ্চেদজ্ঞাতচক্রাণি ভবন্তি তানি । 

রুহাঃ প্রদেয়াঃ আবিশুদ্ধপদ্ধৌ কহৈশ্চ তক্ষাং বুদিনাধিকং চে ॥৯। 

উদ্দাহবণে গ্রাঁণাং যথা যথা যোগোহস্রং বাতিহিতং তথা তথা গ্রহযুগ 

তগণান! মপি কাঘাম। যদি শোধাং ন শ্ধোৎ তদা কুদিনান দত 

শোধয়েছ। তথ। গুণকৈপুণনে যোগে চ কৃতে যদি রাশি কুদিনাধিকো 

তবতি ভদ| কুদিনৈ স্তক্ষাঃ। এবং ঘোগান্তরাদি যদ তবতি হেন দৃষ্ট 



প্রঙ্থাধযায়ঃ, ৩৪৯. 

হস্ত যুগতগণা একজ্োনা: কার্যাঃ। অগ্ঠত্র তৈ্গণৈস্তদুনং কার্যযম্। 
এবং কুতে প্রথমস্থানে যদবশেষং তেইগ্ভগণা ভবস্তি। যন্থন্ভগণা- 
উদ্বাহবণে ধনং কৃতা:। যদি খণং কৃতা স্তদা দ্বিতীয়গ্ানে বদবশেষং 
তেহন্ভগণা ইতি। 

অতোপপত্তিঃ। দূ গ্রহাণাং ঘোগবিয়োগাদিকং ততযুগ-ভগণানাং 
কৃতম্। তথাবিধৈর্ভগগৈ বহগণাদগ্রহবং ফল আনীতে তদযোগ- 
বিয়োগাদিক মুৎপদ্ভাতে। যর শোধা ন শুদ্ধাতি তত্র যং কুদিনানি 
দস্তানি তত্রেয়ং যুক্তিঃ। ধৈর্ভগণৈ যাদশো গ্র্থো বান্তাদিকো ভবতি 
তৈবেৰ কুদিন্যাধকৈ স্তাদৃশ এব বাগ্ঠাদিক: স্তাং। ভগণশেষয়ো। স্বলাত্বাং। 
কিন্তু তদভগণা অধিক আগচ্ছন্তি তে পবিতাক্তাঃ প্রয়োজনাভাবাং। 
উদাহবণং হি রাহ্যাদ্ি-গ্রহাণামেব। অনয়ৈব যুক্তাা যন্ত্র গুণনাদিকে কতে 
কুধিনাধিকত্বং দৃশ্যতে তত্র বাশি: কুদিনৈ স্তক্ষা ইত্যুক্তম্। অধৈবং 

বোগবিয়োগাদিকে যে ভগণা। জাত। স্তেইস্তভগণৈরনাঃ সন্ত দৃষ্টগ্রহভগণা- 
ভনন্তি। দৃষ্টভগন্রৈনা অনাভগণ! ভবন্তীতি বিলোমবিধিঃ | যদান্য- 
ভগণৈযুক্তা; সন্ত দৃ্টভগণা ভবস্তি তপা তৈবেবোন। দৃষ্টভগণ। অন্ঠ- 
ভগণা শুবস্তীত্যর্থাৎ সিদ্ধমূ। 

অথ বালাববোধার্থং কল্িতভগণৈ রুদাহবণম। তজ্র ববের্ভগণা স্তর 

৩। চন্দ্ন্ত চত্বাবঃং ৪। ভৌমস্ত পঞ্চ ৫। গুবোঃ সপূু ৭। 

শনের্নৰ ৯। কুদিনানি যষ্টিঃ ৬০। ব্রয়োবিংশতি ২৩ মহগণং প্রকল্প 
সাধত। গ্রহাঃ ব১২৪। চং ৬১৯ । মং ১১1৯1 ৮1৬ | শ৫1১২। 

ত্র দ্বাদশগুণোহকঃ। একগুণশ্ন্দ্র; । বড়গুণে। ভৌম2। ব ৯১৮। 

১৬১২ মং৬1০1 এষাং যোগঃ ১০1*। অমুং ত্রিগুণাদগতরোবিশোধ্য 



৩৫০ সিন্ধান্ত -লিরোমণিঃ 

২৪১৮ শেষম্ ২১৮1 অথাজ্ঞাততগণ-্ঞানার্থং গ্রহযুগভগণানাং বথোক্জে 

যোগে বিয়োগে চ রতে জাতম্ ১১।* এতচ্ছনিভ্রগণৈ নবভিরূণীকুতং জাতা- 

বন্যজগণৌ | ২। বদান্য তগগ! খণং তদ্তগণহয় সংভৃত্ো এ্ুহঃ ৯৬। 

আন্ষিন পূর্বন্বাৎ ২1১৮ শোধিতে জাত; শনিঃ ৫:১২) বদাজাতঃ থেট:ঃ 

্বং তুদা শনিভগণেষু ৯ কুদিনানি ৬ গ্রন্ষিপ্যেকার্দশ ১১ বিশোধা জাতা 

অনা ভগণা; ৫৮1 এভ্যো জাতে গ্রহঃ ২২৪ অনেন পূর্বাশেষে ষুতে 

জাত; শনি; ৫1১২ । 

উদ্দেখকেব আলাপে নায় গ্রহদিগের বুগভগণেব যোগান্তরাঁদি 

করিবে। এই ফল, একস্থানে জ্কাত গ্রহেব ঘুগভগণ হষ্টতে বিয়োগ 

ও অনান্র এই ফল হষ্টতেই যুগত্রগণ বিয়োগ কবিবে। যদি উদাা- 

হরণে অন্যগরহেব যুগভগণ ধন থাঁকে। তবে প্রথম প্রকাবে এবং 

দি উদাহবণে অনাগ্রভের যুগঞগণ খণ থাকে তবে দ্বিতার প্রকাবে 

অজ্ঞাতগ্রহের ঘুগভগণ হইবে । যদি শোধ্য অল্প হয়, তা ুগকুদিন 

তাহাতে যোগ কারয়া শোধন কবিবে। এইজপে নিপন্ন কল) বাদ 

কুদিন হইতে অধিক হয়। হবে কুদিন দ্বারা তষ্ট কাববে। অর্থাং 

কুদ্দিন বাব! ভাগ কবির ভাগশেষ গ্রহণ কবিবে। 

উপপৃত্তি-_ 

যুবত * ইকু যুচভ ৮ ইকু 

র--্-+-1 চস 

যুৰু যু 



 গ্রশ্থীয্যায়ঃ' ৩৫১ 

(যুবভ+যুচন্ত )১ ইকু 
5525 

যুকু 

র+চ- 

( যুরভ+যুচভ )*ইকু+যুকু 

ধু 

রি 5৮ 

শগণ পবিভ্যাগ হেতু বাণ্ঠাদি ফল, উভয়ন্তর তুলাই হইবে। এজন্য উত্ত 
হইয়াছে শোধ্য, শুদ্ধ না হইলে কুদিন যোগ কবিবে। এই যুক্তিতেই 
আগত গ্রহেব বুগতভগণ, কুদিনাধিক হইলে কুদ্দিন দ্বারা ভাগ কবিয়া 
শেষমাত্র লহবে। 

প্রশ্না্মাবে ইষ্টকৃদিন সিদ্ধ গ্রহ-_ 

1 বধ ঘ_( চ৮* ক+ব খাম তগ)1+গ-শনি। 

৭দ 5 কুদিত্রে এই এর, তবে যুগকুদিনে কি? ফল গ্রহ-বুগভগন 
*ইবে। যুগভগণ লইলেও-- 

1 বুভ%ঘ-(টভ «ক+রভ খ+মভ €গ ) | +গভ 5 শভ। 
ফলক গ্রভস্শভ। সুতবাং ফপবশভ -গ্রভ। 

এই জঙ্ট দৃষ্গ্ত চক্রীণি তদুশিতাঁনি ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। 

উদ্রাহবণ-_- 

পূর্বপ্রশ্নে কল্পনা করা গেল ববিভগণ ৩। চন্্রেব ৪1 তৌমের ৫। 
গকব ৭। শনিব ৯। কুদিন ৬০। অহর্গণ ২৩। 
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৩১২৩ 

৬৩ ৬৩ রি রি ২৩ 5 বু ০ পপ জু 1২9 । 

৬০ 

এইকপে টক ৬১১ । মল ১১ । ন-৮1৬) | শ- ৫1১২০ । 

স্ব স্ব গুণ দ্বাবা গুণ কৰিলে 

বন” ১1২৪১৯১২৭১
৮ । চ-০৬১২১৮১০৩১২

। মন ১১০৮৬ 

5৯1০1 হচাঁদেব যোগ ১০1০ । ন৩ ৮1৬১ ৩-০1১৮। 

এনে যূল 75০ ০1১৩ -- ১
০০ ২1৯৮ । সল- শা. হ)১৮-৫ত

২শ 

৯৬৭ _ অজ্ঞাতগ্রহ 
| 

অথবা শ-ফ শি ৫1১২-১১৪ ৭ ২1১৪ স্মঅক্ঞাতগ্রহ | 

অথবা প্রগ্নানমাবে । 

৭১৩_(৪৯১+৩১৮১১+৫১
৮১)০১১-(৪হ৩তত০)। 

১5887 কিরাত 19৬ ভি হত 

ক...শ-০১১-৯০১ ইহাই অজ্ঞাত ভগণ অথব! ৯--১১ কুন 

(বাগে (৯+৭০)-১১- ৫৮ ইহ জন্ঞাতভগণ । 

২১২৩ 

- 81৬) 
১০: ২2২৩: অজ্ঞাতগ্রহ - 
্প 

৩৪ 

৫৮১১৩ 

৫৮১5 ২৩: অজ্ঞাতগ্রচ » পাশা ৯ ২1২৪? 

২৩০ 

৩০ ০ 



 অধানা। প্রশ্নমাহ- 

যে যাতাধিকমাসহীনদিবসা যে চাপি তচ্ছেষকে 
তেষামৈক্যমবেক্ষ্য যে দিনগণান্ ভ্রতেহত্র কল্পে গতান্ঠা 
সংশ্লিষট্ফুট কুটকোন্তটবটুক্ষুত্রৈণবিপ্রাবণে নর 

তপ্যাবাক্তবিদো বিদো বিজয়তে শাদ,লবিজ্রীড়িতম ৯৪ 

অহণ সাধনে গত যে অধিমাপ, অবদ, অধিশেষ, অবনশেষ পা 

গিয়াছিল, তাহাদের যোগমাত্র জানিয়। যে কল্পগত দিন বত পা 
সেই অব্যক্কগগিতজ্ঞ ব্যক্তি, সংশলিষ্স্ষুট- -কুট্রকে প্রগলভ বালকরপ? ০.3 

মুগ সমীপে সিংহ সদৃশ বিজয়ী হইয়া থাঁকে। 

অথস্ত ভঙ্গ ১. 

কৃতাষ্টািগোহব্যব্ধিশৈলামরর্ভূ- 

দ্বিপদ্বে সশেষাধিমাসাবমৈকো । 

তবেদ ব্যেকচান্দ্রাহভক্তেবাশেষং 

গতেন্দুদ্যুরা শিস্ততঃ পাবনান্ভঃ ॥ ১১ ॥ 

ষ্টর্থম্ | 

অধিমাস, অবম, অধিশেষ, অবমশেষ এই চারিটার যোঁগকে ৮৬৩৬: 

এ ৪৯ ১৬ ৮৪৫ দ্বারা গুণ কাবয়। একান কল্প, চান্্রদিন ১৬৭ ২৯৯ স্ম্ 

:১৯ স্বাবা ভাগ কবিলে কল্প গত চান্দ্র দিন হইবে। তাহা হইতে" 

সন্লগত সাবন দিন দিদ্ধ হইবে । 
২৩ 



মিদধান্ত-শিরোদণিঃ .. 

উপপত্তি-- 

কীনা করা গেল। গচাস্যা। 

কমা যা অম। শে 

স্গঅমা + -৩ 

কচাদি কচাদি 

কজ্সব যা অব শে 

“একে হর শ্চেদ গুণকৌ বিতিনৌ” ইত্যাদি কুট্রক নিয়মে-- 

্ (কআমা+কঅব )১৮ব। শে 

লন্ধি-কা। ৮ » কা + 77 
ক চাদি কচাদি 

কল্পাধমাসাবদ-যোগ ০যো। উদ্দিই চত্র্ণাং যোগ? লউথো।। 

যৌউযা কা কচাদ+শে 
সাপটি শি আগ শি শিপ | 

কচি কচাদি 

এ 
ঘষে! ৮ ব1-.কা % কচাদি----। 

কচাদি 

শে 
উধ্োসকা+----:-ঘো হাক কচাদি +কা 

কচাদি 



প্রশ্ীধ্যায়ূত | ৫৪ 

স্যৌ য1--( কচাদি--১) কা। 

ষে| € বা--উধষে-*( কচাদি -১ ) কা। 

স্থতরাং কুট্টক নিয়মে-_ 

যো ভাঙ্, উয্ো ধণক্ষেপ 
পরার ০৯... পপি পক পপ কা ওর 

কচাদি--১ হার 

ইভা হইতে গুগ যাবনভ্তাবৎ ও লব্ধি কালক মান হইবে । 

কিন্তু ভাস্কব স্ব্িব কুট্রকার্থ ১ খণক্ষেপ কল্পনা কবিয়া, "ক্ষেপেতু রূপে 

যদি ঝা বিশুদ্ধ" ইতাদি নিয়মে “কৃতাষ্টাষ্টি” ইত্যাদি গুদ সাধন করিয়া- 

ছেন। তাহাকে ( অভীগ্সিত খণক্ষেপ ) উদ্দিষ্ট চারিটার যোগত্বার। গুণ 

করিয়া( কচাদি--১) হাব দ্বাব| ভাখ করিলে থে শেষ থাকিবে তাহাই 

[বৎ তাবংমাণ হইবে। ইহাই গত চান্স দিন। 

উদ্দাহবণ-_ 

যে যাতাধিকমাসহীনদিবস। যে চাপি তচ্ছেষকে 

তেষামৈক্যমবেক্ষ্য জিফুজ কৃতাচ্ছান্ত্রাদঘখৈবাগতম্। 

ভুঁশৈলেন্দুখখাত্রঘট্করযুগাক্টা ্যঙগ তুল্যং যদা 
কালে কল্পগতং তদ| বদতি যঃ স ব্রঙ্গসিধান্তবিত ॥১১। 

অহর্গণানয়নে যে লঙ্কা! অধিমাসাঃ ক্ষয়াহাশ্চ যে চ তচ্ছ্েষকে ডেষা- 

নৈকাৎ ভূঁশৈলেনুখখাত্র-ষট কর-ুগা্ট্যান্যাঙ্গ ৬৪৮৪২৬০০০১৭১ তুল্যং 

কতাষ্টাষ্ট-গোহন্ধ্যাদিভি ৮১৩৭৪৪৯১৬৮৪ গুণিতং জাতম্ ৫৫৯৮৩৪৪ 
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৬৮২৯২৩২৬৪২২* ৭৯৬৪ । ব্যেক-চন্দ্রাহৈ ১৩০২৯৯৮৯৯৯৯৯৯ ভক্ত লব্ধমূ 

৩৪৯২৪১৯৩২৩৩৩। গ্রাতোইবম-শেষমিতো গতেদ্দুছ্যগণঃ : ১৩০০। 

অন্মাৎ প্রাগ বদবমানি ১৬১। অবমশেষং চ ২৬৭৪২৬০০৯০০ | সাব- 

নাহরগণশ্চ ১০১৩৯ । অথ পৃথগ গতেন্দুদ্বাগণোহ ধিমাসৈগুধা তা যুগেন্দু 

দিনৈর্ভক্ো লং গতাধিমাসাঃ ১০ অধিমামশেষং চ ৩৮১০০০০৯০০০) । 

লন্বাধিমাসৈ দিনীকূতৈ ৩** রূন ইন্নুছ্যাগণঃ ১০৩০০ সৌরাহর্গণে তবতি 

১০০৯০ । অভঃ কল্পগতম্। মপ্তবিংশতি ২৭ বর্ষাণি। নব ৯ মালাঃ। 

দশ ১০ দিনানি। 

অস্তোপপন্তি বীজগপিতেন । একো হবশ্চেরুণকো বিভিন্না বিতা।দিন!। 

কথমস্য বিষয় ইতি চেং। উঠ্যতে। গভ-সৌব দিনেত্যো ঘাবস্তো- 

ইঞ্ধিমীন! ঘচ্চ শেষং গতচন্ত্র-দিনেভ্যোহপি ভাবন্ত এব ভবান্ত তাবদে 

চাবশেষম্। অবমান্বমশেষং চ. চঙ্জ্রদিনেভ্য এব দিধাতি। অত- 

স্তয়োঃ শেষয়োশ্চ যোগ উদাঁহতে ঘুগাধিমাসাবম যোগো গুণো। মুগেলু- 

দিনানি হরঃ। গভেন্দু-দিন প্রমাণং যাণত্তাবং ১। তদগুণেন গুণতং 

হরেণ তক্তষ। তত্র লব্ধি প্রমাণং কালকঃ ১। তদগুণিত; হব, 

গুধকগুণিতাদ যাবতভীবতো  বিশোধ্য জ্ঞাতং শেষম। যা ২৬৬৭ 

৫৮৫০০০০। কা ১৬০২৯৯৯০০০০০০ | এভদধিমাসাবমশেদৈকাম। 

যে। লন্ধঃ কাপক£ ১ ম গতাধিমাসাবমান!মৈকাম। তকচ্ষেষে যদি গাছে 

তদা চতুর্ণাং যোগঃ কৃতে। ভবতি। যা ২৬৯৭৫৮৫০০০০ | কা ১৬০২ 

৯৯৮৯৯৯৯৯৯ । অস্ত চতর্ণাং ঘোগন্তেনিষ্'যোগেন সমীকরণে [ক্রয় 

মাণেইধিমাসাবম-যোগে। ভাঙজগাঃ। ব্যেকেলু দিনানি হরঃ। উদ্দি্ট- 
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ঘোগ খণক্ষেগঃ । এবং সতি লাধবার্থং রূপশ্ুদ্ধাবাচার্যেণ স্থিরঃ কুষ্টকঃ 

রুতঃ।. সচ কৃভাষ্টার্ীতাদি । | 

ব্রঙ্গগুপ্তকত পিদ্ধান্তগ্রন্থমতে গত অধিমাস, অবম, অধিশেষ, অবম 

শেদ এই চাষিটার যোগ ৬৪৮৪২৬০০১৭১ জানিয়া যে কল্পগত অহর্গগ 

বলিতে পারে তাহাকেই ব্রঙ্গসিন্ধান্তজ্ঞ মনে কার । 

পনর নিয়মে ৬৪৮৪২৬০০০১৭১ কে ৮৬৩৩৭৪৩৪৯১৬৮৪ ম্বার! 

গুণ কবিঘ্া বোকচন্দ্রীচ ১৬০২৯৯৮৯৯৯৯৯৯ | দ্বীবা ভাগ কবিলে ভাগ 

শেষ ১০৩০০ থাকে । ইহাই গত চান্দ্রদিন। ইহা হইতে মধামা 'ধকাবোক্ত 

মবমগাপন নিয়মে অবম ১৬১। অবমশেষ ২৩৭৪২৬০০০০০* সাবনা 

£গ্ণ ১০১২৯ গত চান্দ্রদিনকে যুগাধিমাস দ্বাবা গুণ করিয়া যুগচন দিনদ্বারা 

ভাগ কবিলে গতাধিমান ১* | অধিমাঁদ শেষ ৩০১০০০০০৩৩০ | অধি- 

গান ১০কেদিন কবিলে 'অধিদিন ৩০১ | হা গতচান্দর্দিন ১৯৩০০ 

5ঈছে হীন কৰিলে ১০৭০০ (সীবদিন। ইত! ভইতে ২৭বর্ষ ৯ মাস 

১০ দিন কল্পগত বর্ষাদি | 

হদাপীং মহা প্রশ্নমাহ_ 

চক্রাগ্রাণি গৃহাগ্রকাণি চ লবাগ্রাণি গ্রহ*ং পুথগ 

যানি স্ত্াঃ কলিকাগ্রকাণি বিকলাগ্রাণাহ ধারদ্ধিদে । 

চন্দ্রাকারগুরুজ্জরভার্গবচলচ্ছায়াম্ত্ুতানাং তথা 

পূরবং সিদ্ধমহ্গণাগমবিধৌ ন্নাহশেষং চ য।।১৩। 
যট্ত্রিংশৎসহিতানি হানি কুদিনৈস্তষ্টানি দৃষ্টাগ্রকা- 

াচষ্টে ক্ফুটকুট্রকে পট্মতিঃ খেটানু দিনৌঘং চ য:। 
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তং মন্যে গণিতাটবীবিঘটমপ্রোটিপ্রমন্তাখিল- 

জ্যোতিববৎকরিকুন্তপীটলুঠনপ্রো ৎকষ্ঠকষ্ঠীরবম ॥১৪। 

মধ্যম চন্্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির এবং বুধ ও শুক্রেব 

শীঘ্োচ্চের তগণশেষ, রাশিশেষ, অংশশেষ, কলাশেষ, বিকলাশেষ এবং 

অহর্গণসাধনে যে অবমশেষ হইয়াছে, এই ৩৯ গ্রকাব শেষের যোগকে 

কুদ্িন দ্বারা ভাগ করিয়৷ যে শেষ থাকে তাহা জানিয়া, শ্ষুটকুট্রকে গটু যে 
ব্যক্তি, গ্রহ ও দিনগ্রণ সাধন কবিতে পাবে,তাহাকে গণিতশান্ত্রক্ূপ অটবীব 

উদ্মলনকারী গর্বিতগণকরূপ মদমন্ত চস্তিব কুস্তন্ূপ আসনে লুটনোংসুক 

সিংহ মনে করি। 

অথাম্য তঙগ:-- 

উদ্দি্টং কহতষ্টমম্ধিহ তং শুধ্যে্চেত্তৎখিলং 

লব্ধং রামনখাত্রিলোচনরসত্র্যঙ্কদ্বিনিদ্ং ততঃ। 

পঞ্চাত্রিত্রিনবাত্রিপাগরযুগচ্ছিদ্রাগ্রিভিঃ সংভজে- 

চ্ছেষং স্যাদ্ ঢ্যুগণো হরেণ ন যুতে। যাবদ ভবেদীপ্শিতঃ ॥ ১৫। 

অস্তটোদাহরণমূ-” 

পঞ্চত্রিংখদহো! সথে ! দিবিষদাং চক্তাদিশেষাণি যা- 

ন্যেষাং মাবমশেষমৈকামপি যদ ধীবৃদ্ধিদে জায়তে। 
তত্তষ্টং কুদিনৈঃ খখেধুভরবিচ্ছিেন্্রতুল্যংগুরো- . 

রিন্দোর্ববাহ্ছি কুজস্য বা বদ যদ্া কীদৃগদ্াপি গুস্তদা ॥ ১৬॥ 
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ধাবুদ্ধিদে তন্ধে গ্রহাণাং চক্র দিশেষাণি মিলিতান্য বমশেষ-ঘুতাঁনি চ 

১৪৯১২২৭৫০০। এতানি কিলোন্দিষ্টানি চতুন্ভিধিভজা লন্ধং রাম- 

নবাদ্র-লোচন-বলংত্রান্কদ্বিতিঃ ২৯৩১২৭২০৩ সংগুণা পঞ্চাত্রিত্রিনৰাদ্রি- 

স[গব-যুগ-চ্ছিদ্রাগ্িভি ৩৯৪৪৭৯৩৭৫ বিভরা খেষ মহর্গণো জাতঃ খখাহ্র- 
নিউ মিতং ১০০০ । অয্পং জাতঃ কুজ-দিনে। দ্বিগুণে হবে ক্ষিপ্তে জাতঃ 

লোমধাসবে ৭৮৮৯৬৮৭৫০। ত্রিণে ক্ষিপ্তে জাতে গুরুপিনে 

১১৯৮১৪৪৮১২৫ 

মত্রোপপাত্তবেকে। হবশ্চেদ্গুণকৌ বিভিন্নাবতানেনৈর ।  অজ্্ 

গণকাবিতি দিনচনমুপলক্ষপার্থম। তেন বহুপ্তণানামৈকাং গুণো- 

হবতি।  অগ্রাণা নৈকামগ্রম। তদ যথা। কূপ মহগ্গণং প্রকল্পয গ্রহাণ।ং 

»রাদিংশেষাণানীয় তেধামৈক্যং থুগাবমধুতং ভাজাঃ  কল্পাঃ। 

বাঁদনানি হবঃ। উদ্দিষ্ট ষটাত্রংশচ্ছেষাণাং যোগ খণক্ষেপঃ | এবং 

হাঙ্জা-ভাব-ক্ষেপাণাং চতুভি বপবন্তঃ কৃত: । ততো লাঘবার্থং রূপশুদ্ধী 

পন্জং বামনথাদ্রীভাদি গিবকুট্ুকঃ কৃত | 

প্রযনোললিখিত ৩৬ প্রকাব শেষেব বোগকে কুদিন দ্বাবা! ভাগ কবিয়া 

মে শেষ থাকে, তাহাকে ৪ দ্বাধা ভাগ দিলে বাদ নিঃশেষ না ভয়, তবে 

উদাহবণ ছুষ্ট । অনুষ্ট উদ্াহবণে উদ্দিষ্ট শেষকে ৪ শ্বাবা ভাগ দিলে ষে 

ল হয়, তাহাকে ২৯৩১১৭২০৩ দ্বাৰা গুণ কবিয়া ৩৯৪৪৭৯৩৭৫ হ্থাবা 

নাগ করিলে ভাগ শেষ, অহগণ হবে | অভীষ্ট বার আনয়ণ পন্য একাদি 

হবাব হব যোগ কবিবাব আবগ্তক ছয় যোগ কবিলে, অভিলধিত অহর্গণ 

হহবে। 

হে সথে। ধী-বৃদ্ধিদ তন্ব মনে গ্রহগণেন ভগণাদি শেষ ৩৫টী ও অধম 

নখ 



৩৬০ সিদ্ধান্ত-শিরো মণি; 

শেব এই ৩১ প্রকার শেষে ঘোগকে কুন খ্াব। তষ্ট কাঁররা ১৪৯১১১ 

৭৫*০ শেষ আছে । বুহম্পর্ত, পোদ ব| মঙ্গলবাবে আহরণ কত বল। 

উপপাত্ত--- 

"একো হবশ্চেন্ গুধকে। বিভিন্নো-অটগ্রকামগ্রত ইতাদি নিয়মে 

শ্রগণাদি সকল খেষেব ঘোগকে কুদদিন দ্বাবা ত কবিয়া শেষ গৃহীত হইবে । 

১ ব্ূপমিত অহর্গণ গ্রহণ কবিয়া এই ৩৬ প্রকার শেষেব যোগ কুদিন ঘ্বাবা 

তষ্ট কবিলে ২৫৯৪০০৯৬৮ শেষ থাকে উহার নাম রাখা গেল (ব)। 
১. 

উষ্টাহর্গণেব নামল ই । উষ্টাহর্গণে যে উদ্দিষ্ট শেষ ইাব তাহাব নাম (শে); 

১ অহর্গণে শেষ ব 
কু 

ঈষ্টাহরগণ জবাব ইহাকে গুণ কবিধ! কুদিনদ্বার! তষ্ট কবিলে লব্ধিকল 

শেষ শে। 

রহ শে 
শি ভা শী তিিতিতি 

হু রী 

রহ ল৯কু+শে। 
ডি উরি রা 50 
বু কু 

রহ-ল১কু_শে 

এ স্থলে বল২৫৯৪৯৪০৯৬৮। ইচাঁঁক « গ্বাবা অপবর্তন কাৰণে 

৬৪৮৫৪২৪২ হয়। 
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লল্লোক্ত কুদিন- ১৫৭৭৯১৭৫০০ ইহাকে ৪ দ্বার! অপবর্তন করিলে 

৩৯১৪৪৭৯৪৩৭৫ হুয়। 

স্থতরাং উদ্দিষ্টশৈষকেও ৪ দ্বাবা অপবর্তন কবা যাবে । অপবর্তন 

করা না গেলে উদাহরণ দুষ্ট । 

রই ল+%কু শে | [পি 
সত সা জন বরই সকুজশে 

৪ ৪ ৪ 

| | | 
র১»ই১--শে 

৮ ল। 

কু 

কূপ শুদ্ধিতে স্থিব কুট্রক কবিলে ই-২৯১৬২৭২০৩ হয়। ইহাকে 

| শে | 
অভাপ্নিতক্ষেপ শে ক শশা হ্বাবা গুণ কৰিয়। স্বহাব কুল ৩৯৪৪৭৯৩৭৫ 

8 

দ্বাব৷ তষ্ট করিলে “ইমান _ ইষ্টাহর্গণ হঠবে। 

এই জন্যই উদ্দিষ্ট-কহ-তষ্ট ইত্যাদি নিয়ম কথিত হইয়াছে। 

পূর্ববোকজোদাহরণে শেষ- ১৪৯১২২৭৫০০৭ তাকে ৪ ছারা ভাগ 

কাখলে ৩৭২৮০৬৮৭৫ হয়। 

ইাকে ২৯৩৬২৭২০৩ দ্বাধা গুণ করিয়া ৩৯৪৪৭৯৩৭৫ দ্বারা ভাগ 

কবিলে লন্ধি ২৭৭৪৯৫৪৭১ এবং শেষ ১০০০০ থাকে, ইহাই অহর্গণ। 

বার জানিবার জন্য, ১০০০০ ইহাকে ৭ দ্বারা তাগ করিলে ৪ শেষ থাকে । 

কলিমুগর আদিতে শক্রবাব। শুক্রবাধ হইতে বাব গণনায় 



৩৬২ সিদ্ধান্ত-শিয়ো মণি; 

গতাতরণ * হইলে শুক, ১ হইলে শন ইত্যাদি নিয়মে ৪ শেষে মঙ্গল 

বাব হয়। 

পূর্ব সিদ্ধ ১৯০০০ অহর্গণেব দিত হাবের ৩৯৪৪৭৯৩৭ ৫ দ্বিগুণ যোগ 

কবিলে মহরগণ ৭৮৮৯৬৮৭৫০ হয়, ইহাকে ৭ দ্বাব তাগ করিলে শেষ ৩ 

ইভাতে মোমবার হয়। 

বিগুণ ভাব আঅহর্দণে যেগ করিলে অহর্গণ ১১৮৩০৪৪৮১২৫ হয়। 

ইচ্কাকে ৭ ভাগ করিলে শেষ ৬ ইহাতে বৃহস্পতিবার হয়। 

ইদানাং (নবগ্রচক্রাদ'প গ্রঠাদহগণমাহ-_ 

লিপ্তাদ্ধং দশযুগ ভবান্তি বিকলাস্তাসাং বিয়োগন্তিযুগ 

ভাগা ভাগদলং গুহাণি শশিনঃ খত্ীন্দবস্তদ্যুতিঃ | 

দৃষ্টা চন্্রদিনে কদ। বদ পুনস্তাদূক্ চ কাব্যাহণি 

্ক্তাব্যক্তবিবিক্রযুক্তিগণিতং বিদ্বন্ বিজানাশি চে ।১৭ 

মধাম চন্দ্রে যত কলা তাহার অদ্ধে দশ ঘোগ করিলে বিকল ঠুণ। 

হয়। কল। ও বিকলার অন্তবে তিন যোগ কারলে অংশের তুগ। 

হইবে । অংশের অর্দতুলা বাশি। কলা, বিকলা। অংশ, বাশ। 

কলের যোগ ১৩০ পোমবাবে সংঘটিত হইয়াছে । হে বিদ্ধন! যা? 

ব্যক্ত ও অব্যক্ত যুক্তি বিশিষ্ট গণিত তুষি জান, তবে দে দিবে অহ্ণণ 

কত বল। পুনর্বার শুক্রবারে যদি এইবূপ হয়, তবে সে ধিবসেই বা 

অহর্গণ কত বল? 
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অন্ত তঙগ ১. 

রাশ্যাদেবিকল! দৃঢকুদিনগ্ুণাশ্চক্রবিকপিকা ভক্তাঃ। 
শেষত্যাগে লঙ্ং রূপযুতং ভগণশেষং শ্যাত ॥ ১৮ ॥ 

শেষোনহরে! বিকলাশেষং তশ্মিন কহাধিকে জ্বেয়ঃ। 

স খিলঃ খেটস্্খিলে বিকলাশেষাদ দাপিণ্ডো বা ॥১৯ ॥ 

দৃঢ় ভগণ। যেন গুণাশ্চক্রাগ্রোন। দুঢকহৈঃ শুদ্ধাঃ। 

স দ্যাগণো দৃটকুদিনযুতস্তাবদ যাবদীপ্সিতো ৰারঃ ॥ ২০ ॥ 

গ্রচ্চের রাশাদ পবিমাণকে বিকলা করিয়া তাহাকে দৃঢকুদিন 
ঘর! গুণ ও চক্র বকল। দ্বারা ভাগ করিবে । ইহাতে যে তাগশেষ 

হয়, তাহা ত্যাগ করিবে। ভাঁগলন্ধ ফলে এক যোগ কারলে ভগণ 

শেষ হইবে । ভাগশেষ, ভাব হইতে বিয়োগ কবিলে বিকলা শেষ হইৰে। 

'বকলা শেষ, দঃ কুদিন হইতে অধিক হইলে উদাহরণ ছুষ্ট। সুতবাং 

ইহা হইতে সাধিত গ্রহও অশ্দ্ধ। যদি ছুষ্টোদাহবণ ন| হয়, তবে 

এই বিকলা শেষ হইতে কুট্রক নিয়মে অহর্গণ সাধন করিবে। 

থে সংখাা দ্বারা দৃঢ় গ্রহভগ্রণকে গুণ করিয়া, তাহা হইতে ভগণ 
শেষ হীন ও দু কদিন দ্বারা ভাগ দিলে নিঃশেষ হয়, তাহাই শুদ্ধ 
অহর্গণ। 

তাহাতে দৃঢ় কুদিন যোগ করিয়া অভীগ্সিত বারোপযোগী অহর্ণ 

সাধন কবিবে। 



৩৬৬ সিদ্ধান্ত শিরোমণি; 

সকলের ফোগ-_ 

ক+১৩ ক. ১৪ ক-১৪। 

রঃ 

মং ই £ 

৪ ক+২ক+991২ক--২৮+ক--১৭ 

+ শীট ক + 

৯ক--২ 
টি ১৩০ টকশা২৯৫২৯। নকল ৫২২। 

৪ 

কক৫৮। তকলাল৫৮। 

ক+২০ ক--১৪ 
বিকলা-------৩৯। অংশ ---লশিই২ | 

্ ২ 

ক-১৪ অঞ্রে। বাশ্যাদ চক্র ১১।২২/৫৮1৩৯। 
বাশি _ ₹-১৯। 

৪ 

“রশ্াদে বিকলা” ইত্যাদির উপপন্ভি-- 

--- ৯ ইভ 4 -- যদি “ককু” এবং «কভ গকে 

মহত্তম কোন অপবত্তন দ্বারা অপবর্তিত কবিরা দৃঢ় কব! বায়, তাহা 

ভাগ ফলাদ তুলাই হইবে। 

এহ ভাগে যে ভাগশেষ আছে তাহার ও বিকলা শেষে যোগ চক্ত. 

বিকলাতুল্য। অতএব শেষে চক্রবিকলা হইতে বিয়োগ করিলে 
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বিকল! শেষ থাকিবে । ইহা চক্রবিকলা হইতে সর্ধদাই অল্প হইবে 

এবং দৃঢ় কুদিন হতেও অল্প হইলে উদদাহবগ অহষ্ট । দৃঢ়কুদিন হইতে 

অধিক হইলে উদাহরণ দুষ্ট | বিকল! শেষ ইট্টচন্ত্র বিকলাব সহিত যোগ 

কাবয়। কার্ধা কবিলে লব্ধিতে এক অধিক হয়, এজন্য শেষ তাগ করিয় 

লরূতে এক যোগ কবিতে বালয়াছেন । 

বাহ্যাদি চন্দ্র ১১।২২।৫৮।৩৯ ইহাকে বিকলা । 

১২৭০৭১৯। টম্দ্ভগণ ৫৭৭৫৩৩। 

কল্পকুদিন ১৫৭৭৯১১৪৫০০০০ | 

ইচাদিগকে ১৬৭০০০০ দ্বাবা অল্পব্তিত কবিলে দৃঢ়কুদিনস্ ৯৫৬৩১৩। 

€ট চন্দরভগণ- ৩৫০০২ । 

বিকলাম্মক চন্ত্র ১১৭০৭১৯কে দৃঢ কুদিন ৯৫৩১৩ দ্বাবা গুণ এবং 

চকুবিকলা ১২৯৬০০০ থাবা ভাগ কাবলে লদ্ধি ৯৩৭৬৫৮ শেষ ৩৩১০৪৭। 

লা ১ যোগ কবিলে ৯৩৭৬৫৯ ভগণ শেষ হয়। চক্রবিকল! ১২৯৬০০০ 

ভষঈগতে শেষ ৩৩১০৪৭ বিয়োগ কবিলে বিকলা শেষ ৯৬৪৯৫৩। ইহা দৃঢ় 
কদিন ৯৫৬৪১৩ হইতে অধিক জন্য উদাহবণ ছুষ্ট। কিস্তু ভাস্কর ইহাকে 

এষ বলেন নাই কাৰণ ভগণ শেষ ৯০৭৬৫৯ ই্াঁকে চক্রবিকল। ১২৯৬০০০ 

দ্রাবা ভাঁগ কবিলে ১৩৭০৭২০ পিকলা হয় ইহাতে বাগ্ঠাদিচন্্র ১১1২২1৫৮। 

০ বিকল । 

“চক্রাএংশশিনঃ” ইত্যাদিব উপপত্তি। 

্গ 

ককুঃকচভ 22 ইকু £ ইভ+---1 

সা 
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কচভ»ইকু ইভ৯ককু শে 
সপ আপ ০ 7 শী শি 

২ ক্রু 3 

কচভ১ইকু-ইভ১ককুশ্শে। 

এনস্বলে কল্প চন্দভাগণ ও কল্পকুর্দিনের মঠন্তরমাপবর্ভুনাঙ্ক ১৫৯০০ । 

ইহা দ্বারা যেমন কল্পচন্ত্র গণ ও কল্পকুদিনেক অপবর্তন করা যাইবে 

শ্ষেব ও সেইরূপ অপবন্তন কব। না গেলে বুঝিবে উদাহরণ দুষ্টু 

| | | 
কচভ ৮ ইকু_ণে ইভ *ককু। 

স্থিরুট্কানুদারে ১ ধণ ক্ষেপে “ইকুমান ৮৮৮৬৮৩৪) ইহাকে 

অভীপ্মিত ক্ষেপ "ণে” দ্বাবা গুণ কবিরা 'ককুন্বারা তষ্ট করিলে 

শেষ ইষ্টাহর্গণ। 

হাব সহিত পুর্ব বৎ ইঞ্টাহত ভবুক্ত কবি ইষ্টবারে অহ্গণ সাধন 

কৰিবে। 

এস্কলে ভগণ শেষ ৯১৭৬৫৯ হহাকে ১৬৫*০০ দ্বাবা অপবস্তুন করা 

বায় না। সুতরাং উদ্বাহবণ ঢুষ্ট তথাপি তাঙ্ষব ইহা হইতে অভীণ সাধন 

কাঁরয়াছেন। 

১৩৭৬৫৯ ইহাকে ৮৮৬৮৩৪দ্বীরা গুণ করিয়া “ককু” ৯৫৬৩১৩দ্বারা 

ভাগ করিলে শেষ ০৫৭১৯১ এই অহ্র্গণ হইতে শনিবার হর। ৭ 

হরযৌগ করিলে দোমবারে অহর্থণ ২১৬৯৭৭৭। ছয়গুণ যোগ কাঁধলে 

শুক্রবারে অহর্ণণ ৫৯৯৫২০৯। এইরূপ ইস্টগুণ হবযোগ কাররা অনেক 

প্রকার অহর্গণ হইতে পাবে। 
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অথ থিলোঙগাহরপম্... 

রাশয়ং খং লবাঃ পঞ্চ কলা; ষড় বর্গসংমিতাঃ ॥ 
বিকল! গোডুবো নেন মধ্যেন্দুরদয়ে কচিৎ ॥:২২॥ 

চং »৫1৩৩।১৯। অতো! শ্াশ্তাদেবিকলা ইতাদিকে কতে শেষং সগ্ব- 
বিংশতিঃ ২৭। শেষোনহবে! বিকলাশেষ মিম ১২৯৫৯৭৩। অন্মিন্ 
দুককহাধিকে জ্ঞাতঃ থিলঃ থেটঃ। ঈদৃশশ্চন্ত্রে মধ্যম ওঁদয়িকো ন কদাচিদ 

ভনতীতার্থঃ। 

ছূর্ষ্যোদয়কালে বাশ্বাদি মধামগন্তজজর ০161৩৬।১৯ কখনই ভষ্টতে 
পারে না। 

উপপত্তি-_ 

বাহ্যাদি মধ)ম চন্দ্র £-- 

»81৩৩1১৯ ইহাতে বিকল] ২০১৭৯। 

উহাকে দূঢকুদিন ৯৫৬৩১৩ দ্বায়া গুণ করিয়া টত্র বিকল! ১২৯৬*০০ 
দ্বারা! ভাগ করিলে ও লব্ধি ১৪৮৯ শেষ হ৭| ইহাকে হর অর্থাৎ চক্র- 

বিফলা হইতে বিয়োগ করিলে বিকল! শে ১২৯৩৯৭৩ হয়| ইছ। দৃঢ় 

কুদিন ৯৫৬৩১৩ হইতে অধিক হওয়ায় উদাহরণ ছুষ্ট। 

এবমনেকধা খিলত্বং কুট্রকবিষয় মভিধায়েদানীং বর্গপ্রকতিবিষয়মাহ-_ 

স্যাদ্ যন্রিক্ধিমাসশেষককৃতিদিগ্ স্ত্রী সরূপা-কৃতি-. 

ব্যেক! শেষকুতিছ তা চ দশভিঃ স্যাম্ম লদা বা যদা। 
২৪ 
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কালে কল্পগত্ত, তদা বদতি যস্তৎপাদপন্নং বুধাঃ 

পেবন্তে বহুধা গ্রমেয়বিয়তি ভ্রান্ত ভ্রমন্তোইলিবৎ ॥২৩ ॥ 

উদ্দিষ্টং কুট্রকে তজ জৈৈজ্ঞেয়ং নিরপরর্তনমূ। 
বাতিচারঃ কচিৎ ক্কাপি খিলত্বাপত্তিরম্যথা ॥ ২৪ ॥ 

্াষ্টার্থম। অন্ত বর্গপ্রকৃতা ভঙ্গঃ।  তত্রাধিমাসশেষ প্রমাণ, 

যাবন্তাবং ১। অশ্ব কৃতিনিসা সরূপা জাতা যাব ১০ রূ১। ইষ্ং হুত্ব- 

মিতাদিনা জাতে হূ্ব-জোর্ঠমূলে ৩১৯] বা ২২৮৭২১ অত্র হৃম্বং যাবন্ধা- 

বন্মানং তদেবাধিমাস খেষম্ ৬ বা ২২৮। অথ দ্বিতীয়োদাহরণেইধিমাস- 

শে্রমাণংযাবসতাবং ১। অন্ত কৃতির্বোকা দশ চ জাতা ১ 
অস্ত মূল প্রমাণং কালকঃ ১। অতঃ কালক-বর্গদমীকরণে শোধনে চ কৃতে 

দাতং প্রথমপক্ষমুলমূ। য| ১1 পবপক্ষন্তান্ত কাব ১*রূ ১। বর্গপ্রকৃতা। 

মূলে জাতে তে এব ৯১৯ বা ২২৮।৭২১ অত্র কনিষ্ঠ কালকমানং থ্যেং 

ঘাবস্তাবম্মাপং তদেবাধিমাস-শেধম্ ১৯ বাঁ 9২১। অতঃ কল্পগতানয়নং 

কুট্রকেন। অন্রাধিমানা ভাঙ্জাঃ। ববিদিনান হাবঃ| আঅধিমাস-শেষং 

বট্কমিতমৃণক্ষেপঃ | নন্কু কথময়ং ক্ষেপ:ঃ। অত্র ভাজা-তাজকয়োল ক্ষ- 

অ্রয়োণাপবর্তনং তত্ত-নান্য ক্ষেপন্তেতি ধিলত্বাপত্ি:। দত।ম্ অত উদ্ত- 

সু দ্ং কুট্রকে তঞ্জ কৈরিত্যাদি। অতোলক্ষ সরেণাপবর্ধনে কৃতেইধিমাস- 

শেষং বড়দৃ্টম। অতঃ কুট্রকেন জাতং কল্পাাতং চত্রুতিন্ননানি 

অরয়োধিশতিশতবর্যাণি ২২৯৬। ভথ। ষন্মাদাঃ ৬। যটৃতিথয়ণ্চ ৬। 

যে সময়ে অধিমাঁস শেষের বর্কে ১০ দশ দ্বারা গুগ করিয়া তাহাতে 

এক যোগ কবিলে বর্গবশি হয়। অথবা যখন অরধিমাদশেষের বগ 
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চইতে এক বিয়োগ করিয়া তাহাকে দশ দ্বারা ভাগ করিলে, মুূলপ্রদ হয়। 
তখন যে কল্প গতবর্ষপরিমাণ বলিতে পারে, পত্তিতগ্গণ তত্তৃভার্থন্রপ 
আকাশে সন্দিহান অলির স্থায় ভ্রমণ করিয়া, অনেক শ্রকারে তাহার পাদদ- 

পদ্ম তজ্জন। কবিয়া থাকে । 

কুট্কজ্ঞ জ্যোতির্কিদ্গণ জানেন, ক্ষেপের অপবর্তন না হইলে 

কথন কখন ব্যভিচার ও কখন কখন খিলত্বাপত্তি ( অব্ভিচার ) 

হইয়৷ থাকে । 

উপপত্তি-- 

অধিমাস শেষপ্রমাণ যা । প্রশ্রাসসারে__ 

২ ২ 
১*যা+১-জ্যে। “ইষ্টবগ-গ্রকৃত্যোর্ধদ্বিবরং তেন বা ভজে ইত্যাদি 

নিয়মে ইষ্৯₹৩ কল্পনা করিলে । প্রকৃতি-১৭ | ধনক্ষেপ-১। ত্বাহা 

২৯ ২১৩ 

হইলে কনিষ্ঠ ----777 সত টিটি ক ৬ ৯ অধিমান শেষ। 

প্র-ই২ ১৯৯ 

জেয ৬ক২ং ১০+১- ৮৩০১৯ ১০+১5১৯। 

তি ১৯ টি 

ভাবন। দ্বারা । 
৬ ১ ১ 

৬১১৯-১১৪ 

১১৪ +১১৪- ২২৮ কনিষ্ঠ। 
শ৬১১৪৯-১১৪ 
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৬১৫৬১ ১৫ আও 

৩৬৯ +৩৬১ ৭২১ জোষ্ঠ। 
১৯ ৮ ১৯০৩৬১ 

ছিতীয় প্রশ্নে 

২ 

যাস্প১ ২ হ্ ২ 

স্প্প্ল জ্ে। যা১৮০১৭ জো 
১৪ 

্ ২ 

যা-১০জ্+১। 

পূর্ব নিয়মে কনিষ্ঠ বা অধিমাশেষ-. ১৯ বাঁ গ২১। 
শে 

কসৌ ১ক জনা 8: ইসৌ ১ ই অ+. 

কসো 

শে কঅগ১”ইসৌ 
ইজমা +----২- ৯ 

কসৌ কসো 

শে 
( ইঅম। +) কসে। 5 কলম! ৮ ইসৌ । 

কমো 

০ গাম! ১ কসৌ 7 ক'অম] ১ উলেই-শে | 

কজমা €ইসৌ--শে 
স্পা স্সস্প আ ইজমা | 

কসৌ 



ধাধা হত 

ইহা! কুট্রকবিষর। এস্বলে ভাজা কল্প অধিমাস ও হাব কলসৌর 

দিনকে তিন লক্ষ দ্বারা অপবর্তগ করিলে, ভাঙ্য ও হার দঢ হইবে কিন্ত 

তথ্থার! ক্ষেপ শে₹৬ অপবর্তিত হইবে না! এজন খিলতৃবিষয় | 

এঞ্জলে দৃঢ় ভাক্জা হারাদিব গ্ভাসে-_ 

৫৩১১ ১৫ সী _ষ 

€১৮%৬৩ ৩ 

॥ কুউরকে গুণ _ ইসৌ ৮৮২৬৭৪৬। 

লব্ধি_ ই্টাধিমান - ৮৪৭ 1 

ইদানীং দেশবিশেষমুদ্দিঠ্য পলাংশপ্রশ্মমাহ_- 

প্রাচাযুজ্জয়িনীপুরাশ কুপরিধেস্তধ্যেৎংশকে যৎথুরং 
তম্মা পশ্চিমতোইপি তাবন্তি ততোইপ্যন্যৎ পুরারেদি'শি । 

নৈ্চত্যাং যদভোহপি তেঘু নগরেঘাঁচক্ষ মেহক্ষাংশকান্ 
গোলক্ষেত্রবিচ ক্ষণ ক্ষণমিদং সংচিন্তা চিত্তে মুভঃ 1 ২৪ ॥ 

হে গোলক্ষেত্রবিশারদ্ ! উজ্জিনী নগর হইতে পুর্বদিকে ৯০ অংশ 

অন্তরে যে পুব তাহারও তাহা হইতে ৯০ অংশ পশ্চিমে যে পুব তাহার, 

তথা হইতে ৯০ অংশ ঈশানকোণে যে পুর তাহারও তথা হইতে ৯ অংশ 

ৰাযুকোণে যে পুর তাহার এইট চাবি স্থানের অক্ষাংশ পুনঃ পুনঃ চিন্তা 
করিয়ী আমাকে বল। 



৭ দিদ্ধান্ত-শিরোমণি: 

অন্য তঙগং। 

দিগজ্যাপলভাক্ষুঞ্ে ত্রি্যা্কমৃতে চ বাহুকোটিজ্যে । 
অপশ্যতিযোজনলবজে তরস্তরং দক্ষিণে ভাগে ॥২৬। 

এঁক্যং সৌম্যে ভূমেব্যস্তং পাঁদাধিকেইপসরে। 
রবিগুণমক্ষশ্রাবসা ভক্তং তচ্চাপমক্ষাংশাঃ ॥ ২৭ ॥ 

অত্র তদ্দেশবশেন দিশোজ্ঞেয়াঃ। ন শ্বদেশবশেন। অত্র প্রথমে 

প্রশ্নেইপসারযোজনলবা নবতিঃ ৯* | তদদোর্জা। ত্রিজ্যা ৩৪৩৮ | কোটিজ্যা- 

পূর্ণম *। দিগঞ্যা-দোর্জয়োর্ধাতঃ পূর্ণম্ * | কোটিজ্যা পলভয়োর্ধাতশ্চ 

পূর্ম *। এতে ত্রিজায়ার্কৈশ্চ যথাক্রমং হতে তথাপি শূন্ে এব ৯1৭ 

তর্ধোর্যোগেবিয়োগ্ধে বা শ্ন্যমেবগ | এতদ্ববিগুপ মক্ষশ্রবণহতং শুনামেব। 

অতো যমকোটিপত্তনে শৃন্যং পলাংশাঃ ০ । 

অথ দ্বিতীয় গ্রশ্নেইপ্যেবং শুনাং পলাংশাঃ। অতো যমকোটেঃ প্রতীচাং 

লঙ্ষৈব। | 

অথ তৃতীয় প্রশ্নে দিগজ্য| ২৪৩১ | ইয়মপসাবদোর্জায়। ত্রিজ্যা-মিতয়। 

গুপ্যা ব্রিজ্যয়। চ ভাজা । অত ইয়মে ২৪৩১। লঙ্কায়াং পলভা পূর্ণমূ ০। 
তদগুণার্কন্থতা চ কোটিজা। পূর্ণ ০। তয়োর্যোগ স্তাদূশ এব ২৪৩১। 

ইন্মর্কগুণা লক্কাক্ষকর্ণ ১২ হৃতাবিকৃতৈব ২৪৩১ দৌর্জ্যা। অন্ত 

শ্চাপং পলাংশা; ৪৫। যান্রতে পলাংশা স্তঞজ পল ১২। গলকর্ণশচ 

১৬।৫৮।১৪। 
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অথ চতুর্থ প্রশ্নে দৈব, দিগঞ্জা। ২৪৩১ | তখৈবৌক্তবিধৌ ক্কৃতে৬, 

বিকতৈব। কিন্তু ইয়মর্কগুশাক্ষকর্ণ ১৬।৫৮1১৪' হৃতা। অস্যাশ্চাপং 

পলাংশাঃ ৩০ । 

দেশ হইতে দূবতা জনা যে অংশ, ভাহ]ব নাম অপপার যোঞ্জন জাত 

₹শ (15910810906 ) তাহার ভুজঞ্যা ও কোটিগ্গাকে যথাক্রমে 

দিগজা] (0০-4১2107000 ) ও পলভা দ্বাবা গুণ করিয়া ষথাক্রাম 

ঝিজা। ও দ্বাদশ দ্বাবা ভাগ কবিলে দুটি ফল পাওয়া যাইবে | 

যে দেশের অক্ষাংশ স্থিব করিতে হইবে দেই দেশ বিষুবরেখাব দক্ষিণে 
হইলে উভয় ফলেব অন্তব এবং উত্তবে হইলে উভজ্প ফলের যোগ 

কবিবে। যদি দৃব জাহাংশ ৯০ অংশের অধিক হয় তবে ইহার 

বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণে যোগ ও উত্ববে, অস্তব কবিবে। এই ফলকে 

ছবাদশ খুণ ও বে দেশ হইতে দূবগত দেশ, সেই দেশের পলকণ 

বারা ভাগ কবিয়া, তাহার চাপ লইলেই অভীষ্ট দেশের অক্ষাংশ 

হইবে। 

উপপত্তি_- 

দিগজ]1- দিজা।। পলত্তা _ প। 

অপসার-যোজনাংশ- অ। অন্ষকর্ণ _খক | 

দিগৃজ্যা পলভ। ক্ষুমেত্যাদিনিয়মে-_ 

দিজ্যা১জ্বা অ 

পলাংশ " - - 
ঞ্ে 



৩৭৬ লিদ্ধান্ত, দিয়ো মণিঃ 

পঠ%কোহ্া ১২ 

নঁ লু হি 2252 

১২ / অক 

লঙ্কাগত মখ্যরেখার পূর্ব চিহ্কে যমকোটিপত্তন। এজগ্ত ইহাই 

মবারেখার পৃষ্ঠকেন্র স্বরূপ | মৃতরাং মধারেখাব উপরিদ্থ সরা দেশেবই 

পূর্ঘব চিষ্ক যমকোট্টিপত্তনে অবস্থিত। এজন্ত উজ্জঙ্গিনী হইতে ৯* 

শদূরস্থ যম কোটি পত্তনে দিগঞ্জ_-০। অপসার-যোগ্রলাংশ ৯*। 

ইহার জ্যাল্জ্রিজা। । কোজা।-*। উজ্জয়িনীতে পলভা | পল 

কর্ণ-১৩। অতএব ঘমকোটি পঞ্জনে-- 

৪ ১৩৪৩ ৫১৮৬ ০১৮১২ 

অঙ্কাংপ শি শী আস ও পা. নু: € । সপোপপসস পপ পা পিট ছটি ] 

৩৪৩৩ ১২ ১৩ 

অতঞব যমকোটি নগরে অক্গাংশ-০। 

যমকোটি হইতে পশ্চিমদিকে লঙ্কা, তাহাতেও দিগজয স*। দুবন্ধাংশ- 
জা] স্ত্রিজ্যা। কোদ্যাশ*। যমকোটিতে পশ*। অক-১২। 

১৩৪৩৮ ০ ৯৫৬ ৬১৮১২ 

». শী শা 51 

৩৪৩৮ ১২ ১২ 

এজ ০ | 

অতএব লঙ্কায় অক্ষাংশ *। 

লঙ্কা হষ্টতে ঈশান 'কোণস্থ দেশের দিগখ -৪৫। ইহার জ্য|- 

২৪৩১। লম্বায় প-*। অক-১২। 



্রশ্বাধযায়ঃ ও ৭৭ 
২৪৩১ ৮১৪৩৮ ০১ ₹ ২৪৯১ ৯৮১২ 

শ পাপী লি ২৪৩১। ০ ২৪৩১। 
৩৪৩৮ ১৭ ১২ 

ইহার ধন্ুঃ_৪৫ অংশ। অতএব লঙ্কা হইতে ঈশান কোগস্থিত 
দেশে হক্ষণাংশ-৪৫। এই দেশ হইতে বাবু কোণস্থিত দেশে দিগংশ 

8৪৫ ইহার জা-২৪৩১ । অক্ষাংশ ৪৫ সুতরাং পলভ|-০ ১২) 

অক্ষকর্ণ1/১৪৪+১৪৪--+/১৪৪১৫২-১২/ ২। 

২৪৩১ ১৫৩৪৮ ০১১২ 

এ শািশীিাশিটী শী শিপ আও ২৪8৩১ । 

৩৫৩ ১২ 

২৪৩১ ১৮১২ ২৪৩১ ্ 

-----7 লহ ইহার বর্গ করিয়া বুল লইলে-_ 
১২৬ ২ «৬ ২ 

২৪৩১২ 

ন্ 

ইহার চাপ ৩ -৮ অকাংশ। 

অন্ছুদাহরণম্। 

ক্ষিতিপরিধিষড়ংশে প্রাচি ধারানগধ্যা- 

স্বিনয়নদিশি যদ্ব। পন্তনে চাগ্রিভাগে । 

কথয় গণক তত্র ক্ষিগ্রমক্ষাংশকান্ মে 

ক্ষিতিপরিধিতৃতীয়েইথাংশকে তত্র তত্র % ২৮ | 



৩৭৮ দিদ্ধান্ত-শিরোমণিং 

ধারায়ামক্ষপ্রড। ৫ পল্কর্ণ: ১৩। অত্রাপদার-যোজন-লবা: যষ্টিঃ **। 

তদদোর্জ| ২৯৭৭ । কোটিজ। ১৭১৯। দিগ জ্যায়াঃ গ্রাচ্যা মতাবঃ। তন্াদ 

ভূজঞ্গা পূর্ণ মেব। অত; কোটিজ্যা পলভ| ৫ গুণ । অক্ষকর্ণ| ১৩ প্র] 

ফলশ্ত চাপ মক্ষাশাঃ। এবং গ্রাচাং গতগ্তাঙ্ষাংশাঃ ১১৫০ । ঈণানদিশং 

গঠন দিগ জ্যা ২৪৩১। দোর্জ)| দিগ জ্্যা গুণা তিঙ্গাতক্ত! কার্য] | কোটি- 

জ্যা তু পলভা ৫ গুণা দ্বাদশন্ক্তা কার্ধা। তয়ো ধোগো হ্বাদশগ্তণঃ পণ, 

কর্ণ ১৩ হৃতঃ ফলন্ত চাপ মক্ষাংশাঃ 8৯1১৮২৪1 ঈশত্যাং গতন্ত | 

এব মাগ্ের্াং চ ২১৫৪।৩৪। অথ এ্রাংশেহপপাবে লবাঃ ১২০ । এবাং 

দৌর্জা-কোরটিষ্যে এতে এব ২৯৭৭।১৭১৯। বথোউ্জকবণেন চাতাঃ 

প্রাচ্যাং পলাংশাঃ ১৯৫০ শান্তাম ২১/৫৪।৩৪। আ.'গ্রঘযাম, 

৪৯।১৮।২৪। 

আন্রোপপত্তিঃ। গোলে খন্বপ্তিকাদচ্ছাদিক্চিহ্বোপার দৃঙমগুলং 

নিবেহ্যম॥ তত্র ৭স্বন্তিকং স্বস্থানং কল্লাম। ততোহপমাব-লবাগ্রে 

দুঙমগুলে পুরচিহং কার্ধাম। ক্রবাং পুবচি্বোগবি নায়মানং বৃাকাবং 

শুত্রং যর বিযুকগ্তলে লগতি তৎপুব-চিহুয়ো বন্তবং তশ্মিন পুবে 

গলাংশাঃ ৷ অথ তজ, জ্ঞানার্থমুপায়ঃ । অপসাব-যোগ্রন-লবানাং দেও 

কোটাজ্যে কৃতে দিগ লবানাং চ দিগঞ্া। ততোংনুপাত:) যদ ত্রিজা 

মিতয়। দোজ্যয়। দিগৃঞ্জা। ভুঁঞ্জো লভাতে তদাপসাব লবজায়া কিমিতি। 

ফলং পুর সমমণ্লয়ো৷ রন্তবং যাম্যোশ্তরং জারূপম। সঃ ভুঁজঃ। 

পুববিষুবদ্ বৃত্বয়ো৷ ধাঁবদস্তরং তাবতৈবান্তবেণ সর্বত্র বিষুবদ 

বৃতান্ছতরতোহনাৎ স্বছোরাকবৃততং নিধেশনীয়ম। তন ক্ষিতঙ্জেন 

সহ যত্র সংপাতগ্তং প্রাচা-পবয়ো রঞচর মগ্রা। যত্রোমগুলে জগৎ 



প্রশ্নাধ্যায়ঃ ৩৭৯ 

তত্প্রাচ্য'পরয়ো রস্তরং পলাংশাঃ ক্রান্তিরপাঃ। অথ ভুজজ্ঞানার্থ 

মপসাব লবানাধং কোটক্জা। স পুবচিহলাক্ষ। স পলহয়াগুন্যো 

ছাদশ ভক্ত! জাতং শঙ্কুতলম্। উত্তর ষোল উত্তব ভুজন্ত শগ্কুতলস্ত চ 

যোগেইগ্র! ভবতি। তন্যথান্তবে রুতে সভাগ্রা। অতো! বৈপবীত্যেন 

ক্তান্তিঃ। তদর্থমন্ুপাতঃ। যদি পলকর্ণে দ্বাদশ কোটি ল'ভাতে তদা- 

গ্রয়া কিমিতি। ফলং ক্রান্তিজা-রূপাক্ষজ্যা । অতন্তচ্চাপ মক্ষাংশ! ইত্যুপ- 

পন্নম্! ভূমেঃ পাদাঘিকেছপসরেইতো! ব্যন্তং যতো বিষুবদবুদ্ধ মধঃ 

সমমগ্ডলাদুস্তবতঃ। 

ধারা নগবী হইতে পূর্বদিকে, ঈশানে ও অগ্নি কোণে ভূপরিধিব 

ষষ্ঠ ভাগ (&* অংশ) অন্তবে অন্তন্রে যে তিনটি স্কান অথব। পরিধির 

ততীয়াংশ (১২ অংশ) দূরে দূরে যে তিনটি স্থান তাহাতে অক্ষাংশ 

কত শীগ্র আমাকে বল। 

প্রসিদ্ধ ধাবা! নগর হইতে পুর্ব দিশ্ষষ্থিত দেশে দিগংশ-৯* 7 ধাবা 

নগবীতে পলভা-৮৫। অক্ষকর্ণ ৮১৩1 . অপদারযোজনাংশ _ ৪* | 

ইহাব জা-২৯৭৭। কোটিজ্যা -১৭১৯। পুর্ববোজ্ঞ নিয়মে প্রথম 

প্রশ্নে পুর্বদিকে-_ 

শালী কি 

০ ১৫ ২৯১৯৭ 7) ১২ ৫১৮১৭১৯১৮১২ 

৩৪২৮ ১২ ১৩ ১২১১৩, 

৮6৭৫ টি 

সপ ৬৬২_- টার চাপ অংশাদি অক্ষাংশ ১১1৫।* 
১৩ ১৩ | 

্প 
সপ 



৩৮৪ সিদ্ধান্ত-লিযোেমণিঃ 

দ্বিতীয় গ্রশ্থ্ে ঈশানে-- 

দিগংশ-৪৫। ইহার জা! ২৪৩১ অপসর যোজনা পূর্বব। 

১ খাজা 

২৪৩১ ৮২৯৭৭ 2) 

১৩ ৩৪৪৮ ১২ 

২৪৩১১৮৯৯৭৭১৮১২ ১৭৯৫১৫১৮১১৯ 

৩৪৩৮ ৮১৩ ১২১১৩ 

১৯৩৯৯১০৯ ১৯১৩ 

৭৪6৮ ৭88৭ 

ইছার চাপে অংশাদি অক্ষাংশ 9৯1১৮।২৪। 

তৃতীয় প্রশ্নে অগনিকোণে দিগংশাদি পূর্ববৎ কিন্তু দক্ষিণ গোল জনা 

অন্্রর_ 

২৪৩১৮ ২৯৭৭১১২ ১৭১৯১৮৫১৮১২ 

৩৪৩৮১৮১০ - ১২৮১৩ 

৯৫৪৯২৩৯ ৭০ ৭৪ 
৮ পি --] ১ ০০ 

188৯ ৭88৯ 

ইহার চাপে অংশাদি অক্ষাংশ ২১।৫৪।৩৪ | 

চতুর্থ প্রশ্নে-পনার যৌজন ১২০ আংশ। ৯* অংশ হটতে অধিক 

হওয়ায় গ্যন্তং পাদীধিকেহপসরে” এই নিয়মে ঈশীন কোনন্ক দেশে 

উত্তর গোল জনা অন্তর ও অগ্নিকোণস্থ দেশে দক্ষিণ গোল জজ যোগ 

করিবে। পূর্বনদিকস্থিত দেশে একযপই থাকিবে। এইযসপে ধাবানগব' 



পরী ৩৮১ 

হইতে ১২০ অংশ পূর্যাদিকস্থিত দেশেহক্সাংশ ১১/১৫1০ ঈশান দিকৃস্থিত 
দেশে ২১1৫৪1৩৪। অমি ফোণস্থিত দেশে ৪৯/১৬।২৪ 

| উপপত্ভি-- 

১৩৩ বা ৩০৯ পৃষ্টার চিত্রে-- 

জ্ঞাতাক্ষ দেশের খ স্বস্তিক-থ। ইহা! হইতে অপসার যোজনাংশান্তরে 

“গ" স্থানে নি্েয়াঙ্ষাংশ নগর । তাহা উপর ঞ্রব প্রোতবুত্ব করিলে এ 
বৃত্তে “গ” স্থান হইতে বিধুবন্ধত্তের অন্তররূপ অক্ষাংশ নির্ণয় করিতে 

ইইবে। হহা তংস্থানের ক্রাস্তি তুলাই হইবে। 

“গ"। স্থানে কোনও গ্রহ কল্পন৷ করিয়া, তাহার উপরিগত অহোরাত্র- 

বৃত্ত ও দৃগবুত্ত কৰিলে খশ্বন্তিক হইতে গ স্থানের অন্তর অপসাব 

যোজনাংশ তুলা নতাংশ | তাহার জ্যা ভূজ, তাহার কোটিতুল্য উন্নতাংখ, 

তাহার জা] শু জানা আছে। তৃগবৃত্ত যে স্থানে ক্ষিতিজসংলগ্ন হইয়াছে 

তথা হইতে পূর্ব বা পশ্চিম চিহ্ন পধ্যস্ত দিগংশ | শঙ্কু হইতে অক্ষক্ষেত্রের 

অনুপাতে শন্কুতল মিগাঁত হুয়'।. শ্ুতল ও তুপ্গের সংস্কাধে' জগ্রা জানা 
ষায়। অগ্রা হইতে অক্ষক্ষেত্রের অনুপাতে জ্রান্তি সাধিত হইতে পারে 

ইহাই অক্ষাংশতুল্য। 

ত্রিঃ দিগজ্যা £: অপদরাংশঙ্ ;; ভুজ। 

দি! অজ! 

জিজা। 
ভু 



৩৮২ সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ 

' গ১৮ কো্যা অ 
আত শশী | ত 

বু ১২ 

গোল ভেদে ভুজ +শত-্অগ্রা। অপসার ঘ্রনজন ৯ অংশ হইতে 

অধিক হইলে ক্ষিতিজ্বের নীচে নগর হইবে, তাহাতে গোল ক্রমে 

অগ্রান্তুজ+শত। 

দিগজা।১অজা! প১»কোৌত্্যা অ 
1 শর 

পরিজ ১২ 

পক £ ১২২ অগ্রা : জ্রান্তিজ]। | 

১২১অগ্রা 

রাজা» ----- শমক্ষাংশজ্যা। 
পক 

৮০০০ অর 

দিক্গাাঠজযাঅ পঠ%কোজ্যাঅ ১ ১২ 
জিকজ])। -( শশা ) 

১২ পক 

এই জগ্যই দিগ জা! পলভাক্ষুঞ্জে ইতি কথিত হইয়াছে। 

অথোক্ঞানপি প্রশ্নানে কীকর্ত,মাহ-_ 

মিত্র মিত্রঙ্সিনেত্রশ্ত দিশ্যদ্গমং 

যাতি যত্র ত্রিনেত্রক্ষ মধ্যন্থিতঃ। 

তত্র মে ান্িকাক্ষুবমক্ষপ্রতাং | 

কিপ্রমাচক্ষ দক্ষোহসি গোলে যদি ২৯ 



প্রঙ্গার্যায়ত. ৩৮৩ 

ভে মিত্র তান্ত্রিক ! তুমি বদি গোলে দক্ষ হও, তবে সুর্য আর্াৰক্ষজ্্রের 
মধাভাগে অবস্থিত থাকিয়া যে দেশের ঈশান কোণ হইতে উদ্দিত হইবে, 
সেই দেশের অক্ষাংশ কত? বিনা ক্লেশে শীঙ্ বল। 

উপপত্তি-_ 

ঈশান কোণ হইতে হধেযোদয়, সুতরাং দিগংশ ও অগ্রা উভয়ই ৪৫ 
অংশ হইবে । আরা নক্ষজ্রেব মধাস্থানে হর্ষ তুক্রাংশ ৭৩1।২*। ইহা 
হইতে ক্রান্তি জান। যাইবে। ক্রাস্তি হইতে অক্ষক্ষেত্রানুপাতে লম্বাংশ, 
অক্ষাংশ ও তাভা হইতে পলভা হইবে । 

পক্রা * ভূ ক্রাজ্যা * ব্রিজ 
ক্রাজা- -------1 লজ» 77. 

ত্রিপ্র) অগ্র। 

পক্রা *তুজা ১ ত্রিজ্যা পক্কা » ভুজা। 
জা! টি শীট | 

ত্রিজয। « অগ্রা অস্ত 

পরম ক্রান্তিজ্যা ১৩৯৭। ৭৩1২০? ভূুজজয।|স ৩২৯২। অগ্রা₹ 
5] 8৫০ -২৪৩১। 

১৩৭৯৭ ৮৩২৯২ 

লম্বজী]। - _------শ স্৮১৮১২ ইহার চাপ ৩৩1২৪ লঙ্বাংশ | 



৩৮৪ সিদ্ধাপ্ত-শিক্ষোঞণি 

অঙ্জাংশ ৫৬1৩৬ অক্ষঞজা1 ৮২৮৭০ । 

২৮৭৬ ১৮১২ 

পলড1--_------শ ১৮ আঙ্গুল ১৩ বাছুল। 

১৮৯২ 

"ত্রক-ছি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ-ফড় ভির্যত্রোদিতো রবিঃ | 
মাসৈ রম্তময়ং যাতি তত্রাক্ষাংশীন্ পৃথগ বদ 

থে যে দেশে রবি স্ধদা উদ্দিত থাকিয়া, একমাস, ছুইমাস, তিনমাস, 

চারিমাস, পাচমান বা ছয়ম।স পর অস্তমিত হয়, সেই সেই দেশে অক্ষাংশ 

কত হইবে পৃথক্ বকা। 

উপপত্তি-- 

্রিপ্রশ্নবাননায় প্রদর্শিত হইয়াছে ক্রাস্তি, লঘ্বাংশ হইতে অধিক হইলে 

অছোরাত্র-যত, ক্ষিতিজের উপরিভাগে অবস্থিত থাকে। ন্ুৃতরাং 

অহোরাত্রবৃত্তে ভ্রষগকারী সুধা, কখনই ক্ষিতিজেব নীত্থ হয় না, এজন 

শুর্ঘা সর্বদাই উদদিত। 

যে স্থানে একমাস হৃধ্য সর্ধদা উদিত, সে স্থানে মিথুনের অর্ছে হর্ধা 

অবস্থিত হর্টলে, যত ক্রান্তি হয়, ততই সেই দেশের লন্বাংশ। দিধুনার্ধ 

হষ্টতে ১৫ দিনে হৃর্ধা, মিথুনান্ত স্বানে যাইয়া, ১৫ দিনে পুনরব্ধার মিধুনাষ্ছে 

আসিবে। এই এক মাসকাল ক্রান্তি লম্বাধিক হইবে। মিথুনার্ডে 

ক্রান্তি ২২ অংশ । ছুতরাং লঘ্বাংশও ২২ অংশ । এদন্য অক্ষাংশ ৯*--২২ 

৮ অংশ। 



এইরূপ যে দেশে ছুই মাস গর্যাস্ত কুর্যা উদ্িত$, সে দেশে বৃধাস্ত 

হইতে মিথুনান্ত পর্যান্ত যাইতে গুধ্যের একমাস ও (মথুনান্ত হইতে বৃষাস্তে 

ফিরিল্পা আমিতে একমাস এই ঢুইমাস রবি সর্বদা উদ্দিত। সুতবাং 

বধান্ত ক্রান্ততুল্য সে দেশেব লগ্বাংশ। বুষান্তে ক্রান্তি ২ এজনা লন্বাংশ 
২০ অক্ষাংশ ৭০ | 

তিনমাস উদ্দিত থাকিলে রষার্ধের ক্রান্তি তুল্য লাংশ! বৃষাদ্ধে 

ক্রাপ্ত ১৬। লম্বাংশ ১৬। অক্ষাংশ ৭৪। 

চাঁবিমাস উদ্দিত থাকলে মেষাস্ত্েব ক্রান্তি তুল্য লহ্বাংখ ১২ 

ক্ম্াংশ ৭৮ । 

পাঁচ মাস উদ্দিত থাকিলে মেষাদ্ধেব ক্রাস্তিতুল) লম্বাংশ | ৬। 

অঙ্গগাংশ ৮৪ । 

ছয়মাস উদ্দিত থাকিলে লম্ঘাংশ *। সুতরাং বিধুব তত, ক্ষভিভা- 

কার হইবে । তথায় অক্ষাংশ ১৯০। অর্থাৎ মেরুগ্রদেশে এইরখ 

১বে। 

দ্যজাযকাপমণ্তণার্কদোর্জকা সংযুতিং খখখবাণসংমিগাং। 

বীক্ষ্য ভাঙ্করমবেহি মধ্যমং মধ্যমাহরণমস্তি চেক্চ তম্ ॥ ৩১ । 

দুঞ্যাপক্রমভামুদোগ্ুপযুতিস্তিথাদ্ধ তাব্াহতা 
হ্যাদাদো। যুতিবর্গতো যম গুণা সপ্তামরাপ্তোনিতাঃ | 

নাগাত্রযঙ্গদিগঙ্কাঃ পদমতস্তেনাছ্ উনো৷ ভবেদ্ 

ব্যাসার্দেহষ্টগুণাব্ধিপ।বকমিতে ক্রান্থিজাকাতো রবিঃ ॥৩২ ॥ 
৫ 



৩৮৬ দিঙ্ধান্ত-শিরো মণি; 

হে ঞ্যোতির্বিদ যদ তৃমি মধামাহরণ জান, ভবে থাজা, ক্রাগ্জা, 

গর্যোৰ ভৃজগ্া এট তিনের ধোগ ৫*০* জানিয়া মধাম সুর্ধ; ক 

হইবেবল? 

ঢাজা, ক্রান্তিজা। ও সুর্যের ভুঙ্জ্যা এই তিনের যোগকে * দ্বারা 

৬০ করয়া ১৫ খাবা ভাগ কবিলে যে ভাগ ফল হইবে তাহাৰ 

নাম আদা । পূর্বোক্ত ছাজাদি ভিনেব যোগেব বর্গকে ২ দ্বাব। পণ 

এবং ৩৩৭ দ্বাবা ভাগ করিলে ফল হয় তাহা, ৯১৬৭০ হতে 

[নয়াগ কবির| অবশিষ্টেব বর্গ মূল লইবে। এহ মুল পুর্কাস্জ জাগা 

চ্টদ্ত বিয়োগ করিলে 2১০৮ কলা বাদাদ্গে জান্তিজ্যা হান । উঠ! 

5গতে পুবাকথিত নিয়মে স্কুট সুমা ও তাহা হইতে মধান হস সাধন 

কাববে। 

উপপন্তি-- 

ইহাব উপপত্তি তি প্রগাবিকাবে বাসুদেব শাঙ্সি কক সম প্রনর্পিঠ 

হঈনাঞে। বিস্তাব ভষে এ স্কুলে প্রদাহ হল না। 

গাণত সাধন-- 

৫০০৪ ১৮৮ 

[হি শ৫০.০ | ০১৩১৩ । (স্ব্লাঙ্থব । আনা । 

১৫ 

৫০০০২ ৮ ১ 

০০:০8 ৪৮৩৪৮৭ 

৩৩৭ 



প্রঙ্নাধ্যায়ঃ ৩৮৭ 
৭৯১ ৬১৭৮-১৪৮৩৬ট১ », ৭৬২৩১৬ | 

1৭৬২৩১০০৮৭৩ ( স্বল্পান্তর )। 

১৩৩৩--৮৭৩ -* ৪৬০ ভ্রান্তি । 

জরান্তিজ্যাসমশঙ্কুত্বতিমহীজী বা গ্রকাণীং যুতি- 
ষ্টা খাস্বরপথ খেচরমিতা পঞ্াঙগুলাক্ষ প্রভে।' 
দেশে তত্র গৃথক্ পৃথগ গণক ত1 গোলেইসি দক্ষোহক্ষজ- 
্েত্রক্ষোদবিধো বিচক্ষণ সমাচক্ষবিলক্ষোইসি চে ॥ ৩৩ ॥ 
্রান্তিজ্যা বিষুবৎ প্রভারবিহতেন্তল্যাং প্রকল্প্যাপরা; 
কতা গ্রাসমশঙ্কু তদ্ধ তিমহীজীবা তাতীষ্টাস্ততঃ। 
্াদ্যান্তদ্যুতিভাজিতাঃ পৃথগথ প্রোদিস্টযুত্যাহত|- 
উদ্দিষ্টা খলু যদযুতিঃ পৃথগিমা ব্যক্তা ভবন্তি ক্রমাত 8৩৪ ॥ 
হে বিচক্ষণ গণক! যদ্দি তুমি অক্ষক্ষেত্র বিচাবে নিপুণ হও তবে, 

পাঠমনুল পলভাবিশি্ দেশে, ক্রান্তিজা।, সমশঙ্কু, তদ্ধতি, কুজা। ও 
সাব যোগ ৯৫**  জাননয়! পৃথক্ পৃথক্ ইহাদের পবিমাণ বল। 

দাদশগুণিত পলভ! তুল্য ক্রান্তিগা। কল্পনা করিয়া পৃথক পৃথক 
স্পাতে অগ্রা, সমশঙ্ক, তদ্ধংতি ও কুজযা সাধন কবিয়। তাহাদেব যোগ 
কর্ধবে। পবে পৃথক পৃথক সাধিত এই অগ্রাদকে উদাহবণোক্ত 
যাগ দ্বাবা গুণ ও সাধিত যোগ দ্বারা ভাগ করিলে পৃথক পৃথক্ 
মগ্রাদি হইবে। 



৩৮৮ গিদ্ধান্ত-শির়োমণি: 

উপপাত্তি-_ 

ক্রান্থিজাকে কোন ষ্ঠ সংখ্যা তুলা করন। করিয়। পূর্কোকক 
নিয়মে অগ্রানদি সাধন করা যায়। অগ্রীদি মক্ষক্ষেতেব সহিত সংকট । 

এজন। অন্ধক্ষেঞ্জরের অবন্ধব গলা ও ছাদশের, গুণ তক ত্বস্তজ্যা, ক্রিয়ান 

স্থগমতা জন্য কল্নিত হইয়াছে। 

গণিত প্রদশন-_ 

পলতা।*৫। ক্রাস্তিজা। ৫১১১০ ১৪| 

পলড। ৫ হলে, গল ক্বর্ণ ১৩। 

গঃপক 2; ব্রা; সশ। 

১৩১৬০ 

৫ 

৯২; পক ;£সশ ; তদ্বভি। 

১৩৮১৫১৪ 

তদ্ধতি------৯ ১ইন। 
৯২ 

১২:পঃঞ্রাঠ কুজাযা। 

৫১৬৪ 

কুজ্যাল ৮৮5২৫) 
১২ 



প্রশ্বীধ্যায়ঃ ৩৮৯ 

১২: পক: ক্রা £ অগ্রা।।. 

১৩১৩৪ 

আগ্রা _----_--৬৫। 
২ 

১৫৬+-১৬৯+২৫+৬৫+৬* ০5 ৪৭৫| 

৪৭৫ : ৬০: ৯৫০০ £ক্রান্তিজ 1 

৬০ ১৯৫০৬ 

ক্ান্তিজা। - 7775 ১০01 
৪৭৫ 

৯৫৬ ১৯৫০৩ 

সমশস্কু _ _----- ৩১২০ 
৪৭৫ 

এইরূপে তদ্ধতি - ৩৩৮ | কুজ্যা-৫**। অগ্রা ০ ১৩৭০ | 

শাগাপমঞ্জ্যাক্ষিতিশিষ্জিনীনাং 

যোগং সহঅদ্বিতয়ং বিরিত্বা। 

পৃক্ পৃথক্ তা গণক প্রচক্ষ 

বূ9া সগোলে গণিতে মতিশ্চে্ ॥ ৩৫ ॥ 

হেগণক। যদি তোম।র বুদ্ধি গোল ও গণিতে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে 

এবে, অগ্রা, ক্রান্তিজ্যা এবং কুজা! এই তিনের যোগফল ২০০, দুই হাঁজাব 

»[নর! পৃথক্ পৃথক্ ইহাদের পরিমাণ বল। 



৩৯০ লিদ্ধান্ত-শিরে মণি: 

গণিত সাধন. 

পূর্ব নিয়মে কল্পিত ক্রান্তিজ্য। ৬*। ইহা হইতে পূর্ববৎ অগ্রা। *৫। 
কুজ্ধ্যা ২৫। এই তিনের যোগ ১৫০। 

১৫০ £ ৩০ 8২০০০ হ জ্রান্তিতযা। 

৬০ ১২০০০ 

--৮০০। ক্রাস্তিজযা - 
১৫০ 

এইরূপে অগ্রা -৮৬৬১। 

কুজযা _ ৩৩৩১। 

আস্তাং তাবৎ সগোলঃ স্থগণক গণিতক্বন্থবন্থাপ্ দিদ্ধ! 

সিদ্ধান্তে লগ্ননিদ্ধ্ কিমিতি বন কৃতস্তত্র তাৎকালিকোইর্কঃ ॥ 

নাড়ীবঙ্টা। দরারাত্রং দশপলযু্তয়। ভানবীয়ং কিলাক্ষযা 
লগ্নং ভাতকালিকাক। প্রবদ কিমধিক" তদ্ড্বারারে পলোনে ॥৩৬॥ 

হে স্ুগণক! গণিত স্কন্ধে প্রসিদ্ধ সগোল শিদ্ধান্ূরূপ স্বন্ধ আছে। 

তাহাতে লগ্রলাধনে তাৎকালিক শধ্য কেন গহীতঠ হইয়াছে । নাক্ষত্র হৎ 

দে ১০ পলযেগ করিলে গৃর্ষোরু সাবন দিন হয়। ইচ্চা দ্বাবা তাৎকা(লক- 

সুর্য হইতে লগ্ন সাধন করিলে, লগ্রমান গদঘ্িক কূর্ধয হইতে অধিক 

কেন হয়? ইহা ৬০১৯ হইতে দশ পল হীন কারয়া ৬* দণ্ড দ্বাব, 

তাঁৎকা ক কৃয্য হইতে লগ্মপাধন করিলে, তাংকালিক লগ্ন, ওদ1য়ুক 

সুর্যের তুল্য কেন হয়? 



প্রষ্মাধ্যাঃ ৩৯ লে 

উপপত্তি-- 

জিপ্রগবাপনায় “লষ্টাথমিই্টঘটিকা যদি সাবনান্ঠা” এই নিয়মের 

ঈপপন্তিতে ঠা বল হইয়াছে । সাবন ৬০ ঘটিকায় নাক্ষত্র ৬* ঘটা 

১০ পল হয়। যদ্দি ৬০ ১০ ঘটিকাদি সময় লওয়া হয়, তনে গদয়িক শ্থর্ঘা 

লঠনে। ঘর ৬০ ঘ্গী সমর লওয়। হয়, তবে তাংকালিক কুধা লইন৭ 

নাল তাংকালক হর্য ও ঘটগাদি ৬০১০ পন ল্য হয়। স্তরে উদয় 

স্র্য] মপেঙ্গা লগ্রেধ পরিমাণ অধিক তইবে। 

নাক্ষর। উত সাবনাস্তমুকাতৌ নাড্যো৯গ চে লাবনা- 
নাক্ষন। উদয়াঃ কথং বিসদুশাস্তাছো। বিশোধ্যা বদ। 

নক্ষত্র! যদি তদছ্যরারসদুশে কালে গতেইর্কাধিকং 

কিং লগ্ন” ন সমং ততো দিনকরস্তাৎকালিকঃ কিং কত 15৭1 

গগ্রনাধান থে ঘটিকাদিকাল গ্িশীত হয়, তাহা সাবন কি নাক্ষত্র? 

বাদ সাবন হর, তবে নাক্ষত্র উদয়কাপ (বাগ্রদরকাল ) হইতে খিজাীয় 

পাবনকাল কিবপে বিয়োগ কবা হয়? যাদ নাক্ষগ্রকাল হয়, তাৰ 

'সহ্োবামিহ ৬০1১০ ঘটিকাদি কাল দ্বাবা তাংকালিক ক্যা হষঈটতে 
সাধিত লগ্র গণয়িক সখ্য হইতে কেন অধিক হয়? সমান কেন হয় না। 

*ৎকালিক সুধা কেন লওয়া হয়? 

পঞ্চান্বলা গণক যর পলপ্রভা শ্যাৎ 
তত্রেষ্টভা নবমিত! দশনাড়িকান্ত্। 



৩৯২ সিদ্ধান্ত শিরোগ্ণিঃ 

ৃষ্টা যদা বদ তদা তয়ণিং তবাস্তি 

যগ্ঘাপ্র কৌশলমলং গণিতে সগোলে ॥ ৩৮ ॥ 

ছে গ্ণক| যদি গোল ও গণিতে তোমার দক্ষতা থাকে তবে, যে দেশে 

পপত। পাচ অঙ্ক দে দেশে দশ ঘটিকা সময়ে ছ্াদশ অনু শঙ্কুব ছা! 

নয় অন্ভুল জানিয়া সেই মদয়ে স্ফুট সূর্ধোর পরিমাপ বল। 

উপপত্তি-_ 

তাক্ষব জ্িগঞ়াধিকারে ইহার উত্তব ও উপপান্ত বলির।ছেন। ছাৰ। 

জান জাছে ইহ! হইতে ছায়াকর্ণ জানা যায়। তাহা হইতে অপ ৯ 

হী শঙ্কুও জানা বাহবে। 

/ছা২+১২২-ছাক। 

ছাক £ ১২ £ £ত্রিঞজা মশ। 

১২ ১ ত্ত্রিঞ্জ। 

মশ | 

ছাক 

১২ £পক £:নশ: হম হতি। 

পক ৮ মশ 

ইষ্ট হাতি - 

১২ 
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পাজ্যা £ ভ্রঙ্গা £: ইহ: ; ইষ্টাস্ত্া। 

্রিজা। * ইন্ছ 

ইঞ্টাস্তা। ₹ _----7 

ছাজা 

রিজ। ১৮ হইন্গ 

দাজা। 5 | 

ইষ্টাস্ত 

পক €মশ ৯৮ ত্িজ্যা 

ঢা] ৮ 
১১১ হষ্টান্তা। 

ঠহ1 বুঝা যাহতেছে ঢাজা। না জানলে ইষ্টান্তযা জান! যায় না এণং 

ষ্টান্তা না জানিলে ছা! ছানা ধাহতেছে দা । উত্তর গোলে উন্নত 

কালে চবকালহীন ও দক্ষিণ গোলে ঘোগ কবিয়। তাহার জ্যা লো 

“আআ হয়। উত্তব গোলে ুজ্রে চরজ্যা যোগ ৪ দক্ষিণ গোলে বিয়োগ 

করিলে ইষ্টান্তা পাওয়া বার । স্ৃতবাং চব কাল না জানি'ল কষ্টান্তা! জানা 

নায় না। চরকাল ক্রান্তিজ্ঞান সাপেক্ষ । এজন প্রথমে উন্নত কানের 

৮1[.ক ইষ্টান্তা। কল্পনা কবিয়! তাহা হইতে ছাজ, লাধন করিবে। 

ৃ ভরি -দাজ।২ -জ্রান্তিজ) | 

এই জ্রান্তিজযা হইতে ইট্াস্ত্যা সাধন কবিবে। এইরূপে অসকৃং 

গসনে ক্রান্থিজা পাওয়! যাইবে। তাহ! হইতে সুর্য সাধিত হইবে। 



৩৯৪ দিদ্ধান্ত-শিরোমণ্ি 

দিনকরে করিবৈরিদলস্থিতে 

নরসম| নরভাপরদিউ মুখী। 

ভবতি যত্র পটো পুটভেদনে 

কথয় তান্্িক তত্র পলপ্রভাম্ ॥ ৩৯। 

চে পটে! সান্ত্রিক ( গ্যোভিব্রিদ ) সিংহবাশির অদ্ধে স্্যা থাকিলে 

যে দেশের পশ্চিমাভিমুখ ( সমম গুলন্ কুর্ষ্য) ছায়! শগ্কভ়লা (১২ আঙ্গুল । 

সে দেশের পলভা বল। 

উপপত্তি_ 

ছাক- [১ ২২+১২২-১৭ স্বশ্লান্তুব । 

ছ]ক ; ৯২ ১ ত্রিজযা £ সমশন্ধু। 

] দশ _ক্র্যাগাা২ লতদ্ধীত-কুজ | 

ক্র্যাঞ্যা ১২ 

-- লপ্লভা। 

ভি ঝুঁজ] 

যথোক্তকবণেন মমশহ ২৪৩১ সিহহস্থ হুধ্যে 81১৫ ভুজ £৫ অংএ। 

5৫ অংশ তুজে জ্রান্তিজ্া -৯৮৭1৪৮ কুজে]ান তদ্ধ।তিস্২২২১।১৫। 

পলভা -৫1২« অন্থলাদি। 



এবিক্াখ্যায়ত ৩৯৫. 

অথবা যঘদদি__ 

সশ £জ্ঞাজা। : : ত্রিগা। £ অক্ষজা। 

ক্রাজা। * ত্রিজা! 
পাপ | 

সশ 
অন্ষঞা! -- 

লঙগ্যা £ অঙ্গ! 2:১২ £ পহভা। 

আঠা) ৮ ৯১ 

পল ৮ পাটি । 

লী]! 

মাঃ সমমগুলং কিল যদা দুষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সখে 
কালে পঞ্চঘটামিতে দিনগতে যদ্বা নতে তাবতি | 

কেনাপ্ুজ্জয়িনীগতেন তরণেঃ ক্রান্তিং তদা বেসি চে- 

মবঙ্টোে ভা নিশিতং সগর্বগণকো ন্মভে ভকুস্তাক্্শম্ 0১০ | 

তি সগে। হুয্যোদযেক পব পাচ দণ্ড সময়ে, অথবা পচ দণ্ড নত 

সময়ে € মধ্যাহের পাচ দু পুর্বে বা মধ্যান্কেব পাচ দণ্ড পরে ) উজ্ঞয়িনী 

নণবান্থ কোন বাকি, কর্ষাকে সঘমণ্ডলে প্রবিষ্ট দেখিয়াছে । তুমি যদি 

এই সময়েব জ্রাস্ত বলতে পার, তবে গব্বিত গণকরূপ মন্তহস্তির কুন্তেখ 

উপবে হোমাকে অধুণ সদৃশ মনে করি । 

ত্রপ্রশ্নাধিকারে ভাস্কব বলিয়াছেন, ববির সমমণ্ডল প্রবেশ সময়ে 
“য় উন্নত কাল জানা গিয়াছে, প্রথমে ভাহাকেই ইষ্ট হ্তি কল্পন! 



৩৯৬ সিগান্ত'শিয়ািণিং 

কবিবে। ইট্টন্বতিকে দ্বাদশ ও পলচা দ্বারা গুণ করিয়া পল কর্ণের 

বাবারা ভাগ করিলে স্কু্ ক্রান্তিজা! হয়। এই ক্রান্তিজ]া হইনে 

চরকাল লাধন কবিয়া, উন্নতকাল ও চব কালের সংস্কারে (উত্তর গোলে 

উদ্নতকালে চবঞ্জা। হীন দক্ষিণে ধন) ইষ্টুতি সাধন করিবে। ইহ। 

দাবা পূর্বানীত ক্রাপ্তিজা,ক গণ এবং কল্পিত ইষ্টহতি দ্বারা ভাগ 

কৰিলে, স্মুটাস ক্রান্তিজ্যা হঙ়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ কৰিলে সু 

করান্তিগ্ধ। হইবে । 

উপপন্তি-- 

সমম গুলে হুর্ধ্য থাকিলে তন্ধ তি ইষ্টছতি। ইহা কর্ণ, সণ কোট, 

অগ্রাতৃঙ্জ। অন্ত ক্ষেত্রে সমশস্কু কর্ণ, কুজ্যোনতদ্বতি কোটি, 

্রান্তক্্যা ভুদ্র। ১৩৪ অথবা ৩৯৯ পাব চিত্র দষ্টবা। 

পক 2১২; তষ্ীতি; লণ। 

টি এই ক্রান্তিজ্াা হইতে চরকাল সাধন কবিবে। উন্নতকাল ও 

চবকালেব সতষ্কাবে পুনঃ পুনঃ তদন্ধ তি সাধন করিয়া! ক্রাস্তিজা সাধিত 

ছইতে পারে। 

ভাস্কর মতে নতঞ্চাল জানা থাকিলে নত কালা ৬ দ্বাৰা গুণ করিলে 

নতকালাংশ হহবে। ভ্রিজা। ও নত কালাংশ জ্যার বগীন্তবকে গল- 

তাঁরবর্গ দ্বারা গুণ করিয়া, তশ্বাব! ১৪৪ দ্বার! গুণিত, ব্যাস!দ্বের 

বকে ভাগ করিবে। তাগফলের সহিত এক যোগ করিয়া, তস্বাণ 



! প্রপাধ্ঠাযও ১৩৯৭ 

ব্যাপারে বর্ীকে ভাগ করিবে । এই জ্ঞাগ ফপেব বর্গমূলই জ্রাস্তিজা। 

হইবে। 

উপপন্তি__ 

ক্রান্তিজা। গ্রমাণ-ক। নহকাল জ্যা-ন। দু্জযা-ছা। 

হৃত্র ₹স্ 

ঙ ১২ ছি ২ সু ২ 

তর-কন্ত্যু। জ্ি-ন্-শু। 

ভ্রিঃশ্ঃঃ ঢা কলা। 

০৭ 

স্ ১০্য চা 
কলা স্-:-71 কলান | 

তরি ঞ্ং 

বাব, সম মণ্ুলে থাকিলে কুজেোন তগ্কতিই কলা । 

২ ২ ২ 
২ হৃ৯(ভ্রি-ক) 

কুত্রেযান তন্বত্তি_ | 
ত্রিং 

হ ২ ০, ভু 

১২: প£: কুজেযোন তদ্ধতি £ ক্রা। 

১ ২ ২ 
২ প১»স্থ১(ত্রি-ক) 
ক- 

১৪৪ ১ 
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ই ৯ 

£ ১ 

১৪৪ ১ভিং ছেদ 

২. ২ 
২ (ভ্রি-ক) 
ক- --। 

ছেদ 

২ ২ ৩১. ২ ২. ৯ 
ক»ছেদ-ত্রি-ক। ক+ছে+ক লত্রি। 

২. ২ 
(ছে+১) কম্সাত্র। 

্ 

ত্র ২ 
সক । ইহার মূল জ্রান্তজা।। 
ছে+১ 

নতকাল ঘটী.৫। নতাংশ-৩০। উন্জবিনী;ত পলঙ্তি। ০1 

নতকাল জা - ১৭১৯। ব্রিজা।- ১৪৩৮ | 

১ 

ক্রি নং» সু -৮৮৩৪৮৮৩। 

২ ১ 

পি ১৮ নুন ২৫১৮৮৮১৪৮৮৩ 5 ২৯১৬২২০৭৫। 

শি 

জরি - ১১৮১৯৮৪৪। 



' শঙীধ্যায় ৩৪৯ 

হ 
১৪৪ ১ ত্রি ০ ১৭০২০৫৭৫৩৬| 

১৭৯২৭৫৭৫৩০5 ৩ 
সা ত১818 1 
২২১৮২২৬৭৫ 

২ ৬ 

১৭1৪০ ₹ ৮18০ ৮ ক শি | 
ঠ ৩ 

ই 

ত্র*৩ 
সস্পপস্্ ৯০১৩৬ ৩৮২ 

২৬ 

ইহাব আসন মুল১১৬৮ কলা। ইহাই জ্রান্তিজ্য।। ইহ! হইতে 

্রান্তি ১৯1৫১০। 

মারতে সমমগুলং প্রবিশতি চ্ছায়। কিলাষ্টাঙ্থুলা 

ষ্টাষ্টামু ঘটামু কুত্র চিদপি স্থানে কদাচিন্দেনে 

অর্কক্রাস্তি্ণং তদা বদি চেদক্ষপ্রভাং তত্র চ 

তরিপ্রশ্নপ্রচুরপ্রপপ্চতুরং মন্যে হদন্যং নহি ॥ ৪১ ॥ 

আট দণ্ড বেলা সদরে, কোনও অজ্ঞাত দিনে, কোনও অঞ্জাত স্থান 

হইতে, স্র্যোব সমমগ্ডুল প্রবেশ সমনে, শঙ্গুব ছায়া ১৩ মঙ্গুল জানির। 

নদ তু'ম দেই স্থানেব পলা ও ক্রান্তিঙ্জ্াা বলিতে পার, তবে 

ত্রপ্রশ্ন বিষয়ঙ্ক নানাবিধ কৌশলে তোমাব নান চতুব আব কাঠাকেও 

মনে কবি না। 
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গ্রথমে উন্নত কাঁলেব জ্যাকে তদ্ধতি কুন করিবে । 

ছাক » 7 ২ ২ 
ছায়া + ১১। 

ছাক £ ১২৫: ত্রিজযাঃ সশ। 

১২৯৮ ব্রিজা 
সপ সত পাশ শ | 

ছাক 

সশ: তদ্ধ'তি ১১: পক। 

তদ্ব,তি ১২ 
পক শু --শাি| 

সশ 

গলকণ হ্টত্তে পলভা৷ সাধন কবিবে। 

পক ঠত পহ সশঃ জ্রাঙ্গযা। 

পসসশ 
ও] 

পক 
ক্রাজ]া _ 

ক্রাস্তিজা। হইতে চবকালাদি আবগত হইয়া যথাথ হচ্ধতি সাধন 
ঝলিবে। 

যত্্র ক্ষিতিজ্য শরসিদ১৪৫ তুল্য 

স্থাৎ তদ্ধ,তিস্তত্বকুরামনংখ্যা ৩১২৫। 

তত্াক্ষতাকৌ গণক প্রচক্ষ 
চেদক্ষজক্ষেত্রবিচক্ষণোইসি ॥ ৪২ ॥ 
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যাদ তুমি অক্ষক্ষেত্রে চতুর ছও তবে কুক্তা 
তদ্ধতি ৩১১৫ কলা জানিয়া পলভ| ও কৃ 

হে গণক!। 

২৪৫ কল! এবং 

(ক্রান্তি) বগ। 

ভাঙ্কর।চারধ্য, ত্র প্শ্নাধিকারে এই প্রশ্নের উদ্ভাবে ব লিয়াছেন, কুক্রাকে 
১৪৪ দ্বাবা গুণ করিয়া তদ্ধ তি ও কুজ্যার অ সর দ্বারা ভাগ করিলে পলছার 
বর্গ হইবে। তাহার মূল পলভা। বু্জ।কে দ্বাদশগুণ কৃরিয়া পলশা! দ্বাব। 
ভাগ কবিলে জ্রান্তিজ্যা হইবে । 

উপপত্তি-- 

পলভালপ। পঠ১২ * ০" বুট 51] * এশজা1| 

১২৯ খুলা 

জা) ৫ 
পি 

পঃ ৯৯: ক্রাজা ££ কুজ্যোন তন্ধ তি। 

১২ ৮্রাজ। ১৪৪ ৯ ঝুগী] 
কুঁজে [ন তষ্ক তি ০ আঞ শিশিশীটি শিট এক ] 

প পখ 

কুন তদ্ধতিতপ- ১২৪১ কুঁজ্যা। 

১১৪ ৮ কুঁভী]। 

পি হু লি শি টি শী 

কুজেো'ন তদ্ধতি 

৮৬ 
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গণত সাধন-- 

+ ১৪৭১/২৪৫ ৩৫২৮৯ 

গল-----+7 7271 অপবর্তনে। 
৩১২৫ -২৪৫ ৮০ 

১৪৯, ১ 

পর়্জ--1 পং৩-। 

& ন্ 

১৯২১২৪৫ ৮২ 

ক্রান্তগ্রা। ------777- ৯৮৪ | 
শি 

্রান্তিজ্যাদমশঙ্কুতদ্ধ তিযুতিং কৃজ্যোনি হা" নীক্ষা যো 

বিংশতাশ্ববদৈমি ভামথপরাং মষটাঙ্কচন্দ্রমি তা. 

বজ্যাগ্রাগনশিক্জিনীযুতিনিনং বেতাক্ষভাং চাপি ত. 

জ্যোতিবিৎকমলাববো ধনবিখো ধান্দে পরং ভাস্করমূ ॥5৩। 

হে গণক! ক্র্যান্তিভা, সমশছ্ু, কুজেগান-তদ্ধতি এই তিনের 

(ঝাগ ৬৭২০1 কুল্সা, অগ্রা। ও জ্রান্তজ।| এ তিনের যোগ ১০৮০ 

জানিয়, যদি তুমি গুর্ধা ও পলভা বলিতে পান, তবে তোমাক 

.ছ্ণতির্কিদরূপ পন্নেব প্রকাশে দ্বিতীয় ভান্দব মানে কবি। 

াস্কব ত্রিপ্রশ্নাধিকারে বণিয়াছেন, কু, অগ্র ও ক্রান্তিঙ্গযাব মৌগ'কে 

১২ দ্বারা ৭ করিয়া ?ুইস্ঠীনে রাধিপে ৷ এক স্থানে ইহাকে জ্রান্তিণ, 

সমশঙ্কুও কুজ্যোনতদ্ধতিব যোগ দ্বাৰা ভাঁগ করিলে পলত| হইবে। 



প্রন্ীধ্যায়ঃ : 

অগ্তগ্থানে পলভ!, পলকর্ণ ও দ্বাশেব যোগ দ্বারা 
ক্রান্তিজা। হইবে । 

৪০৩ 

ভাগ করিলে 

উপপত্তি-_ 

পূর্বে যে বহু প্রকাব অক্ক্ষেত্র খল! হইয়াছে, তাহাবধ যে ক্ষেত্রে ক্লান্তিজা। কোটি, সেইক্ষে্রে কুঙ্জা হজ। থে ক্ষেত্রে সমশঙ্কু কোটি, সঈক্ষেত্রে অশ্াইজ। যে ক্ষেত্রে কুক্ষোনতদ্ধীতি কোটি, সেই ক্ষেত্রে 
গ্ান্তিজা তুঞ্জ। প্রথম কোটিব্নয়েব বোগ। দ্বিতীয় ভূজত্রয়ের যোগ । 
£কাটিব্রয়েব যোগ কেটিত্ব, ভুজত্রয়েষ যোগ শুজন্ব ত্যাগ কবে না | 

এ জন্য অন্ভপাঁত-- 

কোটি যোগ £ ভুল যোগ £ 8১২ 2 পলা | 

ভুজ যোগ * ১২ 

পল 1» | 
"কাটি যোগ 

১৯৬৩০ ৯১২ 
১ ্রশ্নান্তলাবে পলা - ৯৩ ৩। 

৬৭ ০ ং 

পলভ14+পলকর্ণ+১২ সভুজ, কর্ণ ও কোটবৰ যোগ। 

গা] ভগ্জ' আগ্রা কণ. ক্রাাস্তজযা কোট । ইভাদেব যোগ ও ভূজ 
“কাট করণে যোগ । 

বাদ পলভাদি ভুক্জন্্রয় যোগে ১২ কোটি, তবে কুজ্যা্দি ভূজগ্ত্রয় ধোগে 
কান্জা! কোটি পাওয়! যাইবে" 
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৯ 
পলভাস৩২ ] নি । 

4 
১২+৩-১ +১২১₹২৮। 

চি ৮ 

২৮ $ ১২ ১১৯৬০ £ ক্রান্তিজয।। 

১২১৮১৯৬* 

. জ্রান্থিজা। *----- -৮৪০ | 

চে 

্রান্তিজ্যাসমশশ্কু দ্ধ তিযুতিং কুজ্যোনিতাং বীকষ্য যঃ 

পুণ্য বিমহীমিতা মথ পরাং খাত্রাভূমংমিতাম্। 

অগ্রাজ্যানমশস্ৃতদ্ধ তিযুতিং বেত্ক্ষভার্কৌ চ তং 

জ্যোতিধিুকমলাববোধনবিধো বন্দে পরং ভাস্করম্॥ ৪৪ ॥ 

হে গণক! ক্রাতিজ্যা, সমশঙ্কু ও কুজ্যোন তদ্ধৃতি এই তিনের যোগ 

১৪১০। অগ্রা, সমশস্কু ও তদ্ধতির যোগ ১৮০০ জানিয়া, যদি তুমি সূর্য) € 

পল ঞ্লানিতে পা তবে, জে]োতিবিতরূপ পঞ্পেব প্রকাশে তোমাকে 

স্থতীয় ভাস্কর মনে কৰি। 

উপপত্তি-- 

ভাস্কর ভপ্রশ্নাধিকারে ইহার উত্তর বাঁলয়াছেন। তাহার দার মম 

এই । প্রথম রাশিত্রয় যোগে তিনটী কোটির ফেগ। দ্বিতীয় রাশিত্রয় 
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ঘোগে সে দেই অক্ষক্ষেত্রের কর্ণন্রয়ের যোগ। যদি কোটিত্রয় যোগ- 

রূপ কোটিতে কর্ণরয় যোগক্সপ কর্ণ, তবে গ্বাদশে কি? ফল, পলকর্ণ। 

উহা! হইতে পূর্বববৎ ক্রান্তিজা সাধন কবিবে। 

কোটি যোগঃ ক্যোগ ২ £ ১২ £ পলকর্ণ। 

১৮০০ ১৮১২ 

পলকর্ণ - __স্১৫। 

১৪৪০ 

ই] হইতে পলভা ৯। ১৫+১২+৯-৩৩। 

৩৬ 2৯ 2১৮০৭ £ ক্রান্তিজ্যা | 

৯১১৮০৯ 

ক্রান্তিজা। - _---5৪৫5। 
৩৬ 

যত্র ত্রিবর্গেণ মিতা পলাভ। 

তত ভ্রিনাডী প্রমিতং চরং শ্যাঙ। 

যদা তদার্কং যদি বেংসি বিদ্বনৃ 

সাংবসরাণাং প্রবরোহমি নূনম্॥ 8৫ ॥ 

ঠে বিস্বন! যে দেশে পলভা ৯ নব, সে দেশে যে সময়ে চবকাল 

"তন ঘটিকা, পে সময়ে কুর্যা (ক্রাপ্তি) কত? যদি ইহা বলিতে পাব 

হাব নিশ্চয় তুমি জ্যোতির্বিদ,দগেব মধো শ্রেষ্ঠ । 

ত্রিপ্রশ্নাধিকাবে ইহার উত্তরে ভাক্কব বলিঘাছেন, চবকাঁলেব জযাকে 

দ্বাদশ দ্বাবা গুধ করিয়া! *ব্রিজা। দ্বারা ভাগ করিলে ঘে ভাগফল পাও 



৪০৬ দিদ্ধান্তগিয়োমণিং 

যাইবে, ভাহার বর্ষের সহিত পলভাঁব বর্থ যোগ কক্স তাহার বর্গ 

মূল গইবৈ । এই মূল বারা! ধাদণ গুপত চবজ্যাকে ভাগ করিলে জ্রান্ত 

গা হইবে । 

উপপত্তি_ 

ক্রা্ডিজাকক। ১২:পঃ:ক ঃকুজ্যা। 

১ ২ 
প১্ক। 8৫৮ বেরি 

কুজ্যা - কুজ্যা -- - 
১১ ১৪৪ 

চর 

২. ২ ২ 
ছাঞজা।্ব্রি-ক। প্রকাবাস্তবে কুজা| বর্গ সাধন। 

২ চ ২ ১ 

ত্র £চবজা1 ২2 ছাজ্যা ; কু | 

র্ ২ 2 টি ও 

২. চরজ্য/১দ্ভাজ্যাা] টরজা (ব্রিক) 
কুজ্যা - -____--- ৮ 

রিং ত্র" 

২ ২ ৯ ্ ্ ূ র্ 

পক চরজ]া১ত্রি-চব৬]1১৮ ক। 
শিপ পপি দিশপা 

১৪৪ রে 

শি 
০ সিসি স্পা 

২ ২ শু ঙ ২ ২ 3 

পক ত্রিশ ১৪৪ ১ চরক্যা ৮ ভ্রি--১৪৪৮ চরজা%ক। 
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৯ 

২ ১৪৪১ চবর্জী। | 

রর (" 777 0০১৪৪ ৮ চবজা]। 
প্রি 

২ ১৪৪ ৮ চবজা। 
ক ৮ টি --- | . ১২৮ চরজ1 ১৯ 

সা ক হি রা 

১» ১৪৪৮ চবজ্জা 1২ 
ধ 

॥ ৃ ২ 
গাব টনি প+-/ ১২৮ চবা। রি (১৮৮) 

তি 

গরণিভ-সাধ্স _ 

চবকাল ঘটা ৩। .. চবাংশশ১৮। চবজী।-₹ ১০৬২ । 

১০৬২ ৮ ১৭ ১২৭৪৩ 

হভাব বর্ম ১৩৪৩ ইহার সহিত পল্পভা ৯এব বর্গ ৮১ যোগ কবিলে 

৯818৩ হয়। ইহার মুল ৯৪১ ইহা দ্বাবা ১২৭৪৪কে ভাগ কাবলে 

ক্লান্তি ১৩০৯৩৯। 

যাম্যোদক্দমকোণতাঃ কিলকুতাঃ পুনৈনঃ পৃথক সাধনৈ- 
াস্তদ্দিগ্বিবরান্তরান্তরগতা য1 প্রচ্ছকেচ্ছাবশাগ। 
তা একানয়নেন চানয়তি যে মন্যে তমস্টং ভূবি 

জ্যাতিবিদ্ব্দনারবিন্দমুকলপ্রোল্লাদনে ভান্ষরমূ ॥ ৪৬। 



3০৮ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

যাষ্যোবৃত্ত, সমবৃন্ত বা কোণন্বতে হূর্ধা থাকিলে শগ্বুচ্ছায়! সাধনের 

জন্ত পৃর্বাচার্ধাগণ, পৃথক পৃথক্ নিয়ম বিধান করিয়াছেন। যিনি, 
একট নিয়মে তাহাদের ছায়! সাধন করিতে 'পারেন। জো।তিব্বিদগণে 

হ্খরূপ-কমল-কলিকাব বিকাশে তাহাকে পৃথিবীতে অনা ভাঙ্কব' 

মনে করি। 

ভাস্করাচার্যা রপ্রশ্াধিকাবে ইচাব নিম বলিয়াছেন । তাহ! এই 

পলকে ভ্্িজ্ঞা। দ্বারা গুণ কবিয়, যে ঝুত্তেব ছায়া সাধন করিবে, 

সে ত্র দিগঞ্জা ত্বাবা ভাগ কধিবে। ভাগফলকে গলঙ্গা কল্পনা 

কাবয়! অক্ষজা সাধন কবিবে। ক্রাপ্তিঙ্যাকে এই সাধিত অক্ষ! 

দাবা গুণ কিয়! স্বদেণীয় অক্ষক্জ্যা দ্রাব ভাগ কাববে। ভাগফগ 

ই) ক্রাপ্তুজা।। হইঠীক্ষজার ধন এবং হষ্টক্রান্তিাব ধনু দ্বীব' 

মন্তাংশ অবগত হইয়। মধ্যাঙ্ত ছায়াব নায় ছাক়্াসাধন করিবে। ইহাই 

অভীষ্টদিক ছায়া । 

1০ 

ইহার উপপত্তি, গ্রন্থ বিস্তৃতি ভয়ে এ স্তরে কথিত হইল না। গণিতা- 

ধয়ে বর্ণিত হইবে। 

ৃষ্টেষ্টভাং যোইত্র দিগর্কবেদা 

চ্ছায়া্বয়ং বা প্রবিলোকা দিগৃজ্ঞঃ | 

বেত্বা্চভামুদ্ধতদৈ ববেদি- 

দর্দর্র্পপ্রশমে স তাক্ষাঃ॥ 9২ ॥ 



প্রঙ্থীধায়ঃ ৪০৯ 

ভাদ্বরশ্য ভূজয়োঃ সমাশয়ো- 
ব্স্তকর্ণহতয়ে ধর্দস্তরম্। 
এঁকামনা ককুডো? পলপ্রভ। 

জায়তে শ্র্তবিয়োগভাঞজিতম্॥ ৪৮ ॥ 

জ্ঞাতদকেব ইষ্টছায়। ও শুরা (ক্রীস্ত ) জানিয়া, অথবা জ্ঞাতদিকের 

ছায়া দ্ধ জানিয়।, যে পলভা জানিতে পারে, উদ্ধত দৈবজের দর্পরূপ সর্পের 

প্রশমনে তাহাকে গকড় মনে কাব। 

প্রথম ভারাকে দ্বিতায় ছার! কর্ণ দ্বাব! ও দ্বিতার ছাম়াকে প্রথম ছায়া- 

কণদ্বাব1 গুণ কবিনে। ভূজনয় একদিকে ভ্হলে এই গুণফল দ্বয়ের 

অস্যব এবং ভিন্নদিকেব ভহশে যোগ কবিবে। এই ফলকে ছায়। কর্ণ 

য়ে অশ্ব ছ্বাবা ভাগ কবিলে পলভা হইবে । 

উপপান্ত- 

প্রথম ছাঁয়। « গ্রছ। | দ্বিতীয় ছারা দ্বিছ্ধা | 

প্রথম ছাত্াকর্ণ" গ্রক ৷ দ্বিতীয় ছায়াকর্ণ- থিক । 

কর্ণবৃত্তাগ্রা কম । পলভা -প। 

গ্রথন ভূ» গ্রভূ। দ্বিতীয় ভুঙ্গ-ঘিভু। ছা; কর্ণ বুদ্ত পলা ও 

ভুজেব যোগ বা বিয়োগে কর্ণবৃত্তে অগ্রা হয়। তাহাকে রিজ্গা' বুত্তে পবিণত 

কারলে'আগ্র। হয়। উভয় ভুঁজ হইতেই সাধিত অগ্রা সমান । 

প+ প্রহৃ-প্রকম। পনদ্বিভু-দ্বিকম। 

ছাক কম তরি অগ্রা। 



৪১০ সিদ্ধ স্ত'শিরোমণিঃ 

কঅ্ত্রি 

অগ্রা_ শা 

ছাক 

(পল্শপ্রতু)ত্রি (পঠদ্ভি)ত্রি 
শশা 

.- প্রাক দ্বিাক 

পঞজ্রি ৫ ছিছাক + গ্রভ় পি * দ্বিছাক 

_প৯1র গ্র্থাক+দ্বিভু ৮ ত্রি* গর্থাক। 

প(দ্বিছাক _ এছাক ।-ছিভু % প্রাক 7 গ্রভূ ৮ দিছাক। 

ছ্িন্র প্রচ্থাক+ প্রভু * দ্িছাক 
প-----শ্াটটিটিতি। 

('দ্বছ্বাক - প্রচ্থাক ) 

অক্ষাভাং ভরণিং দিশো যুগগতং মাসং তিথিং বাগরং 

যঃ কুপোদ্ধ তব বেস্তি সহসা পৃষ্টো দিগর্কাদিকঘ,। 

ব্ুহীত্যাশড পরৈঃ কথং স কণয়ত্যপ্যোত্বরং বন্তি যো. 
বন্দে তঙ্গরণাবমুষ্য গণকাঃ কে বান সেবাপরাঃ॥ ৪৯ ॥ 

কোনও জ্যোতিব্বিদ্ যেন কুপ হষ্টতে উঠিয়াছেন। তিনি পলভাঃ সা, 

দিগণ্শ, যুগগত বর্ষ, মাদ, তিথি, বার কিছুই জানেন ন1। ইঠাৎ তাই।কে 

দিগ পলাঁদি জিজ্ঞামা করিলে তিনি কিরূপে বলিতে গারিবেন? ইহা 

উত্তব যিনি বলিতে পারেন, আমি তাহার চরণত্বয় বন্দনা কবি। কোন 

গণকই বা তাহার সেবা না করিবে। 



প্রশ্নাধ্যাহঃ ৪১১ 

কেবল গ্রহবেধ দ্বার।ই সকল জানা বায়, হা বলিবাব উদ্দেশেই ভাস্কর, 

এই প্রশ্নে উত্থাপন করিয়াছেন। যন্থ ঘ্বাবা ঞুবের উচ্চ! জানিয়। 
দেশেব অক্ষাংশ জানিবে। ঞব দেখিবা দিক ঠিক করিনে। বেধ দ্বারা 
অওা জানিয়। ক্রান্তি জানিবে। অথবা মধান্ছে কু্যবেধ ত্বার। নতাংশ 
অবগত হইয়া অক্ষাংশ ও নতাংশের সংস্কারে ক্রান্ত জানিবে। ক্রান্তি 
হইতে স্ফুট স্র্ধা জানিবে। স্কুট সুধা হইতে মধ্যম হুর, মধ্যম কুতধয 
হইতে অহর্গণ কল্প গত বর্ষ মানাদি ্গানিবে। 

বংশপ্য মূলং প্রবিলোক্য চাখং ততপান্থরং তশ্যা সমুদ্ছ্য়ং চ। 
যো বেন্তি যষ্ট্যৈব করস্থুয়াসৌ ধীযন্ত্রানেদী বদ কিং ন বেসি ॥৫০। 

উদ্ধস্থস্ত গৃহাপিতি ব্যবহিন্স্যাপাগ্রমাত্রং সখে 
লংশপা প্রঞ্ণসা যপা স্নমে দেশে সমালোকাতে। 

লটরব হণবস্থিতে। বদি বদপাগ্যান্তরং চোচ্ছ,যং 
মনে। যগ্ত্রবিদাং বরিষ্টপদবাঁং যাতো পি খীযন্ত্রবিৎ ॥ ৫১। 

দুরস্থপা ন দুরগদা যদি বাদুষ্টা দৃক্টপা বা 
বংশস্য প্রতিবিন্ি তসা সলিলে দৃর্টাগ্রমাব্রং সখে। 

আইন হমণন্থিতে। যদি বদপান্যান্যরং চোচ্ছয়ং 

তাং মববজ্ঞ এতাক্দিয়জ্ঞঘনুজব্যাজেন মনো ভূবি ॥ ৫১ 7 

মগ্্রা্যায়ে এই সকল প্রশ্নের উত্তব সা্নবিষ্ট হষ্টয়াছে। 

তিগ্রাংশুচজ্ছোৌ কিল সায়নাংশৌ 
চতুদ্ধিরাশী চ বিপাতচন্দ্রঃ। 



১ চি দিদ্ধান্ত-শারামণিঃ 

গৃহাষ্টকং তত্র বাশ পাতং 
ধীবুদ্ধিদং তং যদি বোবুধাষি || ৫৩ | 

যক্তায়নাংশোইংশশত শশী চে. 

দশীতিরর্কে! দ্বিশতী বিপাতঃ। 

চন্্রস্তদানীং বদ পাততমাশ 

বীবৃদ্ধিদ ত্বং যদি বোবুধীযি ॥ ৫২ || 

অসংভনঃ সংভবলক্ষণেইপি 

স্যাৎ সংভবোইসংভবলক্ষাণে কিম্। 

পাতস্য সিদ্গান্তমিহ প্রচ্গ 

চে ক্রান্তিসামো প্রস্থতা মনিন্তে ॥ 6৫ ৫ 

ভাগোনযুন্ত' জিভ ২২৯ মর্কচন্টো 

চে সায়নাধশৌ চ বিপাহ্চন্দ্রঃ | 

ভাঁগদ্বযোনো ভগণ ১১ ২৮ স্তদানী' 

পাতং বদ 8 যদি বোনুধীষি॥ ৫৬। 

যান্তেচগি পাত ক্চিদেষ্য ল্য 

গম্যে ন গণ্যং বদ চিমত্র। 

যত সংভবাসংভববৈপরীত্যং 

সাংষংসরাচার্ষা বিচার্া ুনম ॥৫৭ 1 



প্রশ্নাধ্যায়ঃ ৪১৩ 

এতে প্রশ্না ব্যাথ্যাতা এব । 

সায়ন রবি ৪ রাশি, সায়ন চক্র ২ রাশি, বিপাত চক্র ৮ রাশি। যদি 

তুমি লল্লাচাধ্য প্রণীত, ধীবৃদ্ধিদ নামক তন্ত্র জান, তবে পাত অর্থাৎ 
ক্লান্তি সামা বল। | 

সায়ন $ন্ত্র ১** অংশ, রবি ৮* অংশ, বিপাত চন্দ্র ২৯* অংশ। 
যদি তুম ধীবুদ্ধিদ জান পাত বল। 

যখন বাস্তবিক পাত সংভব, তখন ও কখন কখন রল্লঙ্গতেপাত 

অদস্তব হয়। এইরূপ অলংভব স্থলেও লল্লমতে সংভব কেন হয়? যদি 

ক্রান্তি সামা বিষয়ে তোমার বুদ্ধি প্রসারিত হইয়! থাকে, তবে এই কল 

সম্তবারস্তব স্থলে পাতের সিদ্ধান্ত বল। 

যখন সায়ন রবি বাগ্রাদি ২।২৯', রাশ্াদ সায়ন চন্দ্র ৩।১, বিপাত চক্র 
১১২৮ তখন পাত বল। 

হে গণকবর! ধাবুদ্ধিদ তন্ত্রে কথন গত পাতে ও এষ্য লক্ষণ হয়, 

এব্যপাতে ও গত লক্ষণ হয়। ইহ|কি আশ্ধ্য। এই সম্ভবাঁসস্তবের 

খৈপরীতা কথনের আপনার! বিচার করুন। এই সকলের উত্তর 
গণিতাধ্যায়ে পাতাধিকারে বর্ণিত আছে। 

ইদানীং লিঙ্বান্ত গ্রথন কাল মাহ _ 

রসগুণপূর্ণমহী ১০৩৬ সমশকসময়েইভবন্মমোৎপত্তিঃ। 

রসগুণবার্ষেণ ময়] গিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ ৫৮ ॥ 

১০৩৬ শকান্দে আমার জন্ম । ৩৬ বংসর বয়সে আমি এই সিদ্ধান্ত 

'শবোনাণ রচন! কাবলাম। 



৪১৪ সিদ্ধান্ত-শিরোম ণিঃ 

ইংদানীং বিশবজ্জনানুনয়াদনৌদ্ধতা-প্রতিপাদন-ছ্বারেণাত্বন£ প্রাগল্ভ্ং 

্রারথ়াহ- 2 

 গসিতনবদ্ধসংদর্ভোহদন্তদর্ভগ্রধীমত)। 

মী উচিতোহমুচিতো। যন্মে ধাষ্টং তত ক্ষম্যতাঁং বিদঃ ॥ ৫৯ || 

গণিত্বন্ধম্ত সংদর্ভো নান বচনাবিশেষঃ । অনাবদন্র-দর্ডাগ্র ধামত- 

এবোচিত:। যৃর-প্রদ্রেশাহপবি বান পুষ্টান দীর্ঘাণ দর্ভপত্জা৭- 

অসাবদভ্র-র্ ভ্তপ্তগ্রং.যথ| তাক্ষং তথা যন্ত মত স্তাক্ষ। অভেস্ত মপি 

গ্রমেরং ভিত্বাস্তঃ প্রবণঠি তথাবিধ্ত গণিতত্বন্ধ-গ্রব্ধ উাচতঃ। অঠ- 

চিঠো মে তথাপি কৃতঃ। তদ্ধাষ্টাং হে বিদ্ধজ্না গণকাঃ ক্ষমাতাম্। 

কুশাগ্র বুদ্ধি গণক দিগেরই গাণত স্বঙ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ বচন উচিত। 

স্ৃতবাং আমার এই গ্রন্থ বচন অনুচিত । হে পঞ্ডিতগণ আমার বৃষ্টত 

ক্ষমা করুন 

ঈদানীমাগ্ঘ দৃষণাপরাধং পবিহবন্লাহ_ 

থে বৃদ্ধা লঘবোহপি যেহন্্র গণকা বন্ধাপ্লিং বচি তান 

কষল্তব্যং মম তৈম'য়া যদধুন। পূরেনাক্তয়ো দষিভাঃ। 

ক্ঠব্যেস্কুটবাপনা প্রকথনে পৃনেবাক্তিবিখাদিনাং 

তততদ্দ ষণমন্তরেণ নিতরাং নাস্তি প্রতীতির্যতঃ | ৬০ ॥ 

স্ষ্টার্থম্। 

আমি অঞ্জল বদ্ধ বিয়া, ছোট বড় সকল জোতিবিদ্ গণেব নিকট 

এন প্রার্থনা! কররিতোছি যে, পৃন্বাচার্াগণের মতেব বোধ গ্রারর্শন জন্য 



প্রশ্নীগ্যায়ঃ ৪১৫ 

আমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন। যে হেতু তাহাদের 

দোষ ন| দেখাঈয়! নবান উপপত্তি বলিলে পূর্ঘ মতে বিশ্বাদি গ্যোতিবিদ 
গণেব প্রতীতি জন্মিবে না। 

হাসা দহাকুলাচলাশ্রি হপুরে ভ্রেবিগ্ঘবিদ্জ্জনে 

নানালজ্জনধান্সি বিজ্জডবিড়ে শাপ্িস্যগোত্রো দ্বিজঃ। 

শ্োতন্মার্তবিচারমারচ হরো। নিঃশেষবিদ্যানিধিঃ 

সাধুনামবধিমহেশ্বরক হী দৈবজ্দড়ামণশিঃ ॥ ৬১ ॥ 

তজ্জস্তচ্চরণারবিন্দযুগল প্রাপ্ত প্রসাদ; শ্ুধা- 

মুগ্ধোদ্বোধকরং বিদগ্ধগণকপ্রীতিপদং প্র্ুটম। 

এতদ্ ব্যক্তনহুক্তিযুক্তিবভূলং হেলাবগম্যং বিদাং 

স্ধান্তগ্রাথনং কুবুদ্ধিনথনং চক্রে কবিপাক্করঃ || ৬২ ॥ 

কেচিও পিপঠিষস্তোনং প্রশ্নাধাযং হি কেবলম্। 

তদর্থং লিখিতা অত্র প্রম্নাঃ প্রাগ গদি অপি ॥ ৬১। 

প্শ্নানমুন্ প্রপঠতো গণকম্ত গোল 
কন্দোল্পমতসরলধুক্তিশত প্রবালৈঃ। 

প্রা্মোন্তরার্থপরিচিন্তনবারিমিক্ত 

মূলামল| মতিলতা নমুপৈতি বৃদ্ধিম্॥ ৬৪ ॥ 
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স্পষ্টুর্থম্। 

ইতি শ্রীমহেশ্বরোপাধ্যায় সুত-ভাস্করা চার্য-বির চিতে জিন্ধান্ত-শিবোমণি- 

বাঙনা-ভাষ্যে মিতা্রে গোলাধ্যায়; সমাগুঃ | 

অন্র গোলাধ্যায়ে গ্রন্থ নংখ্যা ১১০০। 

সহ পর্বতের সমীপে, বেদ বিদ্ ও সঙ্জনগথের নিবাস, বিজ্ঞ 

বিড় (বিজাপুর) নামক স্থানে শািল্য-গোতরীয় ব্রাদ্ষণ, বেদ ও 

সৃতি শাস্ত্রের বিচার়ে চতুর, নানা বিঘ্যার আকর, সাধু শ্রেষ্ট, কৃতী, 

দৈবজ্ঞচুড়ামণি, মহেম্বরউপাধ্যায় বাস করিতেন । তাহার পুত্র, তাহারই 

চরণ প্রসাদে লব্ধ বিছ্ঃ কৰি তান্বর স্থবোধও মুঢগণের বোধ দায়ক, 

পঞ্িতদিগের সন্তোষগ্রদ, নুব্যক্ত, শ্ধুক্তক বাক্য বছুল, পণ্ডিত, 

গণের সহঞ্জ বোধ্য, কুবুদ্ধি বিনাশক এই সিদ্ধান্তগ্রস্থ প্রগচন 

করিয়াছেন। 

কেছ কেহ এই গ্রন্থের কেবল প্রশ্নাধযায়ট পাঠ করে, এগ পুর্ব 

কথত প্রশ্নও প্রশ্নাধ্যায়ে কথিত &ইয়াছে। 

এই সকল প্রশ্ন পাঠকারি গণকের গোলকূপকন্দে শোভমান, লবল 

যু্তরূপ পল্পবন্ধারা, প্রো তর-বিষয-পরিচিন্তনরূপ জল-সিক্ত-মুল।- নদ 

বুদ্ধি রূপালত। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হষ্টবে। 

গোলাধ্যায় সমাপ্ত। 



অথ জ্যোত্পত্তিঃ| 

আার্ধ্যাণাং পদবীং জ্যোতুপক্য। জ্ঞাতয়। যতো যাতি। 

বিবিধাং বিদগ্ধগণকপ্রীত্যৈ তাং ভাঙ্করো বক্তি ॥ ১ 

ইঞ্টাঙ্গুলব্যাসদলেন রৃত্তং কাযা দিগস্কং ভলবাঙ্কিতং চ। 
জ্যাসংখ্যয়াপ্ত। নবতের্লবা যে তদাগ্ভজীব! ধন্ুরেতদ্দেব 1২ ॥ 

দিত্র্যাদিনিঘ্বং তদনন্তরাণাং চাপে তু দহ্বোভয়তো দিগন্কাৎ। 
জ্রেয়ং ভ গ্রদ্ধয়বন্ধরঘ্ো -রদ্ধং জ্যকাদ্ধং নিখিলানি চৈবম্ ॥৩॥ 

 অথান্থথা ব৷ গণিতেন বচ্মিজ্যাদ্ধীনি তান্যেব পরিস্ফুটানি। 
তিজ্যাকৃতির্দোগু ণবর্গহীনা মূলং তদীয়ং খলু কোটিজীব| ॥৪ ॥ 

দৌঃকোটিজীবারহিতে ত্রিভজ্যে 
তচ্ছেষকে কোটিভুজোত্ক্রমজ্যে । 

জযাচাপমধ্যে খলু যোহত্র বাগঃ 

সৈবোত্ক্রমজয। স্থধিয়ীত্র বেদ্যা ॥ ৫ ॥ 

ত্রিজ্যাদ্ধং রাশিজা। তৎকোটিজ্য। চ ষষ্টিভাগানাম্। 

ত্রিজ্যাবর্গাদ্ধপদং শরব্দোংশজ্যক! ভবতি ॥ ৬॥ 
৭ 
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তরিজ্যাকৃতীযুঘাতাৎ ব্রিজ্য|কৃতিবর্গপঞ্চঘাতন্যা | 

মূলোনাদষ্টহৃতা-শ্মুলং ফটব্রিংশদংশজ্য। ॥ ৭ || 

গজহয়গজেঘু ৫৮৭৮ নিস্সী তরিভজীব। 

বাযুতেন ১০০০০ সংভক্তা। 

ষট্ত্রিংশদংশজীবা। ততকোটিজা! কৃতেষুণাম ॥ ৮ ॥ 

ত্রিজ্যাকৃতীযুঘাতাম্মুলং ভিজ্যোনিতং চতুর্ভক্তম | 
অষ্টাদশতাগানাং জীবা স্পষ্ট ভবত্যেবম্॥ ৯ ॥ 

ক্রমোতুক্রমজ্যাকতিযোগমূলাদ্-দলং তদদ্ধীংশকশিল্লিনী শ্যাৎ। 
ত্রিজ্যোতক্রমজ্যানিহতেদ লশ্কা নূলং তদদ্ধাংশকশিঞ্জিনী বা ॥১০। 

তক্ঠাঃ পুনস্তদ্দল ভাগকানাং কোটেশ্চ কোটুংশ দলশ্য চৈবম্। 
অন্যজ্যকাসাধনমুক্তমেবং পূর্ৈবঃ প্রণক্ষেহথবিশিষ$ম ম্মাৎ ॥১১॥ 

ব্রিজ্যাভূজজ্যাহতিহীনযুক্ে ত্রিজ্যাকতীত দ্দলয়োঃ পদে স্তঃ। 
ভুঁজোনযুক্তত্রিভখগুয়োন্জ্যে কোটিং ভূজজ্যাং পরিকল্পয চৈবম্॥১২॥ 

যদ্দোর্জায়োরন্তরমিষ্টরোর্যৎ কোটিজ্যয়োস্তৎ কৃতিযোগমূলন্। 

দলীকৃতং শ্যাদ্ভূজয়ো বিরোগখপুস্য জীবৈব মনেকধা না ৪১৩॥ 

দোঠুকোটিজীবাবিবরস্য বর্গো দলীকুতস্তমা পদেন তৃহ্যা।। 
স্যাৎকোটি বাহ্বোবিবরাদ্বজীবা বক্ষ্যেগ মূলগ্রহণং বিসাপি ॥১৪॥ 



জ্যোৎপত্তিঃ ১১৯ 

দোজ্য।কৃতিব্যাসদলাদ্বভক্তা লন্ধত্রিমৌেদ্যাধিবরেণ তুল্য । 
দোঃকোটিভাগান্তরশিঞ্জিনী সা। জ্জযাদ্ধানিবা কানি চিদেবমত্র ॥১৫। 

স্বগোষুষড়ংশেন ৬৫৬৯ বরজিতা। ভূজশিষ্জিনী। 

কোটিজ্য। দশভিঃ ক্ষু্রা ভ্রিসপ্রেষু ৫৭৩বিভাজিতা 1 ১৬ ॥ 

তদৈক্যমগ্রজীবা স্যাদন্তরং পূর্ববশিঞ্জিনী | 

প্রথমজযা ভবেদেবং ঘি রন্যাস্তত স্ততঃ॥ ১৭॥ 

ব্যাসাদ্ধেিষ্টগুণান্ধাগ্রিতুল্ে স্থার্নবতিাকাঃ। 

কোটিজীবা শতাভ্যস্তা গোদঅতিথিভাজিতা ॥ ১৮ ॥ 

দোর্জয| সাদ্র্যঙবেদাংশহীনা তদযোগনংমিত]। 

তদগ্রজ্যা তয়োশ্চাপি বিবরং পূর্ববশির্ধিনী ॥ ১৯॥ 

তত্বদস! নগাথাশানা এবমজাদ্যশিলগিনী। 

জ্যাপরংপরট়ৈনং বা চত্নবিংশতিমোরববিকাঃ ॥ ২০ ॥ 

চাপয়োরিষ্টয়োদোজোঁ মিথ; কোটিজ্যকাহতে। 

ব্রিজ্যাভক্তে ভয়োরৈক্যং তক্চাপৈক্যস্য দোর্জকা2 1২১ ॥ 

চাপান্তবসা জীব! স্যাৎ তয়োবস্থরসংশিতা | 

অন্যজ্যাসাধনে সম্যগিয়ং জাযাভাবানাদিতা ॥ ২২। 

সমামভাবনা ঢৈক। তথান্যান্তরভাব্না। 

আদ্যগ্যা চাপভ্যগানাং প্রতিভাগগাকাবিধি; ॥ ১৩॥ 



৪২০ সিদ্ধান্ত-শিরোমণিঃ 

যা জ্যামুপাভতঃ সেট ব্যাসার্জে পরিণাম্যতে। 

আইদ্যদোঃকোটিজীবাভ্যামেবং কাঁধ্যা ততো মুহুঃ॥ ২৪ ॥ 

ভাঁবনাস্থযন্তদগ্রজ্য। ইঞ্টে ব্যাসদলে ম্ফুটাঃ। 
স্থলং জ্যানয়নং পাট্যামিহ তম্নোদিতং ময়া) ২৫ ॥ 

ইতি জ্যোতপত্তিঃ। 

উক্তা সংক্ষেপতঃ পূর্ববং জ্যোতপঞ্তি; তুগম। চ সা। 

সবিশেষাধুনা তত্র বিশেষাদবিবুণোম্যতঃ ॥ ১॥ 

তত্র তাবদীচার্যাণাং পদবী মিত্যাি গ্লোকপঞ্চকং সগমম্। 

অত্র গণিতেন জ্যাজ্তানাথং যুলভূত-জ্যাচতুক্ধ দিদ্ধ প্রকার মেঝ! 

ততগ্রাকারো হি বীঞ্জগণিত ক্রিয়য়া। ভ্রিজা্ধং রাশিজ্যেতাদি। 

ত্রিজ্যার্দেন ১৭১৯ তুলা। ত্রিংশদংশানাং জা! ভবতি। তন্তাঃ কোটিজা। 

ষ্টিতাগানাম। ত্রিজ।-বর্গার্দ-পদং পঞ্চচতারিংশদংশানাং ৪৫ ভ]। 

তবভি। 

অথ ত্রিজ্ঞা। বর্গীং পঞ্চগুণাৎ ব্রিজ্যা-কতি-ব-পঞ্চবাতস্য মূলেন 

হীনাদষ্ট ৮ হতাৎ পদং যট্ত্রিংশদংশ[নাং জ্যা। 

অথবা! গ্-হয়-গজেষু ৫৮৭৮ নি্রী ত্রিজ্যাযুতেন ১০০০০ ভজ্ঞা ফট, 

ভ্রিশদংশানাং জ্যা স্তাং। ইতি গণিত লাঘবম। ভংকোটিজ্যার্থাং 

চতুষ্পঞ্চাশদংশানাং জ্যা। 



জ্যেৎপত্তিঃ ৪২১ 

তথা ব্রিজ্যাবর্স্ত পঞ্চগুণস্ত মুলং ত্রিঞ্যাহীনং চতুর্ভক্তং-সদষ্টাদশ- 

ভাগানাং জ্যা ভবতি। তৎকোটিক্র্যার্থাৎ দ্বিসপ্ততি-ভাগানাম্। 

অতোহইঘ্থা সাধনমাহ। ক্রমোতক্রমজ্যেত্যাদি। কোটিজ্যো না 

ভ্রজ্য। ভুজস্যোংক্রমঞ্জা ভ্তাৎ্। তুজপ্গোন। ত্রিজ্য। কোট্যুক্রমজ্া 

স্যাৎ। ভূঞ্জক্রনজেযোতক্রমন্্ায়োশ্চ বর্গযেগপদদলং ভুঙাং শানামদ্ধস্ত 

জ] সাঁং। অথব ঝ্িজ্যোংক্রমজা| ঘাতক দলমত মুলং তদর্ধকাংশ 

শিঞ্চিনী শ্ত/দিতি ক্রিয়া লাঘবম্। 

এব মুংপন্নজ্যারা অপি কোটিজা। মা তংকোটিভাগানাম্। ততঃ 

পুনবেব মন্যান্তদ্ধাংশকজ)] মাধ্যাঃ। . কোটেশ্চৈবমন্তাঃ॥  তদ্ 

যথ]। যত্র চতুবিংশতিঞ্া স্তত্র তরিজার্ধ মষ্টমং ৮ জ্যার্দমূ। তৎ কোটি" 
জ্যাতু যোড়ণম্ ১৩। শব বেদাংশ জ্যা দ্বাদশম্ ১২। অথাষ্টমাতৎ তদ- 

দ্ধাংশ প্রকাবেণ চতুর্থম ৪। তৎকোটি জা বিংশম্ ২*। এবং চতুর্থাদ- 
ক্ষিতীরম্ ২1 দ্বার্বংশং চ ২২। ছিউ,াদাগ্ং ১। এয়োবিশং চ ২৩। 

বিংশতিতমাদ দশমং ১০ চত্ুদশিং চ ১৪। দশমাৎ পঞ্চমং ৫। একোন- 
বিংশং চ। ১৯) দ্বাবিংখাদেকাদশং ১১। এয়োদশং চ১৩। চতুর্দশাৎ 

সপ্তমং ৭। সপ্তদশং চ১৭। অথ দ্বাদশাৎ ষষ্ঠ ৬ মষ্টাদশং চ ১৮। 

ঘষ্টাৎ ৬ তৃতীয় ৩ মেকবিংশং চ ২১। অষ্টাপশাননবমং ৯। পঞ্চ, 

দণং চট ১৫| ব্রিজ্যা চতুবিংশ মিতি এবং কিল পুর্বৈরন্যজ্যা সাধন 

মুঞ্তম্। 

ইদানীং বিনাপুযুৎক্রমজায়াভিনব-প্রকাবেণাহ।  ত্রিজ্যাভুজজ্যা- 

হতীত্যাদি। ত্রিঞ্জ]! ভূজজ্্যা ঘাতেন ত্রিজ্যাকৃতি রেকত্রোনান্ত্র ঘুতা। 

তে চার্িতে। উয়োমুলে। আগছং ভুজোনং খাঙ্কাংশানাং দলম্য জযা। 



৪২২ দিদ্ধান্ত-শিরোমণিও 

দ্বিতারং ভুজাঢ়া থাঙ্গাংশানাং দপগ্ত। এব মতোহপান্তাঃ। তদ্ বথ।। 

অষ্টমাৎ যোডশং ১৬ জাদ্ম | যোড়শাং চতুর্ঘং ৪ বিংশং চ ২০ চতুর্থান্শ- 

মং ১০ চতু্শিং চ১৪| এবং স্লাণাপি। | 

প্রকারান্তব মাহই। যদদৌজাখোবন্তব মিভাারি। ইঞ্ট-দেোজ্াযোর্ধা- 

দস্তর' কোটিজারোম্চ যন্তরো বর্গৈকা মলস্ত দহং ভুঁজযো বন্তবাদ্বম্ত জা 

' ভৰ্তি। এন মন্ঠয়োবগ্ঠান্টাঃ | ঘটৈকা কিল চতুর্থী ৪1 ভন্াষ্টমী ৮ 
দোর্জ)। তত্যাং দ্বিতীয়! ২ সিধাতি। ছিতব। চতুথীভ্যাং প্রথমে ১ 

তাদি। 

তথা দোঃকোটিজায়ো বন্তব-নর্গ-দল্লঠ হুলং দৌঃকোটি-ভীগান্থ: 

রাষ্ধন্ত জ্যা স্যাৎ। বথাষ্টমা ৮ দৌজ্য।। ধৌড়শী ১৬ কোটিজা|।। ভাভ্যাং 

চতুর্গী ৪ স্ত(দিতাদি। 

অথ মুল গ্রহণ ক্রিয়রা বিনাপি দো:কোটি-ছাগান্তব-জানয়ুন মাচ । 

দোজ্রা-কুৃতিবিতাাদি। দোর্জ্যাবন্তিজযাদ্ধেন ভক্তঃ। তস্য ঝিজামাশ্চ 

বিবরং দোঃ কোট্ন্তবন্ত জা স্তাং। কানিচিদেব মত্র জ্যা্ধীনি 

সাধ্যানি। তদ্যথা। ত্র কিল ত্রিংণ জ্যান্ধীনি তত্র ত্রিজ্যাদ্ধং দশমম 

১০। তৎ কোটি জ্যা বিংশতিতমম্ ২০।  শবব্দাংশজ্যা! গঞ্চদশম্ 

১৫। ষটুজ্রিংশ দংশ জ্যা দ্বাদণমূ ১২। ভংকোর্টগা অষ্টাদশং ১৮ 

জ্যার্ম। তষ্টাদশভাগনাং জম্ম ৬। তংকোটিজা। চতুপিংশ 

২৪ মিতি। ক্রমোংক্রমজা! কৃতি যোগ মুলা দিভাদিনা পূর্বোক্ত-প্রকা, 

রেণ দশমাৎ পঞ্চমম্ ৫1 তংকোটিজা। পঞ্চবিংশম্ ২৫। এবং দ্বাদশাং 

ষ্টং ৬ চতুবিংশং ২৪ চ। যষ্ঠাৎ তৃতীয়ং ৩ সপ্তবিংশং ২৭ চ। আষ্টানশা- 

ক্ববম ৯ মেকবিংশং ২১ চ। এতান্তেবানেন প্রকাবে« দিধান্তি নান্তানি। 



জ্যোগুপত্তিঃ ৪২৩ 

অত উক্তং কানি চিদেব মজেতি। যদ দোর্জায়ো বন্তব মিতাদি 

প্রকাবেণ। অতোহন্র পঞ্চম ৫ মেকা দোঁঞজা নবম ৯ মন্যা! আত্যাং 

যদ দোক্গায়ো বন্তব মিহাদিনা প্রকাবেণ ভূগ্গয়োবস্তবারদীস্ত জ্যোৎপদ্ভতে। 

তচ্চ দ্রিতীয়ং ২ জ্যাদ্ধম।  তৎকেটিগ্যাষ্টাবংশম্ ২৮। আভ্যাং 
ক্রমোত ক্রমঞ্জা-রুতি-যোগ মূলদলমিভাদি প্রকাবেণছ্যাং ১চতুদশিং ১৪ চ। 

এব্ মন্যা শ্চতুদশ সিধান্তি। 

অথজ্াা ভাবনা । সাঁচ দ্বেধা। একা সমান-ভাবনা | অন্যান্তর- 

ভাবনা । তদর্থ মা । স্বগোঙ্গেযু-ষড়ংশেনেত্যাদি । যন্ত্র কিল বন্ু- 

নিবেদাগ্নি ৩৪৩৮ তুলা ত্রিঙ্গ্আা ননতিশ্চ জ্যাদ্ধানি তত্র তাঁবদুচ্যতে। 

তত্র মূল ভূত জানাং মধ্যে কাচনেষ্টা ভূজঙ্জযা তৎকোটিজা। চ পৃথক্ 

স্থাপাঁ। ভুজজা! স্ব-নব-ষড়িযুবস ৬৫৬৯ নিভাগেন বহিতা-কার্ধ্যা। 

কোটিজা তু দশগুণ ত্রিসপ্তপঞ্চভি ৫৭৩ ভাজা। তয়ো রৈকাং 

তদগ্রজ্া! । অভ্তবং পুব্বজ্যা স্তাঁং। যথা ত্রিজার্দং ত্রিংশৎসংখ্যকং 

জ্যাম ৩০। ততঃ সমাস-ভাবনকৈকত্তিংশৎ সংপাষ্ ৩১ তম্মাৎ 

দবাত্রিংশৎ সংখাদিতাদি। অন্তবভাবনয়ান্থেকোন-ত্রিংশ ২৯ মষ্টাবিংশ 

২৮ মিতযাদি। পূর্ণ দোজযাং কোটিজ্যাং ত্রিজ্যাং চ প্রকল্প প্রথমং 
১ খণ্ড মেবং হষ্টিঃ ৬০ স্তাৎ। 

অথ বদি সৈব ত্রিজ] চতুবিশতি জার্ধীনি তদর্থমাহক। কোটিজীবা 

শতাভান্তেত্যাদি। অক্াপি ত্রিজ্যাদ্ধ মষ্টমং ৮ জ্গাদ্ং স। ভুজজ্য|। 

যোড়শং কোটিঞ্জয সা কোটিজা| শতগুগা গো-দূতঅ-তিথি ১৫২৯ ভাঁজিতা। 

যা তু দোজ্যা সা তু নিজেন সপ্তাঙ্গ তেদোংশেন ৪৬৭ হীনা কাধ্যা। যদি 

তয়ে। রৈক্যং ক্রি্তে তদা নবমং ৯ জার্ধং ভবতি। যগ্থান্তরং তদ| সপ্তষনং 

ষ 
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৭ ম্তাং। এবং সমান-ভাবনয়া নবমাদ্দশমং ১* দশমাদেকাদশ ১১ 

মিত্যাদি। অথান্তব ভাবনয়া সপ্তমাৎ যষ্ঠং ৬ ষষ্ঠাৎ পঞ্চম € মিত্যাদি। 
এবং প্রথমং ১ সপ্তাংশোন তন্ব-দক-মিতং ভনতি। অথবা পূর্ণং * দোর্জ।া- 

ভ্রিজ্যাং চ কোটিজ্যাং প্রকল্য সাধাতে। তথাপি তদেব। তত: 

সমাস ভাধনয়! দ্বিতীয়াদীন্ত খিলানি ভবস্তি। অথ ত্রিজ্জ্যাং দোর্জণাং 

প্রকল্না পূর্ণ, কোটিজ্যাং চ প্রকল্পাসাধ্যতে তদা ভ্ত্রয়োবিংশ ২৩ মুৎপদ্যতে 
তচ্মাদস্তর ভাবনয়া দ্বাবি'শম২২। ততোইপ্যেক বিংশম্। এব মখিলা 
স্পি নি্প গ্যান্তে। 

অথ ভাবনামাহ। চাপয়োবিষ্টয়ো গিত্যাদি ! ইঞ্য়ে শ্চাপয়ে ধো 

দোজ্ে তে কশ্তৃমৌ স্থাপো। তয়ো ব্ধস্তাং কোটিগো চ। ততঃ 
প্রথম কোটিজ্যা দ্বিতীয়দৌজায়। গুণা। ততো দ্বিতীয়কোটিগ্জ। 
প্রথমদোজ্যাগ্ুণ|| ত্বে অপি ক্রিজায়া ভাঁজ্যে। ফলয়োঃ সমাস- 

শ্চাপৈক্যতৃজন্ত জ্যা ভবভি। অস্তবং চাপান্তরস্ত জ্যা ভবতি। ইয়ং 

দিদ্ধ জ্যাতোইন্ঘ জ্যাসাধনে ভাবনা । তদ্ যথা তুলা ভাঁবনয়া প্রথম 

জ্যান্ত প্রথমজ্যার্ডেন সহ সমাস ভাবনয়া দ্বিতীয়ম্ ২ দ্বিতীয়ন্ত দ্বিতীয়ে- 

নৈবং চতুর্থ ৪ মিত্]াদি। অথাতুলাভাবনায়া-দ্বিতীয় তৃতীয়য়োঃ সমাস 

ভাবনয়া পঞ্চমম্ ৫। অন্তব ভাবনয়! প্রথমং ১ স্তাদিত্যাদি। 

অথেষ্ট-ব্যাসার্ধে জ্যাঙ্জানার্থমাহ। আছ্জয-চাপ-ভাগানা 'মিভাদি। 

যাবন্তিরংশৈ রেকা জ্যা লভ্যতে ত আদ্যঙ্গা চাপাংশাঃ। প্রতিভা গজাকা- 

বিধিরিতি। ত্রিসপ্ত-পঞ্চভি ৫৭৩ ভরক্তেতযাদিনা প্রাধক্ত প্রকারেণৈ ক- 

ভাগন্ত জ্যামানীয় তদ্ভাবনাতে। ভাগথয়ট্তৈবং তেষাং ভাগানাং জ]। 

সাধা। সাভীষ্ট-্রজায়া হতা বশ্বনলাব্ি-বাহ্ছভি ৩৪৩৮ ভর্তা প্রথম ছ) 
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স্যাং। ত্াস্তপৈবসহ ভাবনয়৷ দ্বিতীয়াগ্াঃ সিধ্যস্তি। ইতি জোৎ্পত্তি 
বাসনা । 

সমাপ্তোইরং সিদ্ধান্তশিরোমণিবণসনা ভাষ্যসহিতঃ| 

জ্যোতির্বিদ্গণ ক্ষ্যোৎপত্তি জানিলে “আচাধ্য” এই পদবী প্রাপ্ত হ়। 
এজন্ ভাস্কর, নিপুণ গণকদ্দিগেব সন্তোষবিধানার্থ নানাপ্রকারে ঞক্োোংপত্তি 

বলিতেছেন। 

ইষ্টানুল প্রমাণ ব্যাসাদ্ধ লই! একটা বুন্ত অঙ্কিত করিবে। তাহাতে 

পৃববাদিপিকৃ এবং ৩৬০ অংশ চিছিত কবিয়! ৯* অংশে যত জ্যা সংগা 

কবিবাব ইচ্ছা, ৯০কে তত সংখ্যা দ্বারা ভাগ কৰিলে, ভাগফল প্রথম ধনুঃ 

থণ্ডেব তুল্যই তাহাব জ্য। হইবে। 

প্রথম ধন্থুঃখণ্ডে দ্বিগুণ ভ্রগুগাদি চাপ, দিগঙ্িত বিন্দু হইতে উভয় 

দিকে [চহিত করিয়া, চাপে অগ্রদ্ধয় রজ্জু দ্বাবা সংঘুন্ত করিবে। এই 

বও্্বব ( পূর্ণজ্যার ) অদ্দাষ্ট একদিকের চাপের জ্যার্দ, ইহাই সর্বত্র জা 

নামে অভিহিত। 

অন্ঠ প্রকারে স্পষ্টভাবে গণিত ঘ্র| জ্যান্ধ সাধনের উপায় বলিতেছি। 

্রিগ্যার বর্গ হইতে তুজজ্যার বর্গ বিয়োগ কিয়! তাহার মুল লহলে 

কোটিজ) হইবে । 

বিজ] ছইতে ভুজজ্যা বিয়োগ করিলে যাহা শেষ থাকে, তাহা 
কোটির উৎক্রমঞ্জ) এবং কোটিজ্যা বিয়োগ করিলে যাহ! শেষ থাকে, 
তাহা ভুজের উত্ক্রমঞ্্যা। জ্যা ও চাপের মধ্যে বাণরূপ থগুই 

উতক্রমজ]া | 

ত্রিজ্যার অদ্ধেক এক বাশির জ]া তাহাই ৬৭ অংশের কোটিস্ব্যা। 
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ব্রার বর্গেব অর্ধেকের মূল লইলে ৪৫ অংশের ছা হয়| 
্রিজ্যার বর্গেব বর্গকে পাঁচগ্ুণ কবিয়া, তাহাব মুল লইবে, এই মুল, 

ত্রিজ]ার বর্গেব পাঁচগুণ হইতে বিয়োগ কবিয়া, তাহাকে ৮ দ্বাবা ভাগ 

করিলে ৩৬ অংশের জ্য হষ্টবে। 

ত্রিজ্যাকে ৫৮৭৮ দ্বাব! গুণ এবং ১০০০০ অযুত ভ্বারা ভাগ কবিলে 

অগ্ঠগ্রকাবে ৩৬ অংশের জ]। হয় ইহার কোটিজ্যা ৫৪ অংশের জা। 

ব্রিঙ্গার বর্গকে গাচগুণ করিয়া তাার যূল লইবে, ইহা হইতে 

ত্রিজা। বিয়োগ কবিয়া শেষকে ৭ দ্বাব। ভাগ কবিলে ১৮ অংশের 

জযা হইবে। 

ক্রমজাব বণের্ব সঞ্লুত উতক্রদজাব বর্গ যোগ কিয়া, তাঁহাব মুল 

লইবে। এই মূলেব অন্ধ, চাপের অদ্ধাংশের জা । 

অথনা ত্রিক্না এবং উংকরমজ্যাব গুণফলেব অদ্দেকেব মুল, চাপাঙ্গের 

ভ্যা হইবে। 

অর্দাংশ জ্যা হইতে পুণরার অদ্ধীতশ জা সাধন কর! ঘায়। 

কোটিজ। হইতে কোটিবও অর্দাংণ জ্য| সাধন কবা যায়। ইষ্টজ্যা 

ইইতে অন্যঙ্গ)। সাধনের উপায় বলিনেছি। 

ভ্রিজ 1 ও ভূজঙ্যাব গুণ ফল, টিজার বর্গেব সহিত এক স্কানে যোগ 

অন্বান্থানে বিয়োগ করিবে। ইহাদের অর্ধেকের মুল, যথাক্রমে ভুজোন ব। 

ভুজবুত্ত নবতাংশেব অর্দেকেব জ]| হইনে। তভৃজজ্যা স্থানে কোটি- 
জা। কল্পনা করিয়, এই প্রকারে তুঞজোন-যুক্ত নবতাংশের অর্ধেকের 

কোটি! হইবে। 

অভিলধিত দুইটা ভু্জের জবার অন্তরের বর্গের দহিত, সেই ছুই ভূজেব 
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কোটিজ্যাব অন্তবেব বর্গ যৌগ কবিয়। তাঁগাব মূল লইবে। ইহার 

অর্ধাহ সেই ছুই ভূজেব অন্তরাদিজ্যা। : এইরূপ বুপ্রকারে জা] হয়। 

তঙ্জজজা ও কোটিজাঁব অস্তবেব ব্গীর্দ কবিয়! তাহার মূল, ভূজ 

ও কোটিব অগ্তবাদ্ধেব জ্য| হইবে । 

মূলগ্রহপ ভিন ও এই নিয়ম বলিতেছি। 

তরঞ্জ্জযাব বর্গকে ত্রিজাব অর্ধ দ্বাবা ভাগ কবিয়া ভাগফল, ব্রিজ্ঞা 

হইতে হীন করিলে ভুজ ও কোটিব অন্তবেব জা] হইবে । এইরূপ অনেক 

প্রকাবে জ্যা সান কবা যাঁম। 

ভুজজা। হইতে ভাহাব ৬৫৬৯ ভাগের একভাগ বিয়োগ কবিয়। এক 

স্থানে বাখবে। অন্তর কোটিজ্যাকে ১০ গুণ করিয়া ৫৭৩ দ্বারা ভাগ 

করিবে । এই ছুই ফল যোগ কবিলে অগ্রজা। ও 'ন্তব কবিলে পুঝ 

জা! হইবে। এইরপে ৬* কলাব প্রথম জা সাধন করিয়া ৩৪৩৮ কলা 

ব্যাসাদ্ধে এইরূপে ৯০ অংশেব জ্যা ক্রমশঃ সাধন কব যায়। 

কোটিজাকে ১০০ গুণ এবং ১৫২৬ দ্বাবা ভাগ কবিবে। ভুজজ 

হইতে তাহাব ৪৬৭ "ভাগের একভাগ হীন কবিবে। "এই ছুই ফল যোগ 

কবিলে অগ্রজ এবং অন্তুুপকবিলে পূর্বাজা! হটবে। 

এইরূপে আগ্চচাঁপ ২২৫ কলার জা। ২২৪৫১। ইহা হইতে 

পবপবক্রমে এই নিয়মে ২৪টা চাপখণ্ডের জ্য। সাধত হইতে পারে । 

ভুইটা চাপের জ্যাকে তাহাদের পরম্পর কোটিজ্য। দ্বাবা গুণ ও ক্রিক] 

দ্বারা ভাগ করিবে। এই ছুই ফল যোগ করিলে চাপ দ্বয়ের ঘোগঞ্জযা ও 

অন্তর করিলে তাহাদের অস্তর জ্য হইবে। 

অন্যঞ্য| সাধনার্থ জা ভাঁবনা কথিত হইয়াছে । ভাবনা দুই প্রকার 
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যোগ ভাবনা ও অন্তর ভাবন! | আগ্মন্গয। (একাংশের জ্যা) হইতে প্রতি- 

ভাগ জ্ধযা সাধনের উপায় যাভা বল! হইল জ্যানপাত দ্বারা তাহাদিগকে 

ইষ্টব্যাস|্ধে পরিণত করা থায়। 

প্রথম ভাগের ভুজগ্র্া ও কোটিজ্যা দ্বাব। ভাবনা কবিয়া ইষ্ট 
বা।সার্দে অগ্রজা। সাধন করিবে। স্লরূপে জযা মাধনের রীতি 

পাটাগণিতে ( লীলাবতীতে ) আমি বলিয়াছি এপ্জন্ত এস্থানে তাহা বলা 

১ইল না। 

উপপত্তি-- 

৩০ অংশের জ্য) ৪৫ অংশের জা! ও চাপাদ্ধেব জা সাধনের উপগান্তি 

পূর্বে জ্যোংপঞ্তিতে ৯৩ পৃষ্ঠায় প্দ তি হইয়াছে । অবশিষ্ট নিয়মের উপ- 

গন্ভি মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে । 

বক্ষামাণ নিয়মে 

0তরিং _ত্রি। 
। ১৮ জা ল 

৪ 

ক্রিজ্যা ভুজজ্যাহতি হান যুজে ইত্যাদি বক্ষামাণ বীতিতে 
৯০-৮১৮ ঁ 

-৩৯ অংশের জ্যা হইবে। তাহ! এই 
চ 

/ধাত্রঃ_ ত্রিখ 
__ | ইহাকে ত্রিজ্যার বর্গ হইতে হীন ত্রি*জ্য 
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২1 £ত্রিঃ 

-- ইহার মূলই ৩৬ অংশের জা 
৫ক্জি 

করিয়া অদ্ধেক কবিলে 
৪ 

হইবে। 

এই জন্তাই ত্রিজ্াকৃতীষু ঘাতাদিত্যাদি বলা হইয়াছে । 

১৯০০০ ব্রিজ কল্পনা করিলে পূর্বোক্ত নিরমে ৩৬ অংশের জা 

৫৮৭৮ ভয়। ইহাকে উষ্টবাসান্ধে জ্িজ্যানুত্তে পরিণত করিলে ইট 

ৰ্যাসার্বুত্তে ৩৩ অংশের জা হইবে। 

১৯৩০৩ 5৫৮৭৮ ৫ 2 জ্ঞে? ৩৬ মংশ জা 

৫৮৭৮৯ 
৩১ অংশঞজা1-* ৮টি | 

১০৬০০ 

এই জন্য ব্লা হইয়াছে গজ হয় গজেষু ইভা দ।” 

যদি অল১৮। তবেজ্াা ১ম কোজা] ৩অ। 

বাপুদেবীয় ভ্রিকোণমিতি নিয়মে 

কোঙ্জা ৩অ- কোজ্যা ২অ৮* কোজ্যা অশ্ন্ধ্যা ২অ৯জ্য। অ। 

১ 

কোজা! ২অ-১-২জ্যাঅ। জ্যা২অ-১৯জ্যাঅ%কোষ্জ্যাজ। 

২ 

অঃ ২জ্যাঅ€ কোজ্যাঅ_ কোজ্যাঅ-৪জাঅ*কোজ্যাঅ। 
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“কোজ্যাম” দ্বারা অপবণ্তনে 

এ 

বজ্যাঅ-১-৪জ্যাঅ। 

২ 
৪ জ্যাঅ+২ ক্্যাঅ-১। হহাকে ব্রিজা। বৃন্তে পবিণত কবিলে 

২ ২ 
৪জ্যাঅ+২জ্যাঅলত্রি। চতুবাহভেতি নিয়মে 

২ ২. ন্ 

১৬জ)াঅ+৮জযাঅ+ভ্ত্ি- €ত্রি। যুল হইলে 

নম 

৪ জ্যাঅ+ত্রি /৫ত্তি 

ও 
£ ৫ ত্রিংজ্রি 

জা 5 টা) 

এজন্য বলা হষটরাছে ব্রিজ্যাকৃতীযু ঘাভাদিতা।দি। 

ডাজ্দ' ত্র 
'আদ্ধ জ15 1 | 

পদ ভেদে উঞ্জাকব্রিতকো জা।। অথবা ত্রিভুজ । 

(ভি কোজ)।) তরি 
অদ্ধ জাল 1 _____-_-- 

্ 

ঠা [ও কোঞজ্যাসত্রি 
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| (হ।) ঠা ২+ভুজ) ত্র 
অথবা_ঘঅর্ধা জযা_ বাশি ন্দ উই? --- 

২ ২ 
৮ 

রব এজন্য বলা হইয়াছে ত্রিঞা। ভুজ জা! ইত ইত্যাদি। 

৯৯ পৃষ্ঠার চিত্রে লঘু টাপজ্য| ও বৃহত্ চাপের জার অন্তর ভুঙ্গ। 

লু চাপ কোটি এবং বৃহৎ চাঁপ কোটি আন্তব কোটি। 

উভয়ের বর্গ যোগধুল, চাপদ্ধয়েব অন্তরেব পূর্ণ জ্য।। 

তাহাব আদ্ধ্ চাপদ্য়েব মন্তবের অদ্ধেকেব জ্যা হইবে। এজন বল! 

হইয়াছে যদ দোঞ্যযোবিতাদি। 

যদ দৌজ্জনোরন্থরং ইত)।দি নিয়মে দেখান হইয়াছে যে_- 

২7৮ ( জ]া বৃভু _জ্যালতু )২ +( ফোণ্যালভু- কোল্য! বৃভ ) 
শপ অন্ধ জ্যা। 

যি লঘু জম্৯০__বৃভু এইপপ কল্পনা কবা যায়। 

তবে জ্যা লু কোড্যুঞ্। কোজ্যালভু-জ্যাবৃভু। 

8 জো কোগাবহ) 
"অর্ধ জা (ভুজ-কোটি) ₹ + টি 

4 

টব 'নাত-কোজাছু )২ 
জী লিক নেলি | 
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বৃজ্ঞা ৬৫৮৮ ১০ বুকো 

৬৫৬৭ ৫৭৩ 

৬৫৬৮ ্ 

গা ওরা সণ জা ১.৮ সথজ প ্প পপপ প ] 

৬৫৬৯ ৬৫৬৭ 

বৃজয ১০৯বুকো 

”, যোগ জ্যা লবৃজ্জা- ---+ নিশি । 
৪৫৮৪৯ ৫৭৩ 

বৃজ্গ্য ১০৮ বুকে! 

এইরূপে অস্তব জা সবুজ] --- - +টা। 

নু ৬৫৬৯ ৫৩ 

॥ 

এজন্য বলা হইয়াছে, স্থগোঙেষু ইতাার | 

অথবা যদি লঘু চাপ ২২৫ কলা লওরা বার, ভবে ইহার জ! ২২৪৫১ 

কোটি জ্যা ৩৪৩১ ভয়। 

বৃজ্যা ৩৪৩১ বুকো ২২৫ 

অতঃ যোগ জ্যা _ শনি শিট । 

৩৪৩৮ ৩৪ ১৮ 
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য্দি ৩৪৩৮ স্কুরে ৩৪৩৯ গুণ তবে ৪৬৭ হবেকত? 

৩৪৩১ ১ 6%৭ 

বি নিপািই৯ চি | 
৩৪৩৯৮ 

এইরূপ যদি ২২৪।৫১ গুণে ৩৪৩৮ হর, তবে ১০* গুণে কত? 

৩৪৩৮ ১৫১০০ 

২২৪৫১ 

বৃজ]। ১ 8৬৪ বুকো1% ১০০ 

অতং যোগ জা! . -_----77 কী জা 

৪৬৭ ১৫২ ৯৯ 

বৃঙ্যা ১৪০ 

লব ২ সি 
৪৬৭ ১৫২৪ 

বুজ)। বুকো ৮১০৪ 

এইরূপে অন্তর জা! - বৃজ্যা- _--- 7 শা | 
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এজন্য কথিত হ্টয়াছে কোটি জীবা শতাভ্যন্ত। ইতি । 

চাগয়ে বিষয়ে দেশজ্যে ইতাদি নিয়মের উপপত্তি, মহামহ্োপাধ্যায় 

বাঁপুদেব শাস্তি কৃত ত্রিকোণমিতি নিয়মেই সহজ বোধা। এজন্য এস্থুলে 

উদ্লিখিত হইল না। 

টাঙ্গাইলাস্তরগত বড় বেলত| গ্রাম নিবাস ঞ্োতির্কিৎ 

পণ্ডিত প্রবব কু্পানাথ দেবশশ্্পাঠকা আজ শ্রীবাধা, 

বল্লভ স্থৃতি-ব্যাকবণ-জ্যোতিগ্থীথ 

৩ বঙ্গাঙ্ছবাদ? 

সমাপ্তঃ। 

এ শী পর চাপা জবস গর 

রতি পু সস এ 

14 / 781, 
লি... 4 50128 ॥ ৭914 












