
 प्रथमः अध्यायः   

सौरमण्डले पृथथवी     

 

सरू्यास्तस्र् अनन्तरं आकयशस्र् दशानम ् अतीव-सनु्दरं 

प्रततभयतत ।  आकयशे प्रथमं त ु केचन एव द्योतमयनयाः तिन्दवाः 

दृश्र्न्ते परन्त ुअनन्तरम ्एतेषयं सङ्््र्य वर्ाते । भवन्ताः  तेषयं 

गणनयं न कतुुं शक्नवुतन्त । सम्पणूााः आकयशाः  लघतुभाः लघतुभाः 

द्योतमयन ाः वस्ततुभाः परूरताः जयर्ते । एतेष ु केचन उज्जज्जवलयाः 

भवतन्त एवं च केचन र्तूमलयाः भवतन्त । एव ं प्रतीर्ते र्त ्

आकयशे हीरकयाः रतचतयाः इव स्र्ाुः । एतेष ुकेचन तवद्योतमयनयाः 

इव प्रतीर्न्ते । परन्त ुर्तद भवन्ताः तयन ्अवर्यनपवूाकं द्रक्ष्र्तन्त 

ततहा भवन्ताः अनभुतवष्र्तन्त र्त ् एतेष ु केषयतचचत ् तवद्योतनं 

अन्रे्भ्र्ाः पथृक् अतस्त । एते तकमतप तवद्योतनं तवनय चन्द्राः इव 

द्योतन्ते ।  

 

एत ाः तवद्योतमयन ाः वस्ततुभाः सह एव भवन्ताः  प्रयर्ाः 

प्रतततदनं चन्द्राः अतप पश्र्तन्त । अरं्  पथृक् पथृक्  समरे् तभन्न-

तभन्नयकयरेण तथय च पथृक् तस्थततष ुदृश्र्ते । भवन्ताः पणूुं चन्द्र ं

प्रयर्ाः एकेन मयसेन एकवयरं द्रष्ट ंशक्नवुतन्त । एषय पणूा-चन्द्रर्तुय 

रयतराः अथवय पतूणामय इतत कथ्र्ते । पचचदशतदनयनन्तरं  भवन्ताः 

एतं (चन्द्र)ं न द्रष्टम ्अहातन्त । इरं् नतून-चन्द्रस्र् रयतराः अथवय 

अमावस्या इतत भवतत । एतयदृश्र्यं  रयरौ र्तद आकयशाः 

स्वच्छाः अतस्त ततहा भवन्ताः आकयशस्र् अवलोकनं सम्र्क्तर्य 

कतुुं शक्नवुतन्त । तकं भवन्ताः  अतस्मन ् तवषरे् आश्चर्ुं न 

अनभुवतन्त र्त ्वरं् तदने चन्द्र ंतथय च एतयतन सवयातण लघतून 

आगच्छन्तु थिथचित ्िृत्वा  थिके्षम 

एकाः करदीपाः, एकाः सयर्यरण-कयगदम ्

अङ््कनी च एकय सचूी ।  

1.  कयगदस्र् मध्र्भयगे करदीपम ् एवं 

स्थयपर्न्त ुर्त ्तस्र् कयचाः कयगदने सह 

सलंग्नाः स्र्यत ्।  

2.  अर्नुय करदीपस्र् कयच ंपररताः एकं वतृ्त ं

आतलखन्त ु।  

3.  कयगद े वतृ्तस्र् क्षेर े सचू्र्य लघ-ुलघ ु

तछद्रयतण कुवान्त ु।  

4. अर्नुय कयगदस्र् तछतद्रत-वतृ्तीर्ं भयग ं

कयचस्र् परुताः स्थयपर्न्त ु  तथय च 

करदीप ंपररताः कयगद ं वेष्तर्त्वय िन्र्न ं

कुवान्त ु।  

5. अवर्यन ं भवेत ् र्त ् करदीपस्र् तपचजाः 

कयगदयत ्ितहाः भवेत ्।  

6.  अन्र्कयरमर्े  प्रकोष्ठ ेएकयम ्ऋज-ुतभतत्त ं

प्रतत अतभमखुयाः भतू्वय एतं करदीप ं

स्वीकृत्र् तकतचचद ्दरेू ततष्ठन्त ु। अन्र्यन ्

सवयान ् दीपयन ् तनवयापर्न्त ु । अर्नुय 

करदीपस्र् प्रकयश ं तभत्तौ पयतर्न्त ु । 

भवन्ताः  तभत्तौ प्रकयशस्र् अनकेयन ्

लघ-ुतिन्दनू ् तथ व द्रक्ष्र्तन्त र्थय रयरौ 

आकयश ेतयरकयाः द्योतन्ते ।  

7.  अर्नुय प्रकोष्ठस्र् सवयान ् दीपयन ्

ज्जवयलर्न्त ु । प्रकयशस्र् सवे तिन्दवाः 

प्रयर्ाः अदृश्र्याः भतवष्र्तन्त ।  

8.  सम्प्रतत भवन्ताः अस्र् गतततवर्ाेः तर्य 

अवस्थर्य सह तोलन ं कतुुं शक्नवुतन्त 

र्दय  रयरौ आकयश ेद्योतमयनयाः तयरकयाः 

सरू्ोदर्े अदृश्र्याः जयर्न्ते ।             



द्योतमयनयतन वस्ततून (तयरयाः) तकमथुं न पश्र्यमाः ? 

एवम ्एतदथाम ्अतस्त र्तो तह र्यतन वस्ततून रयरौ 

द्योतन्तेतयतन

तदवसे सरू्ास्र् प्रकयशयततशरे्न न दृश्र्न्ते । सरू्ााः 

चन्द्राः तथय च अन्र्यतन तयतन सवयातण वस्ततून 

र्यतन रयरौ आकयशे द्योतन्ते खगोलीय-थपण्डाः 

इतत कथ्र्न्ते ।  

केचन खगोलीर्-तपण्याः िहृदयकयरयाः 

तथय च उष्णयाः भवतन्त । एते अतनल-तनतमातयाः 

भवतन्त । एतेषयं स्वकीर्ाः उष्मय प्रकयशाः च  

भवतत । एतस्र् प्रकयशस्र् अथवय ऊष्मणाः त े 

तवशयलमयरयर्यम ् उत्सजानं कुवातन्त । एते 

खगोलीर्-तपण्याः ताराः इतत कथ्र्न्ते । सरू्ााः 

अतप कयतचत ्तयरय अतस्त ।   

रयरौ द्योतमयनयाः असङ्््र्याः  तयरयाः सरू्ााः इव एव 

सतन्त । परन्त ुअस्मत ्अततदरूयत ्सतन्त इतत अनेन 

कयरणेन वरं् तेषयम ् ऊष्मयणम ् अथवय प्रकयशं न 

अनभुवयमाः तथय च ते िहटलघवाः दृश्र्न्ते ।  

भवन्ताः अवश्रं् अवर्यनं कृतवन्ताः स्र्ाुः 

र्त ् तकतचचद-्दरूयत ्दशानेन सवयातण वस्ततून लघतून 

दृश्र्न्ते । अत्र्तर्के औन्नत्रे् उ्््ीर्मयनं वयर्रु्यनं 

तकर्त ्इतत लघ ुदृश्र्त े। अथयात ्िहट-लघ ुदृश्र्ते ।  

र्दय भवन्ताः रयरौ आकयशं पश्र्तन्त तदय 

तयरकयनयं तवतभन्नसमहू ाः तनतमातयाः तवतभन्नयाः 

आकृतीाः द्रष्ट ं  शक्नवुतन्त । एतयाः आकृतर्ाः 

नक्षत्रमण्डलाथन  इतत कथ्र्न्ते । असया-मेजर 

अथवय तिगिीर्र इतत एतयदृशम ् एव एकं 

नक्षरमण्लम ्अतस्त । सप्तथ ष्ः (सप्त ऋषर्ाः) इतत 

िहटसयरल्रे्न अतभजे्ञरं् नक्षरमण्लम ्अतस्त । एषाः 

सप्ततयरयणयं समहूाः अतस्त एवं च असया-मेजर इतत 

नक्षरमण्लस्र् भयगाः अतस्त । 

िाथनिन रोिि-तथ्याथन   

िहृस्पतताः शतनाः तथय च र्रेूनस ् इतत ग्रहयन ् पररताः 

वलर्याः सतन्त । एते वलर्याः तवतभन्न-पदयथयानयम ्

असङ्््र् ाः लघतुभाः तपण  ्ाः तनतमातयाः परिकयाः सतन्त । 

पतृथवीताः एते वलर्याः शतक्तशयतलतभाः दरूदतशार्न्र ाः  

द्रष्ट ं शक्र्न्ते ।    

 

                           चित्रम ्1.1 सप्तर्षयः धु्रवतारा ि 
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1. बुधः - सरू्ुं पररताः एकं पररक्रमणम ् - 88 तदनेष ु।   स्वस्र् अक्षे घणूानम ्- 59 तदनेष ु। 

2.  िुक्रः - सरू्ुं पररताः एकं पररक्रमणम ् - 255 तदनेष ु।   स्वस्र् अक्षे घणूानम ्-  243 तदनेष ु। 

3.  पृथ्वी - सरू्ुं पररताः एकं पररक्रमणम ् - 365 तदनेष ु।  स्वस्र् अक्षे घणूानम ्- एकेन तदनने । चन्द्रयणयं सं्र्य – 1  

4.  मङ्गलः - सरू्ुं पररताः एकं पररक्रमणम ् - 687 तदनेष ु।   स्वस्र् अक्षे घणूानम ्- एकेन तदनने । चन्द्रयणयं सं्र्य – 02  

आन्तररि-ग्रहाः - सयूषस्य बहुथनिटे सथन्त । एते थिलोच्िय ः जायन्ते । 

5.  बृहस्पथतः - सरू्ुं पररताः एकं पररक्रमणम ् - 11वषयातण 11 मयसयाः (प्रयर्ाः द्वयदशस ुवषेष)ु ।  

स्वस्र् अक्षे घणूानम ्– 9 घण्याः 56 तनमेषयाः (प्रयर्ाः दशघण्यस)ु । चन्द्रमसाः सं्र्य – 53  

6.  िथनः -  सरू्ुं पररताः एकं पररक्रमणम ् - एकोनतरंशद-्वषेष ु(29.5वषेष)ु तथय च पचचस ुमयसेष ु। स्वस्र् अक्षे घणूानम ्- 10.40 घण्यस ु।   

चन्द्रयणयं सं्र्याः  - तरपचचयशत् (53) 

 7. यूरेनस ्- सरू्ुं पररताः एकं पररक्रमणम ्  - 84वषेष ु । स्वस्र् अक्ष ेघणूानम–् 17.14 घण्यस ु । चन्द्रयणयं सं्र्याः - प्रयर्ाः सप्ततवंशतताः(27)                                                                           

8. नेप्चच्यून - सरू्ुं पररताः एकं पररक्रमणम ् - 164 वषेष ु  । स्वस्र् अक्ष े घणूानम ् - 16.7 घण्यस ु । चन्द्रयणयं सङ्््र्याः – t (13)।                                                                          

बाह्यग्रहाः -  सयूाषद् बहुदूरे  सथन्त तथा ि बहुबृहदािाराः  सथन्त । एते अथनल-तरलपदाथथः ि थनथमषताः सथन्त । 

    चित्रम ्1.2  सौरमण्डलम ्
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(तचरम ् 1.1) । स्वस्र् पररवयरस्र् अथवय 

प्रततवेतशनाः कयमतप ज्जरे्ष्ठ-व्र्तकं्त कथर्न्त ु र्त ् सय 

र्षु्मयन ् इतोऽतप अतर्कयाः तयरयाः ग्रहयन ् तथय च 

नक्षरमण्लयतन दशारे्त ्।  

प्रयचीनसमर्े जनयाः तदशयनयं तनर्यारणं तयरयणयं 

सयहयय्रे्न कुवातन्त स्म । उत्तरतयरय उत्तरयं तदशयं  

िोर्र्तत । एषय धु्रव-तारा इत्र्तप कथ्र्ते । एषय 

ध्रवु-तयरय आकयशे सद व एकतस्मन ् एव स्थयने 

ततष्ठतत । वरं् सप्तषेाः सयहयय्रे्न ध्रवु-तयरयर्याः तस्थततं 

ज्ञयतुं शक्नमुाः । 1.1 तचरे भवन्ताः द्रक्ष्र्तन्त र्त ्र्तद 

सप्ततषामण्लस्र् इत्र्तस्मन ्संकेतक-तयरयणयं परस्परं 

मेलनं कुवान्ताः भवन्ताः एकयं कयल्पतनक-रेखयं 

आतलखतन्त एवं च तयम ्अगे्र वर्ार्तन्त ततहा एषय 

कयल्पतनकरेखय ध्रवुतयरयं सङ््केतर्तत ।  

केषतुचत ् खगोलीर्-तपण्ेष ु स्वकीर्ाः 

प्रकयशाः अथवय ऊष्मय न भवतत । ते तयरयणयं 

प्रकयशेन प्रकयतशतयाः भवतन्त । एतयदृशयाः तपण्याः 

ग्रहाः इतत  कथ्र्न्ते । ग्रहस्र् कृते आङ््लभयषयर्यं 

प्लेने्-शब्दाः (Planet) प्रर्जु्जर्ते । प्लेने्-शब्दाः 

ग्रीक-भयषयर्याः प्लेने्यइ (Planetai) इतत शब्दयत ्

तनष्पन्नाः अतस्त । एतस्र् च (प्लेने्यइ इत्र्स्र्) 

पररभ्रमिः (र्ाः पररताः भ्रमतत) इतत अथााः भवतत । 

अस्मयकम ् आवयस-स्थयनं पतृथवी एकाः ग्रहाः  

अतस्त । इरं् स्वकीरं् सम्पणूुं प्रकयशं एव ंच ऊष्मयण ं

सरू्यात ्प्रयप्नोतत । र्तद वरं् पतृथवीं अततदरूयत ्र्थय 

चन्द्रयत ् पश्र्यमाः ततहा इरं् चन्द्रवत ् द्योतमयनय इव  

प्रतीतय भवतत । आकयशे दृश्र्मयनाः चन्द्राः एकाः 

उपग्रहाः अतस्त । एषाः अस्मयकं पतृथव्र्याः सहचराः 

अतस्त तथय च एतयं पररताः पररक्रमणं करोतत । 

अथयात ्चन्द्राः पतृथव्र्याः पररक्रमणं करोतत । अस्मयकं 

पतृथव्र्याः इव अष् अन्रे् ग्रहयाः सतन्त रे् सरू्यात ्

    थित्रम ्1.2  

सौरमण्डलम ् 

थित्रम ्1.2  सौरमण्डलम ्

िब्दोत्पथतः  

एतयदृशयाः  िहवाः शब्दयाः सतन्त र्ेषयम ् उपर्ोगं वर् ं

कस्र्यतचचत ् भयषयर्यं कुमााः तथय च ते प्रयर्ाः 

अन्र्यभ्र्ाः भयषयभ्र्ाः स्वीकृतयाः शब्दयाः भतवतु ं

शक्नवुतन्त । र्थय – ज्जर्ोग्रयफी एकाः आङ््ग्ल-शब्दाः 

अतस्त । एषाः ग्रीक-भयषयताः स्वीकृताः अतस्त । अर् ं

ग्रीक-भयषयर्याः ge तथय च graphia  इतत द्वयभ्र्य ं

शब्दयभ्र्यं तनतमाताः अतस्त । अर ge शब्दस्र् अथााः 

अतस्त – पतृथवी तथय च graphia शब्दस्र् अथााः 

अतस्त – लेखनम ् । 

   

 
पतृथव्र्याः अध्र्र्नम ्

पतृथव्र्याः  मयपनम ्

पतृथव्र्याः  

आकयरस्र् अन ुपम ् 

थििं  भवन्तः जानथन्त ?  

पौरयतणक-रोमन-कथयस ु सोल एव सरू्ा-दवेतय 

कथ्र्ते । सौर शब्दस्र् अथााः अतस्त सरेू्ण 

सम्िद्धाः । अताः सरू्ास्र् पररवयराः सौर-मण्डलम ् 

इतत कथ्र्ते । सौर-शब्दस्र् उपर्ोगं कुवान्ताः 

अन्र्यन ्शब्दयन ्तलखन्त ु।     

थििं  भवन्तः जानथन्त ? 

रयरौ आकयश ंदृष््वय मनषु्र्ाः सदय मोह ंप्रयप्नोतत । 

खगोलीर्-तपण्यनयं तथय च तेषयं गतीनयं तवषर् े

अध्र्र्नकतयाराः खगोलिाथिणः इतत  कथ्र्न्ते । 

आर्ाभिाः प्रयचीन-भयरतस्र् प्रतसद्धाः खगोल-शयस्त्री 

आसीत ्। साः उक्तवयन ्चन्द्राः अन्र्े ग्रहयाः च सरू्ास्र् 

प्रकयशने एव प्रकयशन्तेअद्य तवश्वस्र् सवेष ु भयगेष ु

खगोलतवदाः प्रपचचस्र् रहस्र्यनयम ्अन्वेषणे रतयाः 

सतन्त । 
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प्रकयशं तथय च ऊष्मयणं प्रयप्नवुतन्त । तेष ुकेषयतचचत ्

स्वस्र् चन्द्रयाः अतप सतन्त ।  

सौरमण्डलम ् 

सरू्ााः, अष् ग्रहयाः, उपग्रहयाः, तथय च केचन 

अन्रे् खगोलीर्-तपण्याः र्थय - क्षदु्र-ग्रहयाः एवं च 

उल्कयतपण्याः इतत सवे तमतलत्वय सौरमण्लस्र् 

तनमयाणं कुवातन्त । एतत ् एव वरं् सौरमण्लम ् इतत 

कथर्यमाः । अस्र् सौरपररवयरस्र् प्रमखुाः सरू्ााः 

अतस्त ।  

सरू्ााः  

सरू्ााः सौरमण्लस्र् केन्द्र े तस्थताः अतस्त । अरं् 

िहटतवशयलाः अतस्त एव ं च अत्र्तर्क ाः उष्ण-ग स ाः 

तनतमाताः अतस्त । एतस्र् आकषाण-िलं सौरमण्लं 

िध्नयतत। सरू्ााः सौरमण्लस्र् कृते प्रकयशस्र् तथय 

च ऊष्मणाः एकमयर ं स्रोतम ् अतस्त । परन्त ु वर्म ्

एतस्र् अत्र्तर्कं तीवं्र ऊष्मयणं न अनभुवयमाः र्तो 

तह र्द्यतप एषय तनक्तमय तयरय अतस्त तथयतप एषाः 

अस्मत ् िहटदरेू अतस्त । सरू्ााः पतृथवीताः प्रयर्ाः 

पचचदशकोत्तकलोमी्रपररतमते दरेू अतस्त ।  

ग्रहाः  

अस्मयकं सौरमण्ले अष् ग्रहयाः सतन्त ।  सरू्यात ्

दरूतयर्याः अनसुयरं ते एवं सतन्त  िरु्ाः, शकु्राः, 

पतृथवी, मङ््गलाः, िहृस्पतताः, शतनाः, र्रेूनस ्तथय च  

नेप्च्र्नू ्।  

सरू्यात ् तेषयं ग्रहयणयं दरूतयर्याः अनसुयरम ्

आङ््ग्ल-भयषयर्यं तेषयं नयम-स्मरणयथुं सरल-

तवतर् पेण तनम्नवयक्र्म ् अतस्त  -MY VERY 

EFFICIENT MOTHER JUST 

SERVED US NUTS .  

सौरमण्लस्र् सव े अष् ग्रहयाः एकतस्मन ्

तनतश्चत-पथे सरू्ास्र् पररक्रमणं कुवातन्त । एते पन्थयनाः 

दीघावतृ्तयकयरे प्रसतृयाः सतन्त । एते पन्थयनाः िक्षा 

इतत कथ्र्न्ते । िरु्ाः सरू्ास्र् समीपतमाः ग्रहाः   

अतस्त । िरु्ाः सरू्ास्र् एकं पररक्रमणं अष्यशीतत-

तदनेष ु (88तदनेष)ु पणूुं करोतत । शकु्राः पतृथव्र्याः 

र्गु्म-ग्रहाः मन्र्ते र्तो तह एतस्र् शकु्रग्रहस्र् 

आकृतताः तथय च आकयराः प्रयर्ाः पतृथव्र्याः इव 

अतस्त ।  

इदयनीं र्यवत ् प्लू् ो अतप एकाः ग्रहाः मन्र्ते 

स्म । परन्त ु अन्तयरयतष्िर्-खगोलीर्-सङ््घ्नेन 

स्वकीर्े उपवेशने (आगस्््2006मध्रे्) एषाः 

तनणार्ाः कृताः र्त ् तकतचचत ्कयलयत ्पवूुं अतन्वष्याः 

अन्रे् खगोलीर्-तपण्याः (2003𝐔𝐁𝟑𝟏𝟑,तसरस) 
तथय च प्लू् ो वामन-ग्रहाः इतत कथतर्तुं शक्र्ते ।     

पृथ्वी 

सरू्यात ् दरूतयर्याः अनसुयरेण पथृ्वी ततृीर्ाः ग्रहाः 

अतस्त । आकयर-दृष््र्य एषाः पचचमाः िहृत्तमाः ग्रहाः 

अतस्त । पथृ्वी ध्रवुर्ोाः समीपे ईषत ्तचतप्य अतस्त । 

एतत ् एव कयरणम ् अतस्त र्त ् एतस्र्याः आकयराः  

भू-आभः इतत कथ्र्ते । भ-ूआभस्र् अथााः अतस्त - 

पतृथव्र्याः समयनाः आकयराः ।  

उपग्रहाः – खगोलीर्-तपण्याः भवतन्त । एते ग्रहयन ्

पररताः तथ व पररक्रमतन्त र्थय ग्रहयाः सरू्ुं पररताः 

पररक्रमतन्त ।  

मानव-थनथमषतः उपग्रहः - एते कृतरम – तपण्याः 

भवतन्त । प्रपचचस्र् तवषर्े सचूनयाः प्रयप्तमु ् एवं च 

पतृथव्र्यं सचंयर-मयध्र्मयर् व ज्ञयतनक ाः एतेषयम ्उपग्रहयणय ं

तनमयाणं कृतम ् अतस्त । एते उपग्रहयाः  रॉके््-द्वयरय 

अन्तररक्षं प्रतत पे्रष्र्न्ते तथय च पतृथव्र्याः कक्ष े 

स्थयप्र्न्ते । इनसे् , आई.आर.एस. तथय च ए्ूस ् ् 

इत्र्यदर्ाः  अन्तररक्षे उपतस्थतयाः केचन भयरतीर्याः 

उपग्रहयाः सतन्त । 
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जीवनस्र् कृते अनकूुल-पररतस्थतर्ाः सम्भवताः 

केवलं पतृथव्र्यम ् एव उपलभ्र्न्ते । पतृथवी न व त ु

अतर्कय उष्णय अतस्त न व च अतर्कय शीतलय 

अतस्त । अस्मयकं जीवनस्र् कृते  जलं तथय च 

वयर्ाुः आवश्र्कौ स्ताः । एतौ द्वौ जलं तथय च वयर्ाुः 

अर पतृथव्र्यम ्  उपतस्थतौ  स्ताः । वयर्ौ जीवनस्र् 

कृते प्रयणवयर्ाुः इतत आवश्र्काः अतनलाः उपतस्थताः 

अतस्त । एत ाः कयरण ाः एव पतृथवी सौरमण्लस्र् 

सवयातर्काः अदु्भताः ग्रहाः अतस्त ।  

अन्तररक्षयत ् पतृथवी नीलवणया दृश्र्ते र्तो तह 

एतस्र्याः 2/3 तलाः जलयच्छन्नाः अतस्त । अत एव 

एषय पतृथवी नील-ग्रहः  अतप कथ्र्ते ।  

िन्रः 

चन्द्राः अस्मयकं पतृथव्र्याः केवलम ् एकाः उपग्रहाः 

अतस्त । एतस्र् व्र्यसाः पतृथव्र्याः व्र्यसस्र् केवलं 

1/4  अतस्त ।  

र्तो तह एषाः अन्रे्षयं खगोलीर्-तपण्यनयम ्

अपेक्षर्य पतृथव्र्याः समीपेए अतस्त अताः एषाः 

एतयवयन ् दीघााः प्रतीर्ते । चन्द्राः अस्मत ् 384400 

तकलोमी्र-दरेू अतस्त । इदयनीं भवन्ताः पतृथवीताः 

सरू्ा-चन्द्रर्ोाः दरूतयर्याः तोलनं कतुाम ्अहातन्त ।  

 चन्द्राः पतृथव्र्याः एकं पररक्रमणं प्रयर्ाः सप्ततवंशतत-

तदनेष ुपणूुं करोतत । प्रयर्ाः एतयवतय एव समरे्न एषाः 

स्वकीरे् अके्ष एकं घणूानम ् अतप पणूुं करोतत । 

एतस्र् पररणयमस्व पेण वरं् पतृथवीताः चन्द्रस्र् 

केवलम ्एकम ्एव भयगं पश्र्यमाः ।  

चन्द्रस्र् पररतस्थतर्ाः जीवनस्र् कृते अनकूुलयाः न 

सतन्त । अर न जलम ्अतस्त न व च वयर्ाुः अतस्त । 

एतस्र् तले पवातयाः  क्षेरयतण तथय च गतयााः सतन्त । 

एते पवातयदर्ाः चन्द्रस्र् तले छयर्यं तनमयातन्त । 

पतूणामयर्याः तदने चन्द्रस्र् उपरर एतेषयं पवातयदीनयं 

छयर्य द्रष्ट ंशक्र्ते ।  

 

 

  
चित्रम ्1.3 अन्तररक्षतः स्वीकृतं िन्रस्य चित्रम ्  

जीवयनयं तथय च पयदपयनय ं कृते जीवनयथुं तथय च 

तवकयसयथुं  तकं तकं तत्त्वम ्आवश्र्कं भवतत ? 

रोिि-तथ्यम ्-  

नील आमास्ियंगाः प्रथमय व्र्तक्ताः आसीत ् र्ेन 

जलु मयसस्र् तवंशतत-तदनयङ््के 1969तम े ख्रीस्तयब्द े

सवाप्रथम ंचन्द्रतले पयद-क्षेपाः कृताः । जयनन्त ुर्त ् तकं 

कतश्चद ्भयरतीर्ाः चन्द्र ंप्रततगताः अतस्त ?  

थििं  भवन्तः जानथन्त ?  

प्रकयशस्र् गतताः प्रयर्ाः 300000 

तकलोमी्रप्रततसकेेण्् अतस्त । तथयतप सरू्ास्र् 

प्रकयशाः पतृथवी-पर्ान्तं प्रयर्ाः अष्-तनमषे ाः प्रयप्नोतत ।     
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क्षरु-ग्रहाः  

तयरय-ग्रह-उपग्रहयन ् अततररच्र् असं्र्याः लघवाः 

तपण्याः अतप सरू्ास्र्  पररक्रमणं कुवातन्त । एते 

तपण्याः क्षरु-ग्रहाः इतत कथ्र्न्ते । एते मङ््गल-

िहृस्पत्र्ोाः कक्षयणयं मध्रे् प्रयप्र्न्ते (तचरम ् 1.2) । 

व ज्ञयतनकयनयं मतयनसुयरं क्षदु्र-ग्रहयाः ग्रहयणयम ् एव 

भयगयाः भवतन्त । एते क्षदु्र-ग्रहयाः िहटवषापवूुं  

तवस्फो्यनन्तरं ग्रहभे्र्ाः रतु्त्वय पथृक् जयतयाः  

सतन्त ।  

उल्िाथपण्डाः  

सरू्ुं पररताः पररक्रमणं कुवान्ताः लघवाः पयषयण-

खण्याः  उल्िाथपण्डाः इतत कथ्र्न्ते । कदयतचत ्

कदयतचत ् एते उल्कयतपण्याः पतृथव्र्याः एतयवत ्

तनक्म ् आगच्छतन्त र्त ् एतेषयं प्रवतृत्ताः भमूौ 

पतनशीलय भवतत । एतस्र्यं प्रतक्रर्यर्यं वयर्नुय सह 

घषाणं भवतत इतत कयरणेन एते उल्कयतपण्याः 

उष्णीभरू् दहतन्त । फलस्व पं द्यतुतमयन ् प्रकयशाः 

उत्पद्यते । कदयतचत ् कतश्चद ् उल्कयतपण्ाः पणूाताः 

अदग्ध्वय भमूौ पततत । रे्न र्रयतले गतयााः जयर्न्ते ।  

 तकं भवन्ताः तयरय-र्केु्त ररक्तयकयशे एकताः 

अपरं र्यवत ्प्रसतृय तवस्ततृय शे्वत-परिकय इव  एकं 

उज्जज्जवलं मयगुं दृष्वन्ताः सतन्त ? एषाः लक्षयणयं 

तयरयणयं समहूाः अतस्त । एषय परिकय 

आिािगङ्गा (तमल्की  वे) अतस्त । अस्मयकं 

सौरमण्लम ् एतस्र्याः आकयशगङ््गयर्याः एकाः 

भयगाः अतस्त । प्रयचीन-भयरते एतस्र्याः 

आकयशगङ््गयर्याः कल्पनय आकयशे प्रकयशस्र् 

चित्रम ्1.6 आकाशगङ्गा 

चित्रम् 1.5 क्षुद्र-ग्रहः 

रॉके्-प्रक्षेपणम ्                            रॉके्् इत्र्स्र् पतृथव्र्यं पतनम ्                           उपग्रहस्र् कक्षय-प्रवेशाः  

चित्रम ्1.4 मानव-चनचमषतः उपग्रहः  
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कर्यतचत ्प्रवहन्त्र्य नद्यय सह कृतय आसीत ्। एतेन 

प्रकयरेण अस्र्याः नयम आकयशगङ््गय इतत अभवत ्। 

आकयशगङ््गय को्ीनयं तयरयणयं मेघयनयं तथय च 

अतनलयनयम ्एकय प्रणयली अतस्त ।    

आकयशगङ््गयाः तमतलत्वय ब्रह्मयण्स्र् 

तनमयाणं कुवातन्त । ब्रह्मयण्स्र् तवशयलतयर्याः 

कल्पनय-करणम ् अत्र्तर्कं कतिनम ् अतस्त । 

व ज्ञयतनकयाः अर्नुय अतप अस्र् तवषरे् अतर्कयतर्कं 

ज्ञयनं प्रयप्तुं प्रर्यसरतयाः सतन्त । अस्र् आकयर-तवषरे् 

वरं् तकमतप न जयनीमाः । परन्त ुतथयतप वरं् जयनीमाः 

र्त ्वरं् सवे अस्र् ब्रह्मयण्स्र् एव भयगयाः स्म ।  

तकं भवन्ताः ब्रह्मयण्ेन सह भवतयं सम्िन्र्ं 

वकु्तम ् अहातन्त ? भवन्ताः पतृथव्र्यं सतन्त तथय च 

पतृथवी सौरमण्लस्र् एकाः भयगाः अतस्त । अस्मयकं 

सौरमण्लम ् आकयशगङ््गयर्याः (तमल्की  व े

इत्र्स्र्) एकाः भयगाः अतस्त । आकयशगङ््गय 

ब्रह्मयण्स्र् भयगाः अतस्त  । ब्रह्मयण्ेन सह सम्िद्धे 

अतस्मन ् तथ्रे् तवचयरं कुवान्त ु र्त ् अतस्मन ्

(ब्रह्मयण्े) लक्षम ् आकयश-गङ््गयाः उपतस्थतयाः 

सतन्त । अतस्मन ्तचरे भवतयं स्थयनं कुर अतस्त ?  
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1. थनम्नथलथखतानािं प्रश्नानाम ्उतराथण सिंके्षपेण ददतु ।  

 (i)  तयरयर्याः अपके्षर्य ग्रहाः कथं तभन्नाः अतस्त ? 

 (ii)  सौरमण्लं नयम तकम ्?  

 (iii)  सरू्यात ्दरूतयर्याः अनसुयरेण सवेषयं ग्रहयणयं नयमयतन तलखन्त ु।   

 (iv) पतृथवी अतद्वतीर्ाः ग्रहाः इतत तकमथुं उच्र्ते ?  

 (v)  वर्ं सदय चन्द्रस्र् एकम ्भयगम ्एव तकमथुं पश्र्यमाः ? 

 (vi) प्रपचचाः तकम ्अतस्त ?  

 2. समीिीनम ्उतरिं थिह्नीिुवषन्तु (✓ ) । 

 (i) काः ग्रहाः पतृथव्र्याः र्गु्म-ग्रहाः इतत उच्र्ते ? 

      (क) िहृस्पतताः      (ख) शतनाः        (ग) शकु्राः  

 (ii) सरू्यात ्ततृीर्ाः तनक्तमाः ग्रहाः काः अतस्त ?  

           (क) शकु्राः              (ख) पतृथवी      (ग) िरु्ाः  

 (iii)  सवे ग्रहयाः सरू्ुं पररताः कीदृश ेमयगे पररक्रमणं कुवातन्त ?  

           (क) वतृ्तीर्-पथे        (ख) आर्तयकयर-पथे       (ग) दीघा-वतृ्तयकयर-पथे          

 (iv) ध्रवु-तयरय कस्र्याः तदशयर्याः िोर् ंकयरर्तत ?  

           (क) दतक्षणतदशय  (ख) उत्तरतदशय             (ग) पवूातदशय  

 (v) क्षदु्र-ग्रहयाः कयस ुकक्षयस ुप्रयप्र्न्ते ?  

   (क) शतनाः िहृस्पतताः च      (ख) मङ््गलाः िहृस्पतताः च     (ग) पतृथवी मङ््गलाः च  

3. ररक्त-स्थानाथन पूरयन्तु ---   

   (i)  ------------- एकाः समहूाः र्ाः तवतभन्न-प्रतत पयणयं तनमयाणं करोतत साः -------कथ्र्ते ।  

   (ii)  तयरयणयम ्एकय िहटतवशयलय प्रणयली ------------- कथ्र्ते ।  

  (iii)  --------------- पतृथव्र्याः तनक्तमाः अतस्त ।  

  (iv)  ---------------  सरू्यात ्ततृीर्ाः तनक्तमाः खगोलीर्ं तपण्म ्तस्त ।  

  (v)   ग्रहयणयं स्वस्र् --------- तथय च ---------- न भवतत ।      

               

 
आगच्छन्त ुतकतचचत ्कुमााः -----  

1. सौरमण्लस्र् एकयं कोष्ठकं तनमयान्त ु।  

2.  अवकयशषे ुएकं तयरय-मण्लं पश्र्न्त ुतथय च तरत्र्ं स्वकीर्म ्अनभुवं वगे कथर्न्त ु।  

3. पतृथवी-सौरमण्लर्ोाः तवषर्े प्रश्नोत्तर-प्रततर्ोतगतयर्याः आर्ोजन ंकुवान्त ु।  

अभ्यासः 
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अनने प्रकयरेण भवन्ताः एकं वतृ्तम ् आतलखतन्त । र्थय कयगद े वतृ्तकयरी एवं च अङ््कनी इतत द्वर्ोाः सयहयय्र्ेन 

आतलखतन्त । एवमवे अन्र्यतन वतृ्तयतन अतप तनमयान्त ु।  

ततृीर्ं सोपयनम ् - दश तभतत्तपरयतण सज्जजीकुवान्त ु । तेषयं नयमयतन सरू्ााः चन्द्रमसाः िरु्ाः शकु्राः पतृथवी मङ््गलाः 

िहृस्पतताः शतनाः र्रेूनम ्एवं च नपे्च्र्नू ्इतत क्रमशाः कुवान्त ु।  

चतथुााः चरणाः -  दश छयरयणयं चर्न ंकुवान्त ुतथय च अर्ोदत्त ंतचरम ्अनसुतृ्र् तयन ्स्थयपर्न्त ुएवं च एक कस्र् हस्ते 

एकम ्एकं  तभतत्तपर ंददत ु।       

थभथतपत्रिं-थवतरणस्य क्रमः        

िहृत्तमाः - सरू्ााः,  

लघतुमाः - चन्द्रमयाः,  

प्रयर्ाः समयन-उन्नतयाः - िरु्ाः, मङ््गलाः,  

              शकु्राः एवं च पतृथवी  

प्रथम-चतभु्र्ााः ग्रहभे्र्ाः उन्नततरयाः परन्त ुसरू्यात ्लघतुरयाः  

-   नपे्च्र्नू,् र्रेूनस,् शतनाः तथय च वहृस्पतताः । 

अर्नुय सवयान ्छयरयन ्स्वस्र् स्वस्र् द्यतू-पर ंगहृीत्वय  

स्वतस्मन ्स्वतस्मन ्स्थयन ेस्थयतुं वदन्त ु।  

र्ेन छयरणे चन्द्रसजंं्ञ द्यतू-पर ंगहृीतम ्अतस्त साः  

तस्र् छयरस्र् हस्तं  गहृ्णयत ुर्स्र् हस्ते पतृथवी-सजंं्ञ  

तभतत्तपर ंअतस्त । इदयनीं भवतयं सौरमण्लं सज्जजम ्अतस्त ।  

अर्नुय प्रत्र्कंे छयराः शन ाः शन ाः वयमयवतुं वयम-तदश ंप्रतत घणूेत ्इतत वदन्त ु। भवतयं  कक्षय एकेन लघनुय मयनव-

तनतमात-सौरमण्ल पणे   पररवततातय अतस्त ।  

स्व-कक्षयर्यं घणूान्ताः भवन्ताः स्व-स्थयन ेअतप घणूान्त ु । दतक्षणयवतुं घणूान ंकुवान्तौ शकु्र-र्रेूनसौ त्र्क्त्वय शषेयाः सवे 

वामावतष-थदथि घूणेयुः ।  

 

 

 

 

 

 

आगच्छन्त ुक्री्यम -  

1. तहन्द्ययं सरू्ााः सरूज अतप कथ्र्ते । अस्मयकं दशेस्र् तवतभन्न-भयषयस ुसरू्ास्र् नयमयतन जयनन्त ु । स्वस्र् तमरयणय ं

तशक्षकयणयम ्अथवय इतत प्रततवेतशनयं  सयहयय्र्ं स्वीकुवान्त ु।  

 2. भवन्ताः मयनव-सौरमण्लस्र् तनमयाणं कृत्वय मनोरंजनयथाम ्एतयं क्री्यं क्रीत्तुं शक्नवुतन्त ।   

    प्रथम ंसोपयनम ्-  भवतयं कक्षयर्याः सवे छयरयाः एतयं क्री्यं क्रीत्तमु ् अहातन्त । एकतस्मन ् तवशयल-सभयगयरे 

अथवय क्री्य-क्षेर ेएकरीभवन्त ु ।  

    तद्वतीर्ं सोपयनम ्-  अर्नुय अष् वतृ्तयतन आतलखन्त ुर्थय अतग्रम ेतचर ेदत्तम ्अतस्त ।  

पचचमी्र-पररतमतं दीघयुं रज्जजुं स्वीकृत्र् तस्र्यं रज्जजौ सरु्यखण्ेन अथवय मश्र्य प्रत्र्ेकतस्मन ्अर्ामी्रे एकं तचहं्न 

कुवान्त ु। केन्द्र ंतचह्नीकतुुं  तर एकं लघ-ुकीलं स्थयपर्न्त ु। अर्नुय केन्द्र ेतस्थत्वय रज्जजोाः एकं प्रयन्तभयगं गहृ्णन्त ु। 

स्व-तमर ंकथर्न्त ुर्त ्साः अर्ामी्रपररतमत े तचहे्न सरु्यखण्ं तथय च रज्जजुं र्गुपत ्  गहृीत्वय एवं च भमू्र्य सह 

र्ोजतर्त्वय केन्द्र ंपररताः घणूेत ्।     


