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ग्रीष्मकालिकावकाशषे ु प्रहलेिका लिज्ासःु च 

सवलिता्मह-लिता्मह्यः ग्ा्म ं गतवनततौ । रातेः 

भ्यिनानतरं ते सववे गहृस्य छद्िुरर गतवनतः । सा 

एका सवचछा लनरभ्ा रालतः आसरीत ्। ते आकाश ेतारकाः दृष्वा 

आश्च्य्यचलकताः अभवन ्। सवनगरे ते कदालि एतादृश ंदृश्ंय न 

दृषवनतः आसन ्(लचतं १७.१) । 

 प्रहलेिका ज्ात्ुम ् इचछलत स्म ्यत ् बहृननगराणा्म ्

आकाशात ्ग्ा्मस्य आकाशः लभननः लक्मर्य्म ्अलसत । तस्याः 

लिता्महः सिषरीकृतवान ््यत ्कालनत्यकु्तप्रकाशस्य ध्ूमस्य तरा 

च धलू्याः कारणने बहृननगरेष ुत ुसवचछाकाशः लवरित्या एव 

दृश्यते । रातेः आकाशस्य अवि्यकनं लचत्ाकष्यकं तत एव 

भलवतुं शकन्यलत ्यत वातावरण ंसवचछं भवलत तरा च प्रकाशः 
न भवेत ्। 

 कस्याल्चत ् त्मलसवन्या्म ् आकाश ं प्रलत दृलषिातं  
कुव्यनत ु । भवनतः स्मसते आकाश े लबनदनूा्म ् इव असङ्ख्यान ्
तारकाः  द्रक््यलनत ्ेयष ु केचन बहुकालनत्यकु्ताः तरा च केचन 
अिेक्ानगुणु ं्मनदाः भलवष्यलनत । एतेषा्म ्अवधानिवू्यकं पे्रक्ण ं

कुव्यनत ु । लक्म ् एते सववे द््यलतताः प्रतरी्यनते ? लकं भवल्भः  
तारकाः  इव एतादृश ंलिण्ं दृश्यते ्यत ्न द््यतते ? एतेष ु्यालन 
लिण्ालन न द््यतनते तालन ग्हाः सलनत ।

 रालतकािे आकाश े सवा्यलधकं प्रदरीप्ः लिण्ः चनद्रः 
अलसत । तारकाः ग्हाः चनद्रः तरा च आकाश ेबहूलन अन्यालन 
लिण्ालन खग्यिरी्यलिण्ालन कथ्यनते ।

17
अध्या्ः

तयारकयाः सौरपररवयारश्च

चित्रं १७.१ :  रालतकािे आकाशः
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 लकं सवा्यलण आकाशरी्यलिण्ालन स्मानालन भवलनत ? 
आगचछनत ुिानरी्मह े।

१७.१  िन्द्ः

गचतचवचिः १७.१

राततौ चनद्रस्य प्रलतलदनं पे्रक्ण ं कुव्यनत ु । ्यलद समभवेत ्
तदा एकस्याः िलूण्य्मा्याः अलग््मिलूण्य्मां ्यावत ्
सवलिपिणरीिलुसतका्यां प्रलतलदनं राततौ चनद्रस्य रूिस्य 
रेखाङ्कनं कुव्यनत ु तरा च िलूण्य्मा्याः लदवसात ्
व्यतरीतलदनानां सङ्ख्या्म ् अलि लिखनत ु । प्रलतलदन्म ्
इद्म ् अलि लिखनत ु ्यत ् आकाशस्य कलस्मन ् भागे 
(िवू्यलस्मन ् अरवा िलश्च्म)े चनद्र्मा दृषः अलसत । 

 लकं चनद्रस्य आकृततौ प्रलतलदनं िररवत्यनं भवलत ? लक्म ्
एतादृशालन अलि लदनालन भवलनत ्यदा चनद्रस्य आकृलतः 
िणू्यत्या ग्यिाकारा प्रतरी्यते ? लक्म ्एतादृशालन अलि लदनालन 
भवलनत ्यदा सवचछाकाशः भतूवा अलि चनद्रस्य  दश्यनं न कतुुं 
शक्यते ?

 सः लदवसः ्यदा चनद्रस्य िणूा्य चलरिका दृश्यते िलूण्य्मा 
कथ्यते । एतस्याननतरं प्रत्ेयकं राततौ चनद्रस्य कालनत्यकु्तस्य 

भागस्य क््यः भवलत । ि्चदश े लदवसे चनद्र्माः न दृश्यते । 

एषः लदवसः अ्मावस्या इलत नामना ज्ा्यते । अलग््म े लदवसे  

चनद्रस्य एकः िघःु भागः आकाश े दृश्यते । एषः बािचनद्रः 

कथ्यते । एतस्य िश्चात ्िनुः चनद्रः प्रलतलदनं वध्य्मानः भवलत । 

ि्चदशत्म ेलदवसे िनुः एकवारं व्ंय चनद्रस्य िणू्यदश्यनं कु्म्यः ।

 िणूुं ्मासं ्यावत ् दृश्य्मानस्य चनद्रस्य प्रदरीप्भागस्य 

लवलभननाकृत्यः चनद्रस्य किाः उच्यनते (लचतं १७.२) ।

एकस्याः िलूण्य्मा्याः लवितरी्यिलूण्य्मा्याः अवलधः  २९ 

लदवसेभ्यः लकल्चत ्अलधका भवलत । बहुष ुलदनदलश्यकास ु

अ्य्म ्अवलधः एकः ्मासः उच्यते ।

  

चनद्रः सवाकृततौ प्रलतलदनं िररवत्यनं 

लक्मरुं कर्यलत ।

चित्रं १७.२:   चनद्रस्य किाः
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 आगचछनतु एवं ज्ातुं प्र्यतनं कु्म्यः ्यत् चनद्रस्य 

किाः लक्मरुं न दृश्यनते । ष्य्शाध्या्ेय भवल्भः इदं िलितं 

्यत् चनद्र्मा सू्य्यः तरा च अन्यतारकाः इव सवप्रकाशं न 

उतिाद्यलत । अस्मालभः चनद्र्मा एतदरुं दृश्यते ्यत्य लह  एषः 

सवस्य्यिरर िलततसू्य्यस्य प्रकाश्म् अस्मान् प्रलत िरावलत्यतं 

कर्यलत (लचतं १७.३) । अतः व्ंय चनद्रस्य तं भागं न िश्या्मः 
्यस्मात् भागात् सू्य्यस्य िरावलत्यतः प्रकाशः अस्मान् ्यावत ्
प्रापन्यलत । चित्रं १७.३ : स्ूय्यस्य िरावलत्यतप्रकाशस्य कारणने चनद्रः दृश्यते

गचतचवचिः १७.२

एकं बहृतकनदकंु सवरीकुव्यनत ु अरवा घिं सवरीकुव्यनत ु । 
एतस्य अधुं भागं श्ेतवणवेन तरा च अधुं भागं कृषणवणवेन  
र्ि्यनत ु।

सवस्य विाभ्यां ल्मताभ्यां सह रिरी्ाक्ेतं प्रलत गचछनत ु । 
रिरी्ाक्ेते प्रा्यः २ ्मरी. लतज्या्याः वतृ्ाकारं लन्मा्यनत ु। १७.४ 
लचते दलश्यतानसुार्म ्एतस्य वतृ्ाकारस्य अषतौ स्मानभागेष ु
लवभिनं कुव्यनत ु।

वतृ्स्य केनद्र ेलतष्ठनत ु। सवल्मतं कनदकंु गहृरीतवा वतृ्ाकारस्य 
लवलभननलबनदषु ु सरातुं कर्यनत ु । तत ् ल्मतं कर्यनत ु
्यत ् घिस्य  श्ेतभागं सदवै स्ूय्यस्य िरुतः सराि्यनत ु । 
्यलद भवनतः एतं गलतलवलध ं प्रातःकािे कुव्यलनत तदा 

कनदुकस्य श्ेतभागः िूव्यलदलश सरािनरी्यः । ्यलद भवनतः 

एतं गलतलवलधं सा्ंयकािे कुव्यलनत तदा कनदुकस्य 

श्ेतभागः िलश्च्मलदलश सरािनरी्यः । प्रत्ेयकं प्रकरण े

श्ेतभागं तरा च कृषणभागं लवभालिका रेखा उधव्यसरा 

भवेत् ।

वृत्ाकारस्य केनद्रे लसरतवा कनदुकस्य श्ेतदृश्यभागस्य 

पे्रक्णं कुव्यनतु तरा च एतस्य आकृतेः 

सवलिपिणरीिुलसतका्यां रेखाङ्कनं कुव्यनतु । एतासा्म ्

आकृतरीनां त्यिनं १७.५ ्मध्ेय दलश्यतालभः चनद्रस्य 

किालभः सह कुव्यनतु ।

लचत्म ्१७.४ : सवकक््या्यां लवलभननलसरलतष ुचनद्र्मा लभननः लभननः प्रतरी्यते ।
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चित्रं  १७.५  :  सवकक््या्यां चनद्रस्य लसरत्यः तरा च समबलधिताः किाः ।

स्मरणं भवेत् ्यत् चनद्र्मा िृलरव्याः िरररि्मां कर्यलत । 

िृलरवरी सचनद्रं सू्य्यस्य िरररि्मां कर्यलत (लचतं १७.६) ।

चित्रं १७.६  :   िलृरवरी चनद्र्मसा सह स्ूय्यस्य 
िरररि्मण ंकुव्यतरी ।

 लक्म ्अधनुा भवनतः िलूण्य्मा्याः  तरा च अ्मावास्या्याः 

लदवस्य्यः चनद्रस्य तरा च िलृरव्याः सािेक्लसरतरीना्म ्

अन्ुमानं कतुुं शकनवुलनत ? एतासां लसरतरीनां रेखाङ्कनं 

सवलिपिणरीिुलसतका्यां कुव्यनतु । िूण्यचनद्रं द्रषु ं भवनतः 

आकाशस्य कलस्मन् भागे द्रक््यलनत ?

बािचनद्रस्य िश्चात ् िलृरव्याः दश्यने प्रलतलदनं चनद्रस्य प्रदरीप्े 
भागे वलृधिः िा्य्माना भवलत । िलूण्य्मा्याः अननतरं िलृरव्याः 
दश्यने  चनद्रस्य स्ूय्यस्य विारा प्रदरीप्भागः प्रलतलदनं आकृततौ क्री्यते 
।

अह ंश्तुवतरी अलस्म ्यत ्व्ंय 

िलृरव्याः चनद्रस्य िाश््यभागं कदालि 

न िश्या्मः । लक्म ्इद ंसत्य्म?्

  

गचतचवचिः १७.३

भू्मतौ प्रा्यः १ ्मरी. व्यासस्य एकं वृताकारं 
कुव्यनतु । सवलक्मलि ल्मत्म् एतस्य 
वृत्ाकारस्य केनद्रे सरातुं कर्यनतु । भवनतः 
सवल्मतस्य िरररि्मा्म् एवं कुव्यनतु ्यत् सदैव
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भवतां ्मुखं तस्य सम्मुखं भवेत् । लकं भवतां ल्मतं 

भवतां िृष्ठभागं द्रषुं शकन्यलत ? एकस्यां िरररि्मा्यां 

भवल्भः कलत भ््मणालन िूणणीकृतालन ? चनद्र्मा 

िृलरव्याः िरररि्मा अनेन एव रि्मेण कर्यलत ।

 चनद्र्मा िृलरव्याः िरररि्मा्यां सवस्य अक्े एकं भ््मण ं
िूणुं कर्यलत ।

िन्द्स् पषृ्ठम्

 कवरीनां तरा च कराकाराणां कृते चनद्र्मा एकः 

लचत्ाकष्यकः लिण्ः अलसत । िर्च ्यदा अनतररक््यालतणः 

चनद्र्मलस िदालन सरालितवनतः तदा तैः चनद्रस्य िृषं्ठ धूल्या 

्युकं्त तरा च लनि्यनं प्राप््म् । तलस्मन्  लवलभनन्मािानां 

गता्यलन सलनत । एतस्य्यिरर बहवः लसरराः नत्यननताः 

िव्यताः अलि सलनत (लचतं १७.७) । एतेषु केचन िव्यताः 

तु औननत्ेय िृलरव्याः सवा्यलधकतौननत्य्युक्तानां िव्यतानां 
सदृशाः सलनत । 

चित्रं १७.७ :  चनद्रस्य िषृ्ठ्म्

 चनद्र्मलस न तु वा्यु्मण्ि्म् अलसत एव्च न 

िि्म् । लकं चनद्र्मलस करल्चत् िरीवनस्य समभावना 

भलवतुं  शकन्यलत ।

लकं व्ंय चनद्रे क्मलि धवलनं श््यतुं 

शकनु्मः?

१३ अध्या्ेय अस्मालभः लशलक्त्म ्आसरीत ्

्यत ््यदा क्यऽलि ्माध्य्म ं न भवलत तदा 

धवलनः ग्मनं न कतुुं  शकन्यलत । तदा व्यं 

चनद्र्मलस क्मलि धवलनं करं श््यतुं शकन्ुमः?

चकरं  भवन्तः जयानचन्त?

२१ िुिै १९६९ त्मे वषवे अ्मेररका्याः अनतररक््यातरी 
नरीिआ्म्यसट्ाङग्मह्यद्यः सव्यप्रर्मं चनद्र्मलस सवचरणान ्
न्यदधत् । ततिश्चात् ए्लवन एल्ररन ्मह्यद्यः चनद्र्मलस 
अवतररतवान् ।

चित्रं १७.८ : चनद्र्मलस अनतररक््यातरी

१७.२    तयारकयाः
 रालतकािे आकाश े भवनतः अन्यालन कालन वसतलून 

िश्यलनत ? आकाश े असङ्ख्याः तारकाः सलनत । बहृतदभ््यः 

नगरेभ्यः दरेू कस्याल्चत ्राततौ आकाश ेअवधानिवू्यकं पे्रक्ण ं

कुव्यनत ु । लकं सववे तारकाः स्मानरूिेण कालनत्यकु्ताः सलनत ? 
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लकं सववेषां तारकाणां वणा्यः सदृशाः सलनत ? वसततुः तारकाः 

सवस्य प्रकाशस्य उतसि्यनं कुव्यलनत । स्ूय्यः अलि एकः तारकः  
अलसत । अन्ेयषां तारकाणां तिुना्यां स्ूय्यः अलधकः दरीघ्यः 

लक्मरुं दृश्यते ?

 भवतां िाश्वे सरालितिादकनदकुस्य तरा च दरेू 

सरालितस्य िादकनदकुस्य ्मध्ेय कः दरीघ्यः प्रतरी्यते ? तारकाः 

स्ूय्यस्य तिुना्यां िक्गलुणते दरेू अवलसरताः सलनत । एतस्मात ्

एव तारकाः अस्मभ्ंय लबनदनूा्म ्इव प्रतरी्यनते ।

सू्य्यः िृलरव्याः प्रा्यः १५०,०००,००० लक.्मरी. (१५ 
क्यलिः) िररल्मतं दूरे वत्यते ।

 सू्य्यस्य िश्चात् लवितरी्यः लनकित्मः तारकः 
ऐल्ासेनि्यररी अलसत । एतस्य अनतरं िृलरव्याः 
40,000,000,000,000 लक.्मरी. िररल्मत्म् अलसत । 
लकं भवनतः एतत् अनतरं सरित्या िलितुं शकनुवलनत ? 
केचन तारकाः तु एतस्मात् अलि अलधके दूरे सलनत ।

एतावतां अनतरं िमबस्य अन्यलस्मन् ्मातके प्रकाशवषवे  
व्यक्तरीकरणं लरि्यते । इदं प्रकाशस्य विारा एकलस्मन् वषवे 
चलितं अनतरं अलसत । स्मरनतु ्यत् प्रकाशस्य गलतः 
३००,००० लक.्मरी. प्रलतसेकण्् इलत भवलत । एवं 
सू्य्यस्य िृलरव्याः अनतरं प्रा्यः ८ प्रकाशलन्मेषाः सलनत । 
ऐल्ासेणि्यररी प्रा्यः ४.३ प्रकाशवषुं दूरं वत्यते ।

्यलद तारकाणां प्रकाश्म ्अस्माकं िाश्वे 

प्रािणा्य वषा्यणां स्म्यः िगलत तलह्य  

तारकाणा्म ्अवि्यकनस्म्ेय लकं व्ंय 

सवातरीतं िश्यनतः भवा्मः?

अह ंज्ातलु्मचछाल्म ्यत ्व्ंय लदवसे 

तारकाः लक्मरुं न द्रषु ंशकन्ुमः । ते 

अस्मान ्राततौ एव लक्मरुं दृश्यनते ?

 वसततुः लदवसे अलि आकाश ेतारकाः भवलनत । तरालि 

तलस्मन ्स्म्ेय स्ूय्यस्य तरीव्रप्रकाशस्य कारणने व्ंय तान ्न द्रषु ं

शकन्ुमः ।

 केषा्चन तारकाणा्म ् अरवा तारकाणां स्महूाना्म ्

आकाश े प्रा्यः घणिावि्यात्मकं कािं ्यावत ् पे्रक्ण ं कुव्यनत ु । 

भवल्भः लकं ज्ा्यते ? लकं भवनतः आकाश ेतारकाणां लसरलतष ु

लक्मलि िररवत्यनं प्रापनवुलनत ?

 भवनतः इद ं प्रापस्यलनत ्यत ् तारकाः िवूा्यत ् िलश्च्म ं प्रलत 

गलतं कुव्यनतः प्रतरी्यनते । कश्चन अलि तारकः ्यः स्ूया्यसते सलत 

िवूवे उलदतः भवलत  सा्मान्यतः स्ूययोद्यात ् िवू्य्म ् एव िलश्च्म े

असतं भवलत ।

 तारकाः िवूा्यत ् िलश्च्म ं प्रलत गलतं कुव्यनतः लक्मरुं  
प्रतरी्यनते ? आगचछनत ुिानरी्मह े।

गचतचवचिः १७.४

कलस्मंलश्चत् बृहतप्रक्यषे्ठ ्मध्ेय लसरतवा घूण्यनं कुव्यनतु । 
प्रक्यषे्ठ सरालितवसतूलन कस्यां लदशा्यां गलतं कुव्यलनत 

प्रतरी्यनते ? लकं भवनतः एतालन वसतूलन सवगतेः 

लविररतलदशा्यां  गलतं कुव्यलनत इलत दृषुं शकनुवलनत ?

 प्रहलेिका स्मरलत ्यत ््यदा सा कलस्मलंश्चत ्चलितरेि्याने 
भवलत तदा लनकिसराः वकृ्ाः तरा च भवनालन िाश््यलदलश 
गचछलनत प्रतरी्यनते ।

 ्यलद अस्मान ्तारकाः िवूा्यत ्िलश्च्म ंप्रलत ग्मनं कुव्यत्यः  
प्रतरी्यनते तदा लक्म ्एतस्य अर्यः अलसत ्यत ्िलृरवरी िलश्च्मतः 
िवू्यलदलश घणू्यनं कर्यलत ?

अधुना अह्म् अवगतवान् ्यत् अस्मान ्

सू्य्यः िूव्यलदलश उदरी्य्मानः तरा च 

िलश्च्मलदलश असतं गचछन् लक्मरुं 

प्रतरी्यते । एवं िृलरव्याः  सवाक्े 

भ््मणकारणेन भवलत ।
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्म्म लिता्महः ्मां ज्ालितवान ्आसरीत ््यत ्

आकाश ेएकः एतादृशः तारकः अलसत 

्यः एका एतादृशरी तारका लसररा दृश्यते । 

एवं करं समभवं भलवतुं शकन्यलत ?

गचतचवचिः १७.५

एकं छतं गहृ्णनत ुतरा च एतस्य उद्ािनं कुव्यनत ु। कागदस्य 

कत्यनं कृतवा प्रा्यः १०-१५ तारकाणां लन्मा्यण ं कुव्यनत ु । 

छतस्य केनद्ररी्यदण्स्य लसरततौ एकं तारकं संशे्ष्यनत ु । 

छतस्य प्रत्ेयकं तन्त्याः क्यण ंलनकषा वस्त्रस्य अन्याः तनतरीः 

संशे्ष्यनत ु।

लचतं १७.९ : ध्वुतारका गलतं कुव्यन ्न प्रतरी्यते ।

अधनुा छतस्य केनद्ररी्यदण्ं सवहसते गहृरीतवा घणू्य्यनत ुतरा च 
छते संशे्लषतानां सववेषां तारकाणां पे्रक्ण ंकुव्यनत ु। लकं कश्चन 
एतादृशः तारकः अलि अलसत ्या गलतं कुव्यतरी  न प्रतरी्यते ? 
एषा तारका कुत लसरता अलसत ? ्यलद का काचन तारका तत 
लसरता  चन तारका तत लसरता भवलत ्यत आकाश ेिलृरव्याः 

अक्ः ल्मिलत तदा लकं सः तारकः अलि लसररः भवलत ?

 वसततुः ध्वुः एतादृशरी तारका अलसत ्यः िलृरव्याः 
अक्स्य लदशा्यां  लसरता अलसत । एषः गलतं कुव्यन ्न प्रतरी्यते  
(लचतं १७.१०) ।

ध्रुवतयारकः

चित्रं १७.१० : ध्वुतारकः िलृरव्याः भ््मणाक्स्य 
लनकिसरः अलसत ।

१७.३   तयारकमण्डलम्

 लकल्चत ् कािं ्यावत ् आकाशस्य पे्रक्ण ं कुव्यनत ु । 

लकं केचन तारकाः १७.११ लचते दलश्यतानसुार्म ् आकृतरीनां 

स्महूलन्मा्यण ंकुव्यत्यः सलनत ।

 अवगम्याकृलत्यकु्तानां  तारकाणां स्महू ं तारक्मण्ि्म ्

इलत उच्यते ।

प्राचरीने कािे ्मानवैः आकाशे तारकाणा्म् अवग्मना्य  
तारक्मण्िस्य अलभकलिना कृता । तारक्मण्िाना्म ्
आकृत्यः तासां व्यक्तरीनां सुिररलचतवसतूनां सदृशाः 
आसन् ।

 राततौ आकाशे केषा्चन तारा्मण्िानां िररच्ंय 

भवनतः कतुुं शकनुवलनत । एतदरुं भवल्भः ज्ातव्ंय ्यत ्

लक्मलि लवलशषं तारक्मण्िं करीदृशं दृश्यते तरा च 

रालतकािे आकाशे तस्य दश्यनं कुत करणरी्ंय भलवष्यलत ।
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 (a) ग्ेिलब्यर ्इलत            (b) ओरा्यन ्   (c) कैलस्य्यलि्या      (d) लिओ ्मिेर्

चित्रं १७.११ : रालतकािे आकाश ेकालनचन तारक्मण्िालन

 सव्यलवख्याततारक्मण्िेष ु एकं तारक्मण्ि्म ्

आसा्य्मिेर ् अलसत {लचतं १७.११(अ)} ्यस्य भवनतः 

ग्रीष्मकािे रातेः प्रर्म ेप्रहरे द्रषु ंशकनवुलनत ।

 एतत ् तारा्मण्िं’ लबग ल्िर’् इलत कथ्यते ग्ेि् लब्यर ्

अरवा सप्लष्यः अलि कथ्यते । अलस्मन ् तारक्मण्िे सप् 

ससुिषाः तारकाः भवलनत । एतत ् एका बहृतरी दवणी अरवा 

प्रश्नलचह्ः इव प्रतरी्यते । एतस्याः दव्या्यः ्मलुषका्यां त्यः तरा च 

कण््यिे चतस्ः तारकाः भवलनत (लचतं १७.१२) ।

चित्रं १७.१२ : प्राचरीनकािे ििं िात्ुम ्उि्यकु्ता दवणी

गचतचवचिः १७.६

काचन ह्यराि्य्यनत्म् एतस्य तारक्मण्िस्य पे्रक्ण ं

कुव्यनतु । लकं भवनतः एतस्य आकृततौ लक्मलि िररवत्यनं 

िश्यलनत ? लकं भवनतः एतस्यां लसरततौ लक्मलि िररवत्यनं 

िश्यलनत ? भवनतः एतत् पे्रक्णं कररष्यलनत ्यत् एतस्य 

तारक्मण्िस्य आकृलतः स्माना एव लतष्ठलत । भवनतः 

इद्मलि प्रापस्यलनत ्यत् इदं तारक्मण्िं िूव्यस्मात ्

िलश्च्मं प्रलत गलतं कुव्यत् प्रतरी्यते ।

्म्या श्तु्म ्अलसत ्यत ्व्ंय सप्षवेः 

साहाय्ेयन ध्वुतारका्याः  सरानलनधा्यरण ं

कतुुं शकन्ुमः ।

गचतचवचिः १७.७

एतं गलतलवलधं ग्रीष्मकािे तलस्मन् 9 PM स्म्ेय 
कुव्यनतु ्यदा आकाशे चनद्रः न भवेत् । आकाशस्य 
उत्रभागस्य पे्रक्णं कृतवा सप्लषुं िररलचनवनतु । 
अलस्मन् का्यवे भवनतः सविररवारस्य 
ज्ेयष्ठाना्म् अलि साहाय्ंय सवरीकतुुं शकनुवलनत ।

 (a)            (b)    (c)       (d) 
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सप्षवेः क्यणे तारकवि्ंय िश्यनतु । १७.१३ 

लचते दलश्यतानुसार्म् एत्य्यः उभ्य्यः तारक्य्यः 

गचछनत्याः एकस्याः रेखा्याः कलिनां कुव्यनतु । एतां 

कालिलनकरेखा्म् उत्रलदलश अग्े वध्य्यनतु । (एत्य्यः 

तारक्य्यः ्मध्यसरदूरात् प्रा्यः ि्चगुलणत्म्) । 

इ्ंय रेखा एकस्या्म् एतादृश्यां तारका्यां प्रापन्यलत 

्या सवा्यलधका कालनत्युक्ता नालसत  नालसत । एषः 

ध्ुवतारकः अलसत । ध्ुवतारकस्य पे्रक्णं कुव्यनतु । 

लिखनतु ्यत् एषः तारकः अन्यतारकाणा्म् इव िूवा्यत ्

िलश्च्मं प्रलत गलतं न कर्यलत ।

चित्रं १७.१३ : ध्रुवतारकस्य ससथितेः पररज्ानम्

गचतचवचिः १७.८

ग्रीष्मकािे कलस्मन् अलि लदवसे रालतकािे २ 

अरवा ३ ह्यरानतरे सप्षवेः ३-४ वारं पे्रक्ण ं

कुव्यनतु  ।  प्रत्ेयकलस्मन् स्म्ेय तारकस्य सरानस्य 

अलि लनधा्यरणं  कुव्य नतु  ।  लकं सप्लष्यः िूवा्यत्  िलश्च्मं

प्रलत ग्मनं कर्यलत ? लक्म ् एषः ध्वुतारकस्य िरररि्मां 

कुव्यन ् दृश्यते ? सवपे्रक्णानां त्यिनं दलश्यतलसरलतलभः 
सह कुव्यनत ु।

ध्रुवतयारकः

चित्रं  १७.१४  :  सप्लष्यः ध्वुतारकस्य िरररि्मां कर्यलत ।

 वसततुः सवा्यः तारकाः ध्वुतारकस्य िरररि्मां  
कुव्यत्यः  प्रतरी्यनते ।

अवधानं ्यचछनतु ्यत् ध्ुवतारकः दलक्णग्यिाधा्यत ्
न दृश्यते । सप्लष्यः ्यरा उत्रग्यिाध्यस्य कालनचन 
तारक्मण्िालन अलि दलक्णग्यिाध्यस्य केषुलचत ्
सरानेषु न दृश्यनते ।

 ओरा्यन ् इत्ेयक्म ्अन्ंय लवख्याततारक्मण्ि्म ्अलसत 

्यत ् व्ंय शरतकािे ्मध्यराततौ द्रषु ं शकन्ुमः । इद्म ् आकाश े

सवा्यलधकेष ु भव्ेयष ु तारक्मण्िेष ु गण्यते । अलस्मन ् अलि 

सप् अरवा अषतौ कालनत्यकु्ताः तारकाः सलनत (लचतं १७.११ 

(ब) । ओरा्यन इलत व्याधस्य िेलिकां लनरूि्यलनत । चतवारः 

कालनत्यकु्ताः तारकाः चतभुु्यिरूिेण व्यवलसरताः दृश्यनते । 
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 आकाशे सवा्यलधकः कालनत्युक्तः तारकः िुबधकः 

(सरीरर्यस) ओरा्यन इलत अस्य स्मरीिे दृश्यते । िुबधकस्य 

अनवेषणा्य ओरा्यन इलत अस्य ्मध्यात् लतभ्यः तारकेभ्यः 

गचछनत्याः रेखा्याः कलिनां कुव्यनतु । तरा च एतस्य 

अनुलदशं प्रलत िश्यनतु । एतस्याः रेखा्याः अनुलदशं भवनतः 

एक्म् अत्यनतं कालनत्युकं्त तारकं द्रक््यलनत । एषः तारकः 

िुबधकः (सरीरर्यस) अलसत ।

सीरर्स

चित्रं १७.१५ :  सरीरर्यस इलत अस्य लसरतेः ज्ान्म्

 उत्र-आकाश े एक्म ् अन्ंय तारा्मण्िं कैलस्य्यलि्या 
अलसत । इद ं शरतकािे रातेः प्रर्मप्रहरे दृश्यते । इद्म ्
आङ्गिभाषा्याः अक्रस्य W अरवा M इलत अस्य  
लवकृतरूिवत ्दृश्यते लचतं १७.११ (स) ।

चकरं  भवन्तः जयानचन्त ?

कलस्मंलश्चत् तारक्मण्िे केविं ५-१० तारकाः 
एव न भवलनत । अलस्मन् बहवः तारकाः भवलनत  
(लचतं १७.१६) । तरालि सवनगनाक्णा व्यं कस्यलचत ्
तारक्मण्िस्य केविं कालनत्युक्तान् तारकान् एव 
िश्या्मः ।

्ैयः तारकैः ल्मलितवा तारा्मण्िस्य लन्मा्यणं भवलत ते 
सववे अस्मत् स्मानदूरे न सलनत । ते आकाशे केवि्म ्
एकस्या्म् एव दृश्यरेखा्यां सलनत ।

चित्रं १७.१६

१७.४   सौरपररवयारः

 स्ूय्यः तरा च एतस्य िरररि्मकत््यलभः खग्यिलिण्ैः 

ल्मलितवा सतौरिररवारः लनल्म्यतः अलसत । अलस्मन् िररवारे 

बहवः लिण्ाः सलनत ्यरा ग्हाः ध्ूमकेतवः क्ुद्रग्हाः तरा 

च उलकाः सलनत । सू्य्यस्य तरा च एतेषां लिण्ानां ्मध्ेय  

गुरुतवाकष्यणबिस्य कारणेन एते लिण्ाः सू्य्यस्य िरररि्मां 

कुव्यनतः भवलनत ।

 ्यरा भवनतः िानलनत ्यत् िलृरवरी अलि सू्य्यस्य िरररि्मां 

कर्यलत। इ्ंय सतौरिररवारस्य एका सदस्या अलसत । इ्य्म ्एकः 

ग्हः अलसत । एतदलतररच्य सप् अन्ेय ग्हाः सलनत ्ेय सू्य्यस्य 

िरररि्मां कुव्यलनत । सू्या्यत् दरूरि्मः एव्म ्अलसत  : बुधः, शरुिः, 

िलृरवरी, भतौ्मः, बहृसिलतः, शलनः, ्यरेूनस ्इलत तरा च नेपि््यनू ्।
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चित्रं १७.१७ :  सतौरिररवारः (्मालिकानसुारं न सलनत) ।

 १७.१७  लचतं सतौरिररवारस्य ्य्यिनावत् दृश्ंय 
दश्य्यलत ।

चकरं  भवन्तः जयानचन्त ?

२००६ रेिसताबद ं ्यावत ् सतौरिररवारे नवग्हाः आसन ् । 
पििू्य सतौरिररवारस्य स्ूया्यत ् सव्यरा दरूसरः ग्हः आसरीत ् । 
२००६ रेिसताबद े अनतारालषट््यखग्यिरी्यसङ्घने ग्हस्य 
नवरीनिररभाषा अङ्गरीकृता ्यस्याः अनसुारेण पििू्य ग्हाणां श्णे्यां 
न आगचछलत । अधनुा एषः सतौरिररवारस्य ग्हः न अलसत ।

अहं तु िलितवान् आसं ्यत ्

सतौरिररवारे नव ग्हाः सलनत ।

 आगचछनत ु सतौरिररवारस्य केषा्चन सदस्यानां लवष्ेय 
सचूनां प्रापन्ुया्म ।

सू् ्ः

 स्ूय्यः अस्माकं लनकित्मः तारकः अलसत । एषः 
लनरनतरं लवशाि्माता्या्म ् ऊष्माण ं तरा च प्रकाश्म ् उतसिृन ् 

अलसत । िलृरव्याः प्रा्यः स्मसत्यिा्य्याः स््यतः स्ूय्यः अलसत । 

वसततुः सववेषां ग्हाणा्म ् उष्मणः तरा च ऊिा्य्याः प्र्मखु ं 
स््यतः स्ूय्यः एव अलसत ।

ग्रहयाः

 ग्हाः तारकाः इव प्रतरी्यनते िर्च ग्हाणां सवस्य 

प्रकाशः न भवलत । ते केविं सवस्य उिरर िलततस्य प्रकाशस्य 

िरावत्यनं कुव्यलनत । लकं भवनतः तारकासु तरा च ग्हषे ुभेदं कतुुं 

शकनुवलनत ?

 ग्हषे ु तरा च तारकेष ु भेदकरणस्य सरित्मः लवलधः 

अलसत ्यत् तारकाः द््यतनते िर्च ग्हाः एवं न कुव्यलनत । 

तारकाणां सािेक्ं सववेषां ग्हाणां लसरलतः अलि िररवलत्यता 

भवलत ।

 प्रत्ेयकं ग्ह: एकलस्मन् लनलश्चतिरे सू्य्यस्य िरररि्मां  
कर्यलत । एषः िनरा कक्ा इलत नामना ज्ा्यते । कस्यालि 

ग्हस्य विारा सू्य्यस्य एकस्यां िरररि्मा्या्म् अिेलक्तः 

कािः तस्य ग्हस्य िरररि्मणकािः कथ्यते । ग्हाणां  
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सू्या्यत् दूरस्य वृधितौ तेषां िरररि्मणकािे अलि वृलधिः 

आगचछलत ।

अहं ज्ातु्म् इचछाल्म ्यत् सू्य्यस्य 

िरररि्मास्म्ेय ग्हाणां िरसिरं 

लवघिनं न भवलत ।

गचतचवचिः १७.९

सवस्य चतुलभ्यः  ि्चलभः ल्मतैः सह रिरी्ाक्ेतं  
गचछनतु ।  १७.१८ लचते दलश्यतानुसा रं  १्मरी. १.८ 

्मरी. २.५ ्मरी. तरा च ३.८ ्मरी. िररल्मतं लतज्या्याः 

सङ्केनद्ररीणां वृताकाराणां रेखाङ्कनं कुव्यनतु  । 

सवस्य लक्मलि ल्मतं  केनद्रे लसरतवा सू्य्यस्य लनरूिण ं

कतुुं  कर्यनतु ।

भवता्म् अन्यालन ल्मतालण बुधं  शुरंि िृलरवीं तरा 

च भतौ्मं  लनरूलितं कतुुं  शकनुवलनत ।

सवल्मतालण सवसवकक्ासु वा्मावत्य लदलश सू्य्यस्य 

िरररि्मां कतुुं  कर्यनतु (लचतं १७.१८) । लकं तेषां 

िरसिरं लवघिनं भवलत ?

चित्रं १७.१५ : ग्हाः सवकक्ास ुग्मनं कुव्यलनत ।

 सू्य्यस्य िरररि्म्या सह ग्हाः ग्यिदरीिस्य इव  

सवाक्े  भ््मणगलत्म् अलि कुव्य लनत । कस्यलचत् ग्हस्य 

विारा एकलस्मन् भ््मणे अिे लक्तः कािः घूण्यनकािः 
उच्यते ।

चित्रं १७.१९  : ग्हाः ग्यिदरीिाः इव सवाक्े भ््मण ंकुव्यलनत ।

 केषा्चन ग्हाणां ज्ात्यिग्हाः (चनद्रः) सलनत 

्ेय तेषां िरररि्मां कुव्यलनत । कस्यलचत ् खग्यिलिण्स्य 

अन्यिरररि्माकत््यणां खग्यिलिण्ानां कृते िवूुं खग्यिलिण्स्य 

उिग्हाः कथ्यनते ।

िलृरवरी स्ूय्यस्य िरररि्मां कर्यलत । लक्म ्

एतस्मात ्कारणात ्िलृरवरी स्ूय्यस्य 

उिग्हः अलसत ।

 िृलरवरी सू्य्यस्य उिग्हः वकंु्त शक्यते िर्च 

सा्मान्यतः व्य्म् एतां सू्य्यस्य ग्हः कर्या्मः । ग्हाणां 

िरररि्माकत््यणां लिण्ानां कृते उिग्हशबदस्य उि्य्यगः 

लरि्यते । चनद्रः िृलरव्याः उिग्हः अलसत ।

 बहवः ्मानवलनल्म्यताः उिग्हाः िृलरव्याः िरररि्मां 

कुव्यनतः सलनत । एते कृलत्म्यिग्हाः कथ्यनते ।
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 बरुिः 

 बुधग्हः सू्या्यत् लनकित्मः ग्हः अलसत । अ्य्म ् 
अस्माकं सतौरिररवारस्य िघुत्मः ग्हः अलसत । ्यत्य लह 

बुधः सू्य्यस्य सव्यरा लनकिवतणी ग्हः अलसत अतः अलधकं 

स्म्ंय ्यावत् सू्य्यस्य कानततौ लनिरीनता्याः कारणेन एतस्य 

पे्रक्ण्म् अत्यनतं कलिन्म् अलसत । तरालि सू्ययोद्यात ्

लक्पं्र िश्चात् िूववे अरवा सू्या्यसताननतरं लक्लतिे द्रषु ं

शक्यते । अतः एषः ततैव दृश्यते ्यत वृक्ाणां भवनानां 

विारा लक्लतिावि्यकने बाधा न आगचछलत । बुधस्य 

क्यऽलि उिग्हः न अलसत ।

 शरुक्ः

 ग्हेषु शुरिः िृलरव्याः लनकित्मः प्रलतवेशरी अलसत । 

राततौ आकाशे एषः सवा्यलधकः कालनत्युक्तः ग्हः अलसत ।

 कदालचत् शुरिः िूवा्यकाशे सू्ययोद्यात् िूवुं दृश्यते । 

कदालचत् सू्या्यसतात् लक्प्र्म् अननतर्म् एषः िलश्च्माकाश े

दृश्यते । अतः एषः प्रभातस्य तारकः अरवा सानध्यतारकः 

उच्यते ्यद्लि एषः तारकः न अलसत । रालतकािे आकाश े

एतस्यानवेषणस्य प्र्यतनं कुव्यनतु ।

 शुरिस्य सवस्य क्यलि उिग्हः नालसत । एतस्य सवाक्े 

घूण्यनगलतः लकल्चत् असाधारणा अलसत । एषः िूवा्यत ्

िलश्च्मं प्रलत घूण्यनं कर्यलत िर्च िृलरवरी िलश्च्मात् िूवुं प्रलत 

गलतं कर्यलत ।

गचतचवचिः १७.१०

कलस्मंलश्चत् वाता्यिते ि्चाङ्गे अरवा ्यालनतकरी्मध्ेय 

दृष्वा अलभिाननतु ्यत् आकाशे कलस्मन् स्म्ेय एव्च 

कलस्मन् लदवसे शुरिः द्रक््यते । भवनतः शुरिग्हस्य 

िररच्य्म् एतस्य कानत्या सरित्या कतुुं शकनुवलनत । 

स्मरनतु ्यत् शुरिस्य आकाशे अलधकतौननत्ेय दश्यनं न 

कतुुं शक्यते । भवल्भः वा तु सू्ययोद्यात् १-३ ह्यरािूव्य्म ्

अरवा सू्या्यसतात् १-३ ह्यरािर्म् इत्यलस्मन् अवधतौ 

एव शुरिग्हस्य पे्रक्णस्य प्र्यासः कत्यव्यः ।

तदा लक्म् एतस्य अर्यः अ्य्मभवत ्

्यत् शुरिग्हे सू्ययोद्यः िलश्च्मलदलश 

तरा च सू्या्यसतं िूव्यलदलश भलवष्यलत ?

 ्यलद भवल्भः अवसरः िभ्यते तदा दूरदलश्य्यनतेण  

शुरिस्य अवि्यकनस्य प्र्यतनं कुव्यनतु । भवनतः चनद्रस्य इव 

शुरिस्य किानां पे्रक्णं कररष्यलनत (लचतं १७.२०) ।

चित्रं १७.२० :   शरुिस्य किाः

 िलृरवरी

 िृलरवरी एव सतौरिररवारस्य एक्मातं एतादृशः ग्हः 

अलसत ्यलस्मन् िरीवनस्यालसततवं ज्ात्म् अलसत । िृथव्यां 

िरीवनस्य लवद््मानता्ैय तरा च नैरनत्य्यरुं लवलशषाः 
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ि्या्यवरणावसराः उत्रदाल्यन्यः सलनत । एतास ु िलृरव्याः 
स्ूया्यत ् उलचतं अनतर्म ् अलि सलम्मलित्म ् अलसत ्ेयन िथृव्यां 
सम्यक्ताििररसरः ििस्य उिलसरलतः उि्यकंु्त वा्य्ुमण्िं तरा 

च ओि्यन इलत अस्य आवरण्म ्अलि लनल्म्यतं भवेत ्।

अस्मालभः अस्माकं ि्या्यवरणस्य 

रक्णे लवशेषरूिेण सावधानत्या 

भाव्ंय ्यत्य लह िृलरव्यां िरीवने 

लक्मलि सङ्किं न आगचछेत् । 

 िलृरव्याः भ््मणाक्ः एतस्य कक्ा्याः तिस्य िमबवान ्

नालसत । एतस्य सवाक्े नतं िथृव्या्म ्ऋतिुररवत्यना्य उत्रदा्यरी 

अलसत । िलृरव्याः केवि्म ्एकः एव उिग्हः चनद्रः अलसत ।

्म्म व्यः त्य्यदशवषा्यलण अलसत तदा ्म्या 

स्ूय्यस्य कलत िरररि्माः कृताः भवलनत ?

 भतौ्मः

 अलग््मः ग्हः ्यः िलृरव्याः कक्ा्याः बलहः सव्यप्रर्मः ग्हः 
अलसत सः भतौ्मः अलसत । अ्य्म ्ईषत ्रक्ताभः प्रतरी्यते । अतः 
एषः ग्हः रक्तग्हः अलि कथ्यते । भतौ्मस्य वितौ िघ ूप्राकृलतकतौ 
उिग्हतौ सतः ।

बहृसपचतः 

 बहृसिलतः सतौरिररवारस्य सवा्यलधकः बहृत ् ग्हः  
अलसत । एषः ग्हः एतावान ् लवशािः अलसत प्रा्यः १३०० 
िथृव्यः अलस्मन ््महलत ग्ह ेसरालितुं शक्यनते । िर्च बहृसितेः

भवनतः िृलरव्याः लवषुवतवतृ्ेन िररलचताः सलनत । 

लवषुवतवतृ्स्य तिं िृलरव्याः लवषुवत्िं कथ्यते (लचतं 

१७.२१) । तत् तिं ्यलस्मन् िृलरवरी सू्य्यस्य िरररि्मां 

कर्यलत तत् िृलरव्याः कक्ाति्म् इलत कथ्यते लचतं 

(१७.२१) । एते उभे तिे िरसिरं २३.५० क्यणेषु नते 

सतः । एतस्य ताति्य्य्म् अलसत ्यत् िृलरव्याः अक्ः 

सवकक्ातिात् ६६.५० क्यणे नतः अलसत ।

चित्रं १७.२१  :   िृलरवरी नते अक्े घूण्यनं कर्यलत ।

 द्रव्य्मानं िृलरव्याः द्रव्य्मानस्य प्रा्यः ३१८ 

गुलणत्म् अलसत । एषः सवाक्े अत्यलधकतरीव्रगत्या भ््मण ं

कर्यलत ।

्म्म इ्ंय धारणा अलसत ्यत ््यलद भवनतः एकं 

बहृत ्कनदकंु गहृ्णरी्यःु ्यलस्मन ्प्रा्यः १३०० 

हरेण्यः बरीिालन प्रलवश्ेयःु तदा इद ंकनदकंु 

बहृसिलतं लनरूिल्यष्यलत तरा च हरेणःु 

िलृरव्याः लनरूिण ंकररष्यलत ।
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चित्रं १७.२२  :   बहृसिलतः तरा च तस्य चतवारः लवशाि्यिग्हाः

  बहृसितेः बहवः प्राकृलतकाः उिग्हाः सलनत ।  
एतं िररतः धलू्मिालन वि्यालन अलि सलनत । आकाश े
अत्यलधककालनत्यकु्त्या प्रतरीत्या भवनतः एतस्य सरित्या 
िररच्ंय कतुुं शकनवुलनत । ्यलद भवनतः एतस्य पे्रक्ण ं
दरूदलश्य्यनतविारा कुव्यनत ुतदा भवनतः एतस्य चतरुः चनद्राः अलि 
द्रषु ंशकनवुलनत (लचतं १७.२२) ।

  शचनः  

 बहृसितेः िरतः शलनः अलसत ्यस्य वण्यः िरीतः इव  
प्रतरी्यते । एतस्य ग्हस्य र्मणरी्यालन वि्यालन  एतं सतौरिररवारे

लिज्ास्यः ्मनलस एकः चििः 
लवचारः आगतः । “्यलद 

शलनः कलस्मन ्लवशािकुण्े 
अलसत तदा सः तलस्मन ्

तररष्यलत । (लचतं १७.२३)

चित्रं १७.२३ : शलनः ििात ्न्यनूसघनः अलसत
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अलवितरी्ंय लन्मा्यलनत । एतालन वि्यालन नगनालक्लभः न दृश्यनते । 

भवनतः िघदुरूदश्यकविारा एतेषां पे्रक्णं कतुुं शकनुवलनत । शनेः 

अलि बहवः प्राकृलतकाः उिग्हाः सलनत ।

 शनेः लवष्ेय एका रुलचिूणा्य वाता्य इ्य्मलसत ्यत् सववेष ु

ग्हेषु एषः न्यूनसघनता्युक्तः अलसत । एतस्य घनतवं ििस्य 

घनतवात् अलि न्यून्म् अलसत । 

्ूरेनस ्तथया ि नेप्््ून ्इचत 

एततौ सतौरिररवारस्य बाहत्मतौ ग्हतौ सतः । एत्य्यः दश्यनं केविं 

बृहतदूरदलश्यनां साहाय्ेयन कतुुं शक्यते । शुरिः इव ्यूरेनस् इलत 

अलि िूव्यतः िलश्च्मलदलश भ््मणं

 कर्यलत । एतस्य लविक्णलवशेषता एतस्य अत्यलधकः नतः 

घूण्यनाक्ः अलसत (लचतं १७.२४) । एतस्य िररणा्मसवरूि्म ्

एषः कक्ागलतस्म्ेय सविृषे्ठ ि्यल्तः प्रतरी्यते ।

चित्रं १७.२४  :   सवकक्री्यिरे ्यरेूनस ् इलत

 सतौरिररवारस्य प्रर्माः चतवारः ग्हाः बुधः, शुरिः, 

िृलरवरी तरा च भतौ्मः अन्ेयषां चतुणणाुं ग्हाणां तुिना्यां  
सू्य्यस्य अत्यनतं स्मरीि्म् अलसत । एते आनतररकाः ग्हाः 

उच्यनते । आनतररकग्हाणां बहुन्यूनत्या चनद्राः भवलनत ।

 ते ग्हाः ्ेय भतौ्मस्य कक्ा्याः बलहः सलनत ्यरा बहृसिलतः 

शलनः ्यरेूनस ्तरा च नेपि््यनू ्इलत आनतररकग्हाणां त्यिना्यां 

बह्वलधकदरेू लसरताः सलनत । एते बाहग्हाः कथ्यनते । एतान ्

िररतः वि्यलनका्याः सलनत । बाहग्हाणा्म ्अलधकसङ्ख्या्यां 

चनद्रस्य भवलनत ।

१७.५ सौरपररवयारस् केिन अन््े सदस्याः

 ग्हानलतररच्य स्ूय्यस्य िरररि्मां कुव्यलनत अन्यालन लिण्ालन 
अलि सलनत । एतालन अलि सतौरिररवारस्य सदस्याः सलनत । 
आगचछनत ुएतेभ्यः केषा्चन लवष्याणां सचूनां प्रापन्ुया्म ।

क्रुद्ग्रहयाः

 भतौ्मस्य तरा च बृहसितेः कक्ाणां ्मध्ेय दरीघ्य्म ्

अनतराि्म् अलसत (लचतं १७.२५) । इद्म् अनतरािं 

बहुलभः िघुलभः लिण्ैः आवृत्म् अलसत ्ेय सू्य्यस्य िरररि्मां 

कुव्यलनत । एते क्ुद्रग्हाः कथ्यनते । क्ुद्रग्हान् केविं 

बृहतसूक््मदलश्यविारा एव द्रषुं शक्यते ।

 

शरुिः 

्मङ्गिः 

बहृसिलतः 

िलृरवरी 
्मङ्गिः 

लचत्म ्17.25 क्दु्रग्ह िट्री ।

बधुः 
स्ूय्यः 
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िूमकेतवः 

 धू्मकेतवः अलि अस्माकं सतौरिररवारस्य सदस्याः 
सलनत । एते अत्यनतं िरवि्यरी्यकक्ासु सू्य्यस्य िरररि्मां 
कुव्यलनत । िर्च एतेषां सू्य्यस्य िरररि्मणकािः सा्मान्यतः 
ि्या्यप््म् अलधकं भवलत । सा्मान्यतः धू्मकेतवः 
कालनत्युक्तलशरः ्युक्ताः तरा च िमबिुचछ्युक्ताः भवलनत । 
्यरा ्यरा कलश्चत् धू्मकेतुः सू्य्यस्य स्मरीि्म् आगचछलत 
एतस्य िुचछस्य आकारे वलृधिः भवलत । कस्यलचत् धू्मकेत्यः 
िुचछः सदैव सू्या्यत् िरः भवलत (लचतं १७.२६) । 

चित्रं १७.२६ :  कस्यलचत ्ध्ूमकेत्यः लवलभननाः लसरत्यः

 एतादृशाः बहवः ध्ूमकेतवः ज्ाताः सलनत ्ेय स्म्ेय  
स्म्ेय एकलस्मन ् लनलश्चते कािे दृलषग्यचराः भवलनत । हिेैका इलत 
ध्ूमकेतःु एकः एतादृशः ध्ूमकेतःु अलसत ्यः प्रा्यः प्रत्ेयकं ७६ 
वषा्यणा्म ्अनतरािे दृश्यते । अलनत्म्म ्एषः १९८६ रेिसताबद े
दृषः आसरीत ्। लकं भवनतः ज्ालितुं शकनवुलनत ्यत ्अलग््मकािे 
हिेैका इलत ध्ूमकेतःु कदा द्रक््यते ?

िूमकेतूनयारं चवष्े अन्िचवश्यासः

काश्चन व्यकत्यः एवं लचनत्यलनत ्यत ्ध्ूमकेतवः घ्यरलवितस ु्यरा– 
्यधुिस्य ्महा्मारेः आपिावस्य इत्यादरीनां दतूाः (सनदशेवाहकाः) 
सलनत । िर्च एताः सवा्यः ल्मथ्या ्मान्यताः सलनत तरा च 
अनधलवश्ासाः सलनत । ध्ूमकेत्यः दृलषग्यचरता एका प्राकृलतकरी 
िररघिना अलसत । एताभ्यः भ्यभरीतेः औलचत्ंय न अलसत ।

उलकयाः तथया ि उलकयाचपण्डयाचन

रालतकािे ्यदा आकाशः सवचछः भवेत ् तरा च चनद्रः अलि 

न दृश्ेयत तदा भवनतः कदालचत ् आकाश े प्रकाशस्य एकां 

कालनत्युक्तां धाररकां द्रषुं शकनुवलनत (लचतं  १७.२७) । 
एताः धाररकाः तुलिततारकाः इलत कथ्यनते एताः तारकाः 
न सलनत । एताः उलकाः इलत कथ्यनते  । उलका सा्मान्यतः 
िघुलिण्ाः भवलनत ्ेय ्यदा कदा िृलरव्याः वा्यु्मण्िे 
प्रलवशलनत । तलस्मन् स्म्ेय एतेषा्म् उचच-गलतः भवलत । 
वा्यु्मण्िरी्यघष्यणस्य कारणेन एते तप्ाः भूतवा जविलनत 
तरा च कानत्या सह शरीघं् वालषिताः भवलनत । इद्मेव 
कारण्म् अलसत ्यत् प्रकाशस्य कालनत्युक्ता धाररका 
अत्यलिस्म्या्य एव दृलषग्यचरा भवलत ।

चित्रं १७.२७ : उलका्याः रेखा 

 काश्चन उलकाः आकृलतष ु एतावत्यः बहृत्यः भवलनत 

्यत् िूण्यतः वाषिनात् िूव्य्म ् एव ताः भलू्मं प्रापनुवलनत । तद ्

लिण्ं ्यत् िलृरवीं प्रापन्यलत उलकालिण््म ् इलत कथ्यते । 

उलकालिण्ालन वैज्ालनकान् तेषां िदारा्यनां प्रकृत्याः अनवेषण े

साहाय्ंय  कुव्यलनत ्यैः सतौरिररवारः लनल्म्यतः अलसत ।

उलकयावचृ्टः

्यदा िलृरवरी कस्यलचत ्ध्ूमकेत्यः िचुछात ्िारं गचछलत तदा 
उलकानां स्महूाः दृश्यनते । एषा उलकावलृषः इलत उच्यते । 
काश्चन उलकावषृ्यः लन्यल्मतस्म्यस्य अनतरािे प्रत्ेयकलस्मन ्
वषवे भवलनत । भवनतः कस्मालचचत ्वैज्ालनकात ्िलतका्याः 
अरवा िािििुात ्तेषां दश्यनस्म्यस्य ज्ानं कतुुं शकनवुलनत ।
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कृचत्मोपग्रहयाः

भवल्भः इद ं श्तंु स्यात ् ्यत ् एतादृशाः बहवः कृलत्म्यिग्हाः 

सलनत ्ेय िलृरव्याः िरररि्मां कुव्यनतः सलनत । भवनतः एतत ्ज्ातवा 

आश्च्य्य्म ्अनभुवलनत  ्यत ्कृलत्माः उिग्हाः प्राकृलतक्यिग्हभे्यः 

करं लभननाः सलनत । कृलत्माः उिग्हाः ्मानवलनल्म्यताः सलनत । 
एतेषां प्र्म्यचनं िलृरव्याः कृत्म ् अलसत । एते िलृरव्याः 

प्राकृलतक्यिग्हात ् अरा्यत ् चनद्रस्य तिुना्या्म ् अलधकलनकषा 

लसरतवा िलृरव्याः िरररि्मां कुव्यलनत ।

 भारतेन बहूनां कृलत्माणा्म ् उिग्हाणां लन्मा्यण ं तरा च 

प्र्म्यचनं कृत्म ् अलसत । आ्य्यभट्ः भारतस्य प्रर्मः उिग्हः 

आसरीत ्। केचन अन्ेय भारतरी्य्यिग्हाः इनसैि् (INSAT) 

आई.आर.्एस.् (IRS), कलिना-१ EDUSAT इत्यादरीलन 

सलनत (लचतं १७.२८) ।

 कृलत्म्यिग्हाणां बहवः व्यावहाररकाः अनपु्र्य्यगाः  
सलनत । एतेषा्म ् उि्य्यगः वातावरणस्य भलवष्यवाणरी, 

आकाशवाणरी तरा च दरूदश्यनसङ्केतानां पे्रषण ेलरि्यते । एतेषा्म ्

उि्य्यगः दरूस्चारा्य तरा च सदुरूसंवेदना्य अलि भवलत ।

अह्म ् इद ं वकु्त्म ् इचछाल्म ्यत ् सदुरूसंवेदनात ्
अस्माकं ताति्युं दरूतः सचूनाना्म ्एकतरीकरण्म ् 
इलत अलसत ।

चित्रं १७.२८: केचन भारतरी्य्यिग्हाः
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कृचत्मः उपग्रहः
 Â चनद्रस्य किानां क््यस्य कारण्म ्अलसत ्यत ्व्ंय चनद्रस्य केविं 

तं भाग्म ् एव द्रषु ं शकन्ुमः ्यः स्ूय्यस्य प्रकाश्म ् अस्मान ् प्रलत 
िरावलत्यतं कर्यलत ।

 Â तारकाः सवप्रकाशस्य उतसि्यकाः खग्यिलिण्ाः सलनत । अस्माकं 
स्ूय्यः अलि एका तारका  अलसत ।

 Â तारकाणां दरंू प्रकाशवषवेष ुव्यक्तरीलरि्यते ।

 Â तारकाः िवू्यतः िलश्च्म ंप्रलत गलतं कुव्यनतः प्रतरी्यनते ।

 Â िलृरव्याः दश्यने ध्वुतारकः लसररः प्रतरी्यते ्यत्य लह एषः 
घणू्यनाक्स्य लदशः लनकिे लसरतः अलसत ।

 Â तारक्मण्िं तारकाणा्म ् एतादृशः स्महूः अलसत ्यः 
िररच्य्य्यग्याना्म ्आकृतरीनां लन्मा्यण ंकुव्यन ्प्रतरी्यते ।

 Â सतौरिररवारः अषालभः ग्हःै तरा च क्दु्रग्हःै ध्ूमकेतलुभः एव्च 
उलकालभः ल्मलितवा लनल्म्यतः अलसत ।

 Â कलश्चत ् एतादृशः लिण्ः ्यः कस्यलचत ् अन्यलिण्स्य िरररि्मां 
कर्यलत ‘उिग्ह’ उच्यते ।

 Â चनद्र्माः िलृरव्याः प्राकृलतकः उिग्हः अलसत। (केषाल्चत ्
ग्हाणां प्राकृलतकाः उिग्हाः भवलनत ।)

 Â शरुिग्हः रालतकािे आकाश ेदृश्य्मानः सवा्यलधकः कालनत्यकु्तः 
ग्हः अलसत ।

 Â सतौरिररवारस्य बहृत््मः ग्हः बहृसिलतः अलसत ।

 Â कृलत्माः उिग्हाः िलृरव्याः िरररि्मां कुव्यलनत । एते चनद्रस्य 
अिेक््या िलृरव्याः स्मरीिे सलनत ।

 Â कृलत्म्यिग्हाणा्म ् उि्य्यगः वातावरणस्य भलवष्यवाण्ैय 
दरूस्चारा्य  तरा च सदुरूसंवेदना्य लरि्यते ।

क्रुद्ग्रहयाः

कैचस्ोचप्या इचत

खगोलचपण्डयाचन

िूमकेतवः

तयारकमण्डलम्

प्रकयाशवष्म्

उलकयाचपण्डयाचन

उलकयाः

प्रयाकृचतकोपग्रहयाः

कक््या

ओरया्न ्इचत 

िन्द्स् कलयाः

ग्रहयाः 

ध्रुवतयारकः

सरुदूरसरंवेदनम्

सौरपररवयारः

तयारकयाः

सप्तचष्ः

 

भवन्तः चकरं  चशचक्तवन्तःप्रमरुखयाः शबदयाः
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अभ्यासः 

१-३ प्रश्नषे ुसम्यक् उत्रस्य च्यनं कुव्यनत-ु

१. अध्यलिलखतेष ुकः सतौरिररवारस्य सदस्यः नालसत ?

 (क) क्दु्रग्हः

 (ख) उिग्हः 

 (ग) तारक्मण्ि्म ्

 (घ) ध्ूमकेतःु 

२. अध्यलिलखतेष ुकः स्ूय्यस्य ग्हः न अलसत ?

 (क) सरीरर्यस ्इलत

 (ख) बधुः

 (ग) शलनः

 (घ) िलृरवरी

३. चनद्रस्य किानां क््यस्य कारण्म ्अलसत ्यत्

 (क) व्ंय चनद्रस्य केवि ंत्म ्एव भाग ंद्रषु ंशकन्ुमः ्यः अस्मान ्प्रलत स्ूय्यस्य प्रकाश ंिरावलत्यतं कर्यलत ।

 (ख) अस्माकं चनद्रस्य दरंू िररवलत्यतं भवलत ।

 (ग) िलृरव्याः छा्या चनद्रस्य िषृ्ठस्य केविं लकल्चत ्एव भाग्म ्आवणृ्यलत ।

 (घ) चनद्रस्य वा्य्ुमण्िस्य िरीनता लन्यतं नालसत ।

४. ररक्तसरानालन िरू्यनत ु

 (क) स्ूया्यत ्सवा्यलधकः दरू्यकु्तः ग्हः ------------------ अलसत ।

 (ख) वणवे रक्ताभः प्रतरी्य्मानः ग्हः ---------- अलसत ।

 (ग) तारकाणा्म ्एतादृशः स्महूः ्यः कस्यलचत ्आकृत्याः लन्मा्यण ंकर्यलत ------- इलत उच्यते ।

 (घ) ग्हस्य िरररि्माकता्यरः खग्यिलिण्ाः -----------उच्यनते ।

 (ङ) शलूिंगसिार इलत वसततुः ----------------- नालसत ।

 (च) क्दु्रग्हः ----------- तरा च -------------- कक््याणां ्मध्ेय प्राप्यनते ।

५. अध्यलिलखतकरनेष ुसत्य्म ्अरवा असत्य्म ्इलत अङ्लकतं कुव्यनत ु --

 (क) ध्वुतारकः सतौरिररवारस्य एकः सदस्यः अलसत ।   (     )

 (ख) बधुः सतौरिररवारस्य िघतु्मः ग्हः अलसत ।   (     )

 (ग) ्यरेूनस ्इलत सतौरिररवारस्य दरूत्मः ग्हः अलसत ।    (     )

 (घ) INSAT एकः कृलत्मः उिग्हः  अलसत ।         (     )

 (ङ) अस्माकं सतौरिररवारे नवग्हाः सलनत ।      (     )

 (च) ‘ओरा्यन’ तारक्मण्िं केविं दरूदश्यक्यनतेण द्रषु ंशक्यते ।    (     )
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६. १ सतमभस्य शबदानां २ सतमभस्य एकः वा एकालधकलिण्ानां स्महूने सह ्मिेनं कुव्यनत—ु

      सतमभः १  सतमभः २

 (क) आनतररकः ग्हः  (a) शलनः

 (ख) बाहग्हः  (b) ध्वुतारका

 (ग) तारक्मण्ि्म ् (c) सप्लष्यः

 (घ) िलृरव्याः उिग्हाः (d)  चनद्रः

   (e) िलृरवरी

   (f) ओरा्यन इलत

   (g)  भतौ्मः

७. ्यलद शरुिः सानध्यतारकरूिेण दृश्यते तदा भवनतः एत्म ्आकाश ेकुत प्रापस्यलनत ?

८. सतौरिररवारस्य दरीघ्यत्मस्य ग्हस्य ना्म लिखनत ु।

९. तारक्मण्िं लकं भवलत ? क्य्यलश्चत ्वि्य्यः तारक्मण्ि्य्यः ना्मालन लिखनत ु।

१०.  (१) सप्लष्यः (२) तरा च ओरा्यन तारक्मण्िस्य प्र्मखुतारकाणा्म ् आिेलक्कलसरतरीनां  
 दश्यना्य आरेखलन्मा्यण ंकुव्यनत ु।

११.  ग्हालतररच्य सतौरिररवारस्य अन्य्य्यः वि्य्यः सदस्य्य्यः ना्मालन लिखनत ु।

१२.  व्याख्यां कुव्यनत ु्यत ्सप्षवेः साहाय्ेयन ध्वुतारकस्य लसरलतं भवनतः करं ज्ास्यलनत ।

१३.  लक्म ्आकाश ेसववे तारकाः गलतं कुव्यलनत? व्याख्यां कुव्यनत ु।

१४.  तारकाणां ्मध्यसरदरूस्य प्रकाशवषवेष ु लनरूिण ं लक्मरुं लरि्यते ? एतेन करनेन लकं ताति्य्य्म ् अलसत  
 क्यऽलि तारकः िलृरव्याः अषप्रकाशवषा्यलण दरेू अलसत ?

१५.  बहृसितेः लतज्या भ्ूमःे लतज्या्याः ११ गलुणत्म ् अलसत । बहृसितेः तरा च िलृरव्याः आ्यतनाना्म ् 
 अनिुातं िररकलितं कुव्यनत ु। बहृसिततौ कलत िथृव्यः स्मालहताः भलवतुं शकनवुलनत ?

१६. लिज्ासःु सतौरिररवारस्य अध्यलिलखतारेखलन्मा्यण ं (लचतं १७.२९) कृतवान ् । लक्म ् अ्य्म ् आरेखः  
 स्मरीचरीनः अलसत ? ्यलद न तदा एतस्य संश्यधनं कुव्यनत ु।

 
चित्रं १७.२९ 
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लवसताररत-अलधग्मः – गलतलवध्यः िरर्य्यिनाश्च

एकलस्मन ्वषवे केविं लदनवि्य्म ्२१्माच्य तरा च २३ सेपिेमबर एव एतादृश्म ्अलसत ्यदा स्ूय्यः 
सम्यक् िवू्यलदलश उदलैत । अन्ेयष ुसववेष ुलदवसेष ुस्ूययोद्यः वा त ुउत्रिवूवे अरवा दलक्णिवू्यलदलश 
उदलैत ।

 उत्रा्यणानतात ् (प्रा्यः २१ िनू) स्ूययोद्यस्य लबनदःु (लदक्) शनैः शनैः दलक्ण ं प्रलत 
सरानानतररतः भवन ् भवलत । तदा स्ूय्यः दलक्णा्यने कर्यते । एषः दलक्णलदलश दलक्णा्यनानतं 
(प्रा्यः २२ लदसमबर) ्यावत ् गलत्मान ् भवलत । एतस्य िश्चात ् स्ूययोद्यस्य लबनदःु लदशािररवत्यनं 
कर्यलत तरा च उत्रं प्रलत गलतं प्रारभते । तदा स्ूय्यः उत्रा्यण े(उत्रलदलश गलतः) इलते कथ्यते ।

१. ्यलद स्म्यः भवेत ् तदा कस्यलचत ् कृलत्मनभ्य्मण्िस्य भ््मण ं कुव्यनत ु । अस्माकं दशेस्य बहुष ु नगरेष ु
कृलत्मनभ्य्मण्िालन सलनत । एतेष ु नभ्य्मण्िेष ु भवनतः तारकाणां तारक्मण्िानां तरा च ग्हाणां 
गतरीनां लवशािगमुबदाकारे अवि्यकनं कतुुं शकनवुलनत ।

२. रालतकािे कांश्चन ह्यराि्य्यनत्म ्आकाशस्य पे्रक्ण ंकुव्यनत ु। तस्यां राततौ आकाश ेचनद्रः न भवेत ्। दश्यनस्म्ेय 
भवनतः उलकानां संसचूनं कतुुं शकनवुलनत । एतस्य का्य्यस्य कृते लसतमबर-नवमबर्मासि्य्यनतस्य अवलधः 
अलधकः उि्यकु्तः अलसत ।

३. नगनालक्लभः आकाश ेदृश्य्मानाः केचन ग्हाः तरा च सप्लष्यः एव्च ओरा्यन प्रभतृरीनां तारक्मण्िानां 
िररच्यस्य अभ्यासं कुव्यनत ु। ध्वुतारकस्य तरा च सरीरर्यस-्तारकस्य अवलसरलतं ज्ातुं प्र्यतनं कुव्यनत ु।

४. सवगहृस्य छलद अरवा कलस्मलंश्चत ् रिरी्ाक्ेते लक्मलि एतादृश ं सरानं लचनवनत ु ्यतः स्ूययोद्यस्य पे्रक्ण ं
सरित्या कतुुं शक्ेयत । स्मरनत ु ्यत ् भवल्भः एषः गलतलवलधः कांलश्चत ् ्मासान ् ्यावत ् करणरी्यः  
भलवष्यलत । अतः सरानस्य च्यनं सावधानिवू्यकं कुव्यनत ु । कलस्मलंश्चत ् िते िवूणीलक्लतिस्य रेखालचतं 
लन्मा्यनत ु्यलस्मन ्लवशािवकृ्ाः सतमभाः इत्याद्यः दलश्यताः स्यःु । एतस्य ितस्य रेखालचतं लचलह्तं कुव्यनत ु
्ेयन प्रत्ेयकलस्मन ्स्म्ेय भवनतः एतत ्एकस्या्म ्एव लसरत्यां सरालितुं शकन्ुयःु । प्रत्ेयकं सप्ाहवि्याननतरं 
िते तत ्सरान्म ्अङ्लकतं कुव्यनत ु्यतः स्ूययोद्यः अभवत ्स्यात ्। सवपे्रक्णस्य ल्मलतः अलि लिखनत ु। एवं 
कांश्चन ्मासान ््यावत ्िनुरावत्य्यनत ु। (लचतं १७.३०) ।

 भव्भभ्यः एषः िरा्मश्यः दरी्यते ्यत ्भवनतः सवपे्रक्ण ंनवमबर्मासे अरवा ्म्यरी-्मासे प्रारमभं कुव्यनत ु।

 

लचतं १७.३०: लवलभननलतलरष ुस्ूययोद्यस्य लसरलतः

 लकं स्ूय्यः सदवै एकस्या्म ् एव लदलश उलदतः भवलत ? सवपे्रक्ण्यिरर लशक्कः लितरतौ तरा च  
सविररवारसदस्ैयः तरा च प्रलतवेलशलभः सह चचाुं कुव्यनत ु।
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५. ग्हाणां तरा च तेषा्म ् आिेलक्काकृतरीनां दश्यकानां सतौरिररवारस्य प्रलतरूिं लन्मा्यनत ु । एतदर्य्म ् एकं 
बहृतितं सवरीकुव्यनत ु । लवलभननग्हान ् लनरूिल्यतुं तेषा्म ् आिेलक्काकृत्यानसुारं (१७.१ सारण्याः उि्य्यगं 
कृतवा) ग्यिाकाराणां लन्मा्यण ंकुव्यनत ु। ग्यिाकारलन्मा्यणा्य भवनतः वाता्यिताणां लसनगध्मलृत्का्याः अरवा 
पिासिरीसरीन इलत अस्य उि्य्यगं कतुुं शकनवुलनत । एतेषां ग्यिाकाराणा्म ्आवरण ंभवनतः लवलभननवणा्यनां 
कागदःै कतुुं शकनवुलनत । कक््या्यां सवस्य प्रलतरूिस्य प्रदश्यनं कुव्यनत ु।

सारिणी १७.१

ग्रहस् नयाम
सचन्नक्चत्ज्या
(पचृथवीम ्एकरं  
मयात्करं  मतवया)

सू् ्स् सचन्नक्दूररं 
(पचृथव्याः दूररं १ 

मयात्करं  मतवया
पररभ्रमणकयालः भ्रमणकयालः

बधुः ०.४० ०.३९ ८८ लदनालन ५९ लदनालन

शरुिः ०.९५ ०.७२ २२५ लदनालन २४३ लदनालन

िलृरवरी १.०० १.०० ३६५.२५ लदनालन २४ ह्यरा

भतौ्मः ०.५५ १.५० ६८७ लदनालन २४ ह्यरा३७ लन्मषेाः

बहृसिलतः ११.०० ५.२० १२ वषा्यलण ९ ह्यरा ५५ लन्मषेाः

शलनः ९.०० ९.५० २९.४६ वषा्यलण १०.६६ ह्यरा

्यरेूनस् ४.०० १९.२० ८४ वषा्यलण १७.२ ह्यरा

नेपि््यनू् ३.९० ३०.०० १६५ वषा्यलण १६.१ ह्यरा

६. स्ूया्यत ्ग्हाणां दरंू दश्य्यनत्याः ्मालिका्याः अनसुारेण सतौरिररवारस्य प्रलतरूिलन्मा्यणस्य प्र्यतनं कुव्यनत ु। लकं 
भवल्भः कष्म ्अनभुतू्म ्? व्याख्यां कुव्यनत ु।

७. अध्यलिलखता्याः प्रहलेिका्याः स्माधानं कुव्यनत ुतरा च एतादृशरीनां प्रहलेिकानां लन्मा्यणस्य प्र्यतनं कुव्यनत ु।
 ्म्म प्रर्मः अक्रः शभु ेअलसत न त ुिाभ े
 ्म्म अलनत्मः अक्रः रि्म ेअलसत न त ुभ््मे
 अह्मलस्म एकः ग्हः ्यः दृश्यते सव्यरा कालनत्यकु्तः
 ज्ाि्यनत ु्म्म ना्म नासम्यह ंरक्तः न नरीिः।
 अलस्मन ्लवष्ेय अलधकसचूना्ैय अध्यलिलखतिािििंु िश्यनत—ु

 y http://www.nineplanets.org
 y http://www.kidsastronomy.com
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प्राचरीने कािे इ्ंय ्मान्यता आसरीत ््यत ्िथृव्यां लवश्स्य केनद्र ंलसरत्म ्अलसत तरा च चनद्र्मा, ग्हाः स्ूय्यः तरा 
च तारकाः एतस्य िरररि्मां कुव्यनतः सलनत । प्रा्यः ५०० वषा्यलण िवूुं ि्यिैण्दशेस्य अच्यकः तरा च खग्यिज्ः 
्यस्य ना्म लनक्यिस क्यिरलनकसः (१४७३-१५४३) आसरीत ् तेन अ्य्म ् उलिेखः कृतः आसरीत ् ्यत ् स्ूय्यः 
सतौरिररवारस्य केनद्र ेलसरतः अलसत तरा च ग्हाः एतस्य िरररि्मां कुव्यनतः सलनत । इ्य्म ्एका रिालनतकाररधारणा 
अलसत । क्यिरलनकसः सव्य्म ् एतस्य का्य्यस्य प्रकाशने सङ्क्यच्म ् अनभुवलत स्म। एतेषा्म ् एतस्य का्य्यस्य 
प्रकाशनं तेषां ्मतृ्यवुषवे १५४३ अभवत ्।

 १६०९ रेिसताबद े गैिरीलि्य्य्मह्यद्यः सवदरूदश्यकं सव्ंय लनल्म्यतवान ् । सवदरूदश्यकेन गैिरीलि्य्य्मह्यद्ेयन 
बहृसितेः चनद्र्मसां शरुिस्य किानां तरा च शनेः वि्यानां पे्रक्ण ंकृत्म ्। तैः इद ंप्र्मालणतं ्यत ्सववे ग्हाः स्ूय्यस्य 
िरररि्मां कुव्यलनत न  त ुिलृरव्याः ।

 एवं भवनतः िश्यलनत ्यत ्लवचाराः धारणाश्च लवकलसताः िररवलत्यताश्च भवलनत । लकं भवतां सवस्य धारणाः 
अलि िररवलत्यताः भवलनत ? ्यलद ि्या्यप्ं साक््ंय प्र्माण ंच उििबध्म ्अलसत तदा लकं भवनतः सवतनत्मलसतषकेण 
नवरीनधारणाः अङ्गरीकुव्यलनत ?

लकं भवनतः िानलनत ?


