রাতের মেঘেুক্ত আকাতে অতেকসেয় েতে হয় েক্ষত্র ছুতে যাতে বা মকাতো েক্ষত্র বুঝি এই োত্র খতস
পড়ত া। এই ঘেোতক েক্ষত্র পেে ব া হয়।

মসৌরজগতের ৮ টে প্রকৃে গ্রহ সম্পতকে ককছু েথ্য কেতে মেয়া হত া: (চিত্র বই দেখে
অংকন করখব)
বুধ গ্রহ (Mercury)
সূয মথ্তক
ে
সবতেতয় কাতছর গ্রহ হতে বুধ। পৃকথ্বীর োাঁে মথ্তক আকাতর অল্প একেু বড়
বুধ গ্রহ। বুধগ্রতহর কেজস্ব মকাে বায়ুেণ্ড মেই যার ফত এখাতে প্রায়ই উল্কাপাে হতয়
থ্াতক। োই পৃকথ্বীর োাঁতের েতো বুধ গ্রতহর বুতকও অতেক কবো কবো গেে আতছ,
যা ককো েহাকাে মথ্তকও অবত াকে করা সম্ভব।
শুক্র (Venus)
সূতযরে কিেীয় গ্রতহর োে শুক্র গ্রহ। শুক্র গ্রহ খুবই উত্তপ্ত অবস্থায় থ্াতক, এেেকক বুধ
গ্রতহর মেতয় এর োপোত্রা মবকে। শুক্র গ্রতহর কেজস্ব বায়ুেণ্ড আতছ েতব এটে
কবষাক্ত। এই গ্রতহর পৃষ্ঠেত অেযন্ত োপ থ্াকার েরুে ময মকাে োেুষ এখাতে
অবেরণ করত কেতেতষর েতধয েৃেুযর েুতখ ঢত পড়তে পাতরে। কবজ্ঞােীরা শুক্র
গ্রতহর বেেোে পকরকস্থকেতক ‘কগ্রে হাউস প্রঝক্রয়া’র অংে কহতসতব বযাখযা কতরে।
আশ্চযজেক
ে
হত ও সকেয ময, মসৌরজগতের অেযােয গ্রহগুক কেতজর অতক্ষর উপর
মযই কেতক অেবরে ঘুতর, শুক্র গ্রহ ঘুতর টিক োর উতটা কেতক।
পৃচিবী (Earth)
সূতযরে েৃেীয় গ্রতহর োে পৃকথ্বী। পৃকথ্বীতক প্রায়ই পাকের জগে োতেও অবকহে করা
হয়, কারণ এর উপকরভাতগর েুই-েৃেীয়াংেই হতে পাকে। এটেই মসৌরজগতের
একোত্র গ্রহ মযটেতে প্রাতণর সঞ্চা ে হতে পাতর। প্রাতণর সঞ্চা তের জেয পৃকথ্বীর
বায়ুেণ্ডত রতয়তছ প্রেুর োইতরাতজে এবং অঝিতজে।
মঙ্গল গ্রহ (Mars)
সূতযরে েেু থ্ গ্রতহর
ে
োে েঙ্গ গ্রহ, একটে শুষ্ক ধূক েয় কবস্তীণ এ
ে াকা। আয়রে
অিাইড ধূক কণার েরুে এই গ্রহটেতক া তে বতণরে মেখায়। পৃকথ্বীর সাতথ্ েঙ্গ
গ্রতহর অতেক ধরতণর কে মেখা যায়। এটের রতয়তছ পাহাড়-পবে,
ে কে ােয় অঞ্চ ।
পৃকথ্বীর েতো েঙ্গ গ্রতহও েতেতডার
ে
আকবভোব পকর কক্ষে হয়। েতব এই েতেতডার
ে
সাতথ্ থ্াতক প্রেুর পকরোণ ধূক কণা। েঙ্গ গ্রতহ েু ষারপােও হতয় থ্াতক, পাকের
অঝস্তত্ব পাওয়া মগত ও এটে রতয়তছ পুতরা জোেবদ্ধ অবস্থায়। যকেও আজ এই গ্রহটে
িাণ্ডা এবং েরুভূ কের েযায়, ককন্তু কবজ্ঞােীতের ধারণা, পূতব মকাে
ে
এক সেতয় এটেতে
পাকে ের অবস্থায় কছ এবং উষ্ণ আবহাওয়া কছ ।
বৃহস্পচি গ্রহ (Jupiter)

বৃহস্পকে হতে সূতযরে পঞ্চে গ্রহ। বৃহস্পকে একটে োেবাকার গ্রহ। মসৌরজগতে এটের
আকারই সবতেতয় বড়। এই গ্রতহর প্রায় পুতরােুকুই কবকভন্ন রকতের গযাস িারা পকরপূণ।ে
এসব গযাসগুত ার েতধয হাইতরাতজে এবং কহক য়াে উতেখতযাগয। এই গ্রতহর ঘূণাবতেে
ে
পাক মখতে থ্াকা মেঘগুত া োো গযাসীয় কেশ্রতণর ফত কবকভন্ন রতের হতয় থ্াতক। এই
গ্রতহর েূ ববকেষ্ট্য হতে এর া তে রতের বৃহৎ োগ, মযটে ককো েূ ে একটে
বেেযাকার ঘূকণিড়।
ে
কবো এই গ্রতহর উপগ্রতহর সংখযাও কে ো, প্রায় ১২ টে।
শচন গ্রহ (Saturn)
মসৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহটে হ েকে গ্রহ। েকে গ্রহ োর ব তয়র জেয সুপকরকেে। েকে
গ্রতহর ব য়টে েূ ে বরফ এবং কে া িারা গটিে। বেেোে কাত র কবজ্ঞােীরা এখেও
কেঝশ্চে েে ময, টিক ককভাতব এই ব য়টের উদ্ভব হতয়তছ। এই গযাসীয় গ্রহটের প্রায়
পুতরাো জুতড়ই রতয়তছ হাইতরাতজে আর কহক য়াে। েকে গ্রতহর অগকণে উপগ্রহ
রতয়তছ। োতের েতধয োইোে উপগ্রহটে সবতেতয় বড়।
ইউখরনাস গ্রহ (Uranus)
সূতযরে সপ্তে গ্রহ হতে ইউতরোস মযটে ককো একটে েযাপ্টা বত র েতো মেখতে।
এটেই একোত্র োেব গ্রহ যার কেরক্ষতরখা কক্ষপতথ্র ৯০ কডগ্রী মকাতণ অবকস্থে অথ্াৎ
ে
এটে আড়াআকড় ভাতব সূতযরে োকরকেতক ঘুতর। কেরক্ষতরখার েরুে ইউতরোস একটে
েরে মেৌসুতের কেকার হয়, মযটে প্রায় োো ২০ বছতরর মবকে স্থায়ী হয়। এছাড়া গ্রহটের
একটে মেরু োো ৮৪ পাকথ্বে বছর সূতযরে কেতক েুখ কতর থ্াতক। ইউতরোতসর আকার
অতেকো মেপেুতের েেই। ইউতরোতসর আবহাওয়ায় কেতথ্তের উপকস্থকের েরুে
এটের েী -সবুজ আভা পকর কক্ষে হয়। এটের অসংখয উপগ্রহ আতছ। গ্রতহর
োরকেতক একটে অস্পষ্ট্ ব য় মেখা যায়।
দনপিুন গ্রহ (Neptune)
মসৌরজগতের ৮ে গ্রতহর োে মেপেুে। মেপেুে গ্রহ েঝক্তো ী বায়ুপ্রবাতহর জেয
খযাে। োতি োতি মেপেুতের এই বায়ুপ্রবাহ েতের গকেতকও ছাকড়তয় যায়। মেপেুে
সূয মথ্তক
ে
অতেক েূতর, ফত এটে অতেক িাণ্ডা একটে গ্রহ। সূয মথ্তক
ে
পৃকথ্বীর
েূরতত্বর প্রায় ৩০ গুণ েূতর রতয়তছ মেপেুে। এটের রতয়তছ কে া িারা গটিে মকন্দ্র।
মেপেুেই প্রথ্ে গ্রহ মযটের অঝস্তত্ব গকণতের োধযতে কবজ্ঞােীরা অেুোে কতরকছত ে
এটে েোক্ত হওয়ার আতগই। মেপেুে পৃকথ্বী মথ্তক প্রায় ১৭ গুণ বড়।
অনযানয গ্রহ
‘প্ ুতো’ ২০০৬ সাত পূণগ্রতহর
ে
েযাো
ে হাকরতয়তছ। এটেতক বােুে গ্রহ কহতসতব
অকভকহে করা হয়। প্ ুতোর আকার পৃকথ্বীর োাঁতের মেতয়ও মছাে। এই গ্রহটে োতি
োতি মেপেুতের কক্ষপতথ্ সূযতক
ে প্রেকক্ষণ কতর থ্াতক। ১৯৭৯ সা মথ্তক ১৯৯৯
পযন্ত
ে প্ ুতোতক একটে গ্রহ কহতসতব অকভকহে করা হে।

‘প্ল্যাতেে োইে’ োতের আতরকটে েেু ে গ্রতহর সন্ধােও মপতয়তছ কবজ্ঞােীরা মযটের
কক্ষপথ্ পৃকথ্বীর কক্ষপথ্ মথ্তক আরও ৬০০ গুণ ম্বা। সূয মথ্তক
ে
এই কক্ষপথ্
মেপেুতের কক্ষপতথ্রও ২০ গুণ মবকে েূরতত্ব অবকস্থে। েতব এই গ্রহটে এখেও
কবজ্ঞােীরা সরাসকর মেতখেকে। মসৌরজগতের এতকবাতর মেষ প্রাতন্ত অবকস্থে বরফীয়
বস্তুগুত ার উপর েহাকষীয় প্রভাতবর উপর কভকত্ত কতর এই গ্রতহর উপকস্থকে অেুকেে
হতয়তছ।

