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புவி 

பூறரணது சூரிணின் பன்நரது க ரபரகும், ற்றும் அண்டத்றல் 

உள்ப ஒக திதஞ்சம் ரழ்க்க க்குத் தரிந் ஒக ததரபேள். 

 றர்சீ்சறல் கடட்டிங் ற்றும் ஆரங் பின் தடி, பூற 4.5 தில்னறன் 

ஆண்டு ளுக்கு பன்பு உபேர றது. புிரீ்ப்பு ிண்தபிில், குநறப்தர  

சூரின் ற்றும் சந்றன், புிின் ஒக இல்தரண தசற்க க்க ரள் 

ஆ றற்றுடன் தரடர்புத ரள் றநது. பூற சூரிகணச் 365.26 ரட் ள் 

சுற்நற பே றநது, இது புி பேடர  அநறப்தடு றநது. 

பூமியின் அடுக்குகள் 

மமல் தட்டு : 

 கல் ட்டு என்தது து  ற த்றன் ற ப்ததரி ற்றும் தல்னற 

அடு 

 க்கு ஆகும். 25 கல் (40  றகனரீட்டர்) டின் த ரண்ட கனடுக்கு 

சரசரிர  தறகணந்து ததரி தடக்கடரணிக்  டு பர  

திரிக் ப்தட்டு, பூ ம்தங் ள் ற்றும் எரிகன கதரன்ந 

எல்கன பிலுள்ப புிில் தசல்தரடு கபக் த ரண்டிபேக் றநது. 

 பூறின் கற்தப்தில் உள்ப ற  அற ரண கூறு ள் (எகட 

சி றம் இங்க  தட்டினறடப்தட்டுள்பண) ஆக்மறஜன், சறனறக் ரன், 

அலுறணிம், இபேம்பு ற்றும்  ரல்சறம் ஆ றக அடங்கும். இந் 

உறுப்பு ள் பூறின் றகுந்  னப்திணத்றலுள்ப றகுறரண 

 ணிங் கப உபேரக்கு றன்நண. 

மூடகம் 
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 பட ம் ற  தப்தரணரகும் (932 பல் 1,652 டி றரி தரன்யடீ், 500 

பல் 900 டி றரி தசல்சறஸ்) அது ற  அடர்த்றரணரகும் ற்றும் 

அக றட தரகந கதரன்று  பேம். அந் ண் 1,802 கல் ள் (2,900 

 றீ) டிணர வும், கலும் தக்ணசீறம், இபேம்பு ற்றும் 

குகநரண சறனறக் ரன் அலுறணிம் ஆ றக அறல் 

அகந்றபேக்கும். 

 ிஞ்ஞரணி ள் பூறக்குரி பன்று பப்தரிர தடங் கப 

 ட்டகக்  றனடுக்  கதடத்க தன்தடுத்து றன்நணர், 

ஆணரல் பூறின் உட்புநத்க பளகர  பூர்த்ற தசய்ற் ரண 

தரறல்தட்தத்றல் இன்னும் குகநதரடு ள் உள்பண. 

வவளிப்புபுற மமயம் (Outer Core) 

தபிப்புந கம் ததபேம்தரலும் இபேம்பு ற்றும் றக் ல் ஆ றற்கந 

உபேரக்கு றநது, இந் உகனர ங் ள் ற டிில்  ரப்தடும். 

தபிப்புந கம் 7,200 9,000 டி றரி தரன்யடீ் (4,000 ற்றும் 5,000 டி றரி 

தசல்சறஸ்) க்கு இகடக தசல் றநது ற்றும் 1,430 கல் (2,300  றீ) 

டித்ர  றப்திடப்தடு றநது. இது பூறின்  ரந்ப்புனத்க 

உபேரக்கு றன்ந தபிப்புந கத்றல் உள்ப றத்றன் இக் ரகும். 

உட்புற மமயம் (Inner Core) 

9000 ற்றும் 13,000 டி றரி தரன்யடீ் தப்தறகன பில், து  ற த்றன் 

தப்தரண தகுறர  உட்பு கம் உள்பது. இந் றட அடுக்கு து 

றகனகக்  ரட்டிலும் சறநறது 750 கல் (1,200  றீ) டிணர வும், 

ததபேம்தரலும் இபேம்புத்ன்கபடன் அகந்துள்பது. 

கற்மகோளம் (Lithosphere) 

100  றீ டின் பூறின் ற ப்ததரி அடுக்கு ஆகும், அன் 

தக் ரணிக் ல் தண்பு பரல் கறுக் ப்தடு றநது.  ற்க ரபம் 15 ததரி 
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தடக்டரணிக்  டு பர ப் திரிக் ப்தட்டுள்பது, கலும் இணரல் 

பூ ம்தங் ள் ற்றும் எரிகன ள் கதரன்ந ததரி தடக்டரணிக் 

ஏற்தடு றநது. 

 

 

மீமசோ அடுக்கு (Mesosphere) 

ீகசர அடுக்கு, னறத்கரஸ்திர் ற்றும் அஸ்தயன்கதரஸ்திரின்  லழ் 

இபேக்கும், ஆணரல் தபிப்புந கத்றற்கு ககன அகந்றபேக் றநது. 

கல் எல்கன 660  றகனரீட்டர் (410 கல்) ஆத்றல் றன அறர்வு அகன 

றகச பில் ற்றும் அடர்த்ற ீி அற ரிப்பு றகச பில் 

கறுக் ப்தட்டுள்பது. இந் அடுக்கு பிண்டன ீகசர அடுக்குடன் 

குப்தரல் இபேக்கும். 

பிரபஞ்சம் 

 திதஞ்சம் என்ந தசரல், தக திஞ்சு தசரல் பணிதர்சறனறபேந்து 

ததநப்தட்டது, இது னத்ீன் ரர்த்கின் உன பரி தரறில் 

இபேந்து ந்து. 

 பணிர்ஸ் என்தது ிண்தபிபம்  ரனபம் ற்றும் அற்நறன் 

உள்படக் ங் ள்,  ற ங் ள், ட்சத்றங் ள், ிண்ீன் றள் ள் 

ற்றும் அகணத்து திந ததரபேள் ள் ற்றும் ஆற்நகன 

உள்படக் றது. பள திதஞ்சத்றன் தபிப்புநத் ன்க இன்னும் 

தரிர றகனில், ரம்  ரக்கூடி திதஞ்சத்க அபிட 

படிபம். 

 ிண்ீணில் சூரின் தற்றுக் க் ரண தில்னறன்  க் ரண 

ட்சத்றங் ளுல் ஒன்நரகும். ிண்தபிில் தற்றுக் க் ரண 
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தல்னரிக் க் ரண ிண்ீன் றள் ள் தரல்தபி 
என்நகக் ப்தடும். 

 ிண்ீன் றள் பின் இக் த்கப் தடிப்தன் பனம், திதஞ்சம் 

க்கு ற ரட்டுல் கபக்  ரட்டிலும் அற ரண ிங் கபக் 

த ரண்டிபேக் றநது என்தக ரம் அநறகரம். இந்  ண்ணுக்கு 

தரிர ிங் ள் Dark Matter என்நகக் ப்தடு றநது, அது 

தனிரண லுரண கநப ரண சரன்று ள் இபேப்தர க் 

 ரப்தடு றநது, ஆணரல் அது இன்னும் கடிர  

 ண்டநறப்தடில்கன. 

 

போல்வவளி அல்லது போல் வதீி (Milky Way Galaxy) 

 தரல்தபி என்தது ம் சூரி ண்டனத்க த ரண்டிபேக்கும் 

ிண்ீன் ஆகும். கடிர  து  ண் ள் பனம் கறுதடுத் 

படிரது.  னறனறகர  லீனற பன்பனறல் ஒபி ட்சத்றத்க 

1610 இல் ணது தரகனகரக் ற உிபடன் ணி ட்சத்றங் ள் 

எண ீர்ரணித்ரர். 1920 ஆம் ஆண்டின் தரடக் த்றல், 

ததபேம்தரனரண ரணில் ஆரய்ச்சறரபர் ள் தரல்தபி அகணத்து 

ட்சத்றங் கபபம் த ரண்டிபேப்தர  றகணத்ரர் ள். 

 தரல்தபி தன ிண்ீன் ண்டனங் கபக் த ரண்டிபேக் றநது 

ற்றும் ிண்ீன் குளக் பில் ஒபே தகுறர  உள்பது. 

சூரிய குடும்பம் (Solar System) 

 சூரிணில் எட்டு  ற ங் ள் உள்பண, அகணத்து  ற ங் ளும் 

சூரிகண சுற்நற பே றன்நண. 

 இந் எட்டு  ற ங் ள் சூரி குடும்தம் ற்றும் ரப  ற ங் ள் எண 

க ப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. புன், இடம், பூற ற்றும் தசவ்ரய் 

ஆ றக சரனறட் திபரதணட்ஸ் எண அகக் ப்தடு றன்நண. 
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ிரன், சணி பகணஸ் ற்றும் தப்டிபென் ஆ றக ரப 

 ற ங் ள் ஆகும். 

குள்ள கிரகங்கள் (DWARF PLANETS) 

புளூட்கடர, சகரன், சலரிஸ், எரிஸ் ஆ றக 2008 ஆம் ஆண்டில் "குள்ப 

 ற ங் ள்" என்று புற குளக் பர ப் திரிக் ப்தட்டுள்பண. அக ள் 

சூரிகணச் சுற்நறபள்பண. அக ற ச் சறநற அபில் உள்பண. 

அற்நறன் அபவு ம் றகனகக்  ரட்டிலும் சறநறது. எணக அக ள் 

DWARF PLANETS என்று அகக் ப்தடு றன்நண. 

விண்கற்கள் : (ASTEROIDS) 

தசவ்ரய் ற்றும் ிரன் இகடக ஆிக் க் ரண ிண் ற் ள் 

 ரப்தடு றன்நண. 300 பல் 400  ற.ீ. ிட்டம் க அபிடக்கூடி 

சறநற  ற் ள் ற்றும் ததரி தரகந ள் அடங் ற ரணில் 

ண்டனங் பில் உள்ப  றபஸ்டர் கப ிண் ற் ள் எணப்தடு றன்நண. 

எரிக்கற்கல் (METEOROIDS) 

ிண்ில் றடீதண ம்  ண் ளுக்கு புனப்தடக்கூடி தபிச்சம் 

METEOROIDS எண அகக் ப்தடு றநது. பிண்டனத்றன் தரகநப் 

தகுற ள் எஞ்சறபள்பகதரது அக புிின் பிண்டனத்க ரக் றபம், 

ஒபிின் க ரபங் ளும் உபேரக் ப்தடும். அப்கதரது இக 

 ரப்தடனரம். அகக் ப ளீம் ட்சத்றங் ள் அல்ன. 

வோல் நட்சத்திரம் (COMET) 

 ரல் ட்சத்றங் ள் இில் ம்  ண் ளுக்கு புனப்தடு றன்நண. 

ரல்ீன் ஒபே ட்சத்றம் அல்ன. இது தூசற ற்றும்தணிரல் 

தசய்ப்தட்ட ஒபே தரகந ஆகும். இறல் ீண்ட ரல் ள் 

 ரப்தடு றன்நண, ஏதணன்நரல் ரல் ட்சத்றம் சூரின் அபேக  
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பேம்கதரது, தணி உபேகு றன்நது ற்றும் சூரிணின் ஒபி 
திறதனறக் றநது. 

 சூரிணின் எறர் றகசில் ரல்  ரப்தடு றநது. சூரிணின் றறட 

து ள் ள் ரனறனறபேந்து தபிபேம் ரப தகுறக ரக்குரல் 

ரல் கரன்று றநது. 

கருப்பு துமள (BLACK HOLE) 

 பேப்புத் துகப ள் ததரி தகுற ள் அல்ன. ஆணரல் ீங் ள் அற்நறன் 

தகுஜணங் கப அகடபம் கதரது, அக திதஞ்சத்றன் ற ப்ததரி 

ிங் ளுக் ரண சறநந் கதரட்டிரபர் பர  உள்பண. ற்றும் குரசர் 

OJ287 ரம்  ண்டறகனக ற ப்ததரி  பேப்பு துகப ஆகும். 

நிலவு 

 சந்றன் (றனவு) றழ் தரறில் தல்கறு ததர் பரல் 

அகக் ப்தடு றநது. றனவு ஒபே  ற ம் அல்ன. 

 சந்றன் கடிர  சூரிகண சுற்நறக இல்கன. இது பூறக சுற்நற 
சுல் றநது. 

எணக இது கசட்டிகனட் எண அகக் ப்தடு றநது. 

 றனவு பூறின் கசட்டிகனட் ஆகும். 

டோர்க் மமட்டர் (Dark Matter) 

 டரர்க் கட்டர் என்தது ஒபே  பேதுக ரள் க ரகும், இது பள 

றன் ரந்த்றற்கு தரிரது, ஆணரல் இது திதஞ்சத்றல் உள்ப 

ததபேம்தரனரண ிங் கபக் குநறக் றநது. 

 டரர்க் கட்டர் இன் இபேப்திடம் ற்றும் தண்புக்கூறு ள் அன் 

ஈர்ப்புிகச ிகபவு பினறபேந்து தரிந் ிம்,  றர்சீ்சு 

ற்றும் அண்டத்றன் ததரி அபினரண  ட்டகப்பு ஆ றற்நறல் 

இபேந்து உபேர றன்நண. 



 

 

புவி மற்றும் பிரபஞ்சம் 

 

 

 றபெட்ரிகணரகம ி, கறு எந் ஒபே டரர்க் கட்டபேம் 

கடிர   ண்டநறப்தடில்கன, இது ணீ ரணிற்தில் 

ரறரிில் ற ப்ததரி ர்ங் பில் ஒன்நரகும். இபேண்ட ிம் 

ஒபி அல்னது கறு ஏகனும் றன் ரந்  றர்சீ்கச எந் பக் ற 

ட்டத்றலும் உநறஞ்சரது. திதஞ்சத்றல் தரத் தப்தபில் 

தரத்ம் 26.8% ஆணது, தரத்த்றல் 84.5% டரர்க் கட்டர் ஆகும். 

இருண்ட சக்தி (Dark Matter) 

ிண்தபிில் றகனரணர  இபேக்கும் ஸ் ரனர் றனங் பில் இபேந்து 

தங் பிப்பு ள் க் ர  அண்டில் ரநறனறில் கசர்க் ப்தடு றன்நண. 

அண்டில் ரநறனற தற்நறட சக்றக்கு சரணர  இபேக்  படிபம். 

ஒற்கநத் ன்க உகட சறநற அபகக் த ரண்ட ஸ்க னரர் றனங் ள் 

அண்டில் ரநறனறினறபேந்து கறுதடுது  டிணம். 

 


