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तृतीयः अध्यायः 

पृथिवयाः गतयः  

 

यथा भवन्तः जानन्न्त यत ्पनृ्थवयाः गन्तः न्िधा अन्तत – घरू्णन-

गन्तः  एव ं च परिक्रमर्-गन्तः । पनृ्थवयाः तवकीये अके्ष घरू्णनं 

घूर्णन-गथतः इन्त कथ्यते । सयंू परितः एकन्तमन ् न्तथि-कक्षे 

पनृ्थवयाः गन्तः परिक्रमरं् इन्त कथ्यते ।   

    पनृ्थवयाः अक्षः एका कानपन्नक-िेखा अन्तत । एषा िेखा 

कक्षीय-तलतः 66 1/2° इत्यतय कोर्ं न्नमाणन्त । सः समतलः 

यतय न्नमाणर्ं कक्ष-िािा भवन्त कक्षीय-समतलः इन्त कथ्यते । 

पनृ्थवी सयूाणत ्प्रकाशं यतः सा गोलाकािा अन्तत । एकन्तमन ्समये 

अतयाः पनृ्थवयाः केवलम ् अधण-भागे एव  सयूण-प्रकाशः प्राप्यते 

(न्चत्रम ्3.2) । सयूणतय पार्श्णतथे भागे न्िनं भवन्त अपिञ्च सयूाणत ्

ििंू न्वद्यमाने भागे िान्त्रः भवन्त । न्वरे्श् (ग्लोब्-मध्ये) न्िन-िात्रोः 

न्वभाजकं वतृ्तं प्रिीन्ि-वतृ्तं इन्त कथ्यते । एति ्वतृ्तम ्अके्षर् सह न 

न्मलन्त यथा भवन्तः 3.2 न्चत्रे  द्रषु्टम ् अहणन्न्त । पथृ्वी तवकीये 

अके्ष एकं घरू्णनं प्रायः चतनु्वंशन्त-घण्टास ुपरू्ं किोन्त । घरू्णनतय 

कालावन्धः पनृ्थवी-न्िनं इन्त कथ्यते । एषा पनृ्थवयाः िनै्नक-गन्तः 

अन्तत ।  

  यन्ि पनृ्थवी घरू्णनं न कुयाणत ् तन्हण न्कं  भन्वष्यन्त पनृ्थवयाः सयूाणन्भमखुभागे सवणिा प्रकाशः भवेत ् 

न्निन्तिम ् उष्र्ता भन्वष्यन्त च । अपिन्तमन ् भागे सिवै अन्धकािः भन्वष्यन्त एवं च सम्परू्ण-समये शैत्यं 

भन्वष्यन्त । एतादृश्याम ्अवतथायां जीवनं न सम्भवन्त ।  

आगच्छन्तु थकथचित ्कृत्वा थिके्षम –  

पनृ्थवीं िन्शणतमु ् एकं कन्िकंु तवीकुवणन्त ु

तथा च सयूं िन्शणतमु ् एकां ज्वलन्तीं 

न्सक्थ-वन्तणकां तवीकुवणन्त ु । कन्िकेु  X 

नगिं िन्शणतुं न्चहं्न कुवणन्त ु। अधनुा कन्िकंु 

एतेन प्रकािेर् तथापयन्त ु यत ् X नगिे 

अन्धकािः भवेत ् । अधनुा कन्िकंु 

वामतः िन्क्षर्ं प्रन्त घरू्णयन्त।ु कन्िकुतय 

ईषत ् घरू्णनसमये एव नगिे सयूोियः 

भन्वष्यन्त । यन्ि कुन्िकतय घरू्णनम ्एवम ्

एव न्निन्तिं भवेत ्तन्हण  X न्बन्िःु शनःै 

शनःै सयूाणत ् ििंू गच्छन्त । एषःसयूाणततः 

अन्तत ।     

न्चत्रम ्3.1 पनृ्थवयाः ननु्तः  

तथा च कक्षीय-समतलः 

न्चत्रम ्3.2 घरू्णनतय कािर्ेन पनृ्थवयां अहोिात्रः 
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चतषुुण वषेष ु प्रत्येकं वषणतय अवन्शष्टाः षड् घण्टाः 

न्मन्लत्वा एकन्िनेन अथाणत ् चतनु्वंशन्त-होिान्भः 

समानाः भवन्न्त । एतिन्तरिच्य न्िनं फिविी-मासेन 

सह योज्यते । अनेन प्रकािेर् प्रत्येकं चतथेु वषे 

फिविी-मासः अष्टान्वंशन्त-न्िनात्मकः न भतू्वा 

नवन्वंशन्त-न्िनात्मकः भवन्त । ति ् वषं यन्तमन ्

366 न्िनान्न भवन्न्त , अन्धकाहवषं (लीप-वषणम)्  

कथ्यते । अन्वेषर्ं कुवणन्त ुयत ्अन्िमम ्अन्धकवषं 

इन्त किा भन्वष्यन्त ?   

3.3 न्चत्रेर् तपष्टम ् अन्तत यत ् पनृ्थवी 

िीघणवतृ्ताकाि-पथे सयूणतय परिक्रमर्ं किोन्त ।  

अवधानं कुवणन्त ु यत ् पनृ्थवी सम्परू्ण-कके्ष एकतयां 

न्िशायाम ्एव नतुा अन्तत ।  

सामान्यतः एकं वषं िीष्म-शीत-वसन्त-शिदृतषु ु

न्वभाज्यते । ऋतषु ुपरिवतणनं सयंू परितः पनृ्थवयाः 

न्तथतौ परिवतणन-कािर्ात ्भवन्त ।  

3.3 न्चत्रे भवन्तः द्रक्ष्यन्न्त यत ् जनूमासतय 

एकन्वंशन्त-न्िनाङ्के उत्तिी-गोलाधणः सयंू प्रन्त 

चित्रम ् 3.3 पचृिव्याः परिक्रमणम ्एवं ि 

ऋतवाः      

आगच्छन्तु थकथचित ् कृत्वा थिके्षम – न्कं भवन्तः 

जानन्न्त यत ् एकतय न्वषमचक्रवालतय न्नमाणर्ं कथं 

न्क्रयते ? एकाम ् अङ्कनीं सचूीियं तथा च एकं सतू्र-

वलयं तवीकुवणन्त ु । अधनुा एते ि े सचू्यौ कगणि े

न्तथिीकुवणन्त ु। यथा न्चत्र ेिन्शणतम ्अन्तत । अधनुा एत ेि े

सचू्यौ वेष्टयन्तः सतू्र-वलयं कागि े तथापयन्त ु । अधनुा 

अङ्कन्या सतू्रतय दृढतया न्वततािर्ं कुवणन्तः अङ्कनीं 

सतू्ररे् सह घरू्णयन्त ु । कागि े दृश्यमाना आकृन्तः 

न्वषमचक्रवालतय अन्तत ।    
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नतः अन्तत । सयूणतय न्किर्ाः ककण -िेखायाः उपरि 

साक्षात ् पतन्न्त ।  परिर्ामतः एतेष ु के्षत्रेष ु ऊष्मा 

अन्धकं प्राप्यते । ध्रवुार्ां पार्श्णतथेष ु के्षत्रेष ु ऊष्मा 

न्यनंू प्राप्यते यतो न्ह तत्र सयूणतय न्किर्ाः न्तयणक् 

पतन्न्त । उत्ति-ध्रवुं सयंू प्रन्त नतं भवन्त तथा च 

उत्तिी-ध्रवु-िेखायाः पिवन्तण-भागेष ु प्रायः षड् 

मासान ्यावत ्न्निन्तिं न्िनं भवन्त । यतो न्ह उत्तिी-

गोलाधणतय बहुन्वतततृ-भागे सयूणतय प्रकाशः 

प्राप्यते अतः न्वषवुत-्वतृ्ततय उत्तिी-भागे िीष्म-

कालः भवन्त । जनूमासतय एकन्वंशन्त-न्िनाङ्के 

एतेष ु के्षत्रेष ु िीघणतमं न्िनं तथा च लघतुमा िान्त्रः 

भवन्त । पनृ्थवयाः एषा अवतथा उत्ति-अयनान्ता  

इन्त कथ्यते ।  

न्िसम्बिमासतय िान्वंशन्तन्िनाङ्के िन्क्षर्-ध्रवुं 

सयंू प्रन्त नतं भवन्त इन्त एतेन कािर्ेन मकि-

िेखायाः उपरि सयूणतय न्किर्ाः साक्षात ् पतन्न्त । 

यतो न्ह सयूणतय न्किर्ाः मकि-िेखायाः उपरि 

लम्बवत ् पतन्न्त अतः िन्क्षर्ी-गोलाधणतय 

बहुन्वतततृ-भागे प्रकाशः प्राप्यते । अतः िन्क्षर्ी-

गोलाधे िीष्मतौ न्िनान्न िीघाणन्र् तथा च िात्र्यः 

लघ्ववयः भवन्न्त । एततमाि ् न्वपिीता न्तथन्तः 

उत्तिी-गोलाधे भवन्त । पनृ्थवयाः इयम ् अवतथा 

दथक्षर्-अयनान्ता इन्त कथ्यते । न्कं भवन्तः 

जानन्न्त यत ् आतरेन्लयामध्ये िीष्मतौ न्क्रसमस-्

पवण आचयणते ?  

माचणमासतय एकन्वंशन्त-न्िनाङ्के एवं च 

सप्टेम्बमाणसतय त्रयोन्वंशन्त-न्िनाङ्के सयूणतय 

न्किर्ाः न्वषवुत-्वतृ्ते साक्षात ् पतन्न्त । अतयाम ्

अवतथायां न्कमन्प ध्रवुं सयंू प्रन्त नतं न भवन्त 

अतः सम्परू्ण-पनृ्थवयां अहोिात्रं (न्िनं तथा च 

िान्त्रः) समानं भवन्त । एति ्थवषुव इन्त कथ्यते ।  

   न्सतम्बिमासतय त्रयोन्वंशन्त-न्िनाङ्के उत्तिी-

गोलाधे शिि-्ऋतःु भवन्त । अपिञ्च िन्क्षर्ी-

गोलाधे वसन्ततुणः भवन्त ।  माचणमासतय 

एकन्वंशन्त-न्िनाङ्के न्तथन्तः एततमाि ् न्वपिीता 

भवन्त । उत्तिी-गोलाधे वसन्ततुणः तथा च िन्क्षर्ी-

गोलाधे शिि-्ऋतःु भवन्त । 

एतेन प्रकािेर् तपष्टम ्अन्तत यत ्पनृ्थवयाः घरू्णनतय 

एवं च परिक्रमर्तय कािर्ेन न्िनेष ु िान्त्रष ु एव ं च 

ऋतषु ुपरिवतणनं जायते । 

 

  

आगच्छन्तु थकथचित ्कृत्वा थिके्षम –  

एकतयाम ्एव न्िन्श पनृ्थवयाः नन्तम ्अवगन्तुं क्षेत्र ेएकं  

बहुन्वतततृं न्वषमचक्रवालं न्नमाणन्त ु तथा च िण्ड-

सलंग्नम ् एकं ध्वजं तवीकुवणन्त ु । िीघणवतृ्तयकु्त-िेखायां 

कुत्रन्चि ्अन्प न्तष्ठन्त ु। ततमाि ्ििून्तथततय कतयन्चि ्

वकृ्षतय सवोपरितन-भागतय कमन्प न्बन्िु ं प्रन्त ध्वजेन  

िशणयन्त ु। अधनुा  ध्वज ं  तम ्एव  न्तथि-न्बन्िमु ्प्रन्त 

तथापयन्तः भवन्तः िीघण-वतृ्त े चलन्त ु । अनने एव 

प्रकािेर् पनृ्थवयाः अक्षः सिवै एकतयाम ् एव न्तथतौ 

नतः वतणते । पनृ्थवयाः परिक्रमर्-कािर्ात ् तथा च 

पनृ्थवयाः अक्षः एकतयां न्नन्ित-न्िशायां नतः अन्तत 

इन्त कािर्ेन ऋत-ुपरिवतणन ंभवन्त । 
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1. थनम्नथलथित-प्रश्नानाम ्उत्तिाथर् सकें्षपेर् ददतु ।  

 (i)   पनृ्थवयाः अक्षतय नन्त-कोर्ः कः अन्तत ?  

 (ii)  घरू्णनतय एवं च परिक्रमर्तय परिभाषां न्लखन्त ु।  

 (iii) अन्धकाहवषं (लीप-वषणम)् न्कम ्अन्तत ?  

 (iv) उत्ति-िन्क्षर्योः अयनान्तयोः मध्ये अन्तिं विन्त ु।   

 (v)  न्वषवुः कः अन्तत ?  

 (vi) िन्क्षर्ी-गोलाधे उत्तिी-गोलाधणतय अपेक्षया उत्ति-िन्क्षर्योः अयनान्तः पथृक् पथृक् समये न्कमथं  

भवन्त  ?  

 (vii) ध्रवुेष ुप्रायः षट् मासान ्यावत ् न्िनं तथा च षट् मासान ्यावत ्  िान्त्रः भवन्त । कािर्ं विन्त ु।  

2. समीिीनम ्उत्तिं (✓) थिह्नीकुवणन्तु ।  

(i) पनृ्थवयाः सयंू परितः या गन्तः भवन्त सा कथ्यते -----  

      (क) घरू्णनम ्          (क) परिक्रमर्म ्    (ग) नन्तः   

(ii) सयूणतय न्किर्ाः न्वषवुत-्वतृ्ते किा साक्षात ्पतन्न्त ?  

  (क) 21 माच्ण       (ख) 21 जनू ्   (ग) 22 न्िसम्बि ्   

(iii) िीष्म-काले न्क्रसमस-्पवण कुत्र  आमान्यते ?  

          (क) जापान-िशे े     (ख) भािते        (ग) ऑतरेन्लया-िशेे   

 (iv) ऋतषु ुपरिवतणनं पनृ्थवयाः कया गत्या भवन्त ?  

          (क) घरू्णन-गत्या     (ख) परिक्रमर्-गत्या  (ग) गरुुत्वाकषणर्ेन     

3. रिक्त-स्िानाथन पूियन्तु  ।   

 (i)  एकन्तमन ्अन्धकाहवषे (लीप-वषे) न्िनानां सङ््या -------------  भवन्त ।  

 (ii) पनृ्थवयाः िनै्नक-गन्तः  ------------- कथ्यते ।     

 (iii) पनृ्थवी सयंू परितः  --------------- कके्ष घरू्णन्त ।  

 (iv) जनूमासतय एकन्वंशन्त-न्िनाङ्के सयूणतय न्किर्ाः ----------- िेखायां साक्षात ्पतन्न्त ।   

 (v)  --------------- ऋतौ न्िनान्न लघनू्न भवन्न्त ।  

 

 

 

 

 

अभ्यासः 
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आगच्छन्तु   थकथचित ्कुमण  

1.  पनृ्थवयाः तवकीये अक्षे नन्तं िशणन्यतमु ्एकं न्चत्र ंन्लखन्त ु।  

2.  प्रत्येकं मासतय एकन्वंशन्त-न्िनाङ्कतय सयूोियतय एवं च सयूाणतततय समयान ् तथानीय-वाताणपत्रतय 

साहाय्येन न्लखन्त ुतथा च न्नम्नन्लन्खतानाम ्उत्तिान्र् िित ु–  

अ. कतय मासतय न्िनान्न लघतुमान्न सन्न्त ?  

ब.   केष ुमासषे ुअहोिात्रः (न्िन ंतथा च िान्त्रः) समानः भवन्त ? 

        

आगच्छन्तु क्रीडाम  

1.  एकतय एव सतू्र-वलयतय साहाय्येन ि े  सचू्यौ न्नकटे एवं च ििेू तथापन्यत्वा  न्वन्भन्नाकािान्र् 

न्वषमचक्रवालान्न  न्नमाणन्त ु। अवधान ंकुवणन्त ुयत ्न्वषमचक्रवालं किा वतृ्त ंभवन्त ।  

 2.  कन्तमनं्ित ्न्िन ेआतपतय समये एकमीटिपरिन्मतां िीघां तथा च ऋज्वीं यन्ष्ट ंतवीकुवणन्त ु। क्षेत्र ेतवच्छम ्

एवं च समतलं तथानं न्चन्वन्त ु। एतां यन्ष्ट ंक्षेत्र ेतत्र तथापयन्त ुयत्र अतयाः छाया तपष्टा न्नन्मणता तयात ्।  

प्रिम ंसोपयनम ्-    छायायाः सवोपरितन ं न्बन्िु ं पाषार्ेन अथवा केनन्चि ्अन्य-वततनुा न्चह्नीकुवणन्त ु । प्रथम ं

छाया-न्चहं्न सिवै पन्िम ंप्रन्त भवन्त । पञ्चिश-न्नमषेानन्तिं पश्यन्त ुतथा च पनुः छायायाः  

उपरितन ं न्बन्िु ं न्चह्नीकुवणन्त ु । तावत ् इयं छाया कन्तपय-ििेू गता भन्वष्यन्त । अधनुा िौ 

न्बन्ि ूमलेयन्त ु। अनने प्रकािेर् भवन्तः यां िेखां प्राप्तयन्न्त सा पवूण-पन्िम-िेखा भन्वष्यन्त ।  

चिती्ं सोपयनम ्-    अधनुा एवं न्तष्ठन्त ुयत ् प्रथम ंन्चहं्न भवतां  वाम-भागे भवेत ्तथा च न्ितीयं न्चहं्न भवता ं

िन्क्षर्-भागे भवेत ्। अधनुा भवतां मखुम ्उत्ति- न्िशां प्रन्त अन्तत  । एतत ्तथ्यं पनृ्थवयाः 

कन्तमनं्िि ्अन्प तथान ेसत्यम ्वतणते यतो न्ह पनृ्थवी पन्िमतः पवंू प्रन्त घरू्णन ंकिोन्त ।  

 एकः अन्यः न्वन्धः इतः अन्प समीचीनः भवन्त पिन्त ुततय कृते अन्धक-समयः आवश्यकः भवन्त । तवकीया ं

यन्ष्ट ं एकन्तमन ् तथान े तथापन्यत्वा प्रातःकालीनां प्रथमच्छायां न्चह्नीकुवणन्त ु । एकतयाः साहाय्येन यन्ष्ट ं परितः 

एकं वतृ्त-खण्डं न्नमाणन्त ु । मध्याहे्न छाया लघ्ववी अथवा समािा भन्वष्यन्त । मध्याह्नानन्तिं एषा छाया पनुः 

वन्धणष्यते तथा च वतृ्तखण्डतय एकतय न्बन्िोः तपश ंकरिष्यन्त । तं न्बन्िु ंन्चह्नीकुवणन्त ु। समीचीनां पवूण-पन्िम-

िेखां प्रािमु ्अधनुा  ताभयां िाभयां न्बन्िभुयां न्नगणच्छन्तीम ्एकां िेखाम ्आन्लखन्त ु।                    


