
 
1.1 ആകാശ നിരീ�ണ�ിനു ഒരു ആമുഖം 

 
കാർേമഘ�ളധികം ഇ�ാ� ഒരു രാ�തി ആകാശേ��് േനാ�ിയാൽ നിരവധി 

ന��ത�െള കാണാൻ കഴിയും. കുറ�� േനരം �ശ�ി�� േനാ�ിയാൽ അതിൽ ചില 

പാേ�ണുകൾ കാണാനും കഴിയും. കുറ�� ദിവസം തുടർ�യായി േനാ�ിയാൽ ആ 

പാേ�ണുകൾ�ു മാറു�ി�, പെ� അവയുെട �ാനം കുേറേ� നീ�ു�തായി 

േതാ�ും. അത് ശരിയുമാണ്. ഉദാഹരണ�ിന് നവംബർ 1 നു കാണു� 

ആകാശ�ിെല പാേ�ണുകൾ ഡിസംബർ  1 നു അേത സമയ�ു േനാ�ിയാൽ 

ഏതാ�് 30 ഡി�ഗി മാറിയതായി കാണും. എ�ാൽ അവയുെട പാേ�ണുകൾ�ു മാ�ം 

ഉ�ാവി�. ഒരു 1000 വര്ഷം മു�് ഒരു ഡിസംബർ 1 നു ഇേത സമയം ആകാശം 

േനാ�ിയവരും ഇത് തെ�യാവും ക�ിരി�ുക.  

 

ന��ത�ൾ സദാ ചലി�� െകാ�ിരിരി�ുകയാെണ�ിലും ന�ൾ വളെര അകെല 

നി�് േനാ�ു�തിനാൽ അവയുെട ചലനം ന�ുെട �ശ�യിൽ  െപടു�ി�, എ�ാൽ 

കൃത�ത ഉ� ഉപകരണ�ൾ െകാ�ള�ാൽ ഈ ചലനം കെ��ാം. 
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പ�് കാല�ു തെ� ആകാശ�ിെല  വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ �പേത�ക പാേ�ണുകളിൽ 

കാണെ�ടു� ന��തഗണ�ളിൽ ചില പരിചിത രൂപ�ൾ സ�ൽപി�് പലരും 

പലേപരും െകാടു�ിരു�ു. ഉദാഹരണ�ിന് വടേ� ആകാശ�ു കാണു� ഒരു 

ന��ത ഗണെ� ചിലർ വിളി�ിരു�ത് കരടി എ�ാണ്. ഈ ചി�തം േനാ�ുക.   
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േവെറ ചിലയിട�ളിൽ ഇതിെന കല�യായും (Plough ) േകാരിെയടു�ു� പ�തമായും 

(dipper )  സ��ി��. ചില ഇ���ാർ ഇതിെന സപ്തർഷികൾ എ�് വിളി��. ഇ�ത് 

അറിയെ�ടു�ത് വലിയ കരടി  (Ursa Major)  എ�ാണ്. 

 ഇത് േപാെല ആകാശ�ിെ� ഓേരാ ഭാഗെ�യും ന��ത�ൾ�് ഇതുേപാെല 

േപരു�ായി.ആകാശവസ്തു�െള കുറി�് ഭാവനാ�കമായ കഥകൾ രചി�ാനും 

വിശ�ാസ�ൾ െവ��പുലർ�ാനുെമ�ാം ഈ സ�ൽപ�ൾ ഓേരാ നാ��കാരും 

ഉപേയാഗെ�ടു�ി. അേതാെടാ�ം ദി�റിയാനും കാലംഗണി�ാനും 

ആകാശഭാഗ�െള തിരി�റിയാനും എ�ാം പി�ീട് ഈ േപരുകൾ �പേയാജനെ���. 

ഭൂമിയിൽ നി�് േനാ�ുേ�ാൾ ഭൂമി േക��മായ ഒരു േഗാളം േപാെലയാണ് 

ആകാശെ� കാണുക. ന�ളതിെന ആകാശേഗാളം അഥവാ ഖേഗാളം (Celestial 

sphere)  എ�് വിളി�ു�ു. ഓേരാ െചറിയ ആകാശ ഭാഗെ�യും ഇ�് 

തിരി�റിയു�ത് ആ ഭാഗ�ു� ന��തഗണെ�യും അതിന് നല്കിയ േപരിെ�യും 

അടി�ാന�ിലാണ്. ന��ത മ�ലം (constellation ) എ�ാണതിെന  വിളി�ു�ത്. 

ഇ�ര�ിൽ  88 ന��ത മ�ല�ളായാണ് അ�രാഷ്�ട ആസ്േടാണമി�ൽ 

യൂണിയൻ ആകാശ ഭാഗ�െള േവർതിരി�ി���ത്. 

 

 എ�ാൽ ആകാശെ� ചില വസ്തു�ൾ ന��ത�െള അേപ�ി�� 

ചലി�ു�തായി േതാ�ു�ു. ന��ത മൺല�ളിലൂെട അല�ു തിരിയു� 

േദവ ൻമാരായാണ് പ�് സ��ി�െ��ത്. പി�ീട് ഇവെയ�ാംസൂര�നും ച��നുെമാ�ം 

ഭൂമിെയ ചു���ുെവ�ായി ധാരണ. അതിെ� അടി�ാന�ിൽ അവെയ  �ഗഹ�ൾ 

എ�് വിളി��. സൂര�നും ച��നും പുറെമ ബുധൻ , ശു�കൻ, െചാ� , വ�ാഴം, ശനി 

എ�ിവയായിരു�ു ആദ�കാലെ� �ഗഹ�ൾ. ന�ൾ 7 ദിവസം അട�ിയ ആഴ്ച 

സ�ീകരി�ാൻ കാരണം ഈ �ഗഹ�ള�െട എ�മാണ്. ആഴ്ചയിെല ദിവസ�ൾ�ു 

േപര് നൽകിയിരി�ു�തും ഇതിെ� അടി�ാന�ിലാണ്. ആ രീതി ഇേ�ാഴും 

തുടരുകയാണ്. എ�ാൽ സൗരയൂഥസ�ൽപം സ�ീകരി�െ��േതാെട സൂര�നും 

ച��നും �ഹഹ�ളിൽനി�് ഒഴിവായി.െടെലസ്േകാ�്  ക�ുപിടി�തിനുേശഷം 

കെ��ിയ യുറാനസ്, െനപ്ട��ൺ ,��േ�ാ എ�ിവ �ഗഹ�ള�െട പ�ികയിൽ 

എ�ുകയും െചയ്തു. ��േ�ാെയ പിെ� �ഗഹപദവിയിൽ നി�് പി�ീട് ഒഴിവാ�ി.  

ന�ർ  ആഴ്ച  �ഗഹം  Planet  

1  ഞായർ  സൂര�ൻ  Sun  

2  തി�ൾ  ച��ൻ  Moon  

3  െചാ�  െചാ�  Mars  
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4  ബുധൻ  ബുധൻ  Mercury  

5  വ�ാഴം  വ�ാഴം  Jupiter  

6  െവ�ി  ശു�കൻ  Venus  

7  ശനി  ശനി  Saturn  

 

 

ന��ത�ള�െട പാേ�ണുകൾ െപെ�െ�ാ�ും മാറാ�ത് െകാ�് ന��തചാർ��കൾ 

ഏെറ�ാലം ഉപേയാഗി�ാം. എ�ാൽ �ഗഹ�ള�െട �ാനം അറിയാൻ േവെറ 

പ�ികകൾ ഉപേയാഗി�ണം. അതിേന�ാൾ ഏെറ സൗകര��പദമായ 

േസാഫ്�് െവയർകള�ം െമാൈബൽ ആ��കള�ം ഇേ�ാൾലഭ�മാണ്.  

 

അ�ാരാഷ്�ട േജ�ാതി�ാസ്�ത സംഘടന (International Astronomical Union - I A U ) 1930 

ൽ  അംഗീകരി� ന��ത മ�ല�ള�െട ലി�് താെഴ െകാടു�ു�ു. ഈ ലി�് ആണ് 

േലാക വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�ു�ത്. 

1. Andromeda 

2. Antlia 

3. Apus 

4. Aquarius 

5. Aquila 

6. Ara 

7. Aries 

8. Auriga 

9. Boötes 

10. Caelum 

11. Camelopardalis 

12. Cancer 

13. Canes Venatici 

14. Canis Major 

15. Canis Minor 

16. Capricornus 

17. Carina 

18. Cassiopeia 

19. Centaurus 
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20. Cepheus 

21. Cetus 

22. Chamaeleon 

23. Circinus 

24. Columba 

25. Coma Berenices 

26. Corona Austrina 

27. Corona Borealis 

28. Corvus 

29. Crater 

30. Crux 

31. Cygnus 

32. Delphinus 

33. Dorado 

34. Draco 

35. Equuleus 

36. Eridanus 

37. Fornax 

38. Gemini 

39. Grus 

40. Hercules 

41. Horologium 

42. Hydra 

43. Hydrus 

44. Indus 

45. Lacerta 

46. Leo 

47. Leo Minor 

48. Lepus 

49. Libra 

50. Lupus 

51. Lynx 

52. Lyra 

53. Mensa 

54. Microscopium 
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55. Monoceros 

56. Musca 

57. Norma 

58. Octans 

59. Ophiuchus 

60. Orion 

61. Pavo 

62. Pegasus 

63. Perseus 

64. Phoenix 

65. Pictor 

66. Pisces 

67. Piscis Austrinus 

68. Puppis 

69. Pyxis 

70. Reticulum 

71. Sagitta 

72. Sagittarius 

73. Scorpius 

74. Sculptor 

75. Scutum 

76. Serpens 

77. Sextans 

78. Taurus 

79. Telescopium 

80. Triangulum 

81. Triangulum Australe 

82. Tucana 

83. Ursa Major 

84. Ursa Minor 

85. Vela 

86. Virgo 

87. Volans 

88. Vulpecula 
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ന��ത രാശികള�െട മലയാളം േപരുകൾ (കട�ാട് വി�ിപീഡിയ) താെഴ െകാടു�ു�ു. 

ഈ മലയാളം േപരുകൾ  മി�വയും  ഇതുവെരയും �പചാര�ിൽ വ�ി�ി�.  

 

1. മിരാൾ (Andromeda) 

2. ശലഭശു�ം (Antlia) 

3. സ�ർഗപതംഗം (Apus) 

4. കുംഭം (Aquarius) 

5. ഗരുഡൻ (Aquila) 

6. പീഠം (Ara) 

7. േമടം (Aries) 

8. �പാജിത (Auriga) 

9. അ�പുരുഷൻ (Boötes) 

10. വാസി (Caelum) 

11. കരഭം (Camelopardalis) 

12. കർ�ിടകം (Cancer) 

13. വിശ�ക�ദു (Canes Venatici) 

14. ബൃഹ��ാനം (Canis Major) 

15. ലഘുലുബ്ധകൻ (Canis Minor) 

16. മകരം (Capricornus) 

17. ഓരായം (Carina) 

18. കാശ�പി (Cassiopeia) 

19. മഹിഷാസുരൻ (Centaurus) 

20. ൈകകവസ് (Cepheus) 

21. േകതവസ് (Cetus ) 

22. േവദാരം (Chamaeleon) 

23. ചുരുളൻ (Circinus) 

24. കേപാതം (Columba) 

25. സീതാേവണി (Coma Berenices) 

26. ദ�ിണമകുടം (Corona Austrin) 

27. കിരീടമ�ലം (Corona Borealis) 

28. അ��ാ� (Corvus) 

29. ചഷകം (Crater) 

30. �തിശ�ു (Crux) 

31. ജായര (Cygnus) 

32. അവി�ം (Delphinus) 
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33. �സാവ് (Dorado) 

34. വ�ാളം (Draco) 

35. അശ�മുഖം (Equuleus) 

36. യമുന (Eridanus) 

37. അ�ികു�ം (Fornax) 

38. മിഥുനം (Gemini) 

39. ബകം (Grus) 

40. ജാസി (Hercules) 

41. ഘടികാരം (Horologium) 

42. ആയില�ൻ (Hydra) 

43. ജലസർ�ം (Hydrus) 

44. സി�ു (Indus) 

45. െഗൗളി (Lacerta) 

46. ചി�ം (Leo) 

47. െചറു ചി�ം (Leo Minor) 

48. മുയൽ (Lepus) 

49. തുലാം (Libra) 

50. വൃകം (Lupus) 

51. കാ��പൂ� (Lynx) 

52. അയംഗിതി (Lyra ) 

53. േമശ (Mensa) 

54. സൂ�്മദർശിനി (Microscopium) 

55. ഏകശൃംഗാശ�ം (Monoceros) 

56. മഷികം (Musca) 

57. സമാ�രികം (Norma) 

58. വൃ�ാഷ്ടകം (Octans) 

59. സർ�ധരൻ (Ophiuchus) 

60. ശബരൻ (Orion) 

61. മയിൽ (Pavo) 

62. ഭാ�ദപദം (Pegasus) 

63. വരാസവസ് (Perseus) 

64. അറബിപ�ി (Phoenix) 

65. ചി�തേലഖ (Pictor) 

66. മീനം (Pisces) 

67. ദ�ിണമീനം (Piscis Austrinus) 

LUCA Amateur astronomy Notes 8 



68. അമരം (Puppis) 

69. വട�ുേനാ�ിയ��ം (Pyxis) 

70. വല (Reticulum) 

71. ശരം (Sagitta) 

72. ധനു (Sagittarius) 

73. വൃ�ികം (Scorpius) 

74. ശി�ി (Sculptor) 

75. പരിച (Scutum) 

76. സർ�മ�ലം (Serpens) 

77. െസക്�� ് (Sextans) 

78. ഇടവം (Taurus) 

79. കുഴൽ�ലയൻ (Telescopium) 

80. �തിഭുജം (Triangulum) 

81. ദ�ിണ �തിഭുജം (Triangulum Australe) 

82. സാരംഗം (Tucana) 

83. സപ്തർഷിമ�ലം (Ursa Major) 

84. ലഘുബാലു (Ursa Minor) 

85. ക�ൽ പായ (Vela) 

86. ക�ി (Virgo) 

87. പതംഗമ��ം (Volans) 

88. ജംബുകൻ (Vulpecula) 

ഇവയിൽ ചിലത് ഖേഗാള�ിെ� ഉ�ര�ധുവ�ിന് 

അടു�ു�വയാണ്.(ഉദാ-വട�ൻകരടി - Ursa , കേ�ാപിയ). ചിലതാകെ� 

ദ�ിണഭാഗ�ും.(ഉദാ- െത�ൻ കുരിശ്, കരീന). ഭൂമിയും മ�� �ഗഹ�ള�ം സൂര�െന 

ചു���ത് ഏകേദശം ഒേര തല�ിലാണ്. അതിെനയാണ് �കാ�ി വൃ�ം എ�് 

പറയു�ത്.ഈ ഭാഗം സൂര�ച��ൻമാരുെടയയും �ഗഹ�ള�െടയും �ാന 

നിർ�യ�ിന് �പധാനമാണേ�ാ. അതിനാൽ 30ഡി�ഗി വീതമു� 12 ഭാഗ�ളായി ഈ 

ആകാശഭാഗെ� ചടി�ാറ് -കിഴ�് ദിശയിൽ വിഭജി�ിരി�ു�ു.ഓേരാ ഭാഗ�ിനും 

േപര് നല്കിയി���ത് അതിെല �പധാന ന��തഗണ�ിെ� േപരിലാണ്.അവയാണ് 

രാശികൾ. 12 രാശികള�െട ലി�് താെഴ െകാടു�ു�ു. ഇവയിൽ നി�ാണ് മലയാള 

മാസ�ൾ�ു അവയുെട േപരു ലഭി�ത്. സൂര�ൻ ആ മാസ�ിൽ ആ രാശിയിലാണ് 

കാണെ�ടു�ത് എ�തിനാലാണത്.എ�ാൽ മാസ�െള നിർവചി�ാൻ 

ഉപേയാഗി�ു� രാശികള�െട അതിർ�ികള�ം I A U  അംഗീകരി� അതിർ�ികള�ം 

വ�ത�സ്തമാണ്. ആധുനിക േലാക�ു �പചാര�ിലു� ചാർ��കൾ അനുസരി��് 

സർ�ധരൻ (Ophiuchus) എ� ഒരു ന��ത ഗണ�ിെ� ഒരു ഭാഗം കൂടി 
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രാശിമ�ല�ിൽ (Zodiac) ധനു (Sagittarius), വൃ�ികം (Scorpio) എ�ിവയുെട 

ഇടയിൽ കയറിവരു�ു�്.. മലയാള മാസ�ൾ നിർവചി�ാൻ ഉപേയാഗി�ു� 

രാശികള�െട ലി�് താെഴ െകാടു�ു�ു.  

 

1. ചി�ംLeo  

2. ക�ി Virgo  

3. തുലാം Libra   

4. വൃ�ികം Scorpio  

5. ധനു Sagittarius  

6. മകരം Capriconus  

7. കുംഭം Aquarius 

8. മീനം Pisces 

9. േമടം Aries  

10. ഇടവം Taurus  

11. മിഥുനം Gemini  

12. കർ�ിടകം Cancer 

 

ന�ുെട ഗാലക്സിയിൽ തെ� സഹ�സേകാടിയിലധികം ന��ത�ള�െ��ിലും 

നമു�് െവറും ക��െകാ�് തിരി�റിയാവു�വ ഏഴായിരേ�ാളം മാ�തമാണ്. 

അതിൽ സാമാന�ം ന� േശാഭേയാെട കാണു� ന��ത�ൾ ഇരുപെത�മാണ്. 

അവയുെട േപരും അവയുൾെ�ടു� ന��തഗണ�ിെ� േപരും ചുവെട 

െകാടു�ു�ു. ചുരു�ം ന��ത�ൾ�് മാ�തമാണ് സ��മായി േപരു�ത്. ഓേരാ 

ന��ത മ�ല�ിെലയും ന��ത�ള�െട േശാഭയിലു� �കമം അനുസരി�് 

ന��തമ�ല�ിെ� േപരിേനാട് α,β,γ,δ..എ�ിവ േചർ�് പറയുകയാണ്  പതിവ്. 

അത് �പകാരം δ-ഒറിേയാൺ എ�്പറ�ാൽ ഓറിേയാൺ ഗണ�ിെല നാലാമത് 

േശാഭയു� ന��തം എ�ർ�ം. 

 

 

ഇംഗ്ളീഷ് േപര് മലയാള നാമം ന��ത 
മ�ലം 

നിറം  ഏകേദശ ദൂരം 
(�പകാശ 
വർഷ�ിൽ ) 

 

Sirius രു�ദൻ കാനിസ് േമജർ െവ� 9 

Canopus അഗസ്ത�ൻ കരീന െവ� 310 
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α Centarus ആൽഫാ 
െസേ�ാറി 

െസ�ാറസ് മ� 4 

Arctures േചാതി 
(സ�ാതി) 

ബൂ�സ് ഓറ�് 36 

Vega അഭിജി�് ൈലറ െവ� 26 

Capella കാ�� ഓറിഗ മ� 46 

Rigel റീഗൽ ഓറിേയാൺ നീല 862 

Procyon പുണർതം കാനിസ് 
ൈമനർ 

െവ� 11 

Betelgeuse തിരുവാതിര ഓറിേയാൺ ചുവ�് 495 

Achernar ഏെ�ർണർ എറിദനസ് നീല 66 

Hadar അഡാർ െസേ�ാ റസ് നീല 297 

Altair തിരുേവാണം അക�ില െവള��് 17 

Acrux അ�കക്സ് െത�ൻ 
കുരിശ് 

നീല 396 

Aldeberen േരാഹിണി ഇടവം ഓറ�് 53 

Spica ചി�ിര ക�ി െവള��് 264 

Antares തൃേ�� വൃ�ികം ചുവ�് 396 

Pollux േപാളക്സ്  മിഥുനം ഓറ�് 40 

Fomalhaut േഫാമൽ 
േഹാ�് 

ൈപസിസ് 
ഓസ്�ടിനി 

െവള��് 23 

Deneb െദനബ് സി�ി െവള��് 1412 

Mimosa മിേമാസ െത�ൻ 
കുരിശ് 

നീല 495 

 

 

ഓേരാ ദിവസെ�യും ച��െ� �ാനം േനാ�ി ദിവസം കണ�ാ�ാൻ 

ഉപേയാഗി�ു�വയാണ് ചാ�� രാശികൾ. �കാ�ി വൃ�െ� ഇരുപേ�ഴ് 

ഭാഗ�ളായി വിഭജി�്  ആ ഭാഗ�് വരു� ചില ന��ത�ള�െടെയാ 

ന��തകൂ��ള�െടേയാ േപരിലാണ്  അവ അറിയെ�ടു�ത്. അശ�തി മുതൽ േരവതി 

വെരയു� 27 “ന��ത�ൾ” അവയാണ്. 
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ന��തഗണ�ളിലൂെട  

േവ��ാരൻ (Orion, the hunter) 
എള��ം ക�ുപിടി�ാവു� ഒരു ഗണമാണിത്. മുഴേ�ാൽ േപാെല ഒരു നിരയിൽ 

നിൽ�ു� മൂ�ു ന��ത�ൾ (Alnitak, Alnilam, Mintaka) േവ��ാരെ� െബൽട് 

ആകു�ു. േവ��ാരെ� േതാൾ ഭാഗ�ു� ഒരു ചുവ�ഭീമൻ  ന��തമാണ് (Red 

super giant )  ആർ�ദ അഥവാ തിരുവാതിര (Betelgeuse). അതിെ� അടു�ു കാണു� 

�തിേകാണാകൃതിയിലു� മൂ�് ന��ത�ളാണ് മൃഗശീർഷം അെ��ിൽ മകയീരം 

(Meissa). ചി�ത�ിൽ കാണു� ൈറെഗൽ (Rigel) ഒരു നീല ന��തമാണ്. 

േവ��ാരെ� െബൽ�ിലൂെട ഒരുേരഖ സ��ി�ാൽ അത് ഒരു വശ�ു 

സിറിയസിെ�യും മറുവശ�ു േരാഹിണിയുെടയും  അടു�ുകൂെട  കട�ുേപാകു�ു. 

വാനനിരീ�ണ�ിനു തുട�മിടു� ഒരാൾ ഒറിേയാണിെന  ആദ�ം തിരി�റി�് 

പി�ീട് ചാർ�ിെ� സഹായേ�ാെട സമീപഗണ�െള മന�ിലാ�ു�താണ് എള��ം. 

എ�് മാ�തമ� ആകാശം േമഘാവൃതമ�ാെത  മി�വാറും കാണു� ഡ ിസംബർ 

മാസ�ിലാണ് ഇത് ഉദി��യരു�ത്. 
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കാനിസ് േമജർ (Canis Major) 

കാനിസ് േമജർ എ�തിനർ�ം വലിയ നായ എ�ാണ്. േവ��ാരെന (Orion) 

പി�ുടരു� നായയാണെ�ത ഇത്. രാ�തി ആകാശ�ിെല ഏ�വും േശാഭയു� 

ന��തം സിറിയസ് ഈ ഗണ�ിലാണ്. ഭൂമിയിൽ നി�് 8 �പകാശവർഷം 

അകെലയാണത്.  
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ഓറിഗ (Auriga) 
മിഥുന�ിനടു�ു കാണെ�ടു� ഒരു ന��തഗണമാണ്  ഓറിഗ. ഇതിെല ഏ�വും 

തിള�മു� ന��തം കാ��യാണ്. കാഴ്ച�് ഒ�യായി േതാ�ുെമ�ിലും ഇത് 

യഥാർ��ിൽ 4 ന��ത�ൾ േചർ�താണ്.   
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കരീന (Carina)  
സൂര�നും സിറിയസും കഴി�ാൽ ഏ�വും േശാഭയു� ന��തമായ കാേനാപസിെ� 

സാ�ി��ം െകാ�് �പസി�മായ ഒരു ഗണമാണിത്. സൂര�െന�ാൾ 10000 ഇര�ി 

�പകാശം പുറ�ുവിടു� ഈ ന��തം 310 �പകാശവർഷം അകെല ദ�ിണാർ� 

േഗാള�ിലാണ്. 
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സപ്തർഷി മ�ലം (Ursa Major) 

ഉർസ േമജർ എ�തിനർ�ം വലിയ കരടി എ�ാെണ�ിലും ഇ��യിൽ ഇത് 

സപ്തർഷി മ�ലം എ�ാണറിയെ�ടു�ത്. ഇതിെല ഏ�വും േശാഭയു� 

ന��ത�ൾ �കതു (Dubhe), പുലഹൻ (Merak) , പുലസ്ത�ൻ (Phecda), അ�തി (Megrez) , 

അംഗിരസ് (Alioth), വസിഷ്ഠൻ (Mizar), ഭൃഗു (Alkaid) എ�ിവയാണ്. 
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ഇതിെല �പധാന ന��ത�ളായ പുലഹൻ (Merak), പുലസ്ത�ൻ (Dubhe) 

എ�ിവയിലൂെട ഒരുേരഖ സ��ി�ാൽ അത് �ധുവന��ത�ിന് അടു�ുകൂെട 

കട�ുേപാകും. വസിഷ്ഠെ�  (Mizar)  അടു�ു സൂ�ി�� േനാ�ിയാൽ അരു�തി 

(Alcor) എ� മെ�ാരു ന��തെ� കൂടി കാണാം.  
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�തിശ�ു (Crux) 
�തിശ�ുഎ�് ഇ��യിലും കുരിശ്  (Crux) എ�് പാ�ാത� രാജ��ളിലും 

അറിയെ�ടു� ഈ ഗണ�ിെല തിള�മു� ന��ത�ൾ ഉ�ാ�ു� രൂപം തെ� 

യാണ് ഈ േപരിനു ആധാരം. ദ�ിണാർ� േഗാള�ിലാണ് ഈ ഗണ�ിെന കാണുക. 

ഇതിൽ വില�െനയു� ര�ു ന��ത�ൾ കിഴേ�ാ�് നീ�ിയാൽ േശാഭേയാറിയ 

ര�ു ന��ത�ൾ കാണും. അതിൽ കൂടുതൽ േശാഭയു� കിഴ�് ഭാഗെ� 

ന��തമാണ് സൗരയൂഥ�ിന് ഏ�വും അടു� ആൽഫാ െസ�ാറസ്.(അത് 

പരസ്പരം �പദ�ിണം െച��� മൂ�് ന��ത�ള�െട കൂ�മാണ്.അതിെല ഒരു 

ന��തമായ േ�പാക്സിമാ െസ�ാറസാണ് ഏ�വും അടുെ��ിലും അത് െവറും 
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ക��െകാ�് തിരി�റിയാനാകി�.) ഈ ന��ത�ൾ െസ�ാറസ് എ� 

ന��തഗണ�ിലാണു�ത്. 
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കാശ�പി (Cassiopeia) 
ഇം�ീഷ് അ�രമായ W വിെന ഓർമി�ി�ു� രൂപമു� ഒരു ന��തമ�ലമാണിത്. 

വടേ� ആകാശ�ു ഇതിെന തിരി�റിയുക എള��മാണ്. സപ്തർഷികള�ം ഇതും 

�ധുവന��ത�ിെ� ഇരുഭാഗ�ുമായാണ് കാണെ�ടു�ത്.  
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ചി�ം (Leo)  
ആകാശ�ു സിംഹ�ിെ� രൂപം ആേരാപി�െ�� ഒരു ന��ത ഗണമാണ് 

(constellation) ചി�ം.  

 
ചി��ിെല ഏ�വും േശാഭയു� ന��തമാണ് മകം (Regulus). ന�ുെട 

കല�റുകളിെല മകം നാളിൽ ച��ൻ ഈ ന��ത�ിന് അടു�ായിരി�ും. 

ന�േന�ത�ൾ�് ഇത് ഒ� ന��തം എ�് േതാ�ുെമ�ിലും െടലിസ്േകാ�ിലൂെട 

േനാ�ിയാൽ ഇത് ര�ായി കാണും. ഇതിെല ഓേരാ ഘടകവും രെ��ം വീതം 

േചർ�താണ്.  
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േശാഭയുെട കാര��ിൽ ചി��ിെല ര�ാം �ാന�ാരനാണ് ഉ�തം (Denebola). ഇത് 

ന�ളിൽനി�ും 36 �പകാശവർഷം അകെലയാണ്. ചി�ത�ിൽ  ഉ�ത�ിെ� 

വലതുവശ�ായി കാണു�  ര�് ന��ത�ൾ  (δ, θ) േചർ�താണ്  പൂരം.  

 

 

ക�ി (Virgo) 

 

കന�ക എ�ർ�മു� ക�ി സാമാന�ം വലിയ ഒരുന��തമ�ലമാണ്. സൂര�ൻ 

ഏതാ�് ഒ�രമസ�ാലെമടു�ാണ് ക�ി കട�ു േപാകുക.  മലയാളകല�റിെല 

ക�ി എ�ത് ഇതിെ� ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിെല ഏ�വും തിള�മു� ന��തം 

ചി�ിരയാണ് (ചി�ത, Spica). 250 �പകാശവർഷം അകെല �ിതി െച��� ഇത് 
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യഥാർ��ിൽ ഒരു ഇര�ന��തമാണ്. അേത സമയം ഈ ഇര�കെള 

െടലിസ്േകാ�ിലൂെട േപാലും തിരി��കാണാൻ കഴിയി�, അ�ത�് അടു�ണിവ.  

 

തുലാം (Libra)  

 

മ�� പല രാശികേളയും അേപ�ി�� ഇതിെലന��ത�ൾ േശാഭ കുറ�വയാണ്. 

തുലാ�ിെല തിള�മാർ� താര�ൾ (α, β, γ) േചർ�ാൽ വിശാഖമായി. 
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വൃ�ികം (Scorpio) 
 

 

ഒരു േതളിെ� ആകൃതിെയ ഓർമി�ി�ു� വൃ�ികെ�  തിരി�റിയുക എള��മാണ്. 

അനിഴം, തൃേ��, മൂലം എ�ീ ന��ത�ൾ ഈ ഗണ�ിലാണ്. ഈ ഗണ �ിെല 

ഏ�വും േശാഭയു� ന��തമാണ് തൃേ�� (Antares). ഇത് ഒരു കൂ�ൻ ചുവ�� ഭീമൻ 

(Red super giant) ആണ്. േതളിെ� വാലിെ� ഭാഗ�ു� ന��ത�െളയാണ് മൂലം 

�പതിനിധാനം െച���ത്.  

തലയുെട ഭാഗ�ു� മൂ�ു ന��ത�ൾ (β, δ, π) േചർ�താണ് അനിഴം അഥവാ 

അനുരാധ. 
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ധനു (Sagittarius) 
ന�ുെട ഗാലക്സിയായ ആകാശഗംഗയുെട േക��ം �ിതി െച���ത് ധനുവിലാണ് 

എ�ത് ഇതിെ� �പധാന �പേത�കതകളിെലാ�ാണ്. 

 

ധനുവിെ� ചി�ത�ിൽ വലതുഭാഗ�ു കാണു� ര�് �പധാന ന��ത�ൾ 

േചർ�താണ് പൂരാടം (δ, ε).  ചി�ത�ിെല ഇടതു ഭാഗെ� ര�് �പധാന ന��ത�ൾ 

േചർ�താണ് ഉ�താടം (ζ, σ).  
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മകരം (Capriconus) 
 

തിള�ം കുറ� ന��ത�ൾ മാ�തം കാണെ�ടു� ഒരു ന��തഗണമാണിത്.  
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കുംഭം (Aquarius)  
േശാഭ  കുറ� ന��ത�ൾ മാ�തം കാണെ�ടു� ഒരു ന��തഗണമാണിത്. 
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മീനം (Pisces) 
ര�ു മീനുകൾ േചർ� ആകൃതിയാണ് ഇതിനു�ത്. കുംഭ�ിനും േമട�ിനും 

ഇടയിലാണ് ഇതിെ� സ് ഥാനം. േരവതി (ζ Piscium) ഇതിൽ�ിതി െച���ു. 
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േമടം (Aries) 
 

ആടിെ� സംസ് കൃത പദമായ േമഷ�ിൽ നി�ാണ് േമടം എ�് ഇതിനു േപര് ലഭി�ത്. 

ഇതിെല ന� േശാഭയു� ര�് ന��ത�ൾ (β, γ ) േചർ�താണ് അശ�തി അഥവാ 

അശ�ിനി. ഭരണി യും ഈ ഗണ�ിലു�താെണ�ിലും കാണുക എള��മ�.  
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ഇടവം Taurus  
കാർ�ിക (Pleiades), േരാഹിണി (Aldebaran) എ�ിവയുെട സാ�ി��ം െകാ�് 

�ശേ�യമായ ന��തഗണമാണിത്. കാർ�ിക എ�ത് ഏതാ�് 400 �പകാശവർഷം 

അകെലയു� ആയിര�ിലധികം ന��ത�ൾഅട�ിയ ഒരുന��ത�ൂ�മാണ് (star 

cluster). േരാഹിണിയാകെ� ചുവ��ഭീമൻ (red giant) വിഭാഗ�ിൽ െപടു� ഒരു 

ഒ�യാനാണ്.  
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മിഥുനം (Gemini)  
 

പുണർത�ിെ� ഭാഗമായ കാ�ർ (Castor), െപാളക്സ് (Pollux)  എ�ീ ന��ത�ൾ 

ഈ ഗണ�ിലാണ്. ന�ുെട ക��കൾെകാ�് ഒ�യായി കാണു� കാ�ർ 

യഥാർ��ിൽ 6 ന��ത�ൾ േചർ�താണ്. േപാളക് സിെനയാകെ� ഒരു �ഗഹം 

ചു���ുെ��ു 2006 ൽ ശാസ്�ത�ർ കെ��ിയി���്. വ�ാഴ�ിെ� 

ഇര�ിയിലധികം മാ�് ഉ� ഈ �ഗഹാം ഏതാ�് 590 ദിവസം െകാ�ാണ് ആ 

ന��തെ� ഒരു വ�ം ചു���ത്.  
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കർ�ിടകം (Cancer) 
 

ഘടകന��ത�ൾ എ�ാം തെ� തിള�ം കുറ�വ ആയതിനാൽ അധികം 

�ശ�യിൽ െപടാ�ഒരുന��തഗണമാണ് കർ�ിടകം. പൂയം (γ, δ and θ Cancri) ഈ 

ഗണ�ിലാണ്. ഈ ഗണ�ിെല ഒരുന��ത�ിെന  (55 Cancri) 5 �ഗഹ�ൾ 

ചു���ുെവ�് കെ��ിയി���്. 
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