
 



रेखकाचे भनोगत 

      

 

''तू ज्मोततऴाचा कोवस कुठं केरा ?`` अवा एक प्रश्न भरा शभखाव वलचायरा जातो. ऩण भी कुठंशी कोवस केरा नाशी. शे 
वांतगतरं तय त्मांना ऩटत नाशी. मा वलऴमातरे ग्रंथ ,रेख, व्माख्मानं, चचासवत्र, अतधलेळन आणण आऩरी तळकण्माची 
इच्छा शेच आभचे गुरु. मा वलऴमांत भी जातक , वलद्याथॉ, अभ्मावक, वभथसक, ज्मोततऴी, तचककत्वक अळा वलस 
ऩातऱमांलय अनुबल घेतरे.  

बवलष्मावलऴमी उत्कंठा अवणं शी अत्मंत स्लाबावलक आशे. केलऱ उत्कंठे वाठी ज्मोततऴाकडे मेणायी भाणवे कभी ल 
अडचणीत आशे, वंकटात आशे म्शणून भागसदळसनावाठी मेणायी भाणवेच जास्त. भनुष्म अडचणीत अवरा की तचककत्वा 
लगैये अवल्मा बानगडीत तो ऩडत नाशी. वाशणजकच श्रद्धा शाच बाग भग जोऩावरा जातो.  आऩल्मा धभासभध्मे 
तचककत्वेरा भोठी ऩयंऩया आशे. परज्मोततऴात वलवलध भतप्रलाश आशेत. ऩण तयीशी ज्मोततऴ वलऴमारा एक गूढ लरम 
प्राप्त झारेरे आशे. तोडगे ,मंत्र, भंत्रतंत्र, दैली उऩाम , तवद्धी, उऩावना मा गोष्टी ज्मोततऴाऩावून लेगऱमा कयता आरेल्मा 
नाशीत.  

 

    ज्मोततऴी आणण जातक मांच नातं शे आऩल्माकडे  डॉक्टय आणण रुग्णा वायखं आशे. ततथ अऩेषा अवते वभीषा 
नवत.े ज्मोततऴावलऴमी वलवलध षेत्रातल्मा रोकांची भते अजभालण्माचा भाझा वतत प्रमत्न अवतो. ऩरयलतसनलादी 
चऱलऱीतल्मा रोकांना जेव्शा आऩरा ज्मोततऴालय वलश्वाव आशे का ? अवा प्रश्न वलचायतो तेव्शा तो त्मांना अडचणीचा 
लाटतो. '' आभचा तवा वलश्वाव नाशी. ऩण ....... `` '' आऩरा त्मातरा काशी अभ्माव नाशी. `` ऩण त्मा वलऴमाच्मा 
अंतयंगात डोकलाले अवे काशी लाटत नाशी. ज्मोततऴ शा वलऴम वोऩा करुन वांगाला अवं खूऩ कदलव भनात शोतं. ऩण 
ककतीशी वोऩं केरं तयी ते रोकांना अलघडच लाटत याशीरं. भग शा वलऴम रोकांच्माच भनातल्मा प्रश्नांभधून भांडरा 
तय? अवं भनात आल्मालय त्मा चष्म्मातून उत्तये ळोधू रागरो आणण मा ऩुस्तकाचा जन्भ झारा. 

 भाझे जेष्ठ स्नेशी श्री. भाधल रयवफूड मांचेळी लेऱोलेऱी शोणायी अनौऩचायीक चचास शा तय मा ऩुस्तकाचा ऩामा 
आशे. ग्रशांककत भातवकाचे वंऩादक भा. चंद्रकांतजी ळेलाऱे उपस  दादा मांचेळी गप्ऩा भायताना त्मांनी भभासलय अचूक 
फोट ठेलरे. ते म्शणारे, '' वलसवाभान्म भाणवारा ज्मोततऴाकडे जालंव लाटाल अळीच इथरी वाभाणजक ऩरयणस्थती आशे. 
ती जेव्शा फदरेर त्मा लेऱी ज्मोततऴाकडे जाणाया लगस आऩोआऩ कभी शोईर.`` 

 शे ऩुस्तक तचककत्वकांनी वलसवाभान्म भाणवांच्मा चष्म्मातून लाचाले , वलसवाभान्म भाणवांनी तचककत्वकांच्मा 
चष्म्मातून लाचाले आणण ज्मोततऴांनी अंतभुसख शोउन लाचाले  अवं अऩेणषत आशे. 

 

 



दवुमासाा आलतृ्तीच्मा तनतभत्ताने 

 

आऩल्मारा जे ऩटत नाशी ते वलस त्माज्म अळी बूतभका न घेता फशुवलध दृवष्टकोणातून मा वलऴमाकडे फघण्माची दृवष्ट 
शी भरा भाझमा ज्मोततऴ प्रलावातूनच तभऱारी. अनेक फुवद्धप्रभाण्मलादी परज्मोततऴ वलयोधक आऩल्मा भताळी जो 
ऩूणसत: वशभत नाशी तो परज्मोततऴ वभथसकच आशे अवे भानणाये आशेत. तवेच अनेक परज्मोततऴ वभथसक शे 
आऩल्माळी वशभत नवणाया तो वलयोधक अवे भानणाये आशेत. शे ऩुस्तक परज्मोततऴाचे वभथसन कयते की वलयोध 
अवाशी प्रश्न काशी रोकांना ऩडरा. एखाद्या गोष्टीरा वभथसन ला वलयोध मो दोनच फाजू नवून तचककत्वा नालाची लेगऱी 
फाजू ऩण आशे. तचककत्वा शी दोन्शी ऩातऱमांची कयाली रागते. परज्मोततऴ वभथसक ला वलयोधक शे आऩाऩल्मा 
व्मावऩीठालरुन एकभेकावलरुद्ध आग्रशी भतं भांडत अवतात. मा दोन्शी बूतभका रोकांना एकाच लेऱी ऐकामरा 
तभऱाव्मात मा शेतूने ऩकशल्मा आलतृ्तीचे वभायंबऩूलसक प्रकाळन केरे. त्मात डॉ.नयेन्द्र दाबोरकय मांनी आऩरा 
परज्मोततऴ वलयोधी आणण ज्मोततऴयत्न नंदककळोय जकातदाय मांनी आऩरी वभथसक  बूतभका भांडरी. तवेच श्रोत्मांनी 
वलचायरेल्मा प्रश्नांची दोघांनीशी उत्तये कदरी. उत्तये ऩटणे ला न ऩटणे शा बाग तनयाऱा. ऩण मा तनतभत्ताने एक वलचाय 
प्रकिमा तय चारू झारी. आताऩमतं परज्मोततऴ शा वलऴम ला ज्मोततऴी शी व्मक्ती केन्द्रवफंद ूधरुन वलयोध ला वभथसन 
झारे आशे. शा वलऴम भुख्मत: ज्मोततऴाकडे जाणायी व्मक्ती म्शणजेच जातक मांच्मा कयता आशे. ऩयंतु मांना केन्द्र 
वफंद ूभानून तचककत्वा केरी जात नाशी. जातक शा तचककत्वकशी फनू ळकतो अळी बूतभका भांडताना त्माची भानतवक 
जडणघडण वलचायात घेतरी आशे. परज्मोततऴ शा श्रदे्धचा वलऴम झारा की तचककत्वेच्मा लाटाच फंद शोतात.  
तचककत्वेरा प्रलतृ्त कयण्मावाठी काशी तडजोड कयणे शी आलश्मक अवते. ती तडजोड म्शणजे जातकारा लेऱोलेऱी 
वभजून घेण्माचा प्रमत्न कयणे.   

  परज्मोततऴातीर वभथसक ला वलयोधी भते मातीर वलवलध अंतप्रसलाश भरा जलऱून ऩशामरा तभऱारे. अत्मंत तटस्थ 
याशून भी परज्मोततऴ तचककत्वा केरी आशे अवे भाझे अणजफात म्शणणे नाशी. टीकाकाय मा नात्माने अंतवलसवंगती 
भांडामच्मा झाल्मा  तय त्मा परज्मोततऴीम ऩरयबाऴेत भांडाव्मा रागतीर. त्मा पक्त अभ्मावकांनाच वभजतीर 
वलसवाभान्म भाणूव तचककत्वेऩावून ऩुन्शा लंतचतच याकशर म्शणून तो वलऴम परज्मोततऴीम ऩातऱीलय पायवा भांडरा 
नाशी. तचककत्वा कयताना दोन्शी फाजू अभ्मावक मा नात्माने वभजालून घेताना कधी वुवंगतीतशी वलवंगती आढऱरी 
तय कधी वलवंगतीतशी वुवंगती आढऱरी. शेच तय भानली स्लबालाचे लैतळष्टम आशे. भनुष्म शा काशी वललेकलाद , 

भानलतालाद, फुद्धीप्राभाण्मलाद मांचे प्रोग्रातभंग पीड केरेरा जैलयावामतनक मंत्रभानल नव्शे. त्मारा केलऱ फुद्धी नाशी तय 
बालनाशी आशेत शे बान ठेलून तचककत्वा कयण्माचा प्रमत्न केरा आशे.  

   दवुऱ्मा आलतृ्तीच्मा तनतभत्ताने लाचकांना काशी अतधक भाकशती देण्माचा प्रमत्न केरेरा आशे.      

 

प्रकाळ घाटऩांडे 

 



बाग एक 

प्रश्न तुभचे उत्तय आभचे 

 

१  कंुडरी, ऩंचांग, याळीनषते्र         

२  काशी वाभान्म ळंका 

३  वललाश ऩवत्रका आणण ज्मोततऴ 

 ४  परज्मोततऴाच्मा वलवलध ऩद्धती 

५  परज्मोततऴ ळास्त्र? प्रलाद, वभजूती 

६  वंदबस वूची          

 

बाग दोन  

स्पुट रेख 

१ परज्मोततऴ एक प्राथतभक तचककत्वक दृवष्टकोण 

२ नाडी ज्मोततऴ आणण परज्मोततऴ 

३ पंग ळुई ! लास्तूळास्त्रारा तचनी चॅरंज 

४ मूजीवी आणण परज्मोततऴ 

५ ऩाणिभात्म तचककत्वा 

६ आणखर बायतीम ज्मोततऴ वंभेरन वोराऩूय २००१ च्मा तनतभत्ताने 

 

 

 

 

 



कंुडरी, ऩंचांग, याळीनषत्र े

१)  परज्मोततऴ म्शणजे काम?                        

जन्भलेऱची ग्रशणस्थती आणण नंतय लेऱोलेऱी आकाळात तनभासण शोणायी ग्रशणस्थती मांचे वंमुक्त ऩरयणाभ भाणवाच्मा 
जीलनालय शोतात अवे भानून त्मांचा अभ्माव कयणाये ळास्त्र म्शणजे परज्मोततऴ.  

पाय ऩूलॉ परज्मोततऴ शा ळब्द प्रचायात नव्शता. ज्मोततऴ ककंला ज्मोतत:ळास्त्र शा ळब्द प्रचायात शोता , ज्मोतत म्शणजे 
आकाळातीर दीप्तीभान गोर. ज्मोततऴ शा ळब्द भुख्मत: खगोरळास्त्र मा अथासने लाऩयीत अवत. त्माचा उऩमोग 
मसमागाकद धभस-कृत्मे कयण्मावाठी चांगरा  कार कोणता ते ठयलण्मावाठी केरा जात अवे. त्मात अथासतच 
ळुबाळुबत्लाचा बाग अवे. कारांतयाने ज्मोतत:ळास्त्राचे तीन स्कंध शोउन त्माना तवद्धांत-स्कंध , वंकशता-स्कंध आणण 
शोया-स्कंध अळी नाले तभऱारी. ऩकशरा तवद्धांत-स्कंध ऩूणसऩणे खगोरगणणताळी वंफंतधत शोता. दवुया वंकशता-स्कंध शा  
ऋतूभानानुवाय नागयी जीलनातीर कृत्मे ल कतसव्मे केव्शा म्शणजे कुठल्मा नषत्रालय ल भुशूतासलय कयालीत शे वांगणाया 
शोता. ततवया शोया-स्कंध शा व्मक्तीच्मा आमुष्मातीर घटना लतसलणाया शोता, तो म्शणजेच आजचे परज्मोततऴ .  

मूयोऩभध्मे लेधळाऱांच्मा भदतीने ज्मोततऴी रोक ग्रशगतीचा अभ्माव कयीत अवत ल ग्रशणाकदकांवलऴमी बाककते 
लतसलीत अवत. लेधळाऱांना याजाश्रम अवामचा. जोशानीज केऩरय (इ.व. १५७१ -१६३०) मा खगोरळास्त्रसारा 
तत्कारीन ऩरयणस्थतीत परज्मोततऴालय उदय तनलासश चारलाला  रागत अवे. त्मारा त्मा ऩरयणस्थतीचा कभारीचा 
उफग आरा शोता. तो एके कठकाणी म्शणतो , ''परज्मोततऴ शी ज्मोतत:ळास्त्राची ( म्शणजे खगोरळास्त्राची ) फदरौककक 
काटॊ आशे, ऩण ततच्मावलना ततची वफचायी आई (म्शणजे खगोरळास्त्र ) एका लेऱच्मा अन्नारा देखीर भशाग शोते ! ``  

ऩुढे काशी कारानंतय ज्मोतत:ळास्त्रारा खगोरळास्त्र अवे नाल ऩडरे आणण ज्मोततऴ शा ळब्द पक्त परज्मोततऴ मा 
अथासने लाऩयरा जाऊ रागरा.  

 

२) ऩंचांग म्शणजे काम? त्माचा उऩमोग काम? 

  कारगणनेची ऩाच अंगे आशेत. ती म्शणजे ततथी , लाय, नषत्र, मोग ल कयण. मा ऩाच अंगांची भाकशती ज्मात अवते 
ते ऩंचांग. बायतीम कारगणनेवाठी ज्मोततगसणणत शे ऩथृ्ली शे णस्थय केन्द्रवफंद ूभानून केरेरेाे आशे. त्माभुऱे वूमस शा 
ताया अवूनशी त्मारा ग्रशाचे स्थान देउन तो चर झारेरा आशे. चंद्र ल वूमस मांच्माभध्मे फाया अंळांचे कोनात्भक अंतय 
ऩडण्मावाठी जो अलधी रागतो त्मारा ततथी म्शणतात. 

  नषत्र म्शणजे अलकाळातीर वलतळष्ट ऩटटमातीर ठऱक तायका वभूश. अलकाळगोरात ३६० अंळाचे फाया बाग ऩाडून 
जळा याळी झाल्मा तवे २७ बाग ऩाडरे तय २७ नषत्र शोतात. म्शणजे एक बाग शा १३ अंळ २० करांचा झारा. 



  लाय शे अंग उळीया प्रचायात आरे. लाय शे भूऱ बायतीमांचे नव्शेतच. ते खाणल्डमन कदातचत इणजणप्ळमन ला ग्रीक 
वंस्कृतीतून आऩल्माकडे आरे अवालेत. कायण भशाबायतात लायांचा उल्रेख नाशी अवे बायतीम ज्मोततऴाचा प्राचीन ल 
अलासचीन इततशाव कत ेळं. फा. कदषीत वांगतात.  

  मोग ल कयण शे व्मलशायोऩमोगी नवल्माने आता व्मलशायात मोग ल कयण शी अंगे प्रचायात नाशीत. ऩंचांगात भात्र 
ती कदरेरी अवतात. 

 मा व्माततरयक्त ऩंचांगात तनत्मोऩमोगी ल उऩमुक्त धातभसक भाकशती कदरेरी अवते. वललाश भुंज भुशूतस लधूलयांचे 
गुणभेरन कोष्टक, अलकशडा चि, व्रते, धातभसक वण, उत्वल, जमंती, ऩुण्मततथी, ज्मोततऴांना रागणायी ऩशाटे ५.३० योजची 
ग्रशणस्थती, ग्रशणांची भाशीती, धातभसक कृत्मावलऴमीचे तनणसम लगैये लगैये. औऴधाची जळी प्रथभोचायाची ऩेटी अवते तवे 
शे धातभसक प्रथभोचायाचे अंग म्शणून घयात टांगरेरे अवते. 

 

३) जन्भकंुडरी म्शणजे काम? 

  तुभच्मा जन्भलेऱी तुभच्मा जन्भस्थऱालरून कदवरेरी ग्रश-याळींची णस्थती दाखलणाया वांकेततक ऩद्धतीचा आयाखडा 
म्शणजे तुभची जन्भकंुडरी. कंुडरीत जे आकडे अवतात ते याळींचे अनुिभांक दाखलणाये आकडे अवतात. स्थानांचे 
म्शणजे घयांचे अनुिभांक ततच्मात तरशीत नाशीत. आऩल्माकडे ती चौकटीत भांडरेरी अवते ऩण लतुसऱाकाय कंुडरी 
भांडण्माची ऩद्धत ऩािात्मात आशे.दणषण बायतात चौकटीतच ऩयंतु थोडी लेगऱमा ऩद्धतीने भांडरेरी अवते. कंुडरी शी 
खगोरळास्त्रालय आधायरेरी अवते ऩण ततच्मालरुन बाकीत वांगणे शा परज्मोततऴाचा बाग आशे. 

 

४) जन्भयाव म्शणजे काम? जन्भनषत्र म्शणजे काम? 

ऩथृ्ली वूमासबोलती ज्मा लतुसऱात कपयते ते लतुसऱ जय कल्ऩनेने भोठे-भोठे कयीत नेरे ल तायांगणाच्मा घुभटारा तबडलरे 
तय तेथे जे काल्ऩतनक भशा-लतुसऱ तमाय शोईर त्मारा अमनलतृ्त ककंला िांतीलतृ्त म्शणतात. मा भशा-लतुसऱालय एक 
आयंब-वफंद ूठयलामचा आणण ततथून वुरुलात करून भशा-लतुसऱाचे १२ वभान बाग भानामचे. दयएक बाग तीव अंळाचा 
शोतो. त्माराच याव म्शणतात. भेऴ ते भीन अळा फाया याळी आशेत.तुभच्मा जन्भाचे लेऱी चंद्र ज्मा याळीत अवेर ती 
तुभची जन्भयाव भानरी जाते. 

  आता माच भशा-लतुसऱाचे २७ वभान बाग केरे तय एकेक बाग १३ अंळ ल २० करांचा शोईर. एक बाग म्शणजे 
एक नषत्र. तुभच्मा जन्भाचे लेऱी जय चंद्र भगृ नषत्रात अवेर तुभचे जन्भनषत्र भगृ अवे म्शणामचे. शी वत्तालीव 
नषते्र फाया याळींभध्मे लाटरेरी आशेत म्शणून एकेका याळीत वव्लादोन नषते्र फवतात. प्रत्मेक नषत्राचे चाय बाग 
कयतात त्मा प्रत्मेक बागारा चयण अवे म्शणतात.  



 अंतरयषाच्मा कल्ऩनातीत अपाट ऩाश्वसबूभीलय कदवणाये शे याळी-नषत्रांचे तचत्र आऩल्मा तोकड्मा कल्ऩनाळक्तीच्मा 
आलाक्मात मेईर अळा रयतीने भांडता मेईर का ? मेईर. अळी कल्ऩना कयामची की , वूमासऩावून प्रूटोऩमतं ऩवयरेरी 
आऩरी वंऩूणस वूमसभारा एका रुऩमाएलढ्मा रशानळा लतुसऱात भालेर एलढी रशान केरी आशे. शी रुऩमाच्मा आकायाची 
वूमसभारा एका वलस्तीणस भैदानात भध्मबागी ठेलरी आशे. आता मा प्रभाणालय , म्शणजे स्केरलय , याळी-नषत्रांच्मा 
ताऱ्मांची भांडणी भैदानात कयामची आशे. त्मावाठी त्मा रुऩमाच्मा बोलती ३०० पूट वत्रज्मेचे एक लतुसऱ काढामचे. मा 
लतुसऱाच्मा आत एकशी ताया नाशी. त्माच्मा फाशेय ऩवयरेल्मा वलस्तीणस भैदानात भैरबय अंतयाऩमतं डोळ्मांना कदवू 
ळकणाये याळी-नषत्रांचे ताये वलखुयरेरे आशेत. भगृ नषत्रातरा व्माधाचा ताया ५५० पूट अंतयालय आशे. काशी नषत्रांचे 
ताये दीड-दोन शजाय पूट अंतयालय आशेत. आता जया आऩल्मा रुऩमाकडे ऩशा. त्मालय कुठेतयी आऩरी ऩथृ्ली ल चंद्र 
एका ततऱाएलढ्मा रशानळा जागेत आशेत अवे वभजामचे. ऩथृ्लीलय उबे याशून चंद्राकडे ऩशाणाया म्शणत अवतो की 
भरा चंद्र आत्ता भगृ नषत्रात कदवतो आशे, लास्तवलक तो फाऩडा चंद्र कुठे अवतो आणण ते भगृ नषत्र कुठे अवते! तयी 
ऩण परज्मोततऴात अवे म्शणामचे अवते की भाझ्मा जन्भलेऱी चंद्र भगृ नषत्रात कदवत शोता म्शणून भाझे 
जन्भनषत्र भगृ. मा नषत्राचा भारक कोण तय भंगऱ , म्शणून भरा जन्भत: भंगऱाची भशादळा चारू झारी! शे वगऱे 
फघून वलसानतनष्ठ भाणवारा अवे लाटू रागते की ज्मोततष्मांची दतुनमा म्शणजे लेड्मांचा फाजाय आशे ! 

 

५) नालालरून जन्भयाव ल जन्भनषत्र कवे ओऱखतात ? 

खेडेगालात भूर जन्भारा आल्मालय गालच्मा जोळाकडून त्माचे जन्भ-नांल काढून घेतात. ऩूलॉ गालात तबषुकी 
कयणायाच ज्मोततऴीशी अवामचा. तो ऩंचांगातून त्मा कदलळीचे नषत्र ऩाशून अलकशडा चिालरून नालाचे आद्याषय 
वांगामचा. चू , चे, चो, रा, री, रू, डा, डी अळा अषयातून तो एखादे अषय वुचलामचा. भग त्मा अषयालरून डाभदेल , 

चोभदेल अळी तनयथसक नांले ककंला वाधी नाले वुद्धा जन्भनांल म्शणून ठेलरी जामची. मा ऩद्धतीभुऱे जन्भतायीख ककंला 
जन्भलेऱ कुठेशी नंदरेरी नवरी तयी जन्भनांल ऩक्के रषात यशात अवल्माभुऱे त्मा नालालरून अलकशडा चिातून 
जन्भनषत्र ल जन्भयाव कोणती ते कऱते.  

 

६)  प्रश्नकंुडरी म्शणजे काम? ती भांडून उत्तये कळी देतात? 

   जेव्शा जातकाच्मा भनात काशी प्रश्न अवतात , उदाशयणाथस, भरा प्रभोळन कधी तभऱेर ? घय कधी फांधून शोईर ? 

शयलरेरी लस्तू वाऩडेर का ? भॅचभध्मे बायत णजंकेर का ? जेव्शा अवा एखादा प्रश्न कुणी ज्मोततष्मारा वलचायतो तेव्शा 
ज्मोततऴी रगेच ककती लाजरे आशेत ते ऩाशून  त्मालेऱेची कंुडरी भांडतो. ततरा प्रश्न कंुडरी म्शणतात. परज्मोततऴात 
कृष्णभूतॉ ककंला नाषत्रज्मोततऴ नालाची ऩद्धत आशे. मा कृष्णभूतॉचा तत्लस जे. कृष्णभूतॉळी काशी वंफंध नाशी.  मा 
ऩद्धतीत प्रश्नकंुडरीरा वलळेऴ भशत्ल आशे. अवे वभजा की एका तनलडणुकीतरे दोन प्रततस्ऩधॉ उभेदलाय एकाच लेऱी 
एका ज्मोततष्माकडे गेरे. दोघांनी ज्मोततष्मारा वलचायरे की भी तनलडणूक णजंकेन का ? आता ऩंचाईत आरी! 
दोघांच्मा प्रश्नाची लेऱ एकच म्शणून दोघांची प्रश्नकंुडरी एकवायखीच मेणाय. दोघांनाशी एकच बवलष्म कवे वांगामचे ? 



भग अळा लेऱी ज्मोततऴी काम मुक्ती कयतो तय त्मा दोघांना १ ते २४९ ऩैकी कुठराशी एक आकडा भनात धयामरा 
वांगतो. दोघेशी एकच आकडा धयण्माची ळक्मता पायच कभी अवते. भग त्मा आकडमाळी वंफंधीत अवरेरी 
प्रश्नकंुडरी भांडून ज्मोततऴी त्माना बवलष्म वांगतो ! मा ऩद्धतीलय काशी ज्मोततऴी अवा आषेऩ घेतात की ततच्मात 
जन्भकंुडरीचा वलचायच शोत नाशी. ऩण धंदेलाईक ज्मोततष्मांना शी ऩद्धत वोमीची आशे कायण , अचूक जन्भलेऱ तय 
याशोच ऩण जन्भलऴस वुद्धा ज्मांना भाकशत नाशी अवे खूऩ रोक अवतात. त्मांची जन्भकंुडरी कुठून अवणाय ? भग 
तळा रोकांचे बवलष्म कवे वांगामचे ? ऩण प्रश्नकंुडरीच्मा ऩद्धतीभुऱे अळा रोकांची - ल ज्मोततष्मांचीशी - वोम झारी 
आशे.     

    मा ऩद्धतीफाफत ऩं भशादेलळास्त्री जोळी मांनी त्मांच्मा 'आत्भऩुयाण` ऩुस्तकात वांतगतरेरा एक भजेदाय ककस्वा 
वलचाय कयामरा रालणाया आशे. गुरु-तळष्म ऩयंऩयेतून तळकरेल्मा भशादेलळास्त्रींनी ऩणजीत दायालय ऩाटी रालून बवलष्म 
वांगणे चारू केरे. ततथल्मा रोकांचे प्रश्न काम अवणाय तय आभची गाम शयलरी आशे , ती केव्शा वाऩडेर ? फाशेयगाली 
गेरेरा ऩाशुणा कधी ऩयत मेईर ? अवरे प्रश्न. भशादेलळास्त्री भाये प्रश्नकंुडरी भांडून उत्तये देत. ऩण गंभत काम व्शामची 
की गाम दोन कदलवांनी वाऩडेर अवे वांगाले तय ती वंध्माकाऱीच गोठमात शजय व्शामची! ऩाशुणा ऩंधया कदलवानी 
मेईर अवे वांगाले तय तो दवुऱ्माच कदलळी टऩकामचा!  त्मांची बवलष्मलाणी खयी ठयेना. तेव्शा त्मांनी त्माच 
गालातीर एका ज्मेष्ठ ज्मोततऴाचे तळष्मत्ल ऩत्कयरे. भग त्मांच्मा अवं रषात आरं की शे भशाळम ऩचृ्छकाराच 
फोरामरा रालीत. त्माच्माच कडून इततशाव-लतसभान लदलून घेत. 'आळां कारलती कुमासत।्` ल 'कारं वलघ्नेन मोजमेत।्` 

अळा किवूत्रीचा लाऩय करून जातकारा वंकदग्ध बाऴेत बवलष्म वांगत. शी त्मांची ऩद्धत ऩाशून , ततच्मात जातकळास्त्र 
कुठ आरं अळी बाफडी ळंका भशादेलळास्त्रींनी वलचायरी. '' जातकळास्त्र? तुम्शी ग्रंथाचे आधाये बवलष्म वांगामरा गेरात 
की भेरात. इथं ळब्दजंजाऱ काभारा मेतं. वभोयच्मा भाणवाचं वूक्ष्भ तनयीषण करून बवलष्म वांगामचं ते फयं अवंच 
वांगामचं अन ्त्मारा आळेच्मा घोडमालय फवलून ऩाठलून द्यामचं. तुभच लाक्चातुमस जेलढं प्रबाली तेलढं तुभचं बवलष्म 
फयोफय........`` ळेलटी भशादेलळास्त्रींनी वलचाय केरा. ककती कदलव भी स्लत:रा ल रोकांना पवलत याशू ? त्मांनी आऩरं 
चंफू गफाऱ आलयरं ल ऩणजीशून आंफेडमारा ऩयत आरे.  

 

७) अभालस्मा अळुब कदलव आशे काम? 

एखादी गोष्ट आऩल्मारा अनुकूर अवेर तय ळुब आणण प्रततकूर अवेर तय अळुब अळी ढोफऱ वंकल्ऩना आशे. बायत 
ऩाककस्तान किकेट वाभन्मात एखाद्या कदलळी बायत शयरा तय तो कदलव त्मा अनुऴंगाने बायतारा अळुब ल 
ऩाककस्तानरा ळुब झारा. शीच गोष्ट उरट घडरी तय तो कदलव बायतारा ळुब ल ऩाककस्तानरा अळुब. वौद्यांभध्मे ला 
वट्टेफाजी भध्मे एखाद्याचा पामदा शा दवुऱ्माचा तोटाच अवतो. त्माभुऱे एखाद्याचे ळुब शे दवुऱ्माचे अळुब अवू 
ळकत.े    

तुका म्शणे शरयच्मा दावा । ळुबकाऱ दाशी कदळा ।। अभालस्माच काम ऩण कुठराशी कदलव अळुब नाशी. दणषण 
बायतात अभालास्मा ळुब भानरी जाते. कायण अभालस्मा म्शणजे वूमस चंद्र मुती. वूमस चंद्र फयोफयच उगलतात ल 
फयोफयच भालऱतात. मुतीत ग्रशांची परे लवृदं्धगत शोतात. अळी ज्मोततऴळास्त्रात वंकल्ऩना आशे. आऩल्माकडे भात्र 



अभालस्मा अळुब भानतात. अजून गभतीची गोष्ट अळी की कदलाऱीत रक्ष्भीऩूजन भात्र अभालस्मेच्मा कदलळी अवते. 
म्शणजे एकच कदलव स्थरवाऩेषतेने, व्मवक्तवाऩेषेने  ळुब ककंला अळुब शोतो. 

 

 

 

८)  अभालस्मेरा -ऩौणणसभेरा ळस्त्रकिमा केल्माव यक्तस्त्राल जास्त शोतो शे ककतऩत वत्म आशे? 

 शी वभजूत खयी आशे की नाशी मा वलऴमालय ळल्मवलळायदांभध्मेच भतबेद आशेत. डॉ. बा. नी. ऩुयंदये मांनी १९८५ 
वारी झारेल्मा ज्मोततऴ अतधलेळनात स्ऩष्ट वांतगतरे की त्मांना अवा काशीशी अनुबल आरेरा नाशी. माच्मा अगदी 
उरट काशी डॉक्टयांचे भत आशे. त्मांच्मा भते अभालास्मेरा यक्तस्त्राल जास्त शोतो. ज्मोततष्मांना मा भताचा भोठाच 
आधाय तभऱारा. ते म्शणू रागरे की अभालास्मेरा वभुद्रारा भोठी बयती मेते. भाणवाच्मा ळरययातीर यक्ताराशी तळीच 
बयती मेत अवल्माभुऱे यक्तस्त्राल जास्त शोत अवाला. त्मांचा शा तकस  खुऱचटऩणाचा आशे. कवा ते ऩशा. वभुद्रारा 
जेव्शा एका कठकाणी बयती मेत अवते तेव्शा त्मा कठकाणाऩावून ६००० भैर अंतयालय ओशोटी चारू अवते. ततथरे 
ऩाणी इकडे खेचरे जात अवते म्शणून इथे बयती मेत अवते. तळ्मात ककंला शौदात बयती-ओशोटी शोत नवते! भग 
भाणवाच्मा एलढ्माळा ळयीयातल्मा यक्तात बयती-ओशोटी मेणे तय दयूच. दवुयी गोष्ट अळी की अभालास्मेरा काम ककंला 
दवुऱ्मा कोणत्माशी कदलळी काम , ६ ताव बयती अवते तय ६ ताव ओशोटी अवते. अभालास्मेरा वकाऱऩावून 
भध्मान्शाऩमतंच बयती अवते , दऩुायी ओशोटी अवते. आता प्रश्न अवा की वदयशु डॉक्टयभशाळमांनी जो काम अनुबल 
घेतरा तो कोणच्मा लेऱी घेतरा ? शा प्रश्न त्मांना कुणी वलचायीत नाशी कायण कुणाराच धड काशी भाकशती नवते. 
ग्रशांचा भानली जीलनालय काशीतयी ऩरयणाभ शोत अवाला मा भतारा दजुोया म्शणून शे अवरे उदाशयण शभखाव 
उगाऱरे जाते. डॉक्टय ज्मोततऴाळी रगट करू रागरे की काम गंधऱ कयतात ते भशायाष्ड वलसान ऩरयऴदेच्मा २००१ 
कदलाऱी अंकात डॉ. श्रीखंडे मांनी छान दाखलरे आशे.    

 

९) अभालस्मा ऩौणणसभेरा लेडाचे झटके , अऩघाताचे प्रभाण जास्त का अवत?े 

 शी भुऱातच चुकीची भाकशती आशे. काशी गूढलादाकडे झुकरेल्मा तनमतकातरकांत अवरी चुकीची भाकशती काशीतयी 
वनवनाटी अवालं म्शणून कदरेरी अवते. त्मावाठी दाखरे म्शणून जे वंदबस ला वव्शे कदरेरे अवतात ते भुऱातच 
ळास्त्रीम नवतात. ऩण भनोयंजनावाठी लाचणाये लाचक भात्र त्मालय वलश्वाव ठेलतात आणण तचककत्वक रोक त्मा 
तनमतकातरकाच्मा प्रकृतीनुवाय त्माकडे काणाडोऱा कयतात. त्माभुऱे अवे वभज पोपालतात. 

  आऩल्माकडे मेयलडा भनोरुग्णारमात अवा अभ्माव तेथीर डॉ. देल मांनी केरा अवता मा वभजूतीत काडीभात्र तथ्म 
नवल्माचे त्मांना आढऱरे. अंगात मेणाऱ्मा रोकांच्मात धूऩ ककंला उद मांचा लाव , घागयी पंुकणे , वलतळष्ट लाद्ये शे 
लातालयण ल आज भंगऱलाय आशे ककंला गुरुलाय आशे मा स्लमंवूचनेचा अंतबासल शा जवा भशत्लाचा घटक अवतो तवा 



काशीवा प्रकाय म्शणून लतसणूकीतीर फदर शा बाग काशी भनोरुग्णांचे फाफत अवू ळकतो. ऩण लेडाचा झटका , 

आत्भशत्मा ला तवा प्रमत्न , इवऩरेप्वी मा गोष्टीचा चंद्राच्मा करांळी काशीशी वंफंध नाशी. अऩघातांचे प्रभाण मा लेऱेव 
लाढते मा दाव्मात तय काशीच तथ्म नाशी. मा वाठी शला अवरेरा वव्शे शा तुम्शी आम्शी केलऱ लतसभानऩत्रातल्मा 
फातम्मांलरुन वंकतरत केरा तयी आऩल्मा वशज रषात मेईर. 

 मा फाफत श्री. या.ज. गोखरे मांनी भुंफई भुणन्वऩाल्टी च्मा १९२७ च्मा यणजस्टय लरुन वलषेण केरे शोते. 
'यत्नाकय` मा तनमतकातरकाच्मा जानेलायी १९३१ च्मा अंकात '' रौककक वभजूतींवलऴमी ळास्त्रस वाळंक का?`` मा रेखात 
त्मांनी आकडेलायी कदरी आशे. त्मांनी अभालस्मा ऩौणणसभा मा ततथीच्मा अतरकडे ल ऩतरकडे दोन कदलव घेउन एकूण 
११७ कदलवातीर ८७४३ भतृ्मूवंख्मा वलचायात घेतरी. त्मात त्मांना मा वलतळष्ट ततथीतीर योजची वयावयी शी ७४.७२ 
आढऱरी. आणण एकूण लऴासतीर योजची वयावयी शी ७५.४८ आढऱरी. ( वंदबस :- 'रोकभ्रभ` रेखक या. ज. गोखरे , 
वन १९३५ ) 

 १९६९ ते १९७३ मा काऱातीर न्मूमॉकस  ळशयातीर आत्भशत्मेच्मा एकूण ३११ केवेव चा अभ्माव भामकेल्वन , यवेर ल 
इतय ळास्त्रसांनी केरा. वंगणकाच्मा भदतीने १ राख लेगलेगऱे परज्मोततऴकीम घटक ल ६२२ कंुडल्मा , तीन गट , 

तनमंवत्रत घटक , भुक्त घटक मांच्मा आधाये वंख्माळास्त्रीम दृष्टमा त्मांना आत्भशत्मा ल कंुडरीतीर परज्मोततऴकीम 
घटक मांचा कुठराशी ऩयस्ऩय वंफंध आढऱरा नाशी. ( वंदबस :- जनसर ऑप णजओकॉणस्भक रयवचस, वन १९७८ )   

 

१०) कशंद ूधभासत ऩालवाऱमाची जी नषते्र वांतगतरी आशेत त्माच्मा गुणधभासप्रभाणे ऩाउव ऩडतो अवा अनुबल मेतो. 
भग नषते्र आणण भौवभी ऩाउव मांचा काशी वंफंध आशे का? 

 

खयं तय शा बाग ऩूणसऩणे बूगोराचा आशे. ऩथृ्लीचा आव शा ऩथृ्लीच्मा वूमासबोलती कपयण्माच्मा कषेळी ऩूणसऩणे 
काटकोनात नाशी. तो २३.५ अंळ करता आशे. तो तवा नवता तय वलऴुललतृ्तालय फायभाशी उन्शाऱाच याकशरा अवता. 
उत्तय गोराधासत जेव्शा उन्शाऱा अवतो त्मालेऱी दणषण गोराधासत कशलाऱा अवतो. त्माभुऱे ऋतू शा काऱ ल स्थऱ मा 
दोन्शीळी तनगकडत आशे. भगृनषत्र शे ऩालवाचे ऩकशरे नषत्र म्शटरे जाते. ७ जूनरा भगृनषत्र शे ऩालवाचे ऩकशरे नषत्र 
रागते माचा अथस अवा कक वूमस आकाळात अवताना आकाळातीर ताये कदवतीर अळी कल्ऩना केरी तय वूमस शा त्मा 
लेऱी आकाळातल्मा भगृ नषत्राजलऱ कदवेर. म्शणजे मा कठकाणी नषत्रांचा उल्रेख शा कारतनदेळक आशे.  ७ जूनरा 
भगृ नषत्रात प्रलेळ वलस ऩथृ्लीच्मा वंदबासने आशे. ऩण ऩालवाऱा जून भकशन्मात पक्त आऩल्माकडे चारू शोतो. वलस 
जगबयात नाशी. भे भकशन्मात उन्शाऱा अवणे शा काशी भे भकशन्माचा गुणधभस नव्शे. तवे भगृनषत्रात ऩाऊव ऩडणे शा 
काशी भगृनषत्राचा गुणधभस नव्शे. २१ भाचस , २२जून, २३ वप्टंफय ल २२ कडवेफय मा ऩथृ्लीची णस्थती दळसलणाऱ्मा 
बूगोरातीर आकृत्मा ऩाकशल्मा तय आऩल्मा ऋतूभान ल कारतनदेळन मांचा ऩयस्ऩय वंफंध रषात मेईर. ऩूलॉच्मा 
काऱी कारतनदेळनावाठी ऩंचांगच लाऩयरे जात. कुठल्मा नषत्रालय काम धभसकृत्मे  कयालीत मा गोष्टी ज्मोततऴाच्मा 
वंकशता मा स्कंधाळी वंफंधीत आशे. शी धभसकृत्मे ला ळेतीवंफंधीत काभे शी ऋतूभानाळी तनगकडत आशेत. ती ऩंचांगाचे 



आधाये वांतगतरी जात अवत आणण ऩंचांग शे परज्मोततऴाळी वंफंधीत अवल्माने ऩालवाचा नषत्राळी वंफंध शी फाफ 
ज्मोततऴाळी जोडरी गेरी.  

 

११) तेयाली याव नलीन आल्माभुऱे ज्मोततऴातरी वगऱी गणणत फदररी का? 

  

 वभजा तुभचा ८०० स्केअय पूटचा तीन खोल्मांचा फंगरा आशे. त्मातरी एक तबंत तुम्शी ऩाडून वयकवलरी आणण 
एक तबंत टाकून चाय खोल्मा केल्मा भुऱे तुभच्मा घयाचे षेत्रपऱ फदररे का ? की तुभचा ऩोस्टर ऩत्ता फदररा ? नाशी 
ना! भग तेयाली याव शा अवाच प्रकाय आशे. रंडनच्मा यॉमर ऎस्रॉनॉतभकर वोवामटीने शी तेयाली ऑकपमूचव नालाची 
याव प्रतवद्ध केरी आशे. लणृिकेचा तुकडा काढून मा याळीरा जागा कदरी. ज्मोततऴळास्त्रारा माचा काशीशी उऩमोग झारा 
नाशी. थोडी वनवनाटी फातभी झारी एलढीच. रोक आता तेयाली याव वलवयरे वुद्धा. 

 

१२) जन्भलेऱ चुकरी तय बवलष्म चुकते का? 

   वभजा आम्शी उरट अवा प्रश्न वलचायरा की , जन्भलेऱ फयोफय अवेर तय बवलष्म फयोफय मेईर माची खात्री 
ज्मोततऴी देईर का ? काम उत्तय तभऱेर ? भुऱात, खयी जन्भलेऱ कुठरी भानाली मा भुद्यालय ज्मोततऴीरोकांतच लाद 
शोत.े तकस दृष्टीनं वलचाय केरा तय ज्मा षणी गबसधायणा शोते ती खयी जन्भलेऱ भानरी ऩाकशजे. ऩण ती लेऱ खुद्द 
आईफाऩांनावुद्धा भाशीत नवते! फारक यडते म्शणजे ऩकशरा श्वाव घेते ती जन्भलेऱ भानाली , अवे आता भान्म केरे 
आशे. ऩूलॉ फारकाचे डोके कदवणे , भूर ऩूणसऩणे फाशेय मेणे , नाऱ काऩणे , अळा अनेक गोष्टीलरून जन्भलेऱ ठयलीत 
अवत. एक गोष्ट खयी की जन्भलेऱ शी तभतनटांच्मा कशळोफात अचूक वांगणे जलऱजलऱ अळक्म आशे. अचूक 
जन्भलेऱेलय कंुडरीचा अचूकऩणा अलरंफून अवतो. अचूक कंुडरीलय बवलष्मकथनाचा अचूकऩणा अलरंफून अवतो. 
त्माभुऱे बाकीत खये ठयरे नाशी तय जन्भलेऱ चुकीची अवेर शे तनतभत्त रगेच ऩुढे केरे जाते ल ते ऩटण्मावायखेशी 
अवत.े आऩण जेव्शा ककती लाजरे शा प्रश्न वलचायतो तेव्शा "३ लाजून ५८ तभतनटे ५० वेकंद " अवे काटेकोय उत्तय 
अऩेणषत नवते , तय "चाय लाजरे " अवे उत्तय ऩुयेवे अवते. कडजीटर घडमाऱात ३.५९ नंतय ४.०० शा आकडा मेतो. 
ततनाच्मा ऐलजी चायाचा आकडा ततथे कदवू रागतो. प्रत्मषात एक तभतनटच उरटरेरं अवतं ऩण तावाचा आकडा 
एकाने लाढतो. शे जवे घड्माऱाच्मा फाफतीत शोते तवेच कंुडरीतशी एखादे लेऱी शोते. अळा "फॉडसय "लयची जन्भलेऱ 
अवेर तय ५-१० तभतनटांच्मा अंतयाने प्रथभस्थानातीर याळीचा आकडा फदरू ळकतो. ऩण ज्मोततऴी रोक भात्र अवा 
वभज करून देतात की तेलढ्मा थोडमाळा पयकाभुऱे कंुडरीत काशीतयी भोठी उरथाऩारथ शोते. वाभान्मत: 
बवलष्मकथनावाठी ज्मोततऴीरोक ठोकऱा कंुडरी लाऩयतात. दशा-ऩंधया तभतनटांच्मा पयकाभुऱे कंुडरीतरा जो घटक 
फदरणाय अवतो तो घटक मा ठोकऱा कंुडरीत कटऩरेरा नवतोच. आणण जयी वूक्ष्भ कंुडरी लाऩयरी तयी वलसवाधायण 
बवलष्मकथनावाठी ज्मोततऴी तो घटक वलचायात घेत नाशीतच. एकंदयीत काम तय जन्भलेऱेच्मा अचूकऩणालय बवलष्म 
पायवे अलरंफून नवते. 



 

१३) जुळ्मा भुरांच्मा कंुडल्मात पयक का अवतो ? 

वलसवाधायणऩणे जुळ्मा भुरांच्मा जन्भलेऱेभध्मे १५-२० तभतनटांचे अंतय अवते. काशी केवेव भध्मे ते काशी तावांऩमतं 
जात.े १५-२० तभतनटांच्मा पयकाभुऱे ठोकऱाकंुडरीतल्मा ग्रशांची स्थाने ल याळींचे आकडे मात वशवा काशी पयक ऩडत 
नाशी. लय वांतगतल्मा प्रभाणे फॉडसय लेऱेचा  जन्भ अवेर तय उऩयोक्त उदाशयणात जवे तीनचे चाय झारे तवा प्रथभ 
स्थानातल्मा याळीच्मा आकड्मात एका आकड्माचा पयक ऩडू ळकतो , आणण त्माचफयोफय नषत्रशी फदरू ळकते. मा 
फाफत प्रतवद्ध स्त्रीयोगतज्स ल ज्मोततऴवभथसक कै. डॉ.बा.तन. ऩुयंदये मांनी एक ककस्वा  ऩुण्मातीर ज्मोततऴ वंभेरनात 
वांतगतरा शोता. तो अवा:- त्मांच्मा कडे प्रवूती वाठी आरेल्मा एका केवभध्मे ऩंधयालीव तभतनटांच्मा अंतयाने जुळ्मा 
भुरी जन्भारा आल्मा. त्मा एकाच लायेलयच्मा शोत्मा. ऩयंतु एक काऱवय शोती ल एक उजऱ शोती. त्मांनी जेव्शा 
भुरींच्मा ऩवत्रका केल्मा तेव्शा त्मांना अवे आढऱून आरे की त्मा ऩंधयालीव तभनीटांभध्मे एकीचे जन्भ-नषत्र फदररे 
शोत.े त्मा भुऱे एक भुरगी वालऱी ल एक उजऱ अवा त्मांच्मा लणासत पयक ऩडरा अवे त्मांचे म्शणणे शोते.  

त्मांच्मा वलधानाचा अथस अवा शोतो की दोन्शी भुरी मा एकाच पतरत गबसऩेळीचे वलबाजन शोउन झारेल्मा जुळ्मा 
भुरी ( मुतनओव्यूरय ) शोत्मा कायण त्मांच्मा म्शणण्माप्रभाणे त्मा एका लायेलयच्मा शोत्मा. ऩयंतु , तयीशी त्मांच्मा 
लणासत पयक ऩडरा तो केलऱ १५ तभतनटात एकीचे नषत्र फदरल्माभुऱे ऩडरा. आम्शारा त्मांच्मा मा वलधानाच्मा 
वत्मतेफद्दरच ळंका लाटते. ती ळंका अळी:- अवा लणासतरा पयक पक्त भाता-वऩत्मांच्मा जनुकांच्मा जोडणीत शोणाऱ्मा 
पयकाभुऱे ऩडू ळकतो अवे जनुक-ळास्त्र वांगते. मुतनओव्यूरय केव भध्मे अवा पयक ऩडणे ळक्म नाशी. कायण तळा 
केवभध्मे जनुकांच्मा जोडणीत पयक ऩडरेरा नवतो. ऩण जय डॉक्टयांच्मा म्शणण्माप्रभाणे केलऱ नषत्र-फदराभुऱे शा 
पयक ऩडरा अवेर तय ती गोष्ट मा ळास्त्रात भूरबूत िांतत घडलणायी ठयेर. ती केव लास्तवलक एखाद्या भेकडकर 
जनसरभध्मे प्रतवद्ध शोण्माच्मा मोग्मतेचीच ठयेर. ती काशी एखाद्या ज्मोततऴ-वंभेरनात वांगून वोडून देण्मावायखी 
ककयकोऱ गोष्ट नव्शे!  

आता प्रश्न अवा आशे की शे त्मांचे वंळोधन एखाद्या भेकडकर जनसरभध्मे प्रतवद्ध शोउन त्मारा भान्मता तभऱारी आशे 
का ? एलढमा भोठमा तज्स डॉक्टयाने वांतगतरे ते खये अवरेच ऩाकशजे अवे वाभान्म भाणूव भानणायच. दवुऱ्मा 
तज्सांची भते मा फाफतीत काम आशेत शे ऩशाण्माच्मा बानगडीत तो ऩडत नाशी. मालरून एलढे भात्र कदवते की जेव्शा 
एखादा भोठा डॉक्टय स्लत:च ज्मोततऴी फनतो तेव्शा तो त्मा ळास्त्राच्मा वभथसनावाठी कदळाबूर कयणायी वलधाने करू 
ळकतो. ऩुढे २४ व्मा प्रश्नाच्मा उत्तयात आम्शी शेच दाखलून कदरे आशे.  

  मा कठकाणी शस्तयेऴातज्स ऩुढे मेतात. ते म्शणतात , ''जुऱमा भुरांची कंुडरी एकलेऱ वायखी अवेर ऩण शस्तयेऴा 
भात्र लेगऱमा अवतात. अशो , शा तनवगासचा आयवा आशे! तुभची जन्भलेऱ चुकू ळकते. ऩण शा आयवा काशी फदरत 
नाशी. तुम्शी आभच्माकडे मा.`` 

 

 



 

काशी वाभान्म ळंका 

१४) वाडेवाती काम प्रकाय आशे? 

ळनीने वऩडरेरी वाडेवात लऴ ेम्शणजे वाडेवाती. शी वाडेवात लऴ ेतीन अडीचक्मांभध्मे वलबागरेरी अवतात. 
आमुष्मातरा फॅड ऩॅच मा अथासनेशी वाडेवाती ळब्द लाऩयरा जातो. कोणत्माशी काऱी फाया ऩैकी कोणत्मा ना कोणत्मा 
तयी तीन वरग याळींना एकाच लेऱी वाडेवाती चारू अवतेच. माचा अथस , ळंबयातल्मा २५ जणांना वाडेवाती चारूच 
अवत.े एकेका याळीत अडीच लऴ ेयाशात ळनी ३० लऴासत फाया याळीतून प्रलाव कयतो. भाणवाच्मा जन्भ-लेऱी चंद्र ज्मा 
याळीत अवतो ती त्माची याव भानतात. वभजा एखाद्याची लऴृब याव अवेर तय ळनी जेव्शा त्मा याळीच्मा 'अतरकडे` 

म्शणजे भेऴ याळीत मेतो तेव्शा त्मारा वाडेवातीची ऩकशरी अडीचकी चारू शोते. जेव्शा ळनी प्रत्मष 'त्मा` म्शणजे लऴृब 
याळीत प्रलेळ कयतो तेव्शा भधरी अडीचकी चारू शोते ल जेव्शा तो 'ऩतरकडे` म्शणजे तभथुन याळीत प्रलेळ कयतो तेव्शा 
ळेलटची अडीचकी चारू शोते. अळी शी वाडेवाती. 

  वाडेवातीच्मा काऱात भाणवाच्मा प्रमत्नांना मळ मेत नाशी , त्माची व्मालशारयक गणणतं चुकतात , त्मारा दफुुसद्धी वुचते, 

त्माच्मालय वंकटं कोवऱतात अळी वभजूत आशे. खयंतय अळा गोष्टी आऩल्मा आमुष्मात इतय लेऱीशी शोत अवतात. 
ऩण वाडेवातीच्मा काऱात घडल्मा तय त्मांचा वंफंध रगेच ळनीळी जोडरा जातो. मा काऱात ळनीची अलकृऩा शोउ 
नमे म्शणून ळतनलायी ,  अभालस्मेरा ळनीरा तेर लशाणे , रूईची भाऱ लशाणे , ळनीभशात्म्म लाचणे इ. गोष्टी ऩीडाळाभक 
म्शणून ज्मोततऴी वुचलतात अन ्भाणूव त्मा गोष्टी कयतो. वभजा ळनीने जाशीय केरे की , फाफांनो भी काशी तुम्शारा 
त्राव देणाय नाशी , तय भग कोण कळारा कयीर मा गोष्टी ? म्शणजे मा  वलस गोष्टी ळनीच्मा बीतीऩोटी केल्मा जातात , 

बक्तीऩोटी नव्शे. वाडेवाती फाफत वलष्णुळास्त्री तचऩऱूणकय आऩल्मा १८७५ वारी प्रतवध्द झारेल्मा तनफंधभारेतीर 
'रोकभ्रभ` मा तनफंधात म्शणतात , '' मेथे कोणाच्मा याळीलय ळतनभशायाजांची स्लायी लऱरी की , त्माच्मा प्रीत्मथस 
रोशदान, ततरदान लगैये शजायो धभसकृत्मे केरी तयी त्मांचा योऴ कभी शोत नाशी ; ऩण तीच स्लायी इंग्रंडातल्मा लगैये 
भनुष्मांच्मा वफरकुर लाटेव न जाता खुळार आऩल्मा लाटेने चारती शोते. तेव्शा मा त्मांच्मा ऩंक्तीप्रऩंचाचे काम फये 
चीज अवाले.?  ज्मा अत्मुग्र ग्रशाने प्रत्मष ळंकयालयशी दोन तीन घकटका प्रबाल गाजलरा , ज्माची दृवष्ट रंकाऩतीच्मा 
तवंशावनालय वायखी रागरी अवता रलकयच चौदा चौकडमांचे याज्म पडळा शोऊन गेरेाे , त्माचेच वाभथ्मस म:कणित 
ऩयदीऩस्थ भनुष्मांलय चारू नमे शे केलढे आिमस! ``   

ज्मोततऴाने वांतगतल्माप्रभाणे आऩण उऩाम कयतोम ्ना , भग आता आऩल्मार त्राव शोणाय नाशी , मा स्लमंवूचनेनेच 
भाणवारा फऱ मेते. त्माचा उऩमोग वंकटांळी वाभना कयण्मावाठी शोतो. "आऩल्मा अऩमळारा आऩण जफाफदाय 
नवून ग्रशणस्थतीभुऱे तवे घडतंम ,् देलाकदकांना वुद्धा णजथं वाडेवाती चुकरी नाशी ततथं तुभची आभची काम कथा ?"  शा 
वलचाय भाणवारा धीय देतो.  

 

१५) कारवऩसमोग म्शणजे काम? 



 कंुडरीत याशू ल केतू शे नेशभी वभोयावभोय अवतात ल त्मांच्माभध्मे ६ घयांचे म्शणजेच ६ स्थानांचे अंतय अवते. मा 
६ घयात फाकीचे वलस ग्रश आरेरे अवरे म्शणजे कारवऩसमोग शोतो. ऩैवे तभऱलण्मावाठी ज्मोततऴी रोक ज्मा अनेक 
मुक्त्मा कयतात त्माऩैकीच शी एक मुक्ती आशे. तुभच्मा कुटंुफालय कुणाचा तयी ळाऩ आशे अवे शा कारवऩसमोग वांगतो 
अवे ज्मोततऴी वांगतात ल बीती तनभासण कयतात. ळुबग्रश कारवऩसऱ्मोगाच्मा वलऱख्मात वाऩडरे की त्मांची ळुब परे 
द्यामची ताकद कभी शोते त्माभुऱे कंुडरीत गुरु , ळुि फरलान अवरे तयी त्मांची ळुब परे तभऱत नाशीत. मा वाऩाने 
आऩल्मा वलऱख्मात भाणवारा आलऱून धयरे आशे तो त्मारा चालतशी नाशी ल वोडतशी नाशी. अवा मोग जय 
कंुडरीत अवरा तय काशी तयी अतनष्ट गोष्टी घडतात. लेड , अऩभतृ्मू, कजसफाजायीऩणा, अळांतता, बांडणे, लास्तुफाधा, 
वऩळाच्चफाधा, वंतती न शोणे , झारीच तय त्माऩावून भन:स्ताऩ शोणे अळी शी रांफरचक मादी आशे. काशी 
ज्मोततष्मांनी  आऩरा धंदा तेजीत आणण्मावाठी केरेरा शा रुच्चेतगयीचा प्रचाय आशे.  

  मा वलऴमी प्रतवद्ध ज्मोततऴी ल.दा. बट म्शणतात की शा मोग इतका भशत्लाचा अवता तय त्माचा उल्रेख जुन्मा 
ग्रंथात तभऱारा अवता. शा मोग ५०-६० लऴासऩूलॉ कुणावशी ठाऊक नव्शता शे आता कुणाव खयेशी लाटणाय नाशी. 
ज्मोततऴ जगतात माचा उगभ प्रतवद्ध ज्मोततऴी अजन्ता जैन ल इंदभुती ऩंकडत मांच्मा लतृ्तऩत्रीम रेखनात १९५४ भध्मे 
झारा. तेथे लाचकांना आकवऴसत कयण्मावाठी तंत्र लाऩयाले रागते. त्मांच्मा रेखनाने अवा मोग अवतो अवा वाषात्काय 
झारेरे वाभान्म ज्मोततऴी तग-शाईकालय छाऩ ऩाडण्मावाठी माचा लाऩय करू रागरे. तळलाम कारवऩस मा बीततदामक 
ळब्दाचीशी दशळत भाणवारा लाटते. ककतीतयी कतृसत्ललान व्मक्तींच्मा कंुडरीत शा मोग आशे. ऩंडीत नेशरू , वयदाय 
लल्रबबाई ऩटेर मांच्मा कंुडल्मांतशी शा मोग शोता.  

 

१६) नायामण नागफरी वलधी काम आशे? तो कळावाठी कयतात? 

   आऩण लय कारवऩसमोग शा काम आशे ल त्माची पऱे कळी घाफयलून टाकतात शे फतघतरं ? वाशणजकच भग आता 
मालय ऩरयशायक उऩाम , तोडगा काम? अवा प्रश्न अवणायच. कारवऩस मोगाचे तनलायण कयण्मावाठी नायामण नागफरी 
वलधी वांतगतरा जातो. वऩसळाऩ, नागऩूजा लगैये गोष्टींांचा कारवऩसमोगाळी फादयामण वंफंध रालून ऩरयशाय म्शणून अवे 
वलधी वांतगतरे जातात. कशंद ूधभासत नाग , वाऩ मांचा देलाकदकांळी वंफंध अवल्माने त्मांना पाय धातभसक भशत्ल प्राप्त 
झारे आशे. शल्रीच्मा काऱात प्रत्मेक षेत्रात जळा अतनष्ट प्रथा मेतात तळा त्मा ज्मोततऴळास्त्रातशी आरेल्मा आशेत. 
ज्मोततऴी ल तीथसषेत्रातरे तबषुकलगस मांचेशी रागेफांधे लाढरे आशेत. त्मांची 'कट प्रॅणक्टव ` चारू झारी आशे. 
ऩरयणस्थतीने गांजरेरा भाणूव भनाने शऱला फनतो. ज्मोततऴी वांगतो म्शणून नायामण-नागफरी वलधीवाठी दोनचाय 
शजाय रूऩमे खचस कयामराशी तमाय शोतो. एलढं वगऱ केरंम ्तय शेशी करुन फघू अवा तो वलचाय कयतो. शा वलधी 
वतं्रफकेश्वयरा घाउक प्रभाणालय केरा जातो. 

 

 

 



१७) ग्रशांची दृष्टी म्शणजे काम ल कळी अवते ? 

   ग्रशांना अनेक नजया ककंला दृष्ट्मा अवतात अवे शे ळास्त्र म्शणते. ळनीभशायाजांच्मा नजयेचा रोकांना केलढा धाक 
अवतो. ळनी 'लिी` अवतांना, म्शणजे भागेभागे उरटा चारत अवतांना जय का त्माची नजय तुभच्मा कंुडरीतल्मा 
एखाद्या भोक्माच्मा स्थानालय ऩडरी तय भग काशी खये नाशी! 'फुयी नजयलारेाे तेया भुाॅांश कारा ` अळी दऴूणं 
देण्माचीशी वोम नाशी कायण एक तय तो स्लत:च काऱा आशे आणण दवुयं म्शणजे त्माची दशळत. मा ळनीरा वात 
नजया अवतात, त्मातल्मा तीन ऩूणस ळक्तीच्मा , दोन अध्मास ळक्तीच्मा आणण दोन ऩाल ळक्तीच्मा अवतात म्शणे. इतक्मा 
वगळ्मा नजयांवाठी त्मारा डोऱे ककती आशेत ते कुणाराच ठाऊक नाशीाे , ऩण डोऱे अवल्माखेयीज का दृष्ट्मा अवणे 
ळक्म आशे ? खयी भौज तय ऩुढेच आशे:- याशू आणण केतू शे काशी खयोखयीचे ग्रश नव्शेत. ते म्शणजे चंद्राच्मा 
लतुसऱाकाय यस्त्मालय योलरेरे दोन काल्ऩतनक खुंट आशेत.  ग्रशणाच्मा लेऱी चंद्र माऩैकी कोणत्मा तयी एका खुंटाऩाळी 
आरेरा अवतो. मा काल्ऩतनक खुंटांना वुद्धा डोऱे आणण नजया आशेत म्शणे. याशूरा वलासत जास्त म्शणजे आठ नजया 
आशेत तय केतूरा पक्त एकच नजय आशे! गुरु ल भंगऱ मांना प्रत्मेकी वात नजया , फुध ळुि , चंद्र आणण वूमस मांना 
प्रत्मेकी एकेक नजय अवते. वफचाया वूमस! वगळ्मा ग्रशांचा याजा , ऩण त्मारा नजय पक्त एकच! आऩल्मा ऩूलसजांनी 
रालरेरे शे अजफ 'ळोध` आशेत. आणण वलतचत्र वत्म शे आशे की मा अजफ ळोधांच्मा ऩामालयच ग्रशांच्मा दृष्टीचा तवद्धांत 
उबा आशे. 

    

१८)  ग्रशदळा, अंतदसळा शा काम प्रकाय आशे? 

  दळाऩद्धती शे परज्मोततऴातरे वलासत भोठे फनलाफनलीचे प्रकयण आशे. कायण , परज्मोततऴ शे ग्रशांळी वंफंतधत ळास्त्र 
आशे अवा ज्मोततष्मांचा दाला अवतो ऩण मा प्रकयणाचा आकाळातल्मा वद्यणस्थत ग्रशांळी काशीशी वंफंध नवतो !  
ग्रशांची नाले पक्त मा ऩद्धतीत लाऩयतात.  

प्रत्मेक ग्रश ( म्शणजे खये तय त्माचे नाल ) काशी ठयावलक भुदतीत तुभच्मा आमुष्मालय आऩरा प्रबाल गाजलतो. 
उदाशयणाथस, भाणवाचे आमुष्म १२० लऴ ेआशे अवे गशृीत धरून जी दळा ऩद्धती भानरी आशे ततरा वलळोत्तयी दळाऩद्धती 
म्शणतात. त्माभध्मे ळुिाचा प्रबाल २० लऴ ेअवतो. त्मारा ळुिाची दळा अवे म्शणामचे. ळुिाप्रभाणे फाकीच्मा वलस 
ग्रशांच्मावुद्धा दळा अवतात ल त्मात ऩुन: अंतदसळा अवतात. मा दळेचे एका वलतळष्ट ऩद्धतीने ९ बाग ऩाडामचे. त्मा 
बागांलय ९ ग्रशांचे आतधऩत्म िभा-िभाने अवते अवे भानामचे. त्मा बागांना त्मा-त्मा ग्रशाच्मा अंतदसळा अवे नाल 
आशे. अष्टोत्तयी भशादळेत १०८ लऴ ेआमुष्म भानून माच प्रकायात दळा अंतदसळा वलबागल्मा आशेत. मात केतूरा लगऱरे 
आशे. कुठल्मा ग्रशारा ककती लऴ ेमाचे लाटऩ रॉटयी ऩद्धती वायखे आशे. जन्भत: कुठल्मा ग्रशाची दळा आशे शे केलऱ 
जन्भनषत्रालरुन ठयवलरे जाते. उदा. योकशणी , शस्त ला श्रलण नषत्रालयचा जन्भ अवेर तय त्मारा जन्भत: चंद्र 
भशादळा चारू शोते. आणखी जलऱ जलऱ ४० प्रकायच्मा दळा परज्मोततऴात आशेत. 

वलळोत्तयी भशादळा:- च ्ंााद्र १० लऴे , भंगऱ ७ लऴे , याशू १८ लऴे , गुरु १६ लऴे , ळनी १९ लऴे ,  फुध १७ लऴे ,  केतू ७ लऴे ,   
ळुि २० लऴ,े   यवल ६ लऴ े - एकूण १२० लऴ े



अष्टोत्तयी भशादळा :- च ्ंााद्र १५ लऴे, भंगऱ ८ लऴ,े  फुध १७ लऴे,  ळनी १० लऴे, गुरु १९ लऴे, याशू १२ लऴे, केतू - ळुि २१ 
लऴ,े  यवल ६ लऴ े - एकूण १०८ लऴे 

 

१९)  ग्रशांचा भानली जीलनालय ऩरयणाभ शोतो शे खये आशे काम? 

   वूमस ल चंद्र शेशी ग्रशच आशेत अवे शे ळास्त्र भानते. मा दोन ग्रशांचे बौततक ऩरयणाभ वलस वषृ्टीलय शोतात. फाकीच्मा 
ग्रशांचे बौततक ऩरयणाभ शोत अवल्माचे आढऱरेरे नाशी. याशू ल केतू शे काल्ऩतनक वफंद ूअवल्माने त्मांचे बौततक 
ऩरयणाभ अळक्म आशेत. बौततक ऩरयणाभ शे वाभूकशक स्लरूऩाचे अवतात. 

  ग्रशांचे ज्मोततऴीम स्लरूऩाचे ऩरयणाभ भानली जीलनालय शोतात अवे तनणितऩणे दाखलणाया ऩुयाला आजलय तयी 
तभऱारेरा नाशी. गॉकेतरनचा गाजरेरा भावस इपेक्ट लादग्रस्त ऩुयाला आशे. त्मा ऩुयाव्मात तवरेक्ळन फामेव शा दोऴ 
आशे अवे कारस कोप्ऩेनळाय नालाच्मा एका ळास्त्रसाने दाखलून कदरे आशे. ( मूयो स्केणप्टक-९१ मा तनमतकातरकात 
त्माचा रेख आरा आशे )   

  मा वंदबासत एका भुद्याचे वललेचन कयणे आलश्मक आशे. गेरी ऩन्नाव-वाठ लऴ ेज्मोततऴाचे वलयोधक आणण वभथसक 
मांच्मात लादाची जी यणधुभाऱी चाररी शोती ततचा कंदं्रवफंद ूशा शोता की भाणवालय ग्रशताऱ्मांचे ऩरयणाभ शोत अवणे 
ळक्म आशे की नाशी.  'ग्रश ल ताये ऩथृ्लीऩावून प्रचंड अंतयालय अवल्माभुऱे त्मांचे ऩरयणाभकायक अवे प्रबाल 
भाणवालय ऩडणे ळक्म नाशी `, अळी बूतभका वलयोधकांची शोती , आणण  'तवे प्रबाल ऩडणे ळक्म आशे- नव्शे ते 
ऩडतातच` , अळी बूतभका वभथसकांची शोती. त्मांच्मा बूतभकेच्मा वभथसनावाठी वलद्युत्चंुफकीम प्रायणे म्शणजे ऊजासरशयी , 

गुरुत्लाकऴसण, चंुफकीम आकऴसण , बयती-आशोटी, वजील वषृ्टीलय शोणाये वूमस-चंद्राचे ऩरयणाभ इत्माकद प्राकृततक तत्लांचा 
उऩमोग तय त्मांनी केराच आणण लय 'बौततक ळास्त्रांना अद्याऩ न उरगडरेरी अळी ककतीतयी तत्ले मा वलश्वात आशेत,`  

अवे टोभणेशी वलसान-भागध ्रोकांना उदे्दळून भायरे , -जणू काशी तवरी काशी तत्ले परज्मोततऴाच्मा ऩाठीळी 
खयोखयच उबी आशेत! डॉ. तभळेर गॉकेतरन मांनी प्रचंड वंळोधन करून अवे दाखलून कदरे शोते की अगदी वूक्ष्भ 
प्रभाणात का शोईना ऩण ग्रशांचा भाणवालय ऩरयणाभ शोतो. ते वंळोधन त्मांच्मा भतृ्मूनंतय लादग्रस्त ठयरे तो बाग 
लेगऱा, ऩण ककत्मेक लऴ ेत्मा वंळोधनाने ळास्त्रीम जगतात धभार उडलून कदरी शोती , आणण ततचा बयऩूय पामदा 
ज्मोततऴ-वभथसकांना तभऱारा मात ळंका नाशी. त्मांच्मा काशी मुवक्तलादात थोडेपाय तथ्मशी शोते त्माभुऱे वलसवाभान्म 
भाणवारा अवे लाटू रागरे की ळास्त्रस भंडऱींची टीका केलऱ शटलादीऩणाची अवून ज्मोततऴ-वभथसकांची फाजूच 
फयोफय आशे. 

      ग्रश-नषत्राकदचे भानली जीलनालय ऩरयणाभ शोत अवाले कक नाशी शा फुवद्धभंतांना दीघसकाऱ ऩुयणाया वलऴम आशे.  

 

२०) काशी ज्मोततऴी आमुष्मातीर काशी घटना अचूक वांगतात ते कव?े   

   तुम्शारा स्लत:रा अवा काशी अनुबल आरा आशे का ? की ऐकील गोष्टींलरून तुम्शी शा प्रश्न वलचायीत आशात ? 



  ज्मांना अवे भन:ऩूलसक लाटते की मा ळास्त्रात काशीतयी तथ्म अवरेच ऩाकशजे , त्मांनी ऩुढीर चाचणी करून ऩशालीाे 
:- तुभच्मा आमुष्मात आजऩमतं घडून गेरेल्मा वलस घटना तुभच्मा जन्भलेऱी बवलष्म काऱातल्मा घटना शोत्मा शे तय 
खये ना ? त्मा लेऱी तुभच्मा जन्भकंुडरीलरून एखाद्या जाणकाय ज्मोततऴारा त्मा अचूक लतसलता आल्मा अवत्मा अळी 
तुभची श्रद्धा आशे ना ? भग त्माच जन्भकंुडरीलरून त्मा घटना आजशी ओऱखता आल्मा ऩाकशजेत. जय कुणा 
जाणकाय ज्मोततऴाने त्मा फयोफय ओऱखून दाखलल्मा तय शे ळास्त्र खये आशे शे तात्काऱ तवद्ध शोईर की नाशी ? 

म्शणून अवे कया की , तुभच्मा आमुष्मात प्रत्मष घडरेल्मा ३-४ तन:वंकदग्ध टऱक घटना आठलून त्मा घटना 
कोणत्मा लऴॉ घडल्मा ते कटऩून ठेला. एखाद्या जाणकाय ज्मोततऴारा तुभची जन्भकंुडरी द्या ल त्मारा पक्त त्मा 
घटनांचे स्लरूऩ वांगा ( त्मामोगे त्माचे तनम्भे काभ वोऩे शोईर.) त्मा घटना तनदान कोणत्मा लऴॉ घडल्मा शे तयी 
त्मारा वांगता मेते का ऩशा. ककंला अवे कया की , त्मारा घटनांची लऴ ेवांगून त्मांलरून घटनांचे स्लरूऩ ओऱखता मेते 
का ते ऩशा. आभचा अनुबल अवा आशे की बरे-बरे ज्मोततऴी अळी चाचणी द्यामरा तमाय शोत नाशीत. काशी 
ज्मोततऴी अळी प्रौढी भायतात की त्मांना भतृ्मूचे बाकीत अचूक लतसलता मेते. अळा ज्मोततऴारा गेल्मा दोनतीन लऴासत 
कदलंगत झारेल्मा एखाद्या व्मक्तीची कंुडरी देऊन त्मा व्मक्तीच्मा भतृ्मूचे लऴस ओऱखामरा वांगा. अळी चाचणी द्यामरा 
कुणीशी ज्मोततऴी तमाय शोणाय नाशी. मालरून, मा ळास्त्रात खयोखय काशी तथ्म नाशी शेच तवद्ध शोत नाशी का ?  

 

२१)  कशयोतळभा ला नागावाकी ळशयात अणुफॉम्फ ऩडरा त्मा लेऱी राखो रोक भेर,े वलभान अऩघात, येल्ले दघुसटना ला 
बूकंऩ मा वायख्मा घटनांभध्मे ळेकडो रोक भयतात भग त्मा वलांच्मा कंुडल्मात काम एकाच लेऱी भतृ्मूमोग शोता 
अवे म्शणामचे का? 

   अवा प्रश्न आऩल्मा भनात मेणे शे ळोधक ला तचककत्वक लतृ्तीचे रषण आशे. ऩण ज्मोततऴांना शा प्रश्न जेव्शा 
आऩण वलचायतो तेव्शा ते म्शणतात , ''अळा ऩन्नाव कंुडल्मा तयी आभच्मा वभोय आणा भग आम्शी त्मातरे भतृ्मूमोग 
दाखलू.`` शे प्रततऩादन लयकयणी योखठोक लाटरे तयी ते व्मलशामस नाशी शे कुणाशी वूसाव वभजेर. एकाच लेऱी 
वलांच्मा कंुडल्मात भतृ्मूमोग अवणे शी फाफ कॉभनवेन्वरा ऩटत नाशी. भग ज्मोततऴी 'वलस प्रलाळांची जफाफदायी शी 
लैभातनकालय नवते का ? त्मारा जय काशी झारे तय वलांचा जील धोक्मात नाशी का ?` अवरा फातरळ मुवक्तलाद 
कयतात. भग बूकंऩाफाफत काम ? ततथ भेकदतनम ज्मोततऴ उऩमोगारा मेते. भेकदनीम ज्मोततऴात त्मा प्रांतारा ऩवत्रका 
अवल्मा भुऱे ल ती व्मवकं्तच्मा ऩवत्रकेऩेषा प्रबाली अवणाय. त्मात जय दघुसटना अवेर तय वाशणजकच अनेकांना त्माचा 
पटका फवणाय. काशी ज्मोततऴांच्मा भते प्राक्तन शे जय आम्शारा वलस कऱारं अवतं तय आम्शी ब्रम्शदेल झारो नवतो 
का? ळेलटी प्राक्तन कुणारा टऱरं  आशे का ? श्रद्धाऱू भाणवांना शे मुवक्तलाद वफनतोड लाटतात. शजायो भयताना एखादा 
जगरा तय ते प्राक्तन ल शजायो जगताना एखादा भेरा तय तेशी प्राक्तनच. खयंतय लैसातनक दृवष्टकोणात शीच फाफ 
प्रोफॅवफरीटीच्मा बाऴेत वांतगतरी आशे. शजायो भयताना एखादा जगण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. तवेच शजायो 
जगताना एखादा भयण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. ज्मोततऴारा आधुतनक वलसानाचा आधाय ळोधणायी भाणवे 
वुद्धा अळा लेऱी अध्मात्भाचा आधाय घेतात.  

 



२२)  ज्मोततऴांलय दटुप्ऩी ऩणाचा आयोऩ केरा जातो. ज्मोततऴी रोक खयोखयीच दटुप्ऩी आशेत का? 

 

 शा दटुप्ऩीऩणा खयं तय परज्मोततऴ मा वलऴमातीर अंतवलसवंगतीतून तवेच त्मावलऴमीच्मा अततयेकी अतबभानातून 
तनभासण शोतो. भुद्यांचा प्रततलाद कयताना आऩल्मारा अनुकूर अवे वंदबस ला भुदे्द ज्मोततऴी घेतात आणण प्रत्मष 
जनवंऩकासत भात्र लेगऱेच मुवक्तलाद लाऩयतात. मा वलऴमाफाफत ज्मोततऴांच्मात अनेक अंतगसत भतप्रलाश आशेत. काशी 
ज्मोततऴी वतत दटुप्ऩी ककंला दशेुयी वलधाने कयीत अवतात. खोटमाचे खये ल खऱ्माचे खोटे कयणे मात त्मांचा स्लाथस 
वाधरा जात अवतो. त्माभुऱे त्मांना ऩऱलाट ऩण तभऱते. उदाशयणे देउन शे स्ऩष्ट कयतो :- 

 ग्रश ल ताये शे भाणवाच्मा जीलनालय ऩरयणाभ कयतात , म्शणजेच त्मांच्मा अंगी कायकत्ल अवते अवे ते एकीकडे 
वांगतात, तय दवुयीकडे वांगतात की ग्रश ल ताये शे पक्त बवलष्माची वूचना देतात, त्मांच्मा अंगी कायकत्ल नवते. 

  एकीकडे ते प्रौढीने वांगत अवतात की ज्मोततऴ शे वलासत जुने ल ऩरयऩूणस ळास्त्र आशे. तय दवुयीकडे वांगत अवतात 
की शे ळास्त्र अद्याऩ अऩरयऩूणस आशे , त्मात वंळोघन कयण्माची गयज आशे. ऩण काम कयणाय , आभच्माकडे 
वाधनवंऩत्तीची लाण आशे! 

 याळी-बवलष्मातळलाम लतृ्तऩत्रांचे ल भातवकांचे ऩानशी शारत नाशी. ळेकडो ज्मोततष्मांचे ते एक तनलासशाचे वाधन अवते. 
रोक त्माभुऱे परज्मोततऴाकडे आकृष्ट शोतात. शे तचत्र एकीकडे कदवते तय दवुयीकडे ज्मोततऴ-प्रलके्त  याळी-बवलष्मे शी 
ढोफऱभानाने तरकशरेरी अवतात ते खये परज्मोततऴ नव्शेच अवे आलजूसन वांांगतांना कदवतात. 

 एकीकडे ते वांगत अवतात की कंुडरी णजलंत व्मक्तीची आशे की भतृ व्मक्तीची आशे , तवेच ती कंुडरी स्त्रीची की 
ऩुरुऴाची आशे ते आम्शी वांगू ळकत नाशी. दवुयीकडे प्रौढीने वांगत अवतात की जातक स्त्री का ऩुरुऴ ते आम्शी अचूक 
ओऱखू ळकतो. भतृ्मूचे बाकीतशी आम्शी लतसलू ळकतो.  

 

 एकीकडे ते वांगत अवतात की आम्शी पक्त बवलष्मकार अनुकूर आशे की प्रततकूर आशे ते लतसलू ळकतो. अचूक 
बवलष्म पक्त ब्रम्शदेलाराच भाशीत अवते. दवुयीकडे शेच ज्मोततऴी आऩरी ककती बाककते अचूक रक्ष्मलेधी ठयरी 
त्माची मादी देत अवतात. 

  ज्मोततऴळास्त्र शे बौततक ळास्त्राऩरीकडचे म्शणजेच वलसानाऩरीकडचे अवे स्लतंत्र ल तनयाऱेच ळास्त्र आशे अवे 
एकीकडे वांगणाये ज्मोततऴीच परज्मोततऴाने गशृीत धयरेल्मा ग्रश-प्रबालांचे वभथसन कयण्मावाठी अल्पा-फीटा-गॅभा 
ककयण मा तद्दन बौततक ळास्त्रीम वंकल्ऩनांचीच चचास कयतात. 

  एकीकडे प्रायब्ध अटऱ आशे अवे म्शणतात तय दवुयी कडे जऩजाप्म , ळांती, दान, खडा, भंत्रतंत्र, ऩूजा, उऩावना इ. 
उऩामांनी अतनष्ट बाग काशी अंळी का शोईना ऩण टाऱता मेतो अवेशी म्शणतात.  

 



२३) ग्रशांना दैली ळक्तीची प्रतीके भानून त्मांना भानली गुणधभस भाणवाने तचकटलरे आशेत. डोऱमांना न कदवणाऱ्मा 
ऩयभेश्वयाचे प्रतीक शले म्शणून भाणूव भूतॉची स्थाऩना कयतो ल ततची आयाधना कयतो. तवेच ग्रशांच्मा फाफतीत केरे 
तय काम वफघडरे ? 

    आम्शी ऩण शेच म्शणतो. ग्रशांना भानली गुणधभस भाणवाने तचकटलरे आशेत ऩण लास्तवलक ते त्मांच्मा अंगी 
नाशीत. ऩण शे ळास्त्र अवे भानते की अवे गुणधभस ग्रशांच्मा अंगी प्रत्मष आशेत.मा ळास्त्राची श्रद्धा अळी आशे की 
ग्रशांना फुद्धी अवते. शे कळालरून ते कऱण्मावाठी मा ळास्त्रातरी ग्रशांची लणसने लाचालीत. ब्राम्शण-षवत्रम लगैये लणसबेद , 

स्त्री-ऩुरुऴ-नऩुंवक शे तरंगबेद , स्लबालबेद, आलडीनालडी, आऩवातीर वख्म ल लैभनस्म , अवे वगऱे भानली गुण मा 
ग्रशांना अवतात अवे मा ळास्त्रात वांतगतरे आशे. त्मा स्लबालानुवाय ते जातकांना पऱ देतात. ग्रशांना फुद्धी अवते शी 
श्रद्धाच इथे उघड कदवते. फशुवंख्म श्रद्धाऱू रोक ग्रशांची ळांती , ग्रशजऩ, ग्रशभख, मा गोष्टी भनाऩावून कयतात , 

तळंगणाऩूयच्मा ळनीचा चभत्काय चलीने वांगतात , ळनीभशात्म्म बवक्तबालाने लाचतात , ते रोक अळा श्रदे्धतळलामच का 
मा वलस गोष्टी कयतात ? म्शणजे ग्रशांना केलऱ फुद्धी नाशी तय ते बक्तलत्वर ल करूणाघनशी आशेत. जऩाभुऱे , 

शोभशलनाभुऱे ते ळांत शोतात. ळतन आऩल्मा बक्तांना कभी त्राव देतो. शोम! कभी त्राव देणे शी त्माची कृऩाच आशे. 
ऩुयाणातीर ग्रशांच्मा कथा तुम्शी ऐकल्मात तय एकवे फढकय एक अळा आशेत. 

मा वंदबासत एक ज्मोततऴारंकाय अळी भखराळी कयतात की ,  ग्रश शे ऩदाथस आशेत आणण जवे तनवगासत प्रत्मेक 
ऩदाथासरा गुणधभस अवतात तवेच ते ग्रशांनाशी आशेत. ऩूलॉचे रोक ळास्त्रीम वत्मे राषणणक ककंला अरंकारयक बाऴेत 
वांगत अवत , त्मारा अनुवरून त्मांनी ग्रशांचे गुणधभस अरंकारयक बाऴेत ग्रंथात तरशून ठेलरे आशेत , ऩयंतु शे वलस 
ऩूलॉच्मा थोय प्रसालान रोकांचे ऩदाथसवलसानच आशे.  लाशव्ला! याशू-केतू शे काल्ऩतनक वफंद ूऩदाथसच आशेत म्शणून 
त्मांनाशी गुणधभस आशेत , फुध-ळनी शे ऩदार्रथस अवरे तयी नऩुंवक आशेत , चंद्र शा ऩदाथस स्त्री आशे , भंगऱ ळनीरा ळतू्र 
भानतो ऩण ळनी भंगऱारा ळतू्र भानत नाशी , तयीऩण दोघेशी ऩदाथस आशेत! काम शे ऩूलॉच्मा ज्मोततवलसदांचे अचाट 
ऩदाथसवलसान!  

 

२४)  ग्रशांची ळांती उऩावना केल्माने पामदा शोतो काम? 

  पामदा ला तोटा शा नंतयचा बाग. ऩण त्मावाठी प्रथभ ग्रशांना फुद्धी अवते शी गोष्ट भान्म कयाली रागेर. 
कायण ती अवल्मातळलाम त्मांची ळांती कळी शोणाय ? ग्रशांना भानली बाल-बालना, याग-रोब लगैये अवतात अळा श्रद्धा 
ऩूलॉऩावूनच रोक फाऱगत आरेरे आशेत. ग्रशांना देलताच भानत अवत. अतनष्ट ग्रश वफघडरेरे ( म्शणजे यागालरेरे ) 
अवरे तय त्मांना ळांत कयण्मावाठी ग्रश-जऩ , दानधभस, ळांतत-कभ ेमांची मोजना ऩूलॉऩावून शे रोक कयत आरे आशेत. 
ग्रशांना भाणवाप्रभाणे भन ल फुद्धी आशे शे गशृीत धरूनच शे उऩाम कयण्मात मेतात की नाशी ? नेभाने ळनीभशात्म्म 
लाचल्माने, ळतनलायी तेर ल रुईची पुरे ळनीरा लाकशल्माने ळनी त्माची ऩीडा वौम्म कयतो अळी श्रद्धा शे रोक 
ठेलतातच ना ? ळनीरा भन ल फुद्धी अवल्मातळलाम त्मांनी शी श्रद्धा ठेलरी अवती का ? लेदकाऱाऩावून गामत्री भंत्र 
रोक कळावाठी जऩत आरे आशेत ? वूमासने त्मांच्मा फुद्धीचे प्रचोदन कयाले म्शणूनच ना ? वूमासरा फुद्धीच नवेर तय तो 
भाणवांच्मा फुद्धीरा कळी प्रेयणा देईर ? म्शणून, ऩयंऩयातबभानी रोक जय प्राभाणणक अवतीर तय ग्रशांना फुद्धी अवते शे 



वलधान त्मांनी भान्म कयामराच शले. शे वलधान तुभच्मा फुद्धीरा ऩटते का ते प्रथभ वलचाया. श्रद्धाऱू रोकांना अवे 
लाटते की पामदा झारा तय ळांती उऩावना केल्माने झारा. जय पामदा-नुकवान काशीच झारे नाशी तय 'नुकवान 
झारे नाशी शा पामदाच म्शणामचा नाशी का ?` अळी वभजूत करून घेतात. नुकवान झारे तय आऩरी श्रद्धा ला 
उऩावना कभी ऩडरी ककंला आऩरा कभसबोग अवे वभजतात. एकूण काम तय पामदा-तोटमाची ऩरयभाणे रोकांच्मा 
श्रद्धाऱूऩणातच दडरेरी अवतात. 

 

२५) ग्रशांचे खडे लाऩयल्माने अतनष्ट प्रबाल कभी कयता मेतात का? 

  ग्रशांच्मा खड्मांना यत्ने अवा गंडव ळब्द लाऩयतात. एखाद्याच्मा ऩवत्रकेत एखादा ग्रश फरशीन अवेर तय त्माचे यत्न 
लाऩरून त्माचे फर लाढलणे शा एक प्रकाय ककंला वलासत फरलान ग्रशाचे यत्न लाऩरून त्माच्मा गुणात अतधक बय घारणे 
शा दवुया प्रकाय. अळा प्रकायचे तकस  रढलून मा यत्नांची तळपायव केरी जाते. चुकीच्मा तळपायवीभुऱे पामदा 
शोण्माऐलजी तोटा ऩण शोतो शी अजून एक बीती तनभासण केरी जाते. कॉणस्भक येकडएळन , ग्रशांऩावून तनभासण शोणायी 
व्शामब्रेळन्व,करय स्त्रोत अवे लैसातनक भुराभा अवणाये ळब्द लाऩरून त्मारा एक प्रततष्ठा कदरी जाते. त्माभुऱे यत्नातून 
जणु काशी येकडओ ऎक्टीव्श ककयणे फाशेय ऩडत अवतात अवं काशीतयी तचत्र वाभान्म भाणवाच्मा भनात तमाय शोतं. 

  खयं तय तो भानवोऩचायाचा एक प्रकाय आशे. खडे लाऩयल्माभुऱे अतनष्ट प्रबाल कभी झारे की नाशी शे ठयलामचे 
कवे ? खडा लाऩयरा नवता तय काम झारे अवते अवा प्रमोग करून ऩशाणे अळक्म आशे. खड्मांच्मा ऩरयणाभांना 
वलसानाचा कदखाऊ भुराभा जो कदरा जातो तो गैय आशे. कवे ते ऩशा. शी गोष्ट वलांना ठाऊक आशे की याशू शा एक 
भानील वफंद ूआशे. त्माच्माऩावून कवरेशी ककयण तनघणे अळक्म आशे. भग याशूचे दषु्ऩरयणाभ टाऱण्मावाठी रवण्मा 
खडा लाऩयण्माने त्मातून कोणते ककयण तुभच्मालय ऩडणाय ककंला कोणते ककयण त्मात अडलून धयरे जाणाय ? अभुक 
यंगाच्मा खड्मातून अभुक ककयण ऩयालततसत शोतात शे म्शणणे एकलेऱ वभजण्मावायखे आशे. ऩण ते अतनष्ट ककयण 
त्मा खड्मात अडलून कवे धयरे जातात शे वभजत नाशी. दवुयी गोष्ट म्शणजे खडमालय ग्रशांचे जे काशी ककयण ऩडतात 
ते पक्त ग्रश डोक्मालयच्मा आकाळात अवतांनाच ऩडतात , ग्रश भालऱून ऩथृ्लीच्मा खारी गेल्मालय त्माचे ककयण इथे 
कवे ऩोचणाय ? भग तळा लेऱी खड्माचा काम उऩमोग ? फये, ग्रश डोक्मालयच्मा आकाळात अवतांना त्माचे ककयण थेट 
आऩल्मालय ऩडत अवतातच ना ? भग त्मा लेऱी त्मा तचभुकल्मा खड्मालय ऩडणाये ककयण आणखी काम जास्त 
ऩरयणाभ कयणाय ? एकूण काम तय लैसातनक  कायणे दाखलून खडे लाऩयणे शे लेडगऱऩणचे आशे. शौव म्शणून खुळार 
लाऩयालेत. खडे प्रकाळ-ककयण आकवऴसत कयतात शी कल्ऩना वाप खोटी आशे. खडे एलढेच काभ कयतात की ऩडरेरे 
प्रकाळ-ककयण ऩयालततसत कयतात. त्मांना ऩाडरेल्मा ऩैरूभुऱे प्रकाळाचे ऩयालतसन खूऩ चांगरे शोते , त्माभुऱे ते 
चभकतात. ऩूणस अंधायात कशयावुद्धा चभकणाय नाशी शे रषात घ्माले. यत्ने शा ऩूणसऩणे दागदातगने , वंदमसप्रवाधने मा 
प्रांताचा बाग आशे. आणखी एक अळीच लैसातनक भुराभा अवरेरी ऩण रुच्चेतगयीची भांडणी म्शणजे ''ग्रशांऩावून 
तनभासण शोणायी  येकडएळन्व शी नेशभीच ऋण बायाची अवतात ल यत्नांची जी ळक्ती अवते ती नेशभीच धन बायाची 
अवते त्माभुऱे ग्रशांऩावून तनघणायी व्शामब्रेळन्व यत्नांऩमतं ऩोशोचताच 'न्मूरराईज` शोतात.`` वगऱमा थाऩा! 



   तुम्शारा फडोद्याच्मा ऩटलधसनांचा फोरका ऩत्थयवलऴमी भाकशती अवेर. अंधश्रद्धा तनभूसरन वतभतीने त्मावलरूद्ध 
जोयदाय भोशीभ उघडरी शोती. लीव ऩैळाचा अॅगेटचा खडा ते 'फोरका ऩत्थय` म्शणून लीव रूऩमांना वलकत. त्मांचा दाले 
अवे अवतात :- 

 " फोरका ऩत्थय शे अॅस्टॉरॉणजकर रयवचस इणन्स्टटमूटचे अनभोर वंळोधन आशे. खडमातून दैली ककयण फाशेय ऩडतात 
त्माभुऱे भाणूव तणालभुक्त शोतो. शे एक वंयषण कलच अवून अतनष्ट ग्रशांऩावून तुभचे यषण कयते. शा जन्भयाळीलय 
आधारयत अवल्माने आमुष्मबय लाऩयता मेतो. खड्माचे गुण न आल्माव ऩैवे ऩयत. " त्माभुऱे मेथे पवलणूक शोत 
नाशी अवे रोकांना लाटते. आता मात गोभ अळी आशे की, गुण न आल्माव ऩैवे ऩयत भागामचे ते खडा घेतल्माऩावून 
३० ते ४५ कदलवाच्मा आत. ऩण शे कवे ळक्म आशे ? कोटसकचेयीतरे काभ, जुनाट योग, ऩरयषेचा  तनकार, वंतती-प्राप्ती 
मा गोष्टीं काशी ४०-४५ कदलवाच्मा आत शोत नाशीत. फये , ऩैवे ऩयत भागामचेच झाल्माव फडोद्याच्मा ऑपीवरा व्शीऩी 
ऩाठलून ऩैवे ऩयत घेण्माचा खचस व्शामचा वात रुऩमे. " आता खडा घेतराच आशे लाऩरून फघू काशी कदलव " अवे 
भाणवारा लाटते. अळा अनेक कायणाभुऱे वशवा कुणी ऩैवे ऩयत भागत नाशीत. ऩण शा काशी खडा राबल्माचा ऩुयाला 
नव्शे. खडमांच्मा लाऩयारा काशी ज्मोततऴांचाशी वलयोध शोता. त्मांच्मा भते अवंख्म भाणवे एकाच याळीची अवतात 
वगऱमांच्मा अडचणीलय एकच उताया कवा अवेर ? त्माभुऱे याळीलरून खडा कोणचा लाऩयाला ते ठयलणे शी चुकीची ल 
अत्मंत ढोफऱ ऩद्धत आशे अवे ते म्शणत. मा खडे व्माऩाऱ्मांची भशत्लाची अट अळी की यत्ने लाऩयणाऱ्माची  त्मालय 
श्रद्धा अवामरा ऩाकशजे नाशी तय यत्नांचा काशीशी उऩमोग शोत नाशी. त्माभुऱे जय तुम्शारा यत्नाभुऱे पामदा झारा नाशी 
तय तुभची श्रद्धा कभी ऩडरी अवे वभजून स्लस्थ फवाले ! यत्नांचा खया पामदा कुणारा शोत अवेर तय तो यत्ने 
वलकणाऱ्मांना शोतो !  

 

२६) प्रमत्नाने बवलष्म फदरता मेते का? 

 वभजा भी प्रमत्न केरा नवता तय भाझ्मा बवलष्मात भी अभूकअभूक शोणाय शोतो ऩण भी प्रमत्न केरा म्शणून भी 
तभूकतभुक झारो शे तऩावणाय कवे ? बवलष्मात अवणाऱ्मा घटनेवलऴमी ज्मोततऴांचे वलवलध भतप्रलाश आशेत. जशार 
ऩंथ अवा म्शणतो की प्रायब्ध अटऱ आशे. मदृच्छेतळलाम झाडाचे ऩानशी शरू ळकत नाशी. म्शणजे तुभच्मा शातात 
काशी नाशी. जे काशी घडणाय आशे ते ठयरेरे आशे तुम्शी तनतभत्तभात्र अवता. दवुऱ्मा प्रकायचे रोक अवे म्शणतात 
की, प्रमत्नांतळलाम मळ नाशी शे खयेच आशे. तुभच्मा प्रमत्नांनी तुम्शी प्रायब्ध फदरू ळकता. ऩण ते स्लातंत्र्म तुम्शारा 
ककती? एखाद्या गामीच्मा लावयारा दोयखंडाने खांफारा फांधरेरे अवते. त्मारा जेलढी दोयी रांफ तेलढे त्माचे स्लातंत्र्म. 
त्मा दोयीने तनभासण केरेरा ऩयीघ शी त्माची प्रमत्नांनी केरेल्मा लतुसऱाची वीभायेऴा. तुभच्मा ऩूलसवंतचत ल प्रायब्ध 
मानुवायच तुभच्मा आमुष्मातल्मा घटना घडत अवतात. ग्रशांचे काभ एलढेच आगाभी घटनांची वूचना देणे. म्शणजे 
ग्रश शे पक्त वूचक ला तनदेळक आशेत. ज्मोततबासस्कय जमंत वाऱगांलकय म्शणतात , ''ज्मोततऴ शे पक्त तुभचा एक 
ऩंचभांळ बाग तनमंवत्रत कयतं. फाकी चायऩंचभांळ शे इतय गोष्टी प्रबाल टाकत अवतात.`` म्शणजे प्रमत्न शी फाफ मा चाय 
ऩंचभांळ भध्मे भोडते.  आऩल्मारा णजचा ळोध घ्मामचाम ्त्मा फैठकीवलऴमी एलढे तबन्न भतप्रलाश आशेत. धूतस 
ज्मोततऴांची डामरॉगफाजी फघा. ते म्शणतात , ''दैलगतीच्मा रुऱालरुन प्रमत्नांचे स्टेअरयंग ( ? )शातात घेऊन आऩल्मा 



आमुष्माची गाडी जेव्शा भागसिभण कयत अवते त्मालेऱी ज्मोततऴ शे भागसदळसक फोडासप्रभाणे काभ कयतं. `` काशी 
ज्मोततऴी म्शणतात , ''तुम्शारा प्रमत्न कयण्माची फुद्धी झाल्मातळलाम तुभच्माकडून कवे प्रमत्न शोणाय. आणण प्रमत्न 
केल्मातळलाम मळ तयी कवे तभऱणाय? मावाठी तय ज्मोततऴाचं भागसदळसन घ्मामचं.`` आता फोरा! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वललाश, ऩवत्रका आणण ज्मोततऴ 

२७)  ऩवत्रकेचे गुणभेरन म्शणजे काम? 

लधूलयांच्मा ऩवत्रका मा वललाशाच्मा अनुऴंगाने एकभेकींळी ककती जुऱतात शे ऩशाणे म्शणजे गुणभेरन. ऩवत्रका-गुणभेरन 
कयताना लणसगुणारा १ , लैश्मगुणारा २ , तायागुणारा ३ , मोतनगुणारा ४ , ग्रशभैत्री गुणारा ५ , गणगुणारा ६ , 

याळीकूटगुणारा ७ आणण नाडीगुणारा ८ अळा चढत्मा िभाने गुण कदरेरे अवून वलस गुणांची फेयीज ३६ शोते. शे वलस 
गुण लध-ूलयांच्मा ऩवत्रकेत चंद्र कुठल्मा नषत्रात ककतव्मा चयणात आशे मालय ठयरेरे अवते. त्मावाठी ऩंचांगात येकनय 
वायखे कोष्टक अवते. ते ऩाशून ३६ ऩैकी १८ ऩेषा अतधक गुण जभरे तय वललाश जभलण्माव शयकत नाशी अवा तनकऴ 
अवतो. खयं तय मा गुणभेरनात पक्त चंद्राचाच वलचाय शोतो म्शणून ते ऩरयऩूणस ककंला ' ळास्त्रीम ` नाशी अवे काशी 
ज्मोततष्मांचंच म्शणणं आशे. एकंदयीत , ऩयीषेवाठी अवरेल्मा अभ्माविभात कुठल्मा टॉवऩकरा ककती गुण शे जवे 
कदरेरे अवते तवाच इथे प्रकाय आशे. गुणभेरन शी वंकल्ऩना लैलाकशक जीलनावाठी लधू-लय एकभेकाव अनुरूऩ आशेत 
ककंला नाशीत शे ठयलण्मावाठी तनभासण झारी अवाली. प्रेभ , त्माग, वांभजस्म, मा गोष्टी वुखी लैलाकशक जीलनाव ऩोऴक 
अवतात. दोन तबन्न प्रकृतीची भाणवं जय एकत्र आरी तय लैलाकशक जीलनाचा वभतोर ढावऱतो. तवे शोउ नमे 
म्शणून त्मांच्मा प्रकृतीचे भूल्मभाऩन ऩवत्रकेच्मा भाध्मभातून करून त्माचा  तनष्कऴस वांगण्माचा प्रमत्न गुणभेरनािाये 
केरा गेरा अवाला.  

 

 

२८)  वललाश जुऱलण्माचे लेऱी ऩवत्रका फघाली का? 

भशात्भा पुल्मांनी गेल्मा ळतकात एक प्रश्न केरा शोता की 'आऩल्माकडे ऩवत्रका ऩाशून रग्न करूनशी फारवलधलांचे 
प्रभाण जास्त का ? इंग्रंड, अभेरयकेत तय ऩवत्रका लगैये न फघता वललाश कयतात तयी ततकडे शे प्रभाण जास्त नाशी. ` 

माचे कायण वाधे आशे. आऩल्माकडे फारवललाशाची प्रथा ल फारभतृ्मूचं प्रभाणशी जास्त अवल्माभुऱे वाशणजकच 
फारवलधलांचे प्रभाण जास्त शोतं. ऩण त्माचा वंफंध ज्मोततऴाळी नाशी. ऩवत्रका न ऩशाता रग्ने झारी अवती तयी शेच 
प्रभाण याकशरे अवते. प्रश्न शा आशे की ऩवत्रका ऩाशून रग्न झारेल्मा भुरींच्मा नतळफी लैधव्म मेत नाशी अवे कदवते 
का ?  

कारानुरूऩ ऩवत्रका गुणभेरनाची तचककत्वा शोत गेरी ल त्मातीर तनष्पऱता वुजाण रोकांच्मा ध्मानात मेलू रागरी. 
छत्तीव गुण जुऱूनशी भने न जुऱल्माने अमळस्ली ठयरेल्मा लैलाकशक जीलनाची उदाशयणे कदवू रागरी. उरट , ऩवत्रका 
न जुऱताशी वभाधानी लैलाकशक जीलन जगणायी भाणवं कदवू रागरी. मा वंदबासत वुप्रतवद्ध रेखक डॉ अतनर अलचट 
एकदा म्शणारे , ''वुनंदाळी भाझं रग्न शोण्माऩूलॉ घयच्मा भंडऱींनी ऩवत्रका जुऱते का नाशी शे ऩयस्ऩयच फतघतरं. 
लकडरांना एका ज्मोततऴाने वांतगतरं कक भुरीची ऩवत्रका जुऱत नाशी , तुम्शी शे रग्न जुऱलू नका , अरयष्ट आशे. ऩयंतु 
घयच्मांचा वलयोध ऩत्करून भी शे रग्न केरं. आता भरा अवं लाटतं की भी  आमुष्मातरा एकभेल भशत्लाचा मोग्म 
तनणसम घेतरा शोता.``  



  ऩयंतु आजशी वभाजात उच्च तळणषत लगासतशी ऩवत्रका जुऱण्माचे पॅड गेरेरे नाशी. "त्मा यालनं फघा ऩवत्रका न 
फघता रग्न केरं, प्रेभवललाश ना! फवराम आता फंफरत. फुद्धीलादी ना! " तो जाडमा भाशीतीमे का ? अये त्माने रूऩालय 
बाऱून रग्न केरं , तयी आई वांगत शोती चांगल्मा ज्मोततऴारा ऩवत्रका दाखल म्शणून ! ऩण नाशी , अये जलानी भं तो 
गधी बी वुंदय कदखती शै । आता म्शणतोम आईच ऐकरं अवतं तय फयं झारं अवतं. 'लारालारकयांच्मा भुराच्मा 
रग्नाचे लेऱी ज्मोततऴाने वांतगतरं शोत कक शे रग्न ठयलू नका. कुटंुफातीर व्मवक्तच्मा जीलारा धोका आशे. 
लारालारकयांनी दरुसष केरे ल रग्न ठयलरे. आणण काम वांगू रग्नाच्मा ऐन भुशूतासलय नलऱ्मा भुराचा वख्खा बाऊ 
अऩघातात गेरा. भी स्लत: डोऱमांनी फतघतरेरी शककगत आशे. ` 'अशो भुरगी रग्नानंतय आऩल्मा फॉमफे्रण्डफयोफय 
ऩऱून गेरी.` 'थोडक्मात लाचरो! ज्मोततऴानं वांतगतरं शोतं भुरीचं कॅयॅक्टय फघा. नीट चौकळी केरी तेव्शा कऱरं की 
ततचं कॉरेजभधल्मा भुराफयोफय रपडं आशे म्शणूनं. ` 'भुरगा कदवामरा लागामरा स्भाटस उच्चतळणषत , ऩण ज्मोततऴानं 
वांतगतरे की भुरगा फाशेयख्मारी लाटतो आणण तस्वच तनघारं. ` अळा प्रकायची अनेक उदाशयणं आऩल्मा कानालय 
ऩडत अवतात. ती खोटी अवतात अळातरा बाग नवतो.  

अमळस्ली लैलाकशक जीलनाचं लाढरेरं प्रभाण , घटस्पोट इ. गोष्टी भनालय ताण तनभासण कयतात. ऩवत्रका-भेरन भनारा 
आधाय देतं. तो आधाय तकस फुद्धी ककंला वलसान देत नाशी. ऩवत्रका-भेरन करूनशी लैलाकशक जीलन अमळस्ली झारं तय ' 

आऩण आऩल्माकडून काऱजी घेतरी शोती ळेलटी तनमतीची इच्छा! ` अवं  म्शणून भानतवक आधाय तभऱलरा जातो. 
रग्नाच्मा गाठी म्शणे स्लगासत  फांधल्मा जातात. एक प्रतथतमळ ज्मोततऴी श्री.श्री. बट शे आऩल्मा 'ज्मोततऴाच्मा 
गाबाऱ्मात` मा ऩुस्तकात म्शणतात , '' वललाश ऩशाताना ठयवलताना ऩवत्रका ऩाशणाय नाशी अवा प्रचाय केरा जातो. 
तरुणांनी स्लत:च्मा ऩामालय धंडा ऩाडून घेऊ नमे. लैलाकशक जोडीदाय कोण अवणाय शे अटऱ प्रायब्ध अवते त्मात 
ज्मोततऴ शे तनतभत्त अवते. ``  तय दवुये भान्मलय ज्मोततऴी श्री. ल.दा.बट म्शणतात , '' भी स्लत: ज्मोततऴी अवरो तयी 
एक गोष्ट प्रंााजरऩणे कफूर केरी ऩाकशजे की लधूलयांची कंुडरी जुऱते अगय जुऱत नाशी मा फद्दर शभखाव अनुबलाव 
मेतीर अवे , ज्मालय ऩूणस वलवंफून यशाले अवे कोणतेशी तनमभ नाशीत. ऩवत्रका जुऱते अगय जुऱत नाशी मा ळब्दांना 
लास्तवलक अथस नाशी.`` ( वंदबस 'बाग्म` कदलाऱी ९७ ) 

ऩवत्रका कुठल्मा कायणावाठी फतघतरी जाते ते आऩण ऩाकशरे. ऩण ऩवत्रकेलरून लजन , उंची, छाती, तळषण, वलचायश्रणेी, 
अतथसक षभता , यक्तगट, आयोग्म इत्माकद गोष्टी अणजफात वभजत नाशीत. त्माभुऱे ऩवत्रका फघण्मात काशी अथस नाशी. 
भात्र वललाश जुऱलण्माची ऩद्धत जरूय वलचायात घ्माली. कायण प्रेभवललाशांची वंख्मा जळी लाढरीम ्तळी घटस्पोटांची 
वंख्माशी लाढरीम.् ळारयरयक आकऴसणातून तनभासण झारेरं प्रेभ शे तकराद ूअवतं. त्मात वललेकाऩेषा बालनेचा ऩगडा 
जास्त अवतो.  तय दवुयीकडे वध्मा प्रचतरत अवरेरी वललाश जभलण्माची यीत शी एक प्रकायच्मा जुगायावायखी आशे. 
ततच्मात केलऱ व्मालशारयक गोष्टींवाठी  फामोडाटा देतात ल 'स्थऱ फघण्माचा ` कामसिभ शोतो. त्मात भुरगा-भुरगी 
एकभेकांना थोडेफशुत प्रश्न वलचायतात.मातून एकभेकाच्मा व्मवक्तभत्लाचा काम अंदाज मेणाय ? तवं शी  'भाणाू्ााव` 

ओऱखणं शे अलघडच काभ. एकभेकाच्मा वशलावात जन्भ काढूनशी ऩयस्ऩयांची खऱ्मा अथासनं ओऱख न झारेरी 
भाणवं आढऱतात. ततथं आऩल्मा आमुष्माचा वाथीदाय इतक्मा तकराद ूऩद्धतीने तनलडणे ककतऩत उतचत शोईर ? 

ऩरयचमोत्तय वललाश शा एक चांगरा ऩमासम शोउ ळकेर. भैत्रीतून स्लबालावलऴमी थोडापाय तयी अंदाज आरेरा अवतो. 
त्माभुऱे अळा रयतीने शोणाया वललाश शा जुगाय ठयण्माची ळक्मता कभी. ऩण ळेलटी , भैत्री आऩल्मा जागी यशाते  ल 



वललाश आऩल्मा जागी यशातो. वललाश शी व्मालशारयक फाफ आशे. नुवत्मा उदात्त कल्ऩनेने लैलाकशक जीलन काशी जगता 
मेत नाशी. वांऩवत्तक णस्थती , स्थालय, भानरौकीक, कौटंुवफक णस्थती मा गोष्टी ला व्मालशारयक गयजा शी भशत्लाच्मा 
आशेत. कपल्भी स्टाईर प्रेभाच्मा ल त्मागाच्मा फाता व्मलशायात कुचकाभी ठयतात शे ध्मानात आल्मालय भ्रभतनयाव 
शोउन वललाश अमळस्ली ठयतात. म्शणूनच 'घटस्पोट तभऱेर का?` अवे ज्मोततऴाकडे वलचायामरा जाणाया लगस लाढराम. 
वललाश शा वंस्काय न ठयता वोऩस्काय व्शामरा रागरा आशे. आभच्मा भते वललाश जुऱलण्मावाठी ऩवत्रका ऩशाणे 
तनयथसक आशे. 

 

२९) भंगऱदोऴ म्शणजे काम? 

जन्भकंुडरीत १ , ४, ७, ८, १२ माऩैकी कुठल्माशी स्थानात भंगऱ अवेर तय तो भंगऱदोऴ आशे अवे वभजरे जाते. 
ताऱ्मांच्मा तेजाची जळी प्रतलायी अवते तळी मा भंगऱाच्मा कडकऩणाचीशी प्रतलायी आशे. कडक भंगऱ , वौम्म भंगऱ, 

षम्म भंगऱ शी प्रतलायी कळी ठयलतात तय ऩवत्रकेतरा भंगऱ याळीफर ल स्थानफऱ मांच्माभुऱे ककती ऩॉलयपुर आशे 
मालरून ठयलतात.   

 वांगून आरेल्मा भुराची / भुरीची ऩवत्रका भंगऱाची आशे ककंला नाशी शे वांगण्मावाठी शल्री ज्मोततऴाची गयज 
बावत नाशी. ककयकोऱ आजायावाठी आऩण रगेच डॉक्टयकडे धालतो का ? आऩल्मारा घयगुती ला प्राथतभक उऩचाय 
भाशीत अवतात. तित शा भंगऱाचा प्रथभोऩचाय शल्री ऩुष्कऱ रोकांना - फामकांना वुद्धा - भाशीत अवतो. भंगऱ 
कदवल्माफयोफय नकाय देण्मात मेतो!   

फाऩारा भुरगी म्शणजे एक बाय त्मातून भुरीरा भंगऱ अवरा की वलचायामराच नको.  अळालेऱी एखादे गुरुजी-कभ-
ज्मोततऴी-कभ भध्मस्थ अळी भंगऱी भुरगी खऩलामचं काभ कुळरतेनं कयीत अवतात. भुरीच्मा भंगऱारा जाफ 
वलचायणाये याशू , केतू ळनी मांना ऩुढे करून भंगऱदोऴाचा ऩरयशाय शोतोम ्अवे भुराकडच्मांना ऩटलून ते शी भुरगी 
खऩलतात. अळा भध्मस्थीतून त्मांना आतथसक राबशी शोत अवतो. वाशणजकच भंगऱाचा फागुरफुला ज्मोततऴीरोक 
जोऩावतात.  वललाशाच्मा वौदेफाजीत भंगऱ शा एक शुकभी ऩत्ता ठयतो.        

 भंगऱदोऴ म्शटरा की लैलाकशक वौख्माचा फोऱ्मा , लैधव्म अवा वभज आशेाे. उगीच वलऴाची ऩरयषा कळारा घ्मा अवे 
म्शणून रोक भंगऱ अवरेल्मा भुरीरा नकाय देतात. ऩण त्मातशी गंभत अळी आशे की 'भंगळ्मा` भुरारा भंगऱ 
नवरेरी भुरगी एकलेऱ चारते ऩण भंगऱ अवरेल्मा भुरीरा भात्र भंगळ्माच नलया रागतो कायण तो तवा नवेर 
तय ततरा कामभच्मा लैधव्माची बीती अवते. भुरांना वलधुयालस्थेची बीती तनदान ऩूलॉच्मा काऱी तयी लाटत नवाली. 
कायण त्मांना ऩुन: ऩुन: रग्ने वशज कयता मेत अवत !  जन्भकंुडरीत फाया स्थाने अवतात त्मातल्मा ऩाच स्थानात 
भंगऱ अवण्माची ळक्मता जलऱजलऱ चाऱीव टक्के अवते. म्शणजे ळेकडा ४० टक्के कंुडल्मात शा ऩीडादामक भंगऱ 
अवणायच! त्माभुऱे वललाश जुऱलणे पाय भुश्कीर व्शामचे म्शणून ऩूलासचामांनी काशी अऩलाद ळोधून काढरे. वौम्म 
भंगऱ, षम्म भंगऱ अवे ते अऩलाद आशेत. भंगऱ-दोऴाचा शा  इततशाव काशी पाय प्राचीन नाशी , अरीकडचाच म्शणजे 



१७ व्मा ळतकाऩावूनचा आशे ऩण त्माचा जफयदस्त ऩगडा रोकांच्मा भनालय फवरा आशे. भंगऱदोऴाचे उल्रेख शे 
भुशूतस गणऩती, भुशूतस तचंताभणी, बाल तचंताभणी, ज्मोततभसशाणसल अळा ग्रंथांभध्मे आढऱतात.   

 भुशूतसतचंताभणी मा ग्रंथाभध्मे भंगऱदोऴावाठी अऩलादशी वांतगतरे आशेत. लधूच्मा ऩवत्रकेत जय लयीर स्थानाऩैकी 
एकात भंगऱ अवून लयाच्मा ऩवत्रकेतशी तळाच स्थानात अवेर तय भंगऱाने भंगऱाव जाफ ऩाकशरा अवे म्शटरे जाते. 
आखाड्मातीर ऩकशरलान जळी एकभेकाची ताकद अजभालत अवतात त्मा ऩद्धतीने लधूलयांच्मा ऩवत्रकेत भंगऱ 
एकभेकांना जाफ वलचायतात म्शणे! अंगात आरेल्मा फामकांच्मा देव्मा वुद्धा एकभेकीरा श्रषे्ठत्लाफद्दर जाफ वलचायतात. 
अथासत माचा ळेलट प्रत्मेकजण आऩाऩल्मा जागी श्रषे्ठ अळा वभन्लमात शोतो. तित भंगळ्मारा भंगऱी जभून जाते. 
नंतयच्मा ग्रंथकायांनी जाफ वलचायण्माचे शे अतधकाय ळनी , याशू, केतू मांना कदरे आशेत. ऩवत्रकेतीर गुरु , ळुि शे शी ळुब 
ग्रश आऩाऩल्मा स्टेटव नुवाय नैततक दफाल आणू रागरे. भेऴ , ककस , लणृिक, धनु, भीन मा याळीशी भंगऱारा आंजारू 
गंजारू रागल्मा. ऩवत्रका गुणभेरनात जय २७ ककंला त्माऩेषा अतधक गुण झारे तय भंगऱाकडे काणाडोऱा करू 
रागरे. अळा रयतीने भंगऱाचे अऩलाद लाढू रागरे. अनेक भान्मलय ज्मोततऴांनी वुद़्धा भंगऱ-दोऴ शे खूऱ आशे अळी 
वडेतोड बूतभका घेतरी. वल.गो.नलाथे , तवदे्धश्वयळास्त्री तचत्राल , िा.ना. याजे , ज्मोततऴाचामस वुंठणकय इत्माकद भोठभोठ्मा 
रोकांचा त्मात वभालेळ आशे. ज्मोततऴाचामस भशाभशोऩाध्माम ळां. श्री. वुंठणकयांनी तय भंगऱदोऴाचे स्तोभ 
ज्मोततष्मांनीच भाजलरे आशे अवे म्शणून 'वललाश भंगऱाची अनालश्मकता ` मा १९६६ वारी तरकशरेल्मा ऩुस्तकात 
ज्मोततष्मांांचा खयऩूव वभाचाय घेतरा आशे. त्मात त्मांनी भंगऱदोऴारा १०७ अऩलाद कदरे आशेत. ते म्शणतात , '' 

जगात अगणणत वललाश शोत अवतात. बायत वोडल्मालय वलस जगबय भंगऱ ऩद्धती वलचायात न घेता वललाश जभत 
अवतात. भंगऱ ऩद्धती वलस जगातल्मा रोकांना कळी बोलत नाशी ? का पक्त बायतीम जनतेच्मा फोकांडी फवण्माचा 
ततचा शेका आशे ? वदा वलसदा ऩथृ्लीतरालय थोडमाळा रोकांना लैलाकशक जीलन वलपरतेचा पटकाया फवत याशणाय मा 
तनवगसिभाव थांफलण्माची ताकद भंगऱाच्मा कुलतीच्मा फाशेयची आशे. ``  भंगऱाच्मा फाफतीत ज्मोततवलसद भंडऱी 
रुच्चेतगयी कयतात अवे खुरेऩणाने वांगण्माचे धाडव त्मांनी केरे आशे. ऩुस्तकातरी आणखी काशी तनलडक लाक्मे 
उद्धतृ कयतो:- 'मदाकदातचत ्भंगऱाच्मा ऩद्धतीचा फाष्कऱऩणा वभाजाव उकररा तय ज्मोततऴी रोकांचा व्मलवाम पाय 
भोठ्मा प्रभाणात भाय खाईर अळी वाधाय बीती त्मांना लाटत अवल्माव न कऱे! ज्मोततऴ कामासरमांच्मा उत्ऩन्नाचा 
पाय भोठा लाटा मा भंगऱाने उचररेरा अवल्माने ज्मोततवलसद भंडऱी मा ऩद्धतीच्मा बंऩकऩणाकडे वोतमस्कयऩणे दरुसष 
कयीत अवतीर अवे म्शणणे धाडवाचे ठयणाय नाशी. `  आम्शी तयी माऩेषा अतधक ऩयखड काम म्शणू ळकणाय ? 

रोकांना शे उभजेर तेव्शा खये ! 

 

३०) एकनाड अवल्माव यक्तगट एक मेतो ल वंतती शोत नाशी अथला अडचणी मेतात मात तथ्म काम? 

आभच्मा भते मा वभजुतीत काशीशी तथ्म नाशी. परज्मोततऴात नाडी मा ळब्दाचा नेभका अथस काम ते कुठेशी स्ऩष्ट 
वांतगतरेरे नाशी. एकनाड-दोऴाभुऱे शोणाये दषु्ऩरयणाभ लेगलेगळ्मा कठकाणी लेगलेगऱे वांतगतरे आशेत. नाडीग्रंथात 
नाडी म्शणजे एक ऩऱाचा अलधी. ळयीयळास्त्रात नाडी म्शणजे यक्तलाकशनी. परज्मोततऴात अभुक नषत्रालय जन्भरेल्मा 
भाणवाची नाडी अभुक एलढेच वांतगतरे आशे. अंत्म , आद्य, भध्म अळा तीन प्रकायच्मा नाड्मा वांतगतरेल्मा आशेत. 



जगातरा प्रत्मेक भाणूव मा तीनऩैकी कोणत्मा तयी एका नाडीचा अवतोच. ऩंचांगात अलकशडा चि नालाचे एक 
कोष्टक अवते. त्मालरून जन्भनषत्राच्मा आधाये तुभची नाडी कोणती ते कऱते. उऩलय भुरगा ल भुरगी मा दोघांची 
नाडी एकच आशे अवे कदवरे तय ततथे एकनाडीचा दोऴ आशे म्शणून त्मा दोघांचे रग्न करू नमे कायण अळा 
जोडप्मारा वंतती शोत नाशी अळी लेडगऱ श्रद्धा प्रचतरत आशे. ऩवत्रका-गुणभेरनात नाडीरा वलासत जास्त म्शणजे आठ 
गुण कदरे आशेत. नाडीचा वंफंध यक्तगटाळी जोडण्माचा प्रमत्न काशी ज्मोततऴीरोक कयतात ऩण तो त्मांचा 
कालेफाजऩणा आशे. का? ते ऩशा. यक्तगट शे अे , फी, अेफी, ओ, आयएच ऩॉणझटीव्श ल तनगेटीव्श अवे एकूण आठ प्रकायचे 
आशेत. तीन नाडमा ल आठ प्रकायचे यक्तगट मांचा कुठेशी ताऱभेऱ फवत नाशी. ऩत्नीचा यक्तगट आयएच तनगेकटव्श ल 
ऩतीचा यक्तगट आयएच ऩॉणझकटव्श अवल्माव एक प्रॉब्रेभ तनभासण शोतो तो अवा की , त्मा जोडप्माच्मा ऩकशल्मा 
अऩत्मारा जयी काशी त्राव झारा नाशी तयी नंतयच्मा अऩत्मारा धोका वंबलतो. ऩण मालयशी आता डॉक्टयी उऩाम 
तनघारा आशे. एकनाड-दोऴाभुऱे जोडऩे तनऩुवत्रक यशाते शी वभजूत जय खयी अवती तय वंबलनीमतेच्मा तनमभानुवाय 
जगातरी एक-ततृीमांळ जोडऩी तनऩुवत्रकच याकशरी अवती! ऩण तवे काशीच आढऱत नाशी. मालरून उघड कदवते की 
शी वभजूाूत म्शणजे एक खुऱचटऩणा आशे. एकनाड-दोऴारा काशी अऩलाद गगसवंकशतेभध्मे कदरे अवरे तयी ऩूलॉच्मा - 
ल आजच्माशी -ज्मोततष्मांच्मा अडाणीऩणाभुऱे म्शणा ककंला अंधानुकयणाने म्शणा एकनाडीचे पारतू स्तोभ भाजरे 
आशे. 

एकनाड-दोऴालय आजलय झारेल्मा टीकेचा एक ऩरयणाभ अवा झारेरा कदवतो की आता दाते ऩंचांगात ऩषृ्ठ ८६ लय 
नाडी-दोऴाचे लेगऱेच ऩरयणाभ वांगण्मात आरे आशेत. ततचा वंफंध आता वंततीळी नवून भाणवाच्मा स्लबालाळी 
जोडण्मात आरा आशे , वंतती फाफत भौन ऩाऱण्मात आरे आशे , ऩण एकनाडीभुऱे भतृ्मूदामक दोऴ तनभासण शोतो अळी 
दशळत आता ऩषृ्ठ ९० लय घातरी आशे ! दवुया भशत्लाचा फदर म्शणजे एकनाड -दोऴ ठयलण्मावाठी आख्ख्मा 
नषत्राऐलजी त्माचा पक्त एक चयणच वलचायात घ्माला अवे नयऩततजमचमास स्लयोदम मा ग्रंथाचा आधाय देउन 
वांतगतरे आशे. मा फदराभुऱे एकनाड -दोऴाच्मा केवेवचे प्रभाण एकदभ खारी मेउन ते पक्त २५ टक्क्मालय मेते 
अवा दाला केरा आशेाे. ऩण मा प्रकायाचा खया अथस काम शोतो ते ऩशा. गेरी ळेकडो लऴ ेचारत आरेल्मा रूढीभुऱे 
७५ टक्के केवेव भध्मे तनष्कायणच एकनाड-दोऴ भानून स्थऱे नाकायरी गेरी अवाच माचा अथस शोत नाशी का ? 

आम्शी तय म्शणतो की एकनाड-दोऴ शी कल्ऩनाच भुऱी भूखसऩणाची अवल्माभुऱे ततच्माकडे वयऱ दरुसष कयाले.  

 

३१)  भतृ्मूऴडाष्टक काम आशे? 

 वभजा तुभची जन्भयाव भेऴ आशे ल तुम्शारा वांगून आरेल्मा जोडीदायाची याव कन्मा आशे. भेऴेऩावून कन्मा याव 
६ ली मेत.े कन्मेऩावून ऩुढे भोजल्माव भेऴ याव आठली मेते. वशा-आठ म्शणजे ऴडाष्टक. अवा मोग अवरेल्मा 
जोडीदायांचे एकभेकाळी ऩटत नाशी अळी वभजूत आशे. ऴडाष्टक ळब्दाभागे भतृ्मू शा ळब्द जोडरा म्शणजे एकदभ 
दशळत तनभासण शोते. ज्मोततऴांना तेच शले अवते. ते अळी वभजूत घारतात की भतृ्मू ळब्दाचा अथस लैलाकशक वुखाचा 
भतृ्मू अवा घ्मामचा. शाच अथस ळास्त्रकायांना अतबप्रेत आशे. ज्मोततष्मांचे एकूण धोयण काम तय वललाश मा 



गोष्टीवंफंधात भंगऱ , भतृ्मूऴडाष्टक, एकनाड अवे काशीतयी प्रश्न ला अडचणी आऩणच आधी तनभासण कयामच्मा ल 
आऩणच त्मारा 'ळास्त्राधाय` देउन भागसदळसन कयण्माचा आल आणामचा ल स्लत:च्मा तुभड्मा बयामच्मा. 

 

३२)  भुशूतस ऩशाणे मोग्म का अमोग्म? 

भुशूतस म्शटरे की बास्कयाचामस-रीरालतीची गोष्ट शभखाव वांतगतरी जाते. रीरालती शी बास्कयाचामांची राडकी रेक. 
ततच्मा कंुडरीत लैधव्ममोग शोता. ऩण बास्कयाचामांनी अवा वललाशाचा भुशूतस ळोधून काढरा की ततचा लैधव्ममोग 
टऱेर. ऩण वललाशाचे लेऱी अषतेचा दाणा का भणी घकटकाऩात्रात ऩडरेने तो तऱाळी जालून बोकात अडकरा ल भुशूतस 
चुकरा ल ळेलटी व्शामचे तेच झारे. मा दंतकथेच्मा छटा फदरतात ऩण आळम तोच. भुशुतासची भशती. थोडा 
इकडेततकडे झारा की काम उरथाऩारथ?  

भे भकशना म्शणजे वुट्टी ,रग्नवयाईचे कदलव. आता मा काऱात रग्नाचा भुशूतस नाशी म्शणजे गैयवोमच नाशी का ? 

कामासरमाची उऩरब्धता शा ऩण शल्री एक भशत्लाचा भुद्दा झारा आशे. भुशूतस अवरेल्मा तायखांना कामासरम तभऱणे शे 
देखीर बाग्मच भानामची लेऱ आरी आशे. ऩंचांगात येडीभेड भुशूतस कदरेरे अवतात. ऩण शे येकडभेड भुशूतस वुद्धा 
'राबतात` की नाशी शे फघाले रागते. जवे येकडभेड कऩडे वलांनाच 'कपट` शोतीर अवे नवतात कधी कधी ते 'अल्टय` 

कयाले रागतात तवेच भुशूतासचे आशे. एखादी लेऱ शी कुणावाठी आनंदाची अवते तय कुणावाठी द:ुखाची अवते , 

कुणावाठी कवोटीची अवते तय कुणावाठी तनलांतऩणाची अवते , कुणावाठी जोडामची अवते तय कुणावाठी तोडामची 
अवत,े कुणाची जन्भाची अवेर तय कुणाची भतृ्मूची अवेर. कुणाची कळीशी अवो ती ग्रशांच्मा वोमीची अवते म्शणून 
ततरा भुशूतस म्शणामचे.   एकदा ऩेऩयभध्मे फातभी आरी शोती की इ.व. २००० भे ,जून भध्मे भुशूतस नाशीत म्शणून. 
कायण त्मा काऱात गुरु ,ळुिाचा अस्त शोणाय शोता. वललाशावायख्मा भशत्लाच्मा वंस्कायाचे लेऱी गुरु ळुिावायख्मा ळुब 
ग्रशांची उऩणस्थती नाशी म्शणजे त्मांचे आतळलासद , नैततक फऱ नाशी. भग भंगऱ ळनी वायख्मा दषु्ट ग्रशांचे चांगरेच 
पालरे की? कुणारा लैधव्म दे, कुणाचे वावू-वावये भाय, कुणारा अऩघात कय, कुणारा वावुयलाव कय अवा धुडगूाूव ते 
घारतीर. भग काशी नडरंम का भुशूतस नवताना रग्न कयामरा ? भुशूतस म्शणजे खयं तय कामासच्मा वोमीची 
ऩूलसतनमोणजत लेऱ. ऩण ततरा  ळुबाळुबत्लाची कल्ऩना  एलढी घट्ट तचकटरी आशे की फोरता वोम नाशी. ऩंचांगात 
कदरेरे येकडभेड भुशूतस खयं तय अंदाजऩंचे अवतात. ऩण गुरुजींनी स्लत: काढून कदरेरा भुशूतस केलऱ  ऩंचांगात कदवत 
नाशी म्शणून रग्नाची ठयरेरी तायीख फदरण्माचा प्रवंग भी ऩाकशरेरा आशे. तायीख ठयरी , कामासरम ठयरं , ऩण 
भुराच्मा ज्मोततऴ-तळणषत बालजमीच्मा रषात आरं की ठयलरेरा भुशूतस ऩंचांगात कदरेरा नाशी. त्मांची वभजूत 
घारण्माचा प्रमत्न केरा. त्मांना शेशी वांतगतरं की गुरुजींनी लधूलयांच्मा ऩवत्रका ऩाशून भुशूतस काढराम.् तो ऩंचांगात 
नवेना का? ऩण नाशी. भग काम ? तायीख फदरा. आता आरी का ऩंचाईत ? दवुऱ्मा तायखेरा शॉर फुक कया. नळीफानं 
म्शणजे मोगामोगानं ती तायीख त्माच शॉरवाठी उऩरब्ध झारी म्शणून ठीक नाशीतय भुरीकडच्मांचे ऩैवे ऩाण्मात !  

 आता, ऩंचांगात रग्नाचे भुशूतस नाशीत म्शणून रग्न व्शामची थोडीच यशाणाय आशेत! ज्मांना कवंशी करून रग्न 
कयामचचं आशे ते कळारा कळारा भुशूतासवाठी अडून फवतीर ? ज्मांना भुशूतस न ऩशाता रग्न केल्माची रुखरुख 
लाटणाय अवेर त्मांच्मा वोमीवाठी  कुठरा तयी 'ळास्त्राधाय` देउन भुशूतस कदरे जातात.  एखादे धभस-वंकट कोवऱरे की 



ळास्त्राधाय ळोधरे जातात ल ते तभऱतातशी. मा परज्मोततऴाचं अगदी कामद्यावायखं  आशे. लाटा तेलढमा ऩऱलाटा. 
ऩण एलढा द्रावलडी प्राणामभ कयीत फवण्माऩेषा आऩल्मा वोमीची तायीख-लेऱ घेतरी तय काम लाईट? 

वभजा एलढं वगऱं करून भुशूतासलय रग्न केरं आणण वंवाय वलवकटरा तय भग ? त्माराशी उत्तय आशे. जय तुभच्मा 
जन्भकंुडरीतच वललाशवौख्म नाशी तय ककतीशी चांगरा भुशूतस ऩाकशरा तयी काम उऩमोग ? जे आडातच नाशी ते 
ऩोशऱ्मात कुठून मेणाय? एका ज्मोततऴारा एकदा भी वलचायर , '' काशो, आता डॉक्टयी ळास्त्राभुऱे प्रवूतीची लेऱ ऩुढे भागे 
कयता मेत.े म्शणून चांगल्मा भुशूतासलय भूर जन्भारा घारणे डॉक्टयांना वशज ळक्म आशे. म्शणजे बवलष्म ठयलणं 
त्मांच्मा शातात आरं की नाशी ? `` त्मालय त्मांनी ळांतऩणे वांतगतरं की , '' अव जन्भारा मेणे शे तनवगासरा धरून 
नवल्मानं जन्भकंुडरीचे तनमभ ततथे रागू शोत नाशीत. `` भुशूतासची भशती काम वांगाली. तनलडणुकीचे पॉभस वुद्धा 
भुशूतासलय बयणे जरूयीचे भानतात. उगाच ऩनौती नको. प्रचायाचा प्रायंबवुद्धा भुशूतासलयच शोतो. कुणीतयी एकच उभेदलाय 
तनलडून मेणाय शे वलांना जयी भाशीत अवरे तयी आऩण आऩल्मा फाजूने काऱजी घ्माली. त्मातूनशी अऩमळ आरंच 
तय नळीफ, प्राक्तन आशेच. 

  लयीर वललेचनालरून आऩल्मा रषात आरे अवेर की भुशूतासना भशत्ल देणं - न देणं शे आऩल्मा भानतवकतेलय 
अलरंफून आशे.   

 

३३) गुरुफर कळावाठी फघतात? 

   वललाश, भुंज, गशृप्रलेळ लगैये भशत्लाचे प्रवंगी गुरु मा ळुब ग्रशाची वाथ आशे की नाशी शे ऩशातात. शे भंगर प्रवंग 
अवतात त्माभुऱे अळा प्रवंगी अभंगर ग्रशांची लाकडी नजय ऩडून काशी अभंगऱ शोउ नमे म्शणून गुरुफऱ फतघतरे 
जात.े गुरु शा ग्रश नैततक फऱ देतो , चांगरे गुण लवृदं्धगत कयतो. गुरु जय अनुकूर नवेर तय गुरुच्मा वुलणस प्रततभेचे 
ऩूजन करून तो अनुकूर करून घेता मेतो. 

   एकूण शा प्रकाय ऩुतऱमाचे अनालयण , वंस्थेचे उदघाटन , बूभीऩूजन, लषृायोऩण मा लेऱी भंत्री , ऩुढायी जवे उऩणस्थत 
रागतात त्मा प्रकायचा आशे. जेलढा भंत्री ऩॉलयपूर तेलढा वोशऱा जंगी. त्माच्मा वोमीवाठी प्रवंगी लेऱा ऩुढे भागे 
ढकरल्मा जातात. 

 

३४) भूऱ नषत्रालय जन्भल्मालय ळांांती कयालमाव का वांगतात? 

   भूऱ नषत्र शे तभोगुणी , दारूण, अतनष्ट भानरे गेरे आशे. त्माभुऱे भूऱ नषत्रालय भूर जन्भरे तय ते आईफाऩाच्मा 
भूाुऱालय आरे आशे अवा वभज तनभासण झारा. त्मातरा अतनष्ट बाग काढून टाकण्मावाठी त्माची ळांती कयण्माचे 
प्रकाय अथासतच बीतीऩोटी तनभासण झारा. वंत एकनाथ भूऱ नषत्रालय जन्भरे. त्मांनी एके कठकाणी तरशून ठेलरे 
आशे. 



    भूऱीच्मा भूऱी एका जन्भरा । भामफाऩे घोय धाक घेतरा । 

    कैवे नषत्र आरे कऩाऱा । स्लमे रागरा दोशोच्मा तनभूसऱा । 

ळांती शे कभसकांड बट तबषुकांच्मा उऩणजवलकेचे वाधन शोते. त्माभुऱे अळा प्रकायची कभसकांड जाणीलऩूलसक जोऩावरी 
गेरी ल गतानुगततकतेचा बाग म्शणून त्माचे अंधानुकयण झारे. 

 

३५) भूऱ नषत्र वावऱ्माव लाईट आश्लेऴा नषत्र वावूव लाईट अवे म्शणतात ते ककतऩत फयोफय आशे? 

  लय आऩण भूऱ नषत्राच्मा इततशावात जे फतघतरे त्माचीच शी ऩुढची भातरका आशे. जेष्ठा नषत्र दीयाव लाईट लगैये 
लगैये. भुरगी वावयी आल्मानंतय जय काशी दघुसटना घडरी तय त्माचे खाऩय रगेच भुरीच्मा ऩामगुणाळी जोडून 
काशीतयी उत्तय ळोधण्माचा प्रमत्न केरा जातो. तवेच कुठतयी नषत्राळी वंफंध जोडून काशीतयी फादयामण वंफंध 
प्रस्थावऩत केरा जातो.  

 

३६) तवंशस्थात वललाश करू नमे अवे का म्शणतात? 

तवंशस्थ माचा अथस अवा की , गुरु जेव्शा तवंश याळीत अवतो तो काऱ. गुरु एका याळीत लऴसबय अवतो. गुरु शा 
वंततीचा कायक ग्रश अवरा तयी तवंश याव शी लंध्मा याव भानरी गेरी आशे त्माभुऱे मा काऱात वललाश केल्माव 
वंतती शोत नाशी अवा वभज दृढ झारा. ऩयंतु प्रतवद्ध ज्मोततऴी श्री. के. केऱकय मांनी त्मांच्माकडे उऩरब्ध अवरेल्मा 
कंुडल्मांलरून जो वव्शे केरा त्माचे तनष्कऴस भात्र मा वभजुतीच्मा वलरुद्ध आशेत. आक्टोफय १९४३ ते वप्टंफय १९४४ मा 
तवंशस्थ-काऱात वललाकशत झारेल्मा १०२ दांऩत्मांऩैकी ९३ दांऩत्मांना वंतती झारी, तवेच आक्टोफय १९५५ ते आक्टोफय 
१९५६ मा तवंशस्थ-काऱात वललाकशत झारेल्मा १७४ दांऩत्माऩैकी १६५ दांऩत्मांना वंतती झारी , अवे त्मांना आढऱून 
आरे. मालरून लयीर वभज वफनफुडाचा आशे शे तवद्ध शोते. (वंदबस :- ग्रशांककत जाने १९९१.) 

 

३७) गुरु वंततीकायक ग्रश का भानतात? 

गुरुराच वंतती देण्माचा भक्ता कुणी कदरा मावलऴमी खुरावा वाऩडत नाशी. तवे वलसच ग्रशाचे कायकत्ल कुणी ठयवलरे 
माराशी वभऩसक उत्तय नाशी. केलऱ ग्रंथप्राभाण्म शेच त्माचे उत्तय आशे. ऩण गुरु शा वंततीकायक ग्रश आशे मावलऴमी 
भात्र ज्मोततऴांचे एकभत आशे. त्मावलऴमी एक ककस्वा वांगतो. आक्टोफय १९९३ ते आक्टोफय १९९४ मा काऱात गुरु 
तुरा याळीत शोता. त्मालेऱी प्रख्मात ज्मोततऴी श्री. श्री. बट मांनी १ एवप्रर १९९४ च्मा वाप्ताकशक रोकप्रबेत अवे 
म्शटरे शोते की , गुरु तूऱ याळीत अवल्माने तुरा-प्रधान व्मक्तींना ल गुरुच्मा दृष्टीभुऱे तभथुन भेऴ ल कंुब मा याळी-
प्रधान व्मकं्ततनाशी मा लेऱी वंततीमोग आशे. त्मांनी अवे आलाशन केरे शोते की कोणत्माशी प्रवूतीगशृात वध्मा 
दाखर झारेल्मा णस्त्रमांच्मा ल त्मांच्मा ऩतींच्मा ऩवत्रकेलरून मा ज्मोततऴतनमभाची वत्मता कोाेणाराशी ताडून ऩशाता 



मेईर. आता लयकयणी वफनतोड लाटणाये शे आलाशन कवे कदळाबूर कयणाये आशे ते ऩशा :- "याळीप्रधान " मा ळब्दाची 
त्मांची व्माख्मा अळी :- रग्नयाव , ककंला ज्मा याळीत चंद्र , यवल ला अनेक ग्रश अवतीर ती याव. याळीप्रधान ळब्दाची 
शी व्माख्मा एलढी ऐवऩैव आशे की ती प्रवूतीवाठी आरेल्मा प्रत्मेक स्त्रीरा रागू ऩडेर , आणण नाशीच रागू ऩडरी तय 
ततच्मा नलऱ्मारा तयी नक्कीच रागू ऩडेर ! अवल्मा शोल्डॉर-टाईऩ  बंगऱ तनमभांचा ऩडताऱा घ्मामचा तयी 
कळावाठी ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



परज्मोततऴाच्मा वलवलध ऩद्धती 

३८) भेकदनीम ज्मोततऴ काम प्रकाय आशे? 

  भेकदनीम ज्मोततऴ म्शणजे देळ , प्रांत मांचे बवलतव्म वांगणायी ज्मोततऴ ळाखा. मात शलाभान , याजकीम फदर , 

वाभाणजक णस्थत्मंतये , वषृ्टी-चभत्काय, िांती, बूकंऩ, मुदे्ध, दंगरी इ. गोष्टींचा भागोला घेतात. मात देळ , प्रांत, ळशय, 

याजकीम ऩष मांना वुद्धा याळी फशार केल्मा आशेत. मात ऩानळेतच्मा धयणपुटीची कंुडरी , भंत्रीभंडऱाच्मा ळऩथवलधीची 
कंुडरी, लास्तुप्रलेळाची कंुडरी इ. फाफींचा वाभालेळ अवतो. 

 

३९) याजकीम बाककते कळी लतसलरी जातात? 

     भेकदनीम ज्मोततऴाच्मा आधायेच शी बाककते लतसलरी जातात. उदा. आधुतनक बायताची याव भकय आशे. आता 
शी वुद्धा कळी ? १ नोव्शे.१८५८ योजी इंग्रंडच्मा ईस्ट इंकडमा कंऩनीचे बायतालयीर लचसस्ल वंऩून याणीच्मा याजवत्तेचे 
लचसस्ल चारू झारे. मा अथासने आधुतनक बायताचा जन्भ झारा. भग अगोदय बायत नव्शता का ? शा प्रश्न इथे तनयथसक 
आशे. बायताचे बाकीत लतसलताना आधुतनक बायताची ऩवत्रका , १५ ऑगस्ट १९४७ रा बायत स्लतंत्र झारा म्शणून 
स्लतंत्र बायताची ऩवत्रका , २६ जाने १९५० रा बायत प्रजावत्ताक झारा म्शणून ती ऩवत्रका , वत्तेलय अवरेल्मा ऩषाची 
ऩवत्रका, ऩंतप्रधानांची ऩवत्रका लगैये अनेक ऩवत्रका वलचायात घेलून बाकीत लतसलरे जाते. कॉगं्रेवची ऩवत्रका कुठरी तय 
२८ कडवंफय १८८५ म्शणजे ऩषस्थाऩनेची. त्मानंतय बायत स्लतंत्र झारा कॉगं्रेवभध्मे वलबाजन शोत गेरे तयी ऩवत्रका 
तीच. ऩोतुसगीजांनी वब्रटीळांना भुंफई फेट आंदण म्शणून कदरे ती भुंफईची ऩवत्रका. अवे प्रातांचे जन्भ धरून त्मांच्मा 
ऩवत्रका तमाय केल्मा आशेत. इंकदया गांधी १९७७ ची तनलडणूक शयल्मा कायण त्मांनी अभालस्मेरा पॉभस बयरा शोता 
अवं अजंता जैन मा याजकीम बाकीत लतसलणाऱ्मा ज्मोततऴाने वांतगतरे शोते. १९९१ च्मा तनलडणूका ल याजील गांधींची 
शत्मा शी कोणाराशी वांगता आरी नाशी. फशुवंख्म ज्मोततऴांनी याजील गांधींच ऩंतप्रधान शोणाय अवे वांतगतरे शोते. ( 
ऩशा वाप्ताकशक वकाऱ २७ एवप्रर १९९१. ल इरस्रेटेड वलकरी २५-३१ भे १९९१) एकंदयीत याजकीम बाककतांची बाऴा 
फघता याजकीम अंदाजच परज्मोततऴाच्मा आलयणातून बाकीत म्शणून वांतगतरे जातात. 'वयकायरा पायच कदव्मातून 
जाले रागेर ` 'भंवत्रभंडऱाचा एकोऩा याखणे शीच एक फाफ ऩंतप्रधानांची डोकेदखुी अवेर `  'वयकाय अणस्थय याशीर. ` 

'देळात गंबीय स्लरुऩाचे ऩेचप्रवंग उद्भलतीर ` 'अतथसक ऩरयणस्थती नाजूक शोईर ` 'धोका वंबलतो जया जऩूनच ` अळा 
वंकदग्ध ळब्दांची ऩेयण कयीत फदरत्मा याजकीम ऩरयणस्थतीचा भागोला घेत बयभवाठ अंदाज तरशामचे ल काशीशी झारे 
तयी आम्शी माचे बाककत अगोदयच लतसलरे शोते. वभजा नाशी तवं काशी झारं तय आशेच गाजयाची ऩुंगी! लाजरी तय 
लाजरी नाशीतय भोडून खाल्री. ऩवत्रके लरून कुठल्मा ऩषारा ककती वीट तभऱतीर शे वांगण्माऩमतं ज्मोततऴांची भजर 
गेरी. तवेशी एक्जीट ऩोर , ओवऩतनमन ऩोर लगैये अंदाज घेण्माचे प्रकाय अवतातच की. भग तुम्शी ऩण वांगू ळकता 
की बाकीत. अं शं! तुम्शी आम्शी वांगतो तो अंदाज ल ज्मोततऴी वांगतो ते भात्र बाकीत. 

 

४०)  बूकंऩाचे बाकीत लतसलता मेणे ळक्म आशे काम? 



  शा ऩण भेकदनीम ज्मोततऴाचाच प्रकाय. कोमनेच्मा बूकंऩाऩावून अळा बाककतांची चरतीच झारी. वूमसचंद्र ग्रशणे ल 
ग्रशमोग मांचा ऩवत्रकेळी वंफंध जोडून अळी बाककते लतसलतात. मा फाफत ज्मोततऴी कै. श्री.के. केऱकय मांचा फयाच 
गलगला शोता.  कोमनेचा १९६७ चा बूकंऩ तायीखलाय लतसलरा शोता अवे ते वांगत. त्माफाफतचा ऩुयाला म्शणून ते 
'बायतज्मोती` फ्री प्रेव २९ नोव्शे १९६७ चा रेखाचा वंदबस देत. वंदबस देउन एखादी गोष्ट वांतगतरी की रोकांचा वलश्वाव 
ठेलण्माचा कर लाढतो. एकतय तो वंदबस वशज उऩरब्ध नवतो ल त्मांना तो तऩावण्मची गयजशी लाटत नाशी. 
वाशणजकच अळा गोष्टींचा फोरफारा शोतो. आम्शी जेव्शा तो वंदबस तऩावून ऩाकशरा त्मालेऱी त्मात अवे तरशीरे शोते , ' 

....मा वलस गोष्टी अळा वूतचत कयतात की , शलाभानात आत्मंततक फदर शोतीर. लादऱ , अततलषृ्टी, वलजांचा कडकडाट , 

बूकंऩ मावायख्मा घटना घडतीर. लादऱे ककनायऩट्टीलय शोतीर. लयीर ऩरयणाभांची ळक्मता २ नोव्शंफय ऩूलॉचा ककंला 
नंतयचा आठलडा ककंला कडवेफयचा दवुया आठलडा ककंला कदातचत जाने ६८ भध्मे कदवेर. ` ( भूऱ इंग्रजी रेखातीर 
लाक्मांचा भयाठी अनुलाद ) आता मात कुठे तायीखलाय , स्थरतनणिती आरी. अत्मंत भोघभ स्लरूऩात तरशीरेरे शे 
बाकीत रोकांच्मा वभोय अचूक बाकीत मा वदयांत आरे. दयलऴॉ ७- ८ रयश्टयचे बूकंऩ चायऩाच तयी शोतात. 
फशुवंख्मलेऱा ते वभुद्रात शोत अवल्माने जीवलत ला वलत्तशानी शोत नाशी. ऩण केऱकयांच्मा तथअयीत ग्रशणांची कदप्ती 
आणण व्माप्ती एलढी भोठी आशे की कुठराशी बूकंऩ त्मा तालडीत वाऩडतो. मा फाफत बूकंऩतज्स वांगतात की , 

आधुतनक वलसानाराशी अजून बूकंऩाची अचूक ऩूलसवूचना देता मेत नाशी. बूकंऩप्रलण षेते्र वांगता मेतात. ऩण केव्शा 
शोईर शे वांगता मेत नाशी. ककल्रायीचा ल गुजयातचा बूकंऩ कुणारा वांगता आरा का ? ऩण झाल्मानंतय शे कुणीतयी 
अगोदयच लतसलरे शोते अळी उदाशयणे दयलेऱी नंतय उगाऱरी जातात. एकूण काम बूकंऩाचे बाकीत वुद्धा याजकीम 
बाककतावायखाच गोरभार. 

 

४१)  बगृुवंकशता शा काम प्रकाय आशे? बगृुवंकशतेभध्मे जगातल्मा वलांच्मा कंुडल्मा वाऩडतात कळा? 

  शजायो लऴांऩूलॉ वत्रकारस ऋवऴभुनींनी कशभारमाच्मा ऩामथ्माळी एकत्र मेलून आऩल्मा कदव्म दृष्टीच्मा वशामाने 
ऩथृ्लीलय जन्भारा मेणाऱ्मा भानलजातीचे बवलष्म ऩाकशरे ल ते बूजासऩत्रालय रोककल्माणाथस तरशून ठेलरे. त्माऩैकी बगृु 
ऋऴींनी जे तरकशरे आशे ते बगृुवंकशता अळी बगृुवंकशतेची कथा वांतगतरी जाते. 

  उत्तय बायतात अनेक रोकांकडे लेगलेगऱमा बगृुवंकशता आशेत. त्मालरुन ते बवलष्मकथन कयत अवतात. 
आऩल्माकडे  ढलऱे प्रकाळनने वुफोध बगृूवंकशता नालाचा खंड प्रकातळत केरा. त्माभुऱे बगृूवंकशता भयाठी रोकांऩमतं 
ऩोशोचरी. मात वन १९०१ ते २०००  मा ळंबय लऴासत जन्भारा आरेल्मा रोकांच्मा कंुडल्मा आशेत. खयं तय ती कंुडरी 
नव्शेच तो कंुडरीवदृळ आयाखडा अवतो. कायण ततच्मात चंद्र दाखलरेराच नवतो. तवेच भेऴ याव प्रथभस्थानात अवे 
गशृीत धरून तो आयाखडा फनवलरेरा अवता.ाे अवे एकूण ४८८६ आयाखडे त्मा कंुडरी खंडात कदरेरे आशेत. त्मा 
वलांचे बाककत शे ३०० प्रकायच्मा लणसनात फवलून ते पतरत खंडात कदरेरे आशे. म्शणजे एका प्रकायचे लणसन शे 
वयावयी १६ प्रकायच्मा वलवलध आयाखडमांना रागू शोते. शे १६ आयाखडे वलवलध कारखंडातीर अवणाय शे उघड आशे. 
मा वलवलध कारखंडात जन्भरेल्मा कोटमालधी रोकांना ते बाकीत रागू. णस्त्रमांवाठी स्त्री खंड अळाच प्रकायचा आशे. 



त्मात ळंबय प्रकायची बाककते लणसन केरेरी आशेत. मालरून आऩल्मा आता रषात आरे अवेर की बगृूवंकशतेत 
कुणाचीशी कंुडरी वाऩडते म्शणजे काम प्रकाय आशे. 

बगृुवंकशतेत वयावयी आठ ते दशा कदलवांच्मा अलधीत जगात जन्भारा मेणा मा प्रत्मेक जातकाच्मावाठी एकच एक 
कंुडरी अवते. तवल्मा अऩु मा कंुडरीलरून लतसलरेरे बवलष्म शजायो जातकांना फयोफय रागू ऩडते अवे श्रद्धाऱू रोक 
भानतात. जगबयातरे रोक जवे फाया याळीत वलबागरे आशेत तवाच काशीवा शा प्रकाय आशे. 

  तचं.वल. लैद्य १९२१ वारी जुरै च्मा 'तचत्रभम जगत ` अंकातीर 'परज्मोततऴाचे तनष्पऱत्ल ` मा रेखात 
तरकशतात -  भ. गांधींची कंुडरी एका याजकीम चऱलऱीतल्मा वुतळणषताने बगृूवंकशतेतून तभऱलून आणरी. त्माने अवे 
वांतगतरे, ''त्मात अवे वाऩडरे की कशंदसु्थानाव स्लयाज्म १९२१ वारी जयी तभऱारे नाशी तयी १९२५ वारी तभऱेर 
आणण भशात्भा गांधी शे ऩकशरे प्रेतवडंट शोतीर , ऩयंतु ते ती जागा ऩत्कयणाय नाशीत. `` लगैये. तेव्शा भरा भोठे आिमस 
लाटरे. बगृूवंकशता अभुक लऴॉ कशंदसु्थानाव स्लातंत्रम तभऱणाय म्शणून वांगणाय आणण त्मा प्रोत्वाशनाने आभचे रोक 
स्लयाज्माचा प्रमत्न कयणाय! बगृूवंकशता शे एक प्रचण्ड थोतांड अवून त्माचा आभच्मा वुतळणषत आणण कतसव्मदष 
भंडऱींलय अजून ऩगडा आशे शे आिमस आशे. 

 

  कै. ळं.फा.कदणषत ( इ.व. १८९६ ) आऩल्मा ' बायतीम ज्मोततऴळास्त्र अथला बायतीम ज्मोततऴळास्त्राचा प्राचीन ल 
अलासचीन इततशाव ` मा ग्रंथात म्शणतात- बगृुवंकशता शा ग्रंथ प्राचीन नवाला. कायण त्मावलऴमीचा उल्रेख लयाशतभकशय 
( ७ ले ळतक ) ल बटोत्ऩर ( ९ ले ळतक ) मांच्मा ग्रंथात नाशी. कुठरीशी जन्भकंुडरी मात वाऩडते अवे भानरे तय 
तनयतनयाऱी रग्नयाळी ल तबन्न तबन्न स्थानगत ग्रश मांच्मा भानाने ७ ,४६,४९,६०० कंुडल्मा ऩाकशजेत. एकेका कंुडरीचे 
दशा दशा श्लोक जयी धयरे तयी ७५ कोटी श्लेाक ऩाकशजेत. बगृुवंकशतेचा काशी बाग ज्मांच्माऩाळी अवेर ते प्रवंगलळात 
रफाडी कयत अवतीर. म्शणजे एखाद्या भनुष्माची ऩवत्रका नलीन करुन ती बगृुवंकशतोक्त म्शणून देत अवतीर. 

 

 

४२) नाडी म्शणजे काम? नाडी बवलष्म शा परज्मोततऴाचा प्रकाय आशे का? 

  लैद्यकळास्त्रातल्मा नाडीचा इथं काशीशी वंफंध नाशी. शी एक कारभाऩक वंसा आशे. नाडी म्शणजे एका ऩऱाचा 
अलधी. एक ऩऱ म्शणजे २४ वेकंद. एका अशोयात्रात , म्शणजे २४ तावात , ३६०० ऩऱे फवतात. दयेक ऩऱाचे बाकीत 
कुणी लतसलल्माव एका कदलवाची ३६०० बाककते तमाय शोतीर. ततकडे आकाळात याळी-चिाचे जे ३६० अंळ अवतात 
त्मांचे प्रत्मेकी १० वलबाग केल्माव ३६०० वलबाग शोतात. एकेक वलबाग ऩूलवे उगलून लय मामरा एक ऩऱ रागते. 
(३६०० ऩऱात म्शणजे २४ तावात याळीचिाची एक पेयी ऩुयी शोते.) मा ३६०० ऩऱांच्मा बाककतांची वांगड ३६०० 
याळी-वलबागांळी घातरेरी अवते. भेऴ याळीच्मा ऩकशल्मा अंळाचा ऩकशरा एकदळांळाला बाग ज्मा ऩऱात उगलून लय 
मेतो ते ऩऱ ऩकशल्मा िभांकाचे भानून त्माचे बाकीत एका ऩट्टीलय तरशामचे , ल माप्रभाणे ऩुढे अनुिभाने ३६०० नाडी-
ऩट्ट्मा तमाय करून ठेलामच्मा. शे नाडी बवलष्माचे बांडलर. 



नाडी-ज्मोततऴ शा परज्मोततऴाचाच एक प्रकाय अवरा तयी प्रचतरत परज्मोततऴात आणण नाडीज्मोततऴात एक 
भूरबूत पयक आशे. तो अवा की परज्मोततऴातरी बाककते जन्भाच्मा लेऱच्मा वंऩूणस ग्रशणस्थतीचा वलचाय करून 
लतसलामची अवतात , ऩण नाडीज्मोततऴातरी बाककते याळीचिाच्मा ककतव्मा अंळाचा ककतला बाग जन्भलेऱी उगलत 
शोता माचा वलचाय करून ऩूलॉच कुणीतयी लतसलून ठेलरेरी आशेत! म्शणजे , नाडी-ज्मोततऴ शे बगृुवंकशतेप्रभाणेच जणू 
काशी एखादे येडीभेड बाककतांचे स्टोअयच आशे. बंदूंनी पवलाले आणण दधुखुळ्मांनी पवाले मा वशकायी तत्लालय शी 
येडीभेड बाककतांची दकुाने जोयात चारत अवतात. 

 

४३) दणषण बायतात केलऱ तुभच्मा अंगठमाच्मा ठळालरून काढरेल्मा नाडीऩट्टीत तुभचे नांल, तुभच्मा फामकोचे नांल, 

तुभची कंुडरी, तुभचा लतसभान काऱ, बूत, बवलष्म वलस काशी वाऩडते ते कव?े  

आता शे नाडीग्रंथ भशायाष्डातशी आरे आशेत. २०-२२ कठकाणी शी नाडीकंदे्र जोयात चारू आशेत. उऩरब्ध भाकशतीनुवाय 
गेल्मा एक लऴासत दणषणेकडून आरेरी अळी ऩाच कंदे्र ऩुण्मात कामासणन्लत झारी आशेत. प्रत्मष अनुबल घेण्मावाठी 
तेथे बेट कदरी अवता तेथीर भाकशतीऩत्रकानुवाय अंगठमाचा ठवा ला ऩवत्रकेलरुन नाडी ऩटटी ळोधून व्मक्तीचे नांल , 

आईलकडरांचे नांल, ऩतत/ऩत्नी, व्मलवाम, बालंड, वंतती इ. खुरावा केरा जातो. नाडी ऩट्टीतीर भजकुय शा कूट तातभऱ 
तरऩीत अवतो अवे वांतगतरे जाते. त्माअनुऴंगाने ते कशंदीत प्रश्न वलचायतात. नाडीऩट्टी ळोधण्मावाठी अवे प्रश्न 
वलचायाले रागतात अवे नाडीलाचक वांगतात. वलांच्माच ऩट्टमा वाऩडतात अवे नाशी अवे नाडी केन्द्रात अगोदयच 
वांतगतरे जाते. ऩट्टी वाऩडल्माव लाचनाचे रूऩमे तीनळे आकायरे जातात. ( शा येट नाडी कंद्रानुवाय फदरतो.)  

  भाझी ऩत्नी भंणजयी ता. २३-२-२००१ योजी श्री रयवफूड ल श्री प्रकाळ ऩंडवे मांच्मा वभलेत ऩुण्मातल्मा नाडी-
कंद्रात गेरी. ततने ततच्मा अंगठमाचा ठवा , ऩूणस नाल ल जन्भतायीख वांतगतरी ऩण जन्भलेऱ भात्र भाशीत नाशी अवे 
वांतगतरे. काशी काऱानतंय ज्मोततष्माने नाडी-फंडरातरी एकेक ऩट्टी बयाबय उरटत ततरा फयेच प्रश्न वलचायरे. ततची 
याव धनू आशे शे दयम्मानच्मा काऱात ततच्मा जन्भतायखेलरून ऩंचांगातून त्माने काढरे अवाले , म्शणून एक ऩट्टी 
वभोय धरून ल ततच्मात लाचल्मावायखे करून त्माने ततरा वलचायरे की तुभची याव धनू आशे का ? भंणजयी म्शणारी 
की ततरा भाशीत नाशी. श्री. रयवफूड ळेजायीच फवरे शोते , त्मांनी त्मारा वलचायरे की ऩट्टीलय धनू याव तरकशरी आशे 
काम ? तो शोम म्शणारा. त्मालय रयवफुडांनी म्शटरे की भग त्मा ऩट्टीत रग्न कोणते तरकशरे आशे ते वांगा. तो 
जयावा घुटभऱरा ल म्शणारा की ते आत्ता कऱणाय नाशी , लो तो फाद भे आमेगा. आणखी काशी प्रश्न वलचारून 
झाल्मालय त्माने वांतगतरे की तुभची ऩट्टी वाऩडत नाशी. शा त्माचा शुकुभी एक्का शोता. ऩट्टी वाऩडत नाशी अवे 
म्शटरे की खेऱ खराव. ऩट्टी वाऩडरी अवे म्शणामची  वोम नव्शती कायण जन्भलेऱ कदरेरी नवल्माभुऱे रग्न-याव 
काढता मेत नव्शती, ती काम वांगामची शा ऩेच त्मारा ऩडरा अवता. त्मातून त्माने अळी वुटका करून घेतरी. 

    भंणजयीच्मा लकडरांचे नाल रक्ष्भण. ज्मोततष्माने अनेक प्रश्न वलचारून ते नाल कवे काढून घेतरे ते भंणजयीने 
वभष अनुबलरे आशे. त्माने वलचायरेरे प्रश्न अवे :- नाल तीन अषयी की दोन अषयी आशे ? नाल देलाचे आशे का ? 

ते नाल म य र ल माऩैकी कोणत्मा अषयाने वुरू शोते ? ऩकशल्मा प्रश्नाचे उत्तय देतांना भधरे अषय एकच वभजामचे 
की दीड अषय वभजामचे अवा वंभ्रभ ततरा ऩडरा म्शणूने तीन अषयातरे भधरे अषय जोडाषय आशे अवे ततने 



वांतगतरे. ततच्मा लडरांचे नाल ऩट्टीत तनघारे अवे नंतय वांगामची तमायी त्माने केरी अवाली मात आम्शारा ळंका 
नाशी.  

   नाडी-ऩट्टीत कंुडरीची भाकशतीच कोयरेरी नवाली अवा तकस  ला वंळम आम्शी लयीर प्रमोगालरून फांधरा. तो 
फयोफय आशे की नाशी ते ऩशाण्मावाठी रयवफुडांनी इथल्मा नाडी-कंद्रारा एक ऩत्र ऩाठलरे. त्मात वंळोधनावाठी शा 
प्रमोग कयण्माचे आलाशन केरे शोते. त्मात अवे म्शटरे शोते की , आम्शी आऩणाव  जन्भतायीख ल लेऱ वोडून 
व्मक्तीच्मा ठळाफयोफय  व्मक्तीचे नांल, व्मक्तीचे जन्भवार,  भकशना, आठलडा,  व्मक्तीच्मा आईचे नांल, लकडरांचे नाल,  ऩती/ 
ऩत्नीचे नांल , स्लत:चा व्मलवाम , तळषण, बालंडाची भाकशती ,  वंततीची भाकशती  देउ.  वोफत वीर केरेरी कंुडरी देउ. 
ठवा ल भाकशतीलरून नाडीऩटटीतीर कंुडरी कंद्राने ळोधाली. ती जय वीर केरेल्मा कंुडरीळी जुऱरी तय आऩल्मा 
नेशभीच्मा पीच्मा दपु्ऩट पी आम्शी देउ. शा प्रमोग कद.१३ एवप्रर २००१ योजी वामंकाऱी कयण्माचे ठयरे. प्रत्मष 
प्रमोगात तुभची भाकशती तुभच्मा जलऱच ठेला आम्शारा ततची गयज नाशी अवे वांगून तुभचे पक्त ठवे आम्शी घेतो 
अवे वांतगतरे. आम्शी ततघांचेशी ठवे त्मारा कदरे. आता ऩट्टी वाऩडेऩमतं थांफा अवे त्माने आम्शारा वांतगतरे. 
दयम्मानच्मा काऱात भुंफईशून आरेल्मा एका दांऩत्माची नाडीऩट्टीशी वाऩडरी ल नाडीलाचनशी झारे.  अध्मास 
तावानंतय तुम्शा ततघांच्माशी नाडी ऩट्टमा मा कंद्रात नाशीत. आम्शी त्मा भद्ररावलरुन भागलून घेउ ल तुम्शारा पोन 
करु अवे वांगून आम्शाव लाटेरा रालरे. त्मानंतय आजतागामत अनेकदा पोन करुनशी आभच्मा ऩट्टमा वाऩडल्मा 
नाशीत मालरुन वूस लाचक काम ते वभजून घेतीर. 

 

 

४४) नॉस्टॅय्डॅभव ने जगातीर भशत्लाच्मा घडाभोडींची बाककते ऩूलॉच लतसलून ठेलरी आशेत. त्मात बायत शे कशंद ूयाष्ड 
म्शणून जगबयात फरळारी याष्ड शोईर अवे म्शटरे आशे. ते खये आशे का? 

   नॉस्राडॅभव शा वोऱाव्मा ळतकात शोउन गेरेरा फं्रच ज्मोततऴी. खयंतय तो लैद्यकी कयणाया शोता. त्माने वेन्च्मूयीज 
नालाचा रॅकटन फं्रच अळा ककचकट बाऴेतरा काव्मभम ग्रंथ तरशीरा. ळंबय कडव्मांचे एक ळतक अळी दशा ळतके 
त्माने तरशीरी. शी कडली म्शणजे आऩल्माकडचा चायोऱी शा जवा काव्मप्रकाय आशे अगदी तस्वा. जगबयात 
नॉस्राडॅभव ऩोशोचरा तो एरयका तचतभ च्मा 'प्रोपतवज ऑप नॉस्राडॅभव ` मा फेस्ट वेरय ऩुस्तकाभुऱे. माच्मा अनेक 
आलतृ्त्मा अल्ऩालधीत तनघाल्मा. त्मात नॉस्राडॅभवचे भूऱ श्लोक ला कडली ल त्माचा इंग्रजी अनुलाद. आऩल्माकडे 
नॉस्राडॅभव रोकवप्रम झारा तो जी एभ कशयण्मप्ऩाभुऱे. त्माने नॉस्राडॅभवच्मा बाककतांचे अथस काढरे ते अवे:- 
''बायत कशंद ूयाष्ड म्शणून उदम ऩालणाय. दणषणेतून बायतारा अवा नेता राबणाय की जो बायतारा अध्माणत्भक 
प्रकाळ देईर. १९९४ भध्मे बायत शे जगात फरळारी याष्ड म्शणून भान्मता ऩालेर. १९९८ भध्मे ततवये भशामुद्ध शोईर 
ते वात लऴ ेचारेर. २०२६ ऩमतं त्माचे ऩडवाद उभटतीर. त्मानंतय शजाय लऴ ेभानलजातीरा वुखाची आशेत. `` शी लऴस 
ऩुढे लाढलता मेतात ल घटनाशी फदरता मेतात. 



  भुऱात नॉस्राडॅभवने जे तरशीरम ते ऩद्यात ल वंकदग्ध बाऴेत त्माभुऱे त्माचे शले तवे अथस काढरे जातात. एकाच 
श्लोकाचे अथस लेगलेगऱमा घटनांळी जोडरे गेरे आशेत. बाककतातून व्मक्त शोणाऱ्मा घटनांचे काऱ , लेऱ, कठकाणं काशीशी 
कदरेरे नाशी. नॉस्राडॅभवचे वभथसक भात्र म्शणतात की शे त्माने जाणीलऩूलसक गूढ ल वंकदग्ध बाऴेत तरशीरे शोते. 
कायण श्लोकानुवाय बाकीत खये ठयते अवे जय चचसच्मा रषात आरे अवते तय त्मालय वैतानाच्मा जादचूा प्रकाय 
म्शणून खटरा बयरा अवता. ऑगस्ट १९९० भध्मे जेव्शा आखाती मुद्ध झार तोऩमतंच्मा आलतृ्त्मांभध्मे त्माचा उल्रेख 
नव्शता. नंतयच्मा आलतृ्त्माभध्मे भात्र त्माचे उल्रेख मेलून शे नॉस्राडॅभवने अगोदयच वांतगतरे शोते अवे वांतगतरे 
जाउ रागरे. ११ वप्टेम्फय २००१ रा न्मूमासकस रा लल्डस रेड वंटयलय जो वलभान शल्रा झारा तोशी नॉस्रडॅभवने 
वांतगतरा शोता अवे नॉस्रॅडॅभवचे वभथसक म्शणू रागरे. त्मालय लतसभानऩत्रात रगेच चौकटी , यकाने बरुन भजकूय 
लाशू रागरा. एरयका तचतभने जे श्लोक वंदबस तनयो ल  फं्रच याज्मिांतीवाठी कदरे तेच वंदबस कशयण्मप्ऩाने नेशरु ल 
बायताच्मा पाऱणीवाठी कदरे. णजथं त्मांची याणी एतरझाफेथ शोती ततथ आऩल्मा इंकदया गांधी आल्मा. नॉस्राडॅभवचे 
कशयण्मप्ऩाने आऩल्मा वोमीनुवाय बायतीमीकयण करून टाकरे. 

 अदबुत, गूढ  गोष्टी भाणवारा गुंगलून टाकतात.  अळा गोष्टी वनवनाटी झाल्मा की त्मा भाणवारा बुयऱ ऩाडतात. 
त्माभुऱे मा फाफी तनयथसक ठयल्मा तयी त्मांची रोकवप्रमता कभी शोत नाशी. वलसवाभान्म भाणवाचा कर अळा अद्भतू 
ल गूढ गोष्टींलय वलश्वाव ठेलण्माकडे अवतो. 

 

४५) रोकभान्म कटऱक मांचा ज्मोततऴाचा चांगरा अभ्माव अवून त्मांचा त्मालय वलश्वाव शोता अवे म्शणतात ते खये 
का? 

   रोकभान्म कटऱकांचा ज्मोततगसणणताचा अभ्माव शोता. परज्मोततऴाचा नव्शे. त्मा अनुऴंगाने त्मांनी ओयामन ल 
आणक्टसक्ट शोभ इन लेदाज अवे दोन ग्रंथ शी तरकशरे आशेत. मा ग्रंथात त्मांनी ज्मोततसगणणताधाये आमांच्मा भूऱ 
लवततस्थानाचा ळोध घेण्माचा प्रमत्न केरा. ऩंचांगातीर गणणतात एकलाक्मता माली म्शणून त्मांनी प्रमत्न केरे. येलती 
नषत्रातीर झीटा ताऱ्माऩावून याळीचिाचा आयंब भानाला अवे भानणाऱ्मा गटारा त्मांनी भान्मता कदरी शोती. 
त्माभुऱे त्मा गणणताने तनभासण झारेल्मा ऩंचांगारा कटऱक ऩंचांग अवे वंफोधण्मात मेते. लस्तुत: ते कटऱकांनी तनभासण 
केरेरे नव्शे. ते केरूनाना छते्र ल आफावाशेफ ऩटलधसन मांनी ळुद्ध ऩंचांग म्शणून तमाय केरे शोते. कटऱकांना मा 
वलऴमात यव शोता. कटऱकांनी आऩल्मा बवलष्मारा भान्मता द्याली अवे काशी ज्मोततऴांना लाटे. त्मालेऱी भशाडकय 
नालाचे ज्मोततऴी चेशया ऩाशून तंतोतंत कंुडरी भांडत ल अदबूत बाककते वांगत अळी त्मांची ख्माती शोती. कटऱकांना 
अभूकलेऱा तळषा झाल्मा शे भशाडकयांनी अचूक वांतगतरे शोते अवे काशी लतसभानऩत्रात आरे शोते. त्माच्मा खयेऩणा 
वलऴमी  खुद्द कटऱकांनाचा वलचायरे अवता ते म्शणारे , '' लतसभानऩत्रातीर फातभी खोटी आशे. भशाडकय ज्मोततऴांना मा 
लऴॉ काम घडणाय ते वांगा अवे वलचायीत अवे. ऩयंतु त्मांनी वांतगतरेल्मा गोष्टी अनुबलाव न आल्माने भी त्मांना 
वलचायणे वोडून कदरे.`` कटऱकांचे वलश्वनाथ नालाचे तचयंजील त्मा लऴॉ प्रेगने लायरे. ते कुठल्माशी ज्मोततऴारा वांगता 
आरे नाशी. (वंदबस :- रो.कटऱक मांच्मा आठलणी ल आख्मातमका, खंड दवुया, वंग्राशक - वदातळल वलनामक फाऩट, वन 
१९२५)  कटऱकांना मा वलऴमात यव अवल्माने वभथसकांनी कटऱकांचा वलश्वाव परज्मोततऴारा तचकटलरा. कटऱक शे 



कभसलादी शोते. ज्मोततऴांनी बाकीत वांतगतल्मानंतय कटऱक म्शणत , 'ठीक आशे! ग्रशांना ग्रशांचे काभ करू द्यात. भरा 
भाझे..`  

 

४६) लास्तूज्मोततऴ शा काम प्रकाय आशे? 

 

  लास्तूळास्त्रात घुवरेरे ज्मोततऴ मारा लास्तूज्मोततऴ अवे म्शणणे लालगे ठरु नमे.  वलतळष्ट लेऱ शी एखाद्या व्मवक्तरा 
अनुकूर ला प्रततकूर आशे शे जवे भुशूतस प्रकायात ऩाकशरे जाते. तवे वलतळष्ट लास्तू शी त्मा व्मवक्तरा अनुकूर ला 
प्रततकूर आशे का? शे लास्तूळास्त्रात फतघतरे जाते. शे अनुकूरत्ल ला प्रततकूरत्ल शे ळुबाळुबत्ल कल्ऩनेळी जोडरे आशे. 
ज्मोततऴळास्त्रात लास्तूळांत , भुशूतस, फातधत लास्तू मांचा वलचाय केरा आशे. कदळांचे कायकत्ल शे याळींनाशी कदरे आशेाे. 
कदळांचे ग्रशातधऩती आशेत. भानली जीलनालय ग्रशांप्रभाणे गशृाचाशी प्रबाल ऩडत अवतो अवे लास्तूळास्त्रात भानरे गेरे 
आशे. अळा रयतीने लास्तूळास्त्र ल ज्मोततऴळास्त्र मांची वांगड घातरी आशे. जन्भकारीन ग्रशमोग फदरणे आऩल्मा 
शातात नवते ऩयंतु लास्तू तनलडणे आऩल्मा शातात अवते. लास्तू ळास्त्रानुवाय जय लास्तू 'ळास्त्रोक्त` अवेर तय त्मा 
लास्तूत याशणाऱ्मांचे आयोग्म , वंतती, वंऩत्ती, मालय त्माचा ळुब ऩरयणाभ शोतेा ल तवे नवेर तय अळुब ऩरयणाभ शोतो. 
लास्तू ळास्त्रानुवाय लास्तु ककतीशी ळास्त्रळुद्ध अवेर ऩयंतु त्मात याशणाऱ्मा व्मवक्तच्मा कंुडरीतच जय लास्तुवौख्माचा 
मोग नवेर तय काम उऩमोग? आडातच नाशी तय ऩोशऱ्मात कुठून मेणाय? त्माभुऱे काशी लास्तुज्मोततऴी अळी जाकशयात 
कयतात, आम्शी लास्तू ळास्त्रशी जाणतो ल परज्मोततऴशी जाणतो. त्माभुऱे तुम्शी आभच्मा कडे मा. तुभच्मा ऩवत्रकेत 
लास्तुवौख्माचा मोग अवेर तय आम्शी तुम्शारा मोग्म ते अनुकूर फदर लास्तूत करुन देतो. वलनाकायण खचासत ऩाडत 
नाशी. परज्मोततऴात ग्रशांची ळांती करुन त्मांना अनुकूर करुन घेता मेते तवे लास्तूळास्त्रात लास्तुळास्त्रानुवाय अनुरुऩ 
फदर करुन , लास्तुळांती करुन लास्तू अनुकूर करुन घेता मेते. एकूण काम व्मवक्तच्मा आमुष्मातीर वुखद:ुखाच्मा 
घटनांचा वंफंध कधी ग्रशमोगांळी जोडरा जातो तय कधी लास्तूळी जोडरा जातो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



परज्मोततऴ ळास्त्र? प्रलाद, वभजुती 

४७) परज्मोततऴ शे ळास्त्र आशे काम? 

   प्राचीन काऱाऩावून आऩल्माकडे ळास्त्र शा ळब्द पाय वैरऩणे लाऩयरा गेरा आशे. कोणत्माशी वलऴमालयच्मा ग्रंथगत 
भाकशतीरा ळास्त्र म्शटरे जात अवे. आऩाऩल्मा भतारा ळास्त्राचा आधाय आशे शे दाखलण्माची धडऩड चारत अवे. ळास्त्र 
म्शणजे काम तय आधीच्मा रोकांनी तरशून ठेलरेरा एखादा फशुजन-भान्म ग्रंथ. वलधलांच्मा ऩुनवलसलाशारा ळास्त्राधाय 
आशे का नाशी , ककंला वंन्माव घेतल्मालय ऩुन: वंवाय कयण्माव ळास्त्राधाय आशे का नाशी माची चचास कयणाऱ्मा 
ऩंकडतांनी आधाय म्शणून कोणती ळास्त्रे घेतरी अवालीत ? आणण भुऱात त्मा ळास्त्रांना आधाय कळाचा शोता ? शा 
वलचाय केरा म्शणजे आभचा भुद्दा रषात मेईर. वामन्व मा ळब्दाचा  ऑक्वपडस कडक्श्नयी भध्मे कदरेरा अथस तनरयषण 
आणण ऩडताऱा मातून प्राप्त शेाणाये सान , वलसान, ळास्त्र, अवा आशे. ळास्त्र आणण वलसान मा ळब्दांच्मा वुस्ऩष्ट 
अथांफाफत भततबन्नता आशे. तयीऩण आऩण वलसान म्शणजे कपणजकर वामन्व मा अथासने परज्मोततऴ शे वलसान 
आशे का नाशी? अवा प्रश्न जय वलचायरा तय त्माव नाशी शेच उत्तय द्याले रागेर.  

वलसान मा वंसेव ऩात्र ठयण्मावाठी काशी ऩद्धती अलरंफाली रागते. त्मात १) तनयीषण २) वंयचना ३) प्रश्न ४) 
वंमोजन ५) वाभान्मीकयण ६) गशृीत प्रभेम ७) ऩुनभूसल्मांकन ८) तनष्कऴस मा गोष्टी अऩरयशामस आशेत. म्शणजे 
वाभान्मऩणे तनयीषण , अनुभान, प्रमोग ल तनष्कऴस शे ते प्रभुख टप्ऩे शोत. वलसानाच्मा अनेक ळाखा मा कायणे ल 
ऩरयणाभ शे ळोधण्मावाठी अनुबलातधवष्ठत अलस्थेतून गेरेल्मा आशेत. जेव्शा त्मा ळाखांचे भूऱ तनमभ शे प्राथतभक 
स्लरूऩात वुद्धा तनणित केरे नव्शते त्मालेऱी प्रमोग ल तनयीषण मांच्मातून कदवून मेणाऱ्मा अनुबलातून शे ळोधण्माचे 
काभ वुरू शोते. शे प्रमोग ऩुन:ऩुन: ल लेगलेगऱमा व्मवकं्तिाया केरे जात. त्मातून काशी आकृतीफंध तमाय शोई ल 
त्मालरून त्माच्मा भुऱाळी अवरेरे तनमभ ळोधरे जात. परज्मोततऴात  तऩावता मेतीर अवे तन:वंकदग्ध तनमभ 
नाशीत. वलांचा वाकल्माने वलचाय म्शणता म्शणता त्मा तनमभांना अथस याशत नाशी.  

      प्रतवद्ध अथसतज्स कै. वल. भ. दांडेकय शे परज्मोततऴात यव अवणाये ऩयंतु लैसातनक दृवष्टकोनाचा आग्रश 
धयणाये. कै. डॉ.वल.भ. दांडेकय मांनी ३०० घटस्पोकटत मुगुरांच्मा कंुडल्मा वंगणक ल ज्मोाेततऴांच्मा भदतीने 
अभ्मावल्मा. मा अभ्मावात त्मांना परज्मोततऴीम तनमभांचे रषणीम वातत्म कोठेच आढऱरे नाशी. ( ऩशा:-आजचा 
वुधायक भाचस १९९९ , ऩषृ्ठ ३७५. ऩत्ररेणखका- कुभुकदनी दांडेकय.) ऩत्ररेणखकेने अवे म्शटरे आशे की , ज्मा वभंजव 
लाटणाऱ्मा ज्मोततऴाच्मा भदतीने त्मांनी शा अभ्माव केरा त्माराशी शी गोष्ट कफूर कयाली रागरी. मालरून शे रषात 
मेईर की परज्मोततऴ म्शणजे अंदाजऩंचे दाशोदयवे अळा त-शेच्मा तनमभांचा ल ठोकताळ्मांचा एक वंग्रश आशे. त्मांचा 
अनुबल मेणे न मेणे शी मोगामोगाची फाफ आशे. वाप्ताकशक वकाऱ ता ८ जुरै १९८९ च्मा बवलष्म वलळेऴांकात ते 
म्शणतात, '' ळंबय भततभंद भुरांच्मा कंुडल्मा ल ळंबय वलसवाभान्म भुरांच्मा कंुडल्मा घेतल्मा तय त्मात 
परज्मोततऴाच्मा काशी मोगांफाफत तयी पयक कदवालमाव शला , तवेच ळंबय घटस्पोकटतांच्मा ऩवत्रकांभध्मे काशी मोग 
प्राभुख्माने कदवालमाव शले. ऩण भाझमाजलऱ ज्मा कंुडल्मा गोऱा झाल्मा त्मालरुन तयी शा पयक कदवून मेत नाशी. `` 

बायत इततशाव वंळोधन भंडऱातीर ज्मोततऴांच्मा कामसिभातीर बाऴणात त्मांनी म्शटरे , ''जय ळंबय कंुडल्मांवाठी ळंबय 
तनमभ अवतीर तय तो तनमभ कवरा?`` 



  परज्मोततऴातीर ळास्त्रत्ल तऩावण्मावाठी एम्ऩीरयकर वंळोधन करुन मा लादाचा तनणसम रालता मेईर अळी आळा 
ऩुष्कऱ फुद्धीलादी रोकांना लाटते. ऩयंतु शे ळास्त्र अळा वंळोधनावाठी तनरुऩमोगी आशे अवे आम्शाव लाटते. माची 
कायणे :-  

१) मा ळास्त्रातल्मा पतरत दळसलणाऱ्मा ऩॅयाभीटवसची वंख्मा अगणणत फनत जाते. तळलाम ऩूलसवंतचतावायखे असेम 
ऩॅयाभीटवस त्मात आशेत.  

२) ग्रशणस्थतीची आमडंटीकर ऩुनयालतृ्ती कधीच शोत नवते. त्माभुऱे ऩुन:प्रत्मम घेणे ळक्म नवते. म्शणजे शे वंळोधन 
प्रत्मषात आणणे ळक्म नाशी.  

३) वौख्म ल स्लबाल वलश्लेऴण मा गुऱभुऱीत अथला वाऩेष फाफींभध्मे एम्ऩीरयकर वंळोधन कवे आणणाय ? त्मावाठी 
तनवंकदग्ध फाफी घेतल्मा ऩाकशजेत उदा. भतृ्मू, भोठे आजायऩण, भोठा अऩघात, ळारयरयक व्मंग,  इ.  

४) ऩुयेवा डाटा तभऱणं व्मवक्तगत ऩातऱीलय ळक्म शोत नाशी. वल.भ दांडेकयांनी वंख्माळास्त्रीम तनष्कऴस काढण्माइतऩत 
डाटा तभऱारा नाशी अवे वांतगतरे शोते. ऩयदेळात ऩुन:ऩुन: एम्ऩीरयकर वंळोधने केरी गेरी. ऩण त्मातून पायवे काशी 
शाती आरे नाशी. परज्मोाेततऴाच्मा वभथसन कयणाऱ्मांवलरुद्ध ते तनष्कऴस गेरे की ते वंळोधनात तु्रटी काढतात. 
गोकॅरीनच्मा वंळोधनाचा प्रचतरत परज्मोततऴ, ळास्त्र म्शणून तवद्ध शोण्माव काशीशी उऩमोग झारा नाशी. 

   त्मानंतयशी अनेक परज्मोततऴी ल  वंळोधक मांच्मात फऱ्माच चचास झाल्मा. प्रमोगशी झारे. शे प्रमोग कुठल्माशी 
बाककतांळी वंफंधीत नव्शते. कायण वंांळोधनावाठी घेतरेरे ऩािात्म परज्मोततऴ शे बाककतांळी वंफंधीत नवतेच. ते 
स्लबाल वलश्लेऴण, प्रलतृ्ती, नैतवतगसक कर ला वऩंड  मांचा ऩवत्रकेळी ऩयस्ऩय वंफंध मा अनुऴंगाने अवते. अगदी अतरकडे 
गॅयी कपतरप्वन मा वब्रटीळ ऩत्रकायाने तरकशरेल्मा ' अॅस्रॉरॉजी इन द ईमय णझयो ` मा वप्टेम्फय २००० वारी प्रकातळत 
झारेल्मा ऩुस्तकाच्मा तनतभत्ताने ऩुन्शा एकदा चचरेा उधाण आरे. डेतनव एल्लेर मा वब्रटीळ ज्मोततऴाने बरे थोयरे 
रेख तरशून प्रततलाद केरे. त्माचे खंडन ज्मोततऴ तचककत्वक जॉफे्र डीन , प्रो. इव्शान केतर , आथसय भाथय ल रुडॉल्प 
णस्भट मांनी केरे. अखेय शा लाद जाने २००२ भध्मे वंऩरा. डेतनव तऩावता मेईर अळी कुठरीशी टेस्ट वुचलण्माव 
अवभथस ठयरा. त्माच्मा भते जातकाचे वभाधान शे भशत्लाचे तवेच ग्रशमोगाचा वाकल्माने वलचाय झारा ऩाकशजे. अळी 
वलसवभालेळक वंख्माळास्त्रीम चाचणी घेणे वंळोधकांना अळक्म आशे. म्शणजे ऩुन्शा जैवे थे ऩरयणस्थती. 

 

४८) शे गोकॅरीनचे वंळोधन नेभकं काम  आशे? 

डॉ. तभळेर गॉकेतरन मा फं्रच भानवळास्त्रसाने जे प्रचंड वंळोधन केरे तवे वंळोधन दवुऱ्मा कुणीशी केरेरे नाशी. 
वाधायण १९६० ते १९७५ मा काऱात शे त्मांनी शे वंळोधन केरे. मा वंळोधनाचा वुरुलातीचा जो तनष्कऴस तनघारा तो 
भावस इपेक्ट मा नालाने गाजरा. रढाऊ प्रलतृ्तीचा आणण भंगऱाचा काशीतयी वंफंध आशे अवे त्मालरून कदवत शोते. 
वलसवाधायण म्शणजे अॅव्शयेज रढाऊ भाणवांना शे तत्ल रागू नाशी अवे गॉकेतरनचे म्शणणे शोते. उच्च श्रणेीच्मा 
म्शणजे ळौमस-ऩदके तभऱारेल्मा जलानांनाच पक्त ते रागू आशे , आणण ते वुद्धा त्मांच्मातल्मा पक्त ऩाचवशा टक्के 



रोकांनाच रागू आशे अवे त्मांचे म्शणणे! आम्शारा शे वगऱे अगदी वलतचत्र लाटते. गॉकेतरनने अऩाय कष्ट करून 
त्माचे तनष्कऴस काढरे मात लादच नाशी. ऩण त्माचा अन्लमाथस ज्मोततऴ-वभथसकांनी जो रालरा आशे तो आम्शारा 
ऩटत नाशी. भंगऱाच्मा गूढ ऩयंतु नैवतगसक प्रबालाचा शा ऩरयणाभ आशे अवे आम्शारा वफरकुर लाटत नाशी. भंगऱारा 
फुद्धी आणण इच्छाळक्ती अवेर तयच शे वगऱे ळक्म आशे. वाधी गोष्ट आशे , ज्मांनी यणांगणालय आऩल्मा प्राणांची फाजी 
रालरी ऩण ज्मांना पक्त कवरेशी ककताफ तभऱारे नाशीत अळा राखो जलानांचा भंगऱाळी काशी वंफंध नाशी , पक्त 
काशी भूठबय रोकांच्मालयच भंगऱाचे नैवतगसक प्रबाल ऩडतात शी गोष्ट तकस ळक्ती ककतीशी ताणरी तयी भनारा ऩटत 
नाशी. अथासत,् भंगऱारा जय चोखंदऱऩणे तनलडातनलड कयता मेत अवेर तय भात्र गोष्ट लेगऱी! 

    माचा वयऱ अथस अवा शोतो की गॉकेतरनने जो डाटा जभलरा , जी वांणख्मकी ऩद्धत लाऩयरी, ततच्मातच काशी तयी 
गडफड घोटाऱा नकऱत का अवेना ऩण तळयरा अवाला. कारस ई. कोप्ऩेनळाय नालाच्मा ळास्त्रसाने नेभके शेच दाखलून 
कदरे. मूयो स्केणप्टक ९२ मा नालाच्मा नेदयरॅण्ड भधून प्रकातळत झारेल्मा ळास्त्रीम तनमतकातरकात 'भावस इपेक्ट 
अनरयडल्ड` मा ळीऴसकाच्मा रेखात त्माने गॉकेतरनच्मा वंळोधनात 'तवरेक्ळन फामव ` शा दोऴ अवल्माचे तनदळसनाव 
आणरे. ददैुलाने गॉकेतरन त्माऩूलॉच भतृ्मू ऩालरा शोता , त्माभुऱे शा लाद ऩुढे अतनणणसत याकशरा. आता ळास्त्रीम 
जगतात गॉकेतरनच्मा वंळोधनाचे भशत्ल उयरेरे नाशी. परज्मोततऴाराशी मा वंळोधनाचा प्रत्मष अवा काशीच उऩमोग 
झारा नाशी. अप्रत्मष उऩमोग एलढाच झााारा की ग्रशांचे प्रबाल भाणवालय ऩडतात मा भूरबूत कल्ऩनेरा वराईनचे 
एक इंजेक्ळन तभऱारे! 

 

४९) चंद्र वूमासच्मा गुरुत्लाकऴसणाचा ऩरयणाभ म्शणून बयती ओशोटी शा दृश्म ऩरयणाभ  शोतोच ना ? भग त्माचप्रभाणे 
ग्रशांच्मा गुरुत्लाकऴसण, चंुफकीम आकऴसण अळा ळक्तींचा ऩरयणाभ आऩल्मालय कळालरून शोत नवेर ? 

   गुरुत्लाकऴसणाचा परज्मोततऴाळी काशीशी वंफंध नाशी. शे कळालरून म्शणामचे तय गुरुत्लाकऴसण दोन लस्तूभधल्मा 
अंतयाळी तनगकडत अवते. ऩथृ्लीऩावूनची ग्रशांची अंतये वतत फदरत अवतात त्मा फदरांची दखर शे ळास्त्र घेत नाशी 
आणण वलळेऴ म्शणजे याशू-केतूंना गुरुत्लाकऴसणच नाशी. त्माचप्रभाणे चंुफकीम ळक्तीचाशी मा ळास्त्राळी काशी वंफंध नाशी , 

कायण  चंुफकीम षेते्र अगदी भमासकदत अंतयाऩमतं प्रबाल टाकू ळकतात. ग्रशांच्मा ज्मोततऴीम प्रबालांचा वंफंघ जय 
गुरुत्लाकऴसणाळी अवता तय शे ळास्त्र तनभासणच झारे नवते कायण एकट्मा चंद्राचे ऩथृ्लीलयचे आकऴसण फाकी वलस 
ग्रशांच्मा एकवत्रत आकऴसणाच्मा ऩाच रष ऩटीशून अतधक अवते अवे डॉ. नायऱीकयांनी अष्टग्रशीलय फोरतांना म्शटरे 
आशे. म्शणून जेव्शा चं्रद्र ऩथृ्लीच्मा एका फाजूरा आणण वलरुद्ध फाजूरा एक ककंला अनेक ग्रश अवतीर तेव्शा त्मांचे 
गुरुत्लाकऴसण नगण्म शोईर ल जय त्मांचे ज्मोततऴीम प्रबाल गुरुत्लाकऴसणालय अलरंफून अवतीर तय तेशी नगण्म 
शोतीर. ऩथृ्लीऩावून शजायो अब्ज भैर दयू अवरेल्मा याळी-ताऱ्मांचे चंुफकीम आकऴसण ऩथृ्लीलय ऩोचणे अळक्म आशे , 

आणण याशू-केतूंना ल चंद्रारा तय चंुफकीम आकऴसणच नाशी. परज्मोततऴारा लैसातनक प्रततष्ठा देण्माच्मा प्रमत्नांत शा 
लैसातनक भुराभा रालण्माचा प्रमत्न झारेरा आशे. 

 



५०) शे ळास्त्र वलसानालय आधारयत आशे का ?  

    भुऱीच नाशी.  कपणजकर वामन्व मा अथासने वलसान शा ळब्द लाऩयरा तय कोणत्माशी ळास्त्रारा वलसानाचा दजास 
तभऱण्मावाठी ज्मा ८ कवोट्मा ऩाय कयाव्मा रागतात त्मा पक्त बौततकी ळास्त्रांना म्शणजे कपणजकर वामन्वेवनाच 
रागू कयता मेतात. त्मा कवोट्माना शे ळास्त्र उतयत नाशी. परज्मोततऴ ज्मा प्रकायचे ज्मोततऴीम प्रबाल गकृशत धयते 
ते बौततकी ळास्त्रात फवत नाशीत.  

वलद्युत चंुफकीम रशयी , गुरुत्लाकऴसण ककंला चंुफकीम आकऴसण अळा तीन प्रकायचे उजास-स्त्रोत बौततकी ळास्त्रारा ककंला 
वलसानारा भाशीत आशेत , त्माऩैकी एकाचेशी वाधम्मस ज्मोततऴीम प्रबालाळी नाशी. इथूनच परज्मोततऴाची वलसानाळी 
पायकत शोते म्शणून ते वलसानालय आधारयत अवणे अळक्म आशे. परज्मोततऴाचे 'ळास्त्रत्ल` रोकांच्मा भनालय 
ठववलण्मावाठी काशी ज्मोततऴी वलसानाची जोड देण्माचा प्रमत्न कयत अवतात. तवे केरे नाशी तय आऩल्मा ळास्त्रारा 
काशी न्मूनत्ल मेईर अवे त्मांना लाटत अवते. परज्मोततऴ शे वलसान नाशी अवे श्री. ल. दा. बट मांनी ऩवत्रका मा 
भयाठी वलसान ऩरयऴदेच्मा कदलाऱी २००१ मा अंकात , तवेच वोराऩूयच्मा अ.बा. ज्मोततऴवंांभेरनाच्मा अध्मषीम 
बाऴणात  स्ऩष्टऩणे म्शटरे आशे. वलद्याऩीठ अनुदान आमोगाने त्मारा फऱेफऱे वलसान ठयलरे आशे. लास्तवलक ऩशाता , 

ज्मोततवलससान शे अथासच्मा दृष्टीने खगोरळास्त्रारा उतचत ठयणाये  नाल आशे. ऩयंतु मूजीवीने दडऩेतगयी करून ते नाल 
परज्मोततऴावाठी लाऩयरे आशे. मा वलऴमारा लैसातनक भुराभा देण्माचा शा प्रमत्न आशे. लैसातनकांनी शा वलऴम 
वलसान ळाखेत वभावलष्ट कयण्मावाठी तीव्र वलयोध केल्माने त्मारा आता करा-ळाखेत ढकररे आशे.  

 

५१) शे ळास्त्र वलसानालय आधारयत नाशी तय लैसातनकांनी त्मावलरूद्ध ठोव बूतभका का घेतरी नाशी? 

 घेतरी ना! ऩण त्माचा ऩरयणाभ उरटाच झारा. 'दी शमूभॅतनस्ट ` मा अभेरयकन भातवकाच्मा वप्टंफय १९७५ च्मा 
अंकात 'ऑब्जेक्ळन्व टू दी अस्रॉरॉजी ` अळा ळीऴसकाचे एक तनलेदन प्रतवद्ध झारे. त्मा तनलेदनालय मुयोऩ 
अभेरयकेतल्मा नाभलंत १८६ ळास्त्रसांच्मा वशमा शोत्मा. ( वुरुलातीरा ते १९२ शोते नंतय त्मातीर ६ गऱारे ) मात 
काशी नोफेर ऩारयतोवऴक वलजेते वुध्दा शोते. शे तनलेदन डॉ. फाटस जे फोक मांनी तमाय केरे शोते. त्मात त्मांनी अवे 
म्शटरे शोते की , ग्रशताये शे ऩथृ्लीऩावून प्रचंड अंतयालय अवल्माने त्मांचे गुरुत्लाकऴसणाकद ऩरयणाभ ते ऩथृ्लीलय ऩोशोचे 
ऩमतं अगदी षीण शोतात. अळा षीण प्रबालाने भाणवाचे नळीफ घडलरे जाते अवे भानणे फयोफय नाशी. 

  मा तनलेदनालय वलख्मात खगोरळास्त्रस कारस वेगन मांनी वशी देण्माव नकाय कदरा. झारे! ज्मोततऴवभथसकांना जणू 
कारस वेगनचा ऩाकठंफाच तभऱारा. त्मांनी माचा डांगोया वऩटण्माव वुयलात केरी. वौय डाग , कॉणस्भक येकडएळन, चंुफकीम 
लादऱे, कॉस्भो फामोरॉजी लगैये बौततक गोष्टींना वऩंडी ते ब्रम्शांडी अळा तत्लसानात अध्माणत्भक ऩातऱीलय नेउन 
ऩचलून टाकरे. वाभान्म भाणवांचा वंभ्रभ त्माभुऱे अजूनच लाढरा. 

 कारस वेगनचा नकाय का? 



 तनलेदनात परज्मोततऴातीर तत्ले ल वंकल्ऩना शी तनयथसक कळी आशेत ? केलऱ बौततक ऩरयणाभाचा बाग न घेता 
त्मांचा मोग्म तो वभाचाय त्मात घेलून त्मालय का वलश्वाव ठेलू नमे अळी भांडणी त्मात नव्शती. केलऱ लैसातनक 
वांगतात म्शणून ते खये अवा काशीवा वूय त्मा तनलेदनात शोता. केलऱ माच कायणावाठी कारस वेगनचा नकाय शोता. 
शे त्माने स्ऩष्टशी केरे शोते. ऩण वभथसकांनी आऩल्मारा शला तवा अथस त्मातून काढरा.  

   तभळेर गॉकेतरन मा फं्रच ळास्त्रसाने अळा वंळोधनातून जे तनष्कऴस काढरे ते वकृत ्दळसनी जयी परज्मोततऴारा 
अनकूर लाटत अवरे तयी एकतय त्माचे वंळोधन लादग्रस्त ठयरे आशे , आणण दवुयी गोष्ट म्शणजे आज प्रचतरत 
अवरेल्मा परज्मोततऴात बवलष्म लतसलण्मावंफंधीचे जे तवद्धांत ककंला ठोकताऱे आशेत त्मांना मा तनष्कऴांचा काशीएक 
उऩमोग नाशी. दवुऱ्मा अनेक वंळोधकांनी जे वंळोधन केरे आशे त्मातून परज्मोततऴारा अनुकूर अवे तनष्कऴस 
तनघारेरे नाशीत. तयीऩण तेलढ्माभुऱे शे ळास्त्र खोटे आशे अवे स्ऩष्ट म्शणामची ततकडच्मा वंळमलादी म्शणजे 
'स्केणप्टकर` तज्सांची अजून तमायी नाशी. त्मांच्मा भते एम्ऩीरयकर वंळोधन अजूनशी चारूच ठेलरे ऩाकशजे , 

त्माच्माभुऱेच वत्म काम आशे ते कऱरे तय कऱेर , दवुया काशी भागस नाशी. 'एन्वामक्रोवऩकडमा ऑप द ऩॅयानॉभसर ` 

नालाच्मा नुकत्माच प्रतवद्ध झारेल्म ग्रंथात जॉफे्र डीन मा ज्मेष्ठ ळास्त्रसाने ऎस्रॉरॉजी मा वदयाखारी तरकशरेल्मा 
ऩरयच्छेदात शे भत व्मक्त केरे आशे. ज्मोततऴवभथसकांना शी ऩरयणस्थती वोमीस्कय अळीच आशे. 

 

५२)  जय ज्मोततऴ शे ळास्त्र नाशी तय लतसभानऩते्र ल तनमतकातरके याळीबवलष्मे का छाऩतात? 

  तो एक केलऱ रोकवप्रमतेचा बाग अवतो. केलऱ तुभची जन्भयाव एलढाच तनकऴ रालून याळी बवलष्म लतसलणे शे 
'परज्मोततऴकीम` दृष्टमा वुद्धा 'अळास्त्रीम`च अवत.ं कायण त्मात रग्नयाळी , ग्रशमोग, स्थानफर मांचा वलचाय नवतो. 
बायताची रोकवंख्मा ९६ कोटी भानरी तयी एका याळीचे वयावयी आठ कोटी रोक अवतात. भग याळी बवलष्मात 
अगदी लाट्टेर ते तरशीरं तयी ते कुणाना कुणारा अगदी अचूक रागू ऩडत अवतं. कुणाचं तयी प्रभोळन अवतं , 

कुणाचा तयी अऩघात अवतो , कुणाचा वललाश ठयत अवतो , कुणारा वौद्यात पामदा ककंला तोटा शोत अवतो. 
तनयतनयाऱमा तनमतकारीकातरं एकाच याळीचं बवलष्म अगदी लेगऱं अवतं , अगदी ऩयस्ऩय वलयोधी वुद्धा अवतं. 
लस्तुत: ऩुयोगाभी वभजणायी तनमतकातरके वुद्धा याळी बवलष्मे छाऩतात. कायण आऩण ती छाऩरी नाशीत तय खऩालय 
काम ऩरयणाभ शोईर शे त्मांना भाशीत अवते. केलऱ प्रफोधन ला तत्लतनष्ठा फाऱगून चारत नाशी. अथसकायणशी फघालं 
रागतं. याळी बवलष्म न छाऩणायी तनमतकातरके अगदी कभी. न्मूमॉकस  टाईम्व ला अन्म ऩािात्म तनमतकातरकं वुद्धा 
याळी बवलष्म छाऩतात. ऩण तवगायेटच्मा ऩाककटालय जवा ' तवगायेट ओढणे आयोग्माव अऩामकायक आशे. ` अवा 
लैधातनक इळाया तरशीरेरा अवतेा तित त्मालय तो एक कयभणुकीचा बाग आशे. अळी टीऩ अवते. ज्मोततऴी 
म्शणतात कक 'बवलष्मालय वलश्वाव ठेलणे भूखसऩणाचे आशे ` अवा छाऩीर इळाया  कंुडरीलय छाऩण्माव आभची शयकत 
नाशी. तवगायेटच्मा ऩाककटालयीर इळाया लाचून तवगायेट ओढण्माचे वोडून कदरे अळी उदाशयणे ककती वाऩडतात ? अवा 
प्ररततप्रश्न ते उऩणस्थत कयतात. तळलाम अंकात छाऩरेल्मा वलस गोष्टींळी वंऩादक वशभत अवतीरच अवेशी नव्शे. श्री. 
भाधल गडकयी मांनी ते वंऩादक अवताना याळी बवलष्म शे वदय स्लत:च आरटून ऩारटून भजकून टाकून एकदा 
चारलरे शोते अवे प्रततऩादन केरे शोते.  



 

५३) आभचा परज्मोततऴाचा अभ्माव नाशी, तयी ऩण ते ळास्त्र भ्राभक आशे शे आम्शारा कवे कऱाले ?  

  अतळणषत बाजीलाल्मा फाईरा गणणताचा ऩुस्तकी अभ्माव अवाला रागतो का ? ऩाच अतधक ऩाच फयोफय दशा शे 
वभजामरा यॅन्गरय व्शाले रागते का ? तळतालरुन बाताची ऩयीषा घ्मामरा काम फल्रलाचामस व्शामरा रागते ? 

वलसवाधायण तकस फुद्धी जागतृ ठेलरी तयी मा ळास्त्राचा भ्राभकऩणा वभजू ळकतो. प्रमोगतळरता अवेर तय उत्तभच.  

       मा फाफत ज्मोततऴ वलसान भडंऱातरा एक ककस्वा वांगतो. एका ज्मेष्ठ ज्मोततऴप्रेभी व्मक्तीने एक कंुडरी 
आणरी. स्ऩष्टग्रश , बालचतरत मा वूक्ष्भ फाफींवश ती पऱमालय भांडरी. 'मा व्मक्तीरा भी ओऱखतो , तवेच कंुडरीच्मा 
खयेऩणाफाफत ळंका नको. ` अवे वांतगतरे. मा जातकाचा वाभाणजक , आतथसक, फोाैवद्धक दजास काम अवेर ? अवा प्रश्न 
वलचायरा. प्रत्मेकाने वलश्लेऴण करून शा आरेऩाकलारा अवेर , तळऩाई अवेर , कायकून अवेर अळा प्रकायचे काशीतयी 
वांतगतरे. कायण कंुडरीत कुठराशी ग्रश स्लगशृी , उच्चीचा नव्शता. नलऩंचभ मोग नव्शता. अततवाभान्म अळी कंुडरी 
शोती. ऩण लस्तुणस्थती म्शणजे  ती व्मक्ती रयटामडस उच्चऩदस्थ , वाभाणजक कामासत ऩुढाकाय घेणायी , दोन्शी भुरे 
अभेरयकेत वुणस्थतीत. फंगरा, गाडी, नोकयचाकय, भानवन्भान राबरेरी अळी शोती. भग आता लस्तुणस्थतीचा अन्लमाथस 
ग्रशमोगाळी रालण्माचे प्रकाय वुरू झारे. बाकीत तय वोडाच. ऩण वाधा लतसभान काऱ वुद्धा जय वांगता मेत नाशी तय 
जातकाचे बवलष्म काम डंफरं वांगणाय ? जन्भकंुडरी शी जन्भाच्मा लेऱच्मा ग्रशणस्थतीलय जय आधारयत अवेर तय 
'लतसभान काऱ` शे त्मालेऱच्मा  वंदबासने बवलष्मच अवतं. त्माच तकासने बूतकाऱ शा वुद्धा तऩावता मेईर अवा ताऱा 
ठयतो. 

तुम्शी वुद्धा ज्मोततऴांच्मा भदतीने  माफाफत एक ब्राईंड टेस्ट करून ऩाशू ळकता. प्रश्न जोडमा राला. अ गटात १५ 
प्रकायचे ऩेळे- डॉक्टय , लकीर, इंणजतनअय, तळषक, कराकाय, याजकायणी लगैये लगैये. डॉक्टय म्शणजे लैद ूऩावून ते वजसन 
ऩमतं जो औऴध देतो तो. तळषक म्शणजे प्राथतभक , भाध्मतभक, प्राध्माऩक, अगदी खाजगी तळकलणी घेणायावुद्धा ,  

इतका वाधा तनकऴ. फ गटात ३० कंुडल्मा त्माऩैकी ऩंधया त्मा अ गटातीर वंफंतधत व्मवकं्तच्माच आणण ऩंधया मा 
केलऱ अततरयक्त. वलस डाटा अणस्तत्लात अवरेल्मा व्मवकं्तचाच ल खया. ज्मोततऴांच्माच वंग्रशातीर डाटा घ्मा. ल तुम्शीच 
प्रमोग कया. ८० टक्के जोडमा जभल्मा ऩाकशजेत. २० टक्के टॉरयन्व. फघा ज्मोततऴी कुणी अळा प्रमोगांना तमाय 
शोतात का?  

  कंुडरीलरुन स्त्री का ऩुरुऴ ? णजलंांत का भतृ ? वललाकशत का अवललाकशत ? मा वाध्मा लतसभान काऱातल्मा गोष्टी वुद्धा 
जय वांगता मेत नाशीत तय ते ळास्त्र बवलष्म काम वांगणाय ? लतसभानाच्माच भमासदा अवणाये शे ळास्त्र बवलष्मात 
घडणाऱ्मा घटना वांगते शे आऩल्मा तकस फुद्धीरा ऩटते का? 

 

५४)  याजकायणी तवनेनट व्मालवातमक शे लेऱोलेऱी ज्मोततऴाचा वल्रा घेतातच की? 



    याजकायण, तवनेनाटम, व्मलवाम-धंदा मा वलस प्रकायात अतनणितता , चढ-उताय शे नेशभीच अवतात. याजकायणात 
प्रततस्ऩध्मासचे लचसस्ल , ऩषतनष्ठा, तुभच्मा भागे अवणाये ऩाठफऱ , फंडखोयी, भंत्रीभंडऱात लणॉ रागण्मावाठी केरेरे प्रमत्न , 

स्लकीमांची नायाजी, गटफाजी अवे ककतीतयी घटक शे तुभच्मा कतसफगायीलय ऩरयणाभ कयणाये अवतात. तवनेषेत्रात वुद्धा 
रोकवप्रमता, ग्रॅभय, वंधीची उऩरब्धतता शे घटक अतनलामस अवतात. एखादा तचत्रऩट वऩाटून आऩटतो तय एखादा 
गल्राबरू तचत्रऩट वुद्धा फाजी भारून जातो. यात्रीतून एखादा स्टाय फनतो तय एखादा गुणलत्ता अवूनशी फाजूरा पेकरा 
जातो. व्मलवामात वुद्धा कधी तुम्शारा अचानक वंधी उऩरब्ध शोलून तुम्शी टॉऩरा जाता तय कधी तुभची चूक 
नवतानाशी गाऱात जाता. अळा गोष्टी भनारा अणस्थयता तनभासण कयतात. बवलष्म शे असात अवल्माने कुठराशी 
अंदाज मेत नाशी. भग कदरावा तभऱण्मावाठी ऩाशू मा ग्रशांची वाथ काम म्शणते ? अवे कयत ज्मोततऴारा जलऱ केरे 
जात.े प्रोडमूवय तय तचवत्रकयणाच्मा भुशूतासऩावून ते तचत्रऩटाचे नांल 'अ` ने वुरूलात अवणाये अवाले की 'क` ने इथऩमतं 
ज्मोततऴाचा वल्रा घेतो. काशी ऩंतप्रधान ला याष्डऩती वुद्धा भुशूतासलय ळऩथवलधी , भंवत्रभंडऱवलस्ताय, लास्तुप्रलेळ कयतात. 
तळलाजी भशायाज जय भुशूतासलय रढाई कयत फवरे अवते तय छत्रऩती झारेच नवते.  

 

५५) रोकांना अनुबल मेतो म्शणूनच शे ळास्त्र कटकरे ना? नाशीतय ते एक तनरूऩमोगी ळास्त्र म्शणून पेकरे गेरे नवते 
का? 

    वंबाव्मताळास्त्र म्शणजे वामन्व ऑप प्रॉफेवफतरटी. माचा भोठा उऩमोग बाककते लतसलणाऱ्मांना शोतो. माचे तनत्म 
ऩरयचमातरे उदाशयण म्शणजे भुरगा शोईर की भुरगी शोईर माचे बाकीत. ते बाकीत ऩन्नाव टक्के फयोफय मेणायच 
अवत,े ऩण वाभान्म रोक भात्र बाकीत फयोफय ठयल्माचे श्रमे ज्मोततऴारा देतात. अवे वंबलनीमतेचे ककतीतयी अनुबल 
तुभच्मा दैनंकदन जीलनात मेत अवतात. उदा. तुम्शी एखाद्याची आठलण काढामरा आणण ती व्मक्ती तुम्शारा बेटामरा 
ककंला पोन मामरा , तुम्शी एखादे गाणे गुणगुणामरा आणण नेभके तेच गाणे येकडओलय रागामरा. एखाद्या घटनेची 
बीती व्मक्त कयामरा ल ती घटना घडामरा एकच लेऱ मेते. ऩण शीच वंबलनीमता जय ज्मोततऴाकडून व्मक्त झारी 
आणण त्माप्रभाणे घटना घडरी तय भात्र ते प्रत्मंतय ला प्रतचती. मा वंबलतनमतेवलऴमी दीड शजाय लऴांऩूलॉ बट्ट 
नायामण तरणखत 'लेणीवंशाय` नाटकात दमुोधनाच्मा तंडी एक लाक्म घातरे आशे. ते म्शणजे-  

           ग्रशाणां चरयतं स्लप्नो तनतभत्तान्मुऩमातचतभ ्।  

          परणन्त काकतारीमं तेभ्म: प्रासा न वफभ्मतत ।।  

अथस :- ग्रशांच्मा गती, स्लप्न, ळकुन, नलव शे काकतारीम न्मामाने पऱतात. ळशाणे रोक त्मांना घाफयत नाशीत.   

  बवलष्मात काम लाढून ठेलरेरे आशे ते जाणून घेण्माची उत्कंठा प्रत्मेकाराच अवते. ती उत्कंठा बागलणाया कुणीशी 
भाणूव कदवरा की रोक त्माच्माभागे रागतात. वभजा , तुम्शारा शस्तयेऴांतरे काशीशी कऱत नाशी , तयी ऩण तवा आल 
आणून ल थोडी शुऴायी लाऩरून तुम्शी जया थाऩा भायामरा वुरुलात कया. रगेच तुभच्मा ऩरयचमातरे रोक , भुरं, भुरी 
वुद्धा शात ऩुढे कयतीर , माचा अनुबल घेऊन ऩशा! तुम्शारा ज्मोततऴातरे थोडेपाय कऱते एलढा वुगाला रागामचाच 
अलकाळ की तुभच्मा आप्त ऩरयलायातरे रोक तुम्शारा आऩरे बवलष्म वांगामचा आग्रश धयतात की नाशी ते ऩशा. एलढे 



रांफ कळारा, ऩेऩयात मेणा मा याळी-बवलष्माचा तुभचा स्लत:चा काम अनुबल आशे त्माचा वलचाय कया. त्मा बवलष्मात 
काशी अथस नवतो शे ठाऊक अवूनशी तुम्शी अधूनभधून का शोईना ऩण तुभच्मा याळीचे बवलष्म लाचताच ना! 
"याळीचि" चा प्रमोग ऩाशून आरेल्मा प्रेषकांना त्मांचे भत वलचाया , कयभणूक बयऩूय झारी , याळींची लणसने काशी 
ऩटरी, काशी नाशीत अवेशी म्शणतीर, तयीऩण प्रमोगाची रोकवप्रमता काशी कभी व्शामची नाशी! 

शे ळास्त्र जय भ्राभक अवेर तय त्माचे अनुबल रोकांना कवे मेतात ? मा ळंकेचे उत्तय अवे आशे की , नयफऱी देणे , 

चेटूक, जायणभायण, बानाभती, बूत काढणे , जट मेणे , ळुब-अळुब ळकुन , गणऩती दधू प्मारा अळा ककतीतयी लेडगऱ 
अंधश्रद्धांांचे अनुबल रोकांना मेत अवतात म्शणून तय त्मा आजलय कटकून याकशरेल्मा आशेत. परज्मोततऴाचेशी अवेच 
अनुबल रोकांना मेत अवतात , ऩण त्मा अनुबलांच्माभुऱे शे खये ळास्त्र आशे अवे तवद्ध शोत नाशी.  लस्तुणस्थतीचा 
अंदाज घेऊन ळक्मतेच्मा आधाये लतसलरेरी 'बाककते` लेगऱी ल परज्मोततऴाच्मा आधायाने लतसलरेरी बाककते लेगऱी , 

ऩण दोन्शींची गल्रत रोक कयतात. बाककते खयी ठयरी तयी त्माभागचा कामसकायणबाल न तऩावताच खयी ठयरेरी 
बाककते जणू काशी ज्मोततऴाचा लस्तुतनष्ठ ऩुयाला म्शणून गणरे जाते. आता शे बाकीत ऩशा :- ' तुभच्मा भुरारा 
रलकयच नोकयी रागेर ल ती मंत्राळी वंफंधीत अवेर. ` आता कुठेशी नोकयी रागरी तयी मा मंत्रमुगात मंत्राळी प्रत्मष 
ला अप्रत्मष वंफंध मेतोच. खऱ्मा ठयरेल्मा बाककतांची मादी जळी देता मेते तळी खोटमा ठयरेल्मा बाककतांची मादी 
ऩण देता मेत.े चुकरेरी बाककते रोक वलवरून जातात ऩण खयी झारेरी बाककते भात्र ऩक्की रषात ठेलतात. अळा 
अनेक  कायणांभुऱे परज्मोततऴारा एक पवली प्रततष्ठा राबते.  

 

   जे का यंजरे गांजरे ...! 

    वतत प्रततकूर ऩरयणस्थतीळी झगडता झगडता भेटाकुटीव आरेल्मा भाणवारा कुणीतयी धीय देणाया भाणूव शला 
अवतो. ज्मोततऴी ती गयज बागलतो. अभुक अतनष्ट ग्रशाची दळा दोन भकशन्मांनी वंऩून तभुक ळुब ग्रशाची दळा वुरू 
शोईर, अवे काशीतयी ज्मोततऴाच्मा तंडून ऐकरे म्शणजे त्मा वफचाऱ्मारा शुरूऩ मेतो. ज्मोततऴी त्मारा काशी तयी दैली 
उऩाम कयामरा वुचलतो, त्माचा तयी तनदान उऩमोग शोईर अळी आळा त्मारा लाटते.  

      भाणवाच्मा स्लबालाची एक गंभत आशे. देल नलवारा ऩालरा तय ती देलाची कृऩा , नाशी ऩालरा तय आऩरेच 
नळीफ लाईट, अवे स्लत:चे वभाधान भाणूव वशज करून घेतो. ज्मोततऴाचे तवेच अवते. एखादे चांगरे बाकीत फयोफय 
ठयरे की ती ज्मोततऴळास्त्राची ककभमा , खोटे ठयरे तय तुभचे नळीफच पुटके! चुकरेरी दशालीव बाककते कुणारा 
आठलामची नाशीत, ऩण एक फयोफय ठयरेरे बाकीत भात्र रोकांच्मा रषात ऩक्के यशाते , आणण त्माची तंडोतंडी प्रतवद्धी 
शोत जाते. चुकरा तय ज्मोततऴी चुकरा कायण तो भाणूव आशे त्माच्मा सानारा भमासदा आशेत ऩण फयोफय आरं तय 
परज्मोततऴ फयोफय आरं शी भानतवकता ज्मोततऴांनीच रूजवलरी आशे. 

      पराण्मा थोय भाणवाने आऩल्मा भतृ्मूचा कदलव कंुडरीलरून आधीच लतसलून ठेलरा शोता , आणण फयोफय त्माच 
कदलळी त्मारा भतृ्मू आरा , अवे ककस्वे अनेकदा ऐकामरा तभऱतात. ज्मारा आऩल्मा भयणाचा कदलव ककंला लेऱ 
आधीच अचूक कऱरी तो भाणूव थोय , अळी वभजूत प्रचतरत आशे. ते ककस्वे खये अवतीर तय त्माचा अथस अवा 



शोतो की कंुडरीलरून भतृ्मूची तायीख फयोफय वांगता मेते. तवे अवेर तय भेरेल्मा भाणवांच्मा ऩाच-दशा कंुडल्मा 
ज्मोततऴारा कदल्मा तय तनदान एका तयी कंाुडरीलरून त्मा भाणवाच्मा भतृ्मूची तायीख फयोफय वांगता मामरा 
ऩाकशजे, ऩण तवे शोत नाशी. शा ततढा टाकल्मालय ज्मोततऴी कफूर कयतात की कंुडरीलरून भतृ्मू अचूकऩणे लतसलता 
मेत नाशी , ऩण भतृ्मूची ळक्मता भात्र लतसलता मेते! 'ळक्मता` मा ळब्दाच्मा प्रांतात एकदा तळयल्मालय भूऱ प्रश्नारा 
अनेक पाटे पुटतात , आणण त्मात उत्तय शयलून जाते. वांगामचा भुद्दा शा की , भतृ्मूची अचूक बाककते कंुडरीलरून 
लतसलल्माच्मा कथा कणोऩकणॉ पैरालत जातात , ऩण त्मांची ळशातनळा कयणे दयुाऩास्त अवते. रोकांना भात्र लाटत 
यशाते की ज्मोततऴ ककती भशान ळास्त्र आशे! थोडक्मात वंबलतनमतेनुवाय खयी ठयरेरी बाककते आणण जातकारा 
तभऱारेरे भानतवक वभाधान ला आधाय माराच तो 'अनुबल` म्शणतो. 

 

 

 

५६) परज्मोततऴाचा भानतवक आधाय म्शणून लाऩय शोत अवेर तय त्मात लाईट काम? 

 केलऱ तळी ऩरयणस्थती नाशीमे. वुखावुखी ज्मोततऴाकडे जाणाऱ्मा भाणवांचे प्रभाण पायच कभी. काशी ज्मोततऴी 
रोकांच्मा अगततकतेचा पामदा घेतात. प्रथभ भानतवक खच्चीकयण करून , बीती तनभासण करून त्मानंतय ग्रशळांती , 

जऩजाप्म, नायामण नागफऱी वायखे वलधी वांगून दणषणा घ्मामची ल भानतवक वभाधान ला आधाय द्यामचा. शा कुठरा 
आधाय? ग्रशांचे खडे घातल्माने अतनष्ट ग्रशांच्मा प्रबाल रशयी थोऩलल्मा जातात अवा वभज ऩवयलून धंदा कयणाये शी 
ज्मोततऴी बयऩूय आशेत. फोरका ऩत्थयलारे ऩटलधसन शे त्माचे उत्तभ उदाशयण आशे. वलधीऩूलसक ऩूजा करून श्रदे्धने 
तोडगे केल्माव  पामदा शोतो. वभजा नाशी झारा तय तुभची श्रद्धा कभी ऩडरी ककंला तुभच्मा कडून वलधी ऩाऱरे गेरे 
नवतीर शी ऩऱलाट आशेच. वललाश जुऱलताना ऩवत्रका फघताना वुद्धा आमुष्मातरा भशत्लाचा तनणसम शा ज्मोततऴांलय 
वोऩलरा जातो. गुणभेरन , भंगऱ, एकनाड मा वायख्मा गोष्टींना बीतीऩोटी भशत्ल कदरे जाते. वलऴाची ऩरयषा कळारा 
घ्मा? लैलाकशक जीलनात घडणाऱ्मा फऱ्मा लाईट गोष्टींचा वंफंध भंगऱाळी ऩवत्रकेळी जोडरा जातो. लैधव्माचा मोग आशे , 

आश्लेऴा नषत्र वावूव लाईट आशे , कुटंूफातीर जेष्ठ व्मक्तीरा धोका आशे. लगैये बीती घारून व्मालशायीक दृष्टमा वुमोग्म 
अळी स्थऱं वुद्धा नाकायरी जातात. व्मालवातमक , वट्टेफाज, याजकायणी शे रोक परज्मोततऴाचा आधाय घेताना 
कदवतात कायण त्मांच्मा जीलनात चढ-उताय वतत अवतात. णजथे अतनणितता आशे त्मा कठकाणी भाणवारा 
आधायाची गयज तनभासण शोते. वध्माच्मा धकाधकीच्मा जीलनात अनेक वललंचना अवतात त्मालेऱी यंजल्मा गांजल्मांचा 
आधाय म्शणून परज्मोततऴाकडे फतघतरे जाते. भग काशी रोक वलचायतात जय परज्मोततऴाचा भानतवक आधाय 
म्शणून लाऩय शोत अवेर तय त्मात लाईट काम ? दारू, गांजा, अपू माभुऱे भाणूव आऩरी द:ुखं काशी काऱ का शोईना 
वलवयतो म्शणून त्माने व्मवनात फुडून जाणे शा काम त्मांच्मा द:ुखालयचा ईराज झारा का ? आभच्मा ऩरयचमात एक 
गशृस्थ आशेत. त्मांना एका ज्मोततऴाने भतृ्मूचे बाकीत वांगून शादयलून टाकरे. त्मानंतय त्मांनी अनेक ज्मोततऴांकडे 
शा पीडफॅक घेलून चकया टाकल्मा. वलांचे णखवे बयरे. काशींनी त्मांना चायवशा भकशने काशींनी लऴस दोनलऴस भुदतलाढ 
कदरी. अत्मंत भानतवक तणालात त्मांनी काशी लऴस काढरी. त्मातीर पोरऩणा आम्शी वभजालून द्यामचा प्रमत्न केरा. 



ऩण त्मावाठी वुद्धा काशी लऴस जाली रागरी. वात आठ लऴस उरटून गेरी तयी त्मांना काशी झारे नाशी. भग भागे 
लऱून ऩशाताना आता त्मांना लाटतं उगीच आऩण शा काऱ तणालात घारलरा. भनुष्म अभय थोडाच आशे? 

उठवूट ज्मोततऴाकडे जाउ नमे अवे काशी जेष्ठ ज्मोततऴांनीच वांतगतरे आशे. कभकुलत भनारा वतत आधायाची गयज 
रागत अवते. 'फुडत्मारा काडीचा आधाय ` मा म्शणीतच एक प्रश्न रऩरेरा आशे. फुडणाऱ्मा भाणवारा आधायावाठी 
काडी ऩुयेर का? भाणवाचं भन कभकुलत झारं की त्मारा कळाचाशी आधाय ऩुयतो. फकशणाफाईंच्मा 'भन लढाम लढाम` 

कवलतेत भनाच वुंदय लणसन आशे. भनारा ताककस क , फुिीप्राभाण्म कवोटमा रालता मेत नाशी. भन खंफीय कयण्मावाठी 
आलश्मक अळी उऩाममोजना केरी तय वतत उठवूट ज्मोततऴाचा आधाय रागण्माची भानतवकता तनभासण शोणाय नाशी. 
रशान भूर वुद्धा स्लत:च्मा ऩामालय उबे यशाण्मावाठी आलश्मक तेलढाच आईचा आधाय घेतं. नंतय आईचा शात 
वोडूनच चारामरा तळकतं ना ? खाचखऱग्माच्मा यस्त्मालय , अलघड कठकाणी तगमासयोशक वुद्धा काठीचा , दोयाचा आधाय 
घेतातच ना! ऩण तो तेलढमाऩुयताच. आधाय घ्माला रागणं शी गोष्ट स्लाबावलक आशे. ऩण शा आधाय वललेकऩूणस 
अवाला. 

 

५७) भग ज्मोततऴाकडे जाणामास. भाणवारा तुम्शी काम ऩमासम द्यार? 

परज्मोततऴाकडे मेणाये रोक वलवलध प्रकायचे अवतात. कुणी शताळ शोलून मेतो. कुणी भागसदळसनावाठी मेतो. कुणी 
उत्वुकतेऩोटी मेतो. बवलष्मात काम शोण्माची ळक्मता आशे मा एकाच प्रश्नाचे उत्तयाबोलती वलस जण मेलून ठेऩतात. 
नैयाश्माऩोटी आरेल्मा रोकांना भन ल भनाचे आजाय मावलऴमी मोग्म भाशीती कदरी गेरी ऩाकशजे. तचंता , नैयाश्म शे 
भनाचे आजाय आशेत. भानवोऩचाय तसांचा वल्रा ल भानवोऩचायालयीर मोग्म औऴधांनी ते फये शोतात. तळलाम 
कौणन्वतरंग वेन्टवस शे ऩण तुभच्मा वभस्मा वभजालून घेलून त्मालय कामदेळीय ल व्मालशारयक उऩाममोजना 
वुचलतात. वलांचे वलस प्रश्न वुटतीरच अवं नाशी. लैसातनक दृवष्टकोणाचा अलरंांफ केरा तय तकस फुद्धी , वललेक ल 
आत्भतनयीषण मांच्मा वशामाने आऩरे  काशी प्रश्न वुटू ळकतात. अतनणितता शी वलांवाठी आशे. ती ऩचलामरा 
तळकरं ऩाकशजे. जी गोष्ट आऩल्मा शातात नाशी त्मा ऩेषा जी गोष्ट आऩल्मा शातात आशे ततचा वलचाय केरा ऩाकशजे. 
प्रमत्न शी आऩल्मा शातातरी फाफ आशे. अऩमळ शी मळाची ऩामयी आशे.  

वद्यणस्थतीत  वललाश जुऱलण्माची ऩद्धत शी वदोऴ आशे. एकभेकाचे व्मवक्तभत्लाचा अंदाज न घेता केलऱ ऩवत्रकेचा 
आधाय घेणे शे तकस ळुद्ध नाशी. वललाशाचे फाफतीत कंुडल्मांलरून तनणसम घेण्माच्मा ऐलजी जय ऩरयचमोत्तय वललाश शी 
वंकल्ऩना णस्लकायरी तय एकभेकारा ऩूयक अवे व्मवक्तभत्ल जुऱून वललाश मळस्ली शोण्माची ळक्मता अतधक लाढेर. 
वध्मा काशी वाभाणजक वंस्था अवे लधूलय वूचक कंदे्र चारलतात. भेऱाले आमोणजत कयतात. ऩुण्मात 'तभऱून वाऱ्मा 
जणीं` ची वाथ वाथ शी एक अळीच वंस्था आशे. मळस्ली लैलाकशक जीलनावाठी तडजोड शी फाफ अत्मंत आलश्मक 
आशे. बवलष्मावलऴमी उत्वुकता अवणे स्लाबावलक अवरे तयी त्मावाठी परज्मोततऴाचा आधाय घेलून त्मालय तनणसम 
घेणे शे वंमुवक्तक नाशी. परज्मोततऴाकडे लऱण्माचे भूऱ कायण तऩावून ऩाकशरे तय आऩल्मारा अदृष्टाची बीती ल 
असातावलऴमी लाटणाये गूढ शेच आशे. त्मारा व्मलशायोऩमोगी अवे ऩमासम कदरे तय नक्कीच शा ओढा कभी शोईर.  



रशानऩणाऩावून भनालय झारेल्मा वंस्कायांचे जोखड पेकून देणे अलघड अवते. ज्मोततऴांची बाककते खयी ठयल्माच्मा 
गोष्टी नेशभी कानालय ऩडत अवतात. दोन-अडीच शजाय लऴांच्मा मा ऩुयाण्मा ळास्त्रारा एकदभ फोगव कवे म्शणाले 
अळी धास्ती लाटते. ऩण जुना धोऩटभागस वोडून नव्मा लाटेने जामरा जे धैमस रागते ते वुतळणषत रोकांनी दाखलाले , 

कायण त्मात वभाजाचे कशत आशे अवे आम्शारा लाटते. 

 

५८) दोन तज्स डॉक्टयांची तयी कुठे एकवायखी भते अवतात भग दोन ज्मोततऴांची बाककते वायखीच अवरी ऩाकशजेत 
अवा आग्रश का? 

 भूऱातच ज्मोततऴी ल डॉक्टय मांची तुरनाच चुकीची आशे. योग्मालय औऴध , उऩाम मोजना कयताना अनेक तऩावण्मा 
ल आलश्मक ती वालधतगयी फाऱगाली रागते. कायण शा एखाद्या व्मवक्तच्मा जीलाचा प्रश्न आशे. ज्मोततऴाचे बाकीत 
चुकरे म्शणून काशी कोणाचा जील जात नाशी. लैद्यकीम षेत्रात जी प्रगती झारी आशे त्माभुऱे भाणवाचे वयावयी 
आमुभासन लाढरे आशे शे वत्म नाकायता मेत नाशी. भधुभेश , रृदमवलकाय, ककस योग मा वायख्मा योगांलय अत्माधुतनक 
तऩावण्मांलरुन योगतनदानात एकभत शोण्मात अडचण मेत नाशी. त्मालयीर उऩाममोजनांच्मा फाफत कदातचत भत 
तबन्नता अवू ळकते. वलसच योगांलय याभफाण ईराज झारे अवते तय भनुष्म अभय झारा अवता. तज्स डॉक्टयांचे 
ऩॅनेर नेभून त्मांना योगतनणिती वाठी भधुभेश , ककस योगी, भंदजू्लय, रृदमवलकाय, अल्वय लगैये तनणित आजायाचे तबन्न 
रुग्ण तऩावणी वाठी कदरे तय आधुतनक तऩावण्मांच्मा वशामाने योगतनदान नक्की कयता मेते. तवे ज्मोततऴांचे ऩॅनेर 
तमाय आशे का ? लैद्यकळास्त्रात वंळोधन ल वलकाव वतत चारू अवतो तवे ज्मोततऴळास्त्रात आशे का ? अशो, 
ज्मोततऴवभथसकच अवे म्शणतात की, शे दैली ळास्त्र अवल्माने मारा आधुतनक वलसानाचे तनकऴ रागू शोत नाशीत. भग 
तुम्शीच वांगा कळी तुरना कयामची?  

 

५९)  वलसान तयी कुठे ऩरयऩूणस आशे? भग ज्मोततऴळास्त्र तयी कवे ऩरयऩूणस अवेर?  

  ज्मोततऴळास्त्र ऩरयऩूणस अवाले अवे आभचे म्शणणे नाशी. ऩण ककभान अऩूणस अवण्माची तयी ऩात्रता त्मात आशे का? 

भूऱात वलसानाची ऩरयऩूणसता ला अऩूणसता माचा वंफंध ज्मोततऴळास्त्राळी जोडणे शाच एक कांगाला आशे. अशो जी गोष्ट 
ळास्त्राच्मा तनकऴांलय उबीच याशू ळकत नाशी ततची तुरना तुम्शी वलसानाळी कयता कळारा ? ज्मोततऴाच्मा भमासदा 
भान्म करुनवुद्धा त्मा भमासदेऩमतं तयी आम्शी अभूक गोष्टी वांगू ळकतो अवे म्शणण्मात वुद्धा एकलाक्मता नाशी. 
आम्शी मावलऴमी प्रमोग केरे आशेत. एका गशृस्थाच्मा भुराने  तरुणलमात अभेरयकेत आत्भशत्मा केरी. आम्शी त्माची 
प्रतथतमळ ज्मोततऴाने फनवलरेरी कंुडरी एका ठाण्माच्मा ज्मोततऴारा त्माच्मा भागणीलरुन ऩाठवलरी. त्मावोफत 
जन्भलेऱ, जन्भस्थऱ ल जन्भतायीख शी ऩाठवलरी. आम्शी वगऱी भाकशती खयी कदरी ल पक्त भतृ्मू शा कवा ल १९८० 
ते १९९० मा काऱात कुठल्मा लऴॉ झारा अवेर एलढेच वलचायरे. त्मारा ज्मोततऴाने तमाय केरेरी कंुडरी ऩाठवलरी. 
ती कंुडरीवुद्धा चुकीची तनघारी. त्माने ती स्लत: तऩावून नलीन फनवलरी ल त्मालरुन एक लऴस कदरे ते भतृ्मू लऴासच्मा 



जलऱऩाववुद्धा नव्शते. वदय आलाशन शे धनुधासयी भे २००० चा अंक मा ज्मोततऴांच्मा व्मावऩीठालयच भांडरे गेरे शोते. 
आता कुणी म्शणेर की एखादा ज्मोततऴी चुकरा म्शणून काम ळास्त्र चुकीचे का? 

  आऩल्मा वोमीप्रभाणे कधी ज्मोततऴारा कधी आधुतनक वलसानाच्मा ऩंक्तीत आणून फवलामचे तय अडचण आरी की 
दैली ळास्त्र म्शणून भोकऱे व्शामचे. शा दटुप्ऩीऩणा जनतेरा इतके कदलव खेऱलतो आशे. वलसान शे तचककत्वेरा वतत 
खुरे अवत.े ते व्मक्तीवाऩेष नवते. अभुकएक गोष्ट प्रभाण अवे प्राभाण्म त्मात अणजफात नवते. त्मात तनष्कऴांना 
ऩुष्टी तभऱाल्मालय फदरशी शोत अवतो. वलस प्रश्नांची उत्तये वलसानाच्मा चौकटीत फंद नवतात. तवे अवते तय तय 
लैसातनक प्रगती झारीच नवती. काशी प्रश्नांची उत्तये तभऱताना काशी नले प्रश्न तनभासण शोतच अवतात. वलसान म्शणजे 
अंततभ वत्म अवा वलसानाचा कधीशी दाला नव्शता ल नाशी. 

 

६०) परज्मोततऴ शे वलसान नवेना का ऩण उऩमुक्त तय आशे? 

 

त्माची उऩमुक्तता कोणाव ल कळी मालय ते अलरंफून आशे. दारुच्मा आशायी गेरेल्मा भाणवारा दारु शी त्माच्मावाठी 
उऩमुक्तच नव्शे तय उऩकायकशी लाटत अवते! 

प्रथभ, ते उऩमुक्त का नाशी , इतकेच नव्शे तय ते उऩद्रलकायक का आशे ते ऩाशू. एक वश्रद्ध गशृस्थ ज्मोततऴाकडे कधीशी 
जात नवत. त्माचे कायण वांगताना ते म्शणारे , ''शात दाखलून अलरषण का करून घ्मामचे ?`` माचा अथस अवा की 
बवलष्मात घडणाय अवरेल्मा प्रततकूर घटना आधी कऱून घेउन उगीच भन:स्ताऩ कळारा करून घ्मामचा ? जे शोणाय 
आशे ते अटऱ आशे शे जय खये अवेर तय ते आधी कऱण्माने काम पामदा ? नवत्मा वललंचनेरा आऩण शोउन का 
आभंत्रण द्यामचे ? 

मालय ज्मोततऴीरोक जो मुवक्तलाद नेशभी कयतात तो अवा. चिीलादऱ टाऱता मेत नाशी म्शणून लेधळाऱेने ते लतसलूच 
नमे का ? ऩुढे मेणाय अवरेल्मा प्रततकूर ऩरयणस्थतीची आधी कल्ऩना आरी तय भाणूव त्मा ऩरयणस्थतीरा वाभोये 
जाण्मावाठी प्रमत्नांची तळकस्त करू ळकतो. प्रततकूर ऩरयणस्थतीची तीव्रता कभी व्शाली मावाठी व्मलशायी ककंला दैली 
उऩाम मोजू ळकतो. उन्शाऱा आशे कडकडीत उन थोऩलणे काशी आऩल्मा शातात नाशी ऩण चऩरा घारणं , टोऩी घारणं, 

छत्री घेणं शे तय आऩल्मा शातात आशे ना! त्माभुऱे उन्शाचे चटके तय फवत नाशीत ना. 

मा मुवक्तलादात शे गशृीत धयण्मात आरे आशे की ज्मोततष्मांना आगाभी घटनांची कल्ऩना आधी तनणितऩणे मेउ 
ळकत.े आणखीशी एक गोष्ट नकऱत गशृीत धयरी आशे ती म्शणजे जे शोणाय आशे ते ऩूणसऩणे अटऱ नाशी. त्मात 
भाणवाच्मा प्रमत्नाने थोडापाय पेयफदर शोउ ळकतो. शी दोन्शी गशृीतकृत्मे लादग्रस्त आशेत.  चिी लादऱाचे उदाशयण 
इथे गैयरागू आशे. लेधळाऱेने चिीलादऱ लतसलल्माभुऱे ते टाऱता आरे नाशी तयी त्माची वत्मता तऩावता मेते. 
उऩग्रशािाये त्माचे तचत्रण फघता मेते. चिीलादऱांचे अंदाज तऩावता मेतात कायण त्मांचा वंख्मात्भक अभ्माव 
उऩरब्ध अवतो. ऩयंतु ज्मोततऴांच्मा बाााककतांफाफत अवा अभ्माव केरा जात नाशी. परज्मोततऴाचे अतनष्ट बाककत 



मोगामोगाने खये ठयरे तय 'फघा! वांतगतरे शोते. ऩण ऐकरे नाशी.` अवे म्शणता मेते. खोटे ठयरे तय 'मोग्म ते उऩाम, 

तोडगे केरे म्शणून अरयष्ट टऱरे`  अवेशी म्शणण्माची वोम आशे.  

प्रततकूर ऩरयणस्थतीने शैयाण झारेरा भाणूव ज्मोततष्मांचा वल्रा घेण्मावाठी ऩैवे खचस कयीत अवतो. चांगल्मा गोष्टी 
घडणाय अवल्माचे बाकीत वांगून ज्मोततऴी त्मारा कदरावा ल आधाय देउ ळकतो , ककंला आताचे लाईट कदलव रलकयच 
वंऩणाय आशेत अळी भनारा उबायी देउ ळकतो शे जयी खये अवरे तयी त्मावाठी त्मा वफचाााऱ्माचा आधीच शरका 
झारेरा णखवा आणखी शरका शोत अवतो. बयल्मा गाडीरा वुऩाचे काम ओझे ? मा वलचायाने दैली उऩाम कयण्मावाठी 
प्रवंगी भाणूव कजसवुद्धा काढतो. परज्मोततऴ शे जय खयोखयीच वलश्ववनीम ळास्त्र अवते तय शा खचस कायणी रागरा 
अवे म्शणता आरे अवते. ऩण तळी लस्तुणस्थती नाशी, आणण शेच तय आम्शारा ऩुढे वांगामचे आशे.  

ऩवत्रका ऩशाण्माच्मा प्रथेभुऱे रग्ने जुऱलण्मात मेणाऱ्मा अडचणीत आणखीच बय ऩडते. ऩवत्रका जुऱून केरेरे वललाश 
वुखाचे ठयतात अवे जय शभखावऩणे तवद्ध झारे अवते तय शी अडचण वोवामराशी शयकत नाशी अवे म्शणता आरे 
अवत.े ऩण लस्तुणस्थती तळी नाशी शे वलांना भाशीत आशे. 

आता उऩमुक्ततेफद्दर वलचाय करू. कंुडरीलरून भाणवाचा नैवतगसक कर कोणत्मा गोष्टीकडे आशे ते कऱते अवे 
ज्मोततऴी म्शणतात. तवे खयोखयीच कऱत अवेर तय ती पाय चांगरी गोष्ट आशे. ऩाळात्म देळात मा अंगाने खूऩ 
वंळोधन झारेरे आशे. त्माचे तनष्कऴस परज्मोततऴारा फशुतांळी प्रततकूर अवेच तनघारेरे आशेत. म्शणजे त्माची 
उऩमुक्ततावुद्धा लादातीतऩणे तवद्ध झारेरी नाशी. आता ते भनोयंजन म्शणून उऩमुक्त आशे अवा दाला कुणी केरा तय 
भात्र त्माची उऩुक्तता आम्शी भान्म करु. कायण जगात ळास्त्रसांची चरती झारी म्शणून कली रगेच ओव ऩडरे अवे 
कदवून मेत नाशी. उऩमुक्ततेच्मा भुद्याचेाे मळ शे ज्मोततऴाच्मा वाभथ्मासत नवून जातकाच्मा भानतवकतेभध्मेच आशे.  

 

६१) अशो ज्मोततऴ वलऴम वलद्याऩीठात वुद्धा तळकलरा जातो ते काम उगीच का? 

  वलद्याऩीठात तुम्शारा लेद , उऩतनऴद, ऩुयाण मा वलऴमांलय अभ्माव करुन डॉक्टयेट वुद्धा तभऱलता मेते. वाकशत्म , 

रोककरा, इततशाव, वंस्कृती, अवे अनेक वलऴम वलद्याऩीठात घेतरे जातात. त्मात अनेक उऩवलऴम मेतात. त्मात 
ज्मोततऴ शाशी बाग आराच. ऩण तो खगोर ला बौततक वलसान मा स्लरुऩात नव्शे ककंला वलद्याऩीठाचा मा वलऴमाळी 
वंफंध आरा म्शणजे त्मारा वलद्याऩीठाची वलसान म्शणून भान्मता तभऱारी अवाशी नव्शे. ज्मोततऴ शे लेदाचे अंग 
भानल्माने त्मा अंतगसतशी तुम्शारा तो वलऴम ऩीएचडी वाठी घेता मेतो. वलद्याऩीठात अवो ला नवो ळैषणणक मा अथासन 
शा वलऴम खाजगी ज्मोततऴ वंस्थांभध्मे ऩूलासऩाय तळकवलरा जातो. त्मात ज्मोततऴ वलळायद , ज्मोततऴ ळास्त्री, शोया भातडं, 

ज्मोततऴ चंकद्रका, ज्मोततसबूऴण, ज्मोततबासस्कय लगैये ऩदव्मा त्मा त्मा वंस्थेभापस त कदरे जातात. शे अभ्माविभ ऩत्रािाये 
ऩण ऩूणस कयता मेतात.  रंडनभध्मे वुद्धा कडप्रोभा ऑप पॅकल्टी ऑप अॅस्रॉरॉणजकर  स्टडीज अवा एक कडप्रोभा 
आशे. तळलाम वध्मा अनेक भुक्त वलद्याऩीठे आशेत. त्मातून काशी ज्मोततऴांनी डॉक्टयेट वुद्धा तभऱलल्मा आशेत.  

 परज्मोततऴाची ऩािात्म देळातीर  णस्थती फाफत १९३५ वारी प्रकातळत झारेल्मा या.ज.गोखरेाे मांच्मा 
'परज्मोततऴ तचककत्वा` मा ऩुस्तकात ते म्शणतात:-  



'अभेरयकेत स्भूभववरद मेथे परज्मोततऴाचे कॉरेज आशे. ` लगैये वलधानालरुन शे कॉरेज ककंला अळा दवुऱ्मा वंस्था 
ऑक्वपडस, कंवब्रज मेथीर कॉरेजवायख्मा अवतीर अवे कोणारा लाटेर ; ऩण लस्तुणस्थती तळी नाशी. या वलऴमाचे 
तळषण देण्माकयीता काशी वंस्था काशी रोकांनी काढल्मा आशेत ल ऩािात्म देळात भतस्लातंत्र्माचे तत्ल भान्म 
अवल्माने काशी भमासदेऩमतं कोणावशी भान्म अवणायी गोष्ट करू देतात. मा तत्लाव अनुवरून अळा वंस्थेव वयकायने 
भनाई केरी नाशी एलढेच. ऩण अळा वंस्थांना ततकडे ळास्त्रसात भान्मता नाशी. 

  ऩाणिभात्म देळात काशी तोतमा मुतनव्शतवसटमाशी अवतात शे ध्मानात ठेलाले. इकडीर काशी रोकांना डॉक्टयेटची 
ऩदली देणायी अभेरयकेतीर 'ओरयएंटर मुतनव्शतवसटी ` अळाऩैकीच शोम. काशी अडचणीभुऱे ती वयकायाव फंद कयता 
आरेरी नाशी; ऩण ततचा ऩत्रव्मलशाय ऩोस्ट ऑकपवने घेउ नमे अवा तनमभ तेथीर वयकायने केरा अवल्माचे ऐककलात 
आशे. वांगण्माचा अथस शा की ऩािात्म देळातीर 'कॉरेज`  'अकॅडभी`  अथला 'मुतनव्शतवसटी` एलढमा नालालरून ती वंस्था 
वलिन्भान्म आशे अवे भुऱीच शोत नाशी.` 

 आजशी अभेरयकेतीर लॉतळंग्टन स्टेट भध्मे केप्रय कॉरेज ऑप अस्रॉरॉजीकर आटसव अॅण्ड वामन्वेव भध्मे 
परज्मोततऴाचे एभ.ए ल फी.ए चे ऩूणस अभ्माविभ आशेत. त्मात परज्मोाेाेततऴ- भानवळास्त्र ल वभुऩदेळन करा , 

परज्मोततऴ ल आयोग्म , लैकदक ऩयंऩया ल परज्मोततऴ , खगोरळास्त्र -परज्मोाेततऴ ल वंगणकवलसान , परज्मोततऴ ल 
नलवलसान, परज्मोततऴाचे तत्लसान ल आधुतनक तवद्धांत मावायखे वलऴम तळकलरे जातात. 

 ज्मोततऴ शा व्मलवाम कयण्मावाठी तुम्शारा कुठरीशी कडग्री रागत नाशी तवेच ज्मोततऴातीर वुद्धा ऩदली रागत 
नाशी. तुभचे बवलष्म चुकरे म्शणून तुभच्मालय कामदेळीय कायलाईशी कयता मेत नाशी. ऩण वलद्याऩीठातून लककर , 

डॉक्टय अळी कडग्री घेलून व्मलवाम कयणाऱ्मांलय भात्र चुकीच्मा उऩाममोजनेफाफत कामदेळीय कायलाई शोउ ळकते ल 
त्मांची वनद यद्द शोउ ळकते. 

 

६२) ऩयदेळातीर परज्मोततऴ वंळोधनालयची उदाशयणे नेशभी उगाऱरी जातात भग आऩल्माकडे मा वलऴमालय वंळोधन 
का केरे जात नाशी? 

 

  वंळोधनावाठी रागणाया ऩैवा शा वशजऩणे उऩरब्ध शोत नाशी. भाकशती वंकरन ला वंऩादन शा भूरबूत 
वंळोधनावाठी आलश्मक अवणायी फाफ आऩल्माकडे अऩलादाने आढऱते. अळावकीम वंस्थांकडून वलषेण उऩरब्ध 
करुन भग त्मालय वंळोधन शा उऩाम आशे ऩण भूऱ प्रश्न अवा की वंळोधन कळावाठी ?  कुणावाठी? आणण कयणाय 
कोण? परज्मोततऴ वभथसक म्शणतात शे ळास्त्र आशे शे तवद्ध कयण्मावाठी म्शणून जय वंळोधन अवेर तय त्माची 
आम्शारा गयज नाशी. फशुवंख्म रोकांचा वलश्वाव , श्रद्धा ल अनुबल शीच आभची तवद्धता. वलयोधक म्शणतात कक जे 
ळास्त्रच नाशी त्मालय वंळोधन कयण्मात लेऱ, श्रभ ल ऩैवा घारण्माची काम गयज आशे? परज्मोततऴ शे ळास्त्र आशे अवे 
म्शणणाऱ्मांची आऩरे वलधान तवद्ध कयण्मावाठी वंळोधन कयणे शी जफाफदायी ठयते.  



 वल.भ. दांडेकयांनी जेव्शा शा प्रमत्न केरा त्मालेऱी त्मांना वलश्वावाशस डाटा तभऱण्मात वुद्धा अडचणी आल्मा. 
परज्मोततऴालयीर वंळोधन कयण्मावाठी जन्भलेऱ , जन्भतायीख ल जन्भकठकाण शा भशत्लाचा डाटा आशे. तो वलश्वावाशस 
तभऱण्मावाठी  शॉणस्ऩटर भधीर वफनचूक नंदणी अवणे आलश्मक आशे. आऩल्माकडे कुटंुफात वुद्धा व्मवक्तची शी 
भाकशती वफनचूक अवेर अळी खात्री नवते. वभजा शा डाटा तभऱारा तयी ग्रशमोग ल भानली जीलन मांचा ऩयस्ऩय 
वंफंध शी फाफ तऩावण्मावाठी कुठरे भॉडेर वॅम्ऩर म्शणून तनलडाले ? मा वलऴमी एकलाक्मता नाशी. तचककत्वक 
फुद्धीच्मा वललेकलादी रोकांना अवे लाटते की जय शे ळास्त्र इतके रोकवप्रम आशे तय त्माच्मात खयोखयी काशी तथ्म 
आशे की नाशी ते आऩणच तऩावून ऩाकशरे ऩाकशजे. ते तऩावून ऩशाण्मावाठी त्मांच्माऩुढे काशी भागस आशेत. ऩकशरा 
भागस म्शणजे मा ळास्त्राचा भुऱाऩावून तचककत्वकऩणे अभ्माव करुन त्मात काशी तथ्म अवू ळकेर का ते ठयलामचे. 
शा भागस आम्शी तनलडरा ल मा ळास्त्रात लैसातनक दृष्टमा तथ्म अवणे का अळक्म आशे ते अन्मत्र दाखलून कदरे आशे. 
दवुया भागस अवा की एखादे वभान रषण अवरेल्मा ळेकडो भाणवांच्मा कंुडल्मा जभलामच्मा आणण त्मा कंुडल्मात 
काशी वभान ग्रशणस्थती आढऱते का ल ती ककती प्रभाणात आढऱते ते ऩशामचे , ककंला अवे कयामचे की एकाच 
प्रकायची ग्रशणस्थती अवरेल्मा ऩुष्कऱ कंुडल्मा घेउन त्मा कंुडल्मांच्मा भाणवांत काशी वभान रषणे आढऱतात का ल 
ती ककती प्रभाणात आढऱतात ते ऩशामचे , ल त्मालरुन शे ळास्त्रातीर तथ्म ठयलामचे. ततवया भागस अवा की घडून 
गेरेल्मा तनवंकदग्ध घटना ल त्माचा काऱ माऩैकी एकच भाकशती ज्मोततऴांना ऩुयलामची ल उलसरयत दवुयी भाकशती 
ज्मोततऴांनी लतसलामची शा प्रमोग कयणे. एखादा तनष्कऴस शा जेव्शा आऩल्मारा प्रततकूर ठयतो त्मालेऱी डाटा ऩुयेवा 
नव्शता अथला वलश्वावाशस नव्शता. अवे म्शणण्माची वोम आशे. अळा प्रकायचे वंळोधन ऩािात्म देळात भुफरक 
प्रभाणालय झारेरे आशे. त्माचे तनष्कऴस फशुतांळी मा ळास्त्रारा प्रततकूर अवेच तनघारे आशेत. ऩण त्मांचा वलळेऴवा 
ऩरयणाभ वाभान्म रोकांलय झारेरा कदवत नाशी. अळा वंळोधनात ज्मोततष्मांची भदत घ्माली रागते. आऩल्माकडचे 
ज्मोततऴी अळी भदत कयण्माव कधीच ऩुढे मेणाय नाशीत. शात दाखलून अलरषण कोण करुन घेईर ?  

   आऩल्माकडे मूजीवीने वलद्याऩीठात परज्मोततऴ शा वलऴम अभ्माविभात वभावलष्ठ कयण्माच्मा अगोदय मा वलऴमात 
काशी तथ्म आशे काम ? शे तऩावण्मावाठी जय एखाद्या वलद्याऩीठाव ऩामरट प्रोजेक्ट म्शणून  वंळोधन कयण्माव 
अनुदान कदरे अवते तय ते अतधक उतचत ठयरे अवते. 

 

६३) आताऩमंत ज्मोततऴांना काम आव्शाने कदरी गेरी? ती कोणी स्लीकायरी अगय कव?े 

डॉ. अब्राशभ कोलूय मा बायतात जन्भरेल्मा ल श्रीरंकेत स्थातमक अवरेल्मा फुद्धीप्राभाण्मलादी चऱलऱीचा जनक 
अवरेल्मा भाणवाने फुलाफाजी चभत्काय मांच्मा लय शल्रा कयण्मावाठी जगबयात जाशीय आव्शान कदरे. त्मात 
परज्मोततऴावलरुद्धशी आव्शान शोते.  

 १ ते ३ कडवंफय १९८५ भध्मे ततवये आणखर बायतीम ज्मोततऴ वंभेरनात शेच आव्शान अंधश्रद्धा तनभूसरन वतभतीने 
ऩाच वशाळे ज्मोततऴांवभोय भांडरे शोते. आव्शान खारीर प्रकायचे शोते. 



१) दशा अचूक जन्भलेऱांची भाकशती ला कंुडल्मा कदल्मा जातीर. तवेच दशा शातांचे ठवे कदरे जातीर त्मातून वंफंधीत 
'व्मवक्त स्त्री आशे की ऩुरुऴ?` ल 'णजलंत आशे की भतृ?` एलढेच अचूक वांगामचे. 

 २) लयीरप्रभाणे दशा कंुडल्मा ला शाताचे ठवे कदरे जातीर त्मा आधाये वंफधीत व्मक्तीचे तळषण , वललाश, अऩत्म, 

अऩघात, व्मलवाम ल उत्ऩन्न माफाफत बवलष्मकथन कयाले. ऐळी टक्के अचूक उत्तये आल्माव आम्शी ज्मोततऴ शे ळास्त्र 
भानू. 

३) लयीरप्रभाणे कंुडल्मा ला शाताचे ठवे ऩाच नाभलंत ज्मोततऴांना बवलष्म ऩशाण्मावाठी देउ ( मा ऩाच ज्मोततऴांची 
तनलड शी भशाभंडऱानेच कयाली) त्मांना लेगलेगऱमा खोरीत फववलरे जाईर. त्माभुऱे नाभलंत ज्मोततऴांची ळास्त्रीम 
बवलष्मे वत्माऩावून ल एकभेकाऩावून कळी दयू जातात माची जाणील वभाजारा शोईर. अवे शोते की नाशी माची 
तऩावणी भशाभंडऱानेच कयाली. 

 मा आव्शानांलय फयेच अकांडतांडल कयण्मात आरे. ऩण आव्शान स्लीकायण्माव कुणी शोकाय कदरा नाशी. मा 
आव्शानातनतभत्ताने लादवललाद अनेक रोकांळी झारे. त्मात भुंफईतीर कदलंगत अतबनेते ळाशू भोडक , वांगरीचे फंक 
अतधकायी तगयीळ ळशा , ऩुण्माचे अंकज्मोततऴी एभ कटककय , कोल्शाऩूयच्मा डॉ. बालना भेशता (एभ.फी.फी.एव.) मांचा 
वाभालेळ शोता. 

 डॉ. फी. एन. ऩुयंदये मांनी १९८५ च्मा ज्मोततऴवंभेरनात लैद्यक ज्मोततऴाच्मा वेतभनायभध्मे खारीर वलधाने केरी 
शोती :- 

 १) वभाजातीर वात टक्के व्मवक्त धनबारयत अवतात. २८ टक्के व्मवक्त ऋणबारयत अवतात ल फाकीचे उदातवन 
अवतात. व्मवक्त कोणत्माप्रकायची आशे शे त्माच्मा तऱशातालय रुद्राष धरुन ठयलता मेते. धनबारयत व्मवक्तभधे 
आणत्भक वाभथ्मासने योग फया कयण्माची , अंतसासनाने बवलष्म फयोफय वांगण्माची ळक्ती अवते. अळा व्मवकं्तनी ऩाणी 
कदरे तयी त्माचे औऴध फनते. 

 २) गयोदय स्त्रीच्मा ऩोटालय रुद्राष धरुन भुरगा की भुरगी शोणाय शे आधी कऱते. 

 ३) डॉ. ऩुयंदयंनी ऑऩयेळन करुन एक जुऱे काढरे. त्मांचे ऩोऴण कयणायी लाय एकच शोती. लैद्यकळास्त्र वांगते की 
अळी जुऱी बालंडे अगदी एकवायखी अवतात. ऩयंतु तेलढमा लेऱात चंद्राने नषत्र फदरल्माने त्मा भुरी ऩूणसऩणे 
लेगऱमा यंगरुऩाच्मा, गुणाच्मा झाल्मा. 

  शे दाले तवद्ध कयण्माची जफाफदायी त्मांचेलय मेते अवे आव्शान रोकवत्तेच्मा १९.१.८६ च्मा अंकात डॉ. नयंद्र 
दाबोरकयांनी 'बवलष्माचे भ्रभजार` मा रेखातून कदरे. ऩयंतु मा फाफत त्मांचा कुठराशी प्रततवाद आरेरा नाशी.  

 ऩवत्रकेतीर ग्रशणस्थतीलरुन योगतनदान शे जलऱजलऱ ८० ते ८५ टक्के फयोफय मेते. ऩयदेळात जलऱजलऱ ६० ते ६५ 
टक्के डॉक्टय भंडऱी माचा आऩल्मा लैद्यकव्मलवामात उऩमोग करुन घेतात. अवे वलधान कोल्शाऩूयच्मा डॉ.बालना 
भेशता मंाानी केरे शोते. त्मालय त्मांना अवे जाशीय आव्शान कदरे शोते:- 



 १) ऩयदेळात ६० ते ६५ टक्के डॉक्टय माचा लाऩय कयतात मावाठी वफऱ ऩुयाला वादय कयाला. कुठल्मा भेकडकर 
जनसर भध्मे शे प्रतवद्ध झारे आशे? 

 २) वोमीच्मा कुठल्माशी शॉणस्ऩटर भधरे २० रुग्ण आम्शी देउ. त्मांच्मा कंुडल्मा ऩाशून त्मांनी योगतनदान कयाले. 
त्मावाठी ते डॉ.फी.एन. ऩुयंदये, कदल्रीचे डॉ. ज.ेएन.याल मांची भदत घेऊ ळकतात.  ते वीरफंद ऩाककटात ठेलरे जाईर. 
तवेच त्मानंतय ऩाच तज्स डॉक्टयांचे एक ऩॅनेर आधुतनक लैद्यकीम चाचण्मा करुन आऩर योगतनदान देईर. तेशी 
वीरफंद ऩाककटात ठेलरे जाईर. दोन्शी ऩाककटे डॉक्टय ल भाजी न्मामभूतॉ मांच्मा तटस्थ ऩॅनेरवभोय उघडरी जातीर. 
डॉ. बालना भेशतांनी ८० टक्के जयी अचूक योगतनदान केरेरे आढऱरे तयी त्मांचा दाला आम्शी भान्म करु. 

 मालय कुठरेशी आव्शान स्लीकायरे गेरे नाशी. शी आव्शाने वुयलातीरा एक राख , त्मानंतय दोन राख ल आता ऩाच 
राख अळा यक्कभेऩमतं गेरी आशेत. ज्मोततऴांच्मा दाव्मानुवाय त्मात थोडापाय फदर केरा जातो.शी आव्शाने लेऱोलेऱी 
कदरी जातात. ऩण एकूण ढाचा माच ऩद्धतीचा अवतो. आव्शान देण्मात केलऱ शेतू शा की रोकांचे रष मा तनतभत्ताने 
लेधरे जाते ल रोक त्मालय तचककत्वकऩणे वलचाय करू रागतात. आव्शानाच्मा तनतभत्ताने रोकांच्मावभोय भशत्लाची 
गोष्ट आरी की , ऩवत्रकेलरुन व्मक्ती स्त्री आशे का ऩुरूऴ ? णजलंत आशे की भतृ ? मा वाध्मा गोष्टी वुद्धा वांगता मेत 
नाशीत. अशो , तुम्शारा लतसभान काऱ नीट वांगता मेत नाशी तय तुम्शी बवलष्म काऱ काम वांगणाय ? मा वाध्मा 
तकस ळुद्ध प्रश्नालय ज्मोततऴाचे वऩतऱ उघडे ऩाडण्माव भदत झारी. नंतयनंतय मा ज्मोततऴाच्मा भमासदा आशेत. 
ज्मोततऴाचा लाऩय भागसदळसक म्शणून शोतो. ते दैली ळास्त्र आशे. ते धभासचे अंग आशे. त्मारा बौततक कवोटमा रागू 
कयता मेत नाशीत. अळी बूतभका घ्मामरा वुयलात केरी. आव्शानाकडे दरुसष केरे तयी  आऩल्मा कडे मेणाऱ्मा तग-
शाईकालय माचा काशी ऩरयणाभ शोणाय नाशी माची त्मांना खात्री अवल्माने त्मांनी आव्शानाची दखर घेणे वोडून कदरे.  

  आव्शान मा प्रकायातळलाम परज्मोततऴाची वत्मावत्मता ऩडताऱणीवाठी काशी प्रमत्न ऩूलॉशी झारे. वन १९३५ वारी 
या.ज.गोखरे मा ऩुणे मेथीर तळषक गशृस्थाने 'परज्मोततऴतचककत्वा` नालाचे एक ऩुस्तक तरशून त्माची ववलस्तय 
तचककत्वा केरी आशे. परज्मोततऴाची वत्मावत्मता तऩावण्मावाठी एक तनणासमक वतभतीची स्थाऩना केरी. 
बवलष्मसान प्राप्त करुन घेण्माच्मा ऩद्धतीच्मा ऩुयस्कत्मांव ल तज्साव एक वलनंती केरी ,  आऩरी लतसलरेरी बवलष्मे 
त्मांनी तनणासमक वतभतीकडे ऩाठलाली. त्मावाठी मथोतचत ऩारयतोऴकशी देण्माची तमायी ठेलरी शोती. ऩण त्मावाठी 
त्मांनी परावंदबासत अटी घातल्मा. 

  १) ज्मा गोष्टी कयणे व्मवक्तच्मा शातात आशे ( उदा. प्रलावाव जाणे ) त्मा वंफंधी बवलष्मे वतभती वलचायात घेत 
नाशी. 

  २) बवलष्म स्ऩष्ट म्शणजे तनणिताथसक अवरे ऩाकशजे. अथासत त्माचे स्लरुऩ ल त्माचा कार तनमतभत ऩाकशजे. 

 ३) बवलष्म एका लऴासचे आत ल पाय तय दोन लऴासचे आत घडणाये अवाले  

 ४) कोणताशी तवद्धांत अनेक उदाशयणांलरुनच तवद्ध शोणे जरुयी आशे. मास्तल परे ऩुयेळी न तभऱता फयीच 
तभऱाल्माव, तभऱारेल्मा उदाशयणांलरुन शोणाया तनणसम 'तात्ऩुयता खया` अवेच भानण्मात मेईर. 



 ५) बवलष्म व्मवक्तव अतनष्ट ( उदा. आजाय, भतृ्मू, इ. स्लरुऩाचे ) अवल्माव ते गुप्त ठेलरे ऩाकशजे.  

६) बवलष्म वाधाय म्शणजे तनमभावश द्याले.  

मा आलाशनात्भक प्रकायाचा पायवा ऩरयणाभ जनभानवालय झारा नाशी. 
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परज्मोततऴ:-  एक प्राथतभक तचककत्वक दृष्टीकोण 

 

परज्मोततऴातरा लैसातनक भुराभा अवरेरा बाग रोकांच्मावभोय आरा की भती कंुठीत शोते. म्शणूनच शा वलऴम 
वभजून घेण्माव वुरब व्शाले मावाठी आऩण चाय टप्प्मात त्माची तचककत्वा करू.  

 टप्ऩा ऩकशरा:-  

 परज्मोततऴाची भूऱ वंकल्ऩना काम आशे:-  ग्रश ल ताये मांच्मा अंगी काशीतयी गूढ अवे गुणधभस आशेत. 
त्मा गुणधभांचे प्रबाल ऩथृ्लीलय मेतात , जन्भारा मेत अवरेल्मा फारकालय ऩडतात , आणण त्माभुऱे फारकाच्मा एकूण 
आमुष्माची रूऩयेखा ठयते, अळी मा ळास्त्राची वंकल्ऩना आशे. म्शणजे बाली आमुष्मातीर घटना मा एखाद्या तचत्रऩटाच्मा 
यीऱाप्रभाणे अगोदयच तचवत्रत झारेल्मा अवतात. शी वंकल्ऩनाच ज्मांना भान्म नवेर त्मांनी ऩुढचे वललेचन लाचामची 
जरूय नाशी , कायण त्मांच्मा दृष्टीने शे ळास्त्र भ्राभक आशे अवे इथेच ठयते. ऩण आऩण शी वंकल्ऩना लादाऩुयती का 
शोईना भान्म करून ऩुढे जामचे आशे. 

 टप्ऩा दवुया:-  

   आता ऩुढचा प्रश्न अवा की ग्रशांचे गूढ प्रबाल ऩथृ्लीऩमतंचा प्रलाव कोणत्मा स्लरूऩात कयतात ? प्रकाळककयणांच्मा ( 
म्शणजेच उजास-रशयींच्मा ) स्लरूऩात , की गुरुत्लाकऴसणाच्मा स्लरूऩात , की चंुफकीम आकऴसणाच्मा स्लरूऩात ? लाचकांचा 
काम तकस  चारतो? इथे एक गोष्ट लाचकांनी ध्मानात ठेलाली ती शी की , मा ळास्त्रात याशू ल केतू मा काल्ऩतनक वफंदूंना 
ग्रश भानरेरे आशे ल त्मांना इतय ग्रशाएलढेच भशत्ल कदरेरे आशे. त्मांच्मा अंगीवुद्धा गूढ गुणधभस आशेत अवे शे ळास्त्र 
भानत.े ऩण त्मांच्मा फाफतीत अडचण अळी आशे की काल्ऩतनक वफंदभूध्मे उजासरशयी , गुरुत्लाकऴसण, ककंला चंुफकीम 
आकऴसण माऩैकी कोणतेशी तत्ल अवणे अळक्म आशे ,  आणण मा तीन तत्लाव्मततरयक्त चौथे तत्ल ( जे दयू अंतयालय 
प्रबाल टाकू ळकेर अवे ) बौततक ळास्त्रारा ठाउक नाशी. भग याशू-केतूंचे प्रबाल ऩथृ्लीलय कोणत्मा स्लरूऩात मेतात ? 

त्मांच्मावाठी कोणते तत्ल रागू कयामचे ? मा याशू-केतंाूना लगऱून तय वफरकुर चारणाय नाशी. भग काम कयामचे ? 

याशू-केतूवश वलस नलग्रशांवाठी एकच अवे काशी तयी वभान तत्ल रागू अवरे ऩाकशजे , शे तय कोणीशी भान्म कयीर. 
इथे बौततक वलसानातरे कुठरेशी तत्ल काभी मेणाय नाशी शी भशत्लाची गोष्ट लाचकांनी ध्मानात घ्माली. म्शणून ळेलटी 
अऩरयशामसऩणे अवे गशृीत धयाले रागते की वलसानारा ठाउक नवरेल्मा अळा काशी गूढ प्रकायच्मा तयंग-रशयींच्मा िाये 
ग्रशांचे प्रबाल ऩथृ्लीलय मेतात! याशू-केतूंनाशी शे तत्ल रागू कयण्मात काशी प्रत्मलाम मेत नाशी! ज्मांना मा 
गशृीतकृत्मालय वलश्वाव ठेलामचा नवेर त्मांनी इथेच थांफाले , ऩुढचेाे वललेचन त्मांच्मावाठी नाशी! ज्मांची मा गशृीतालय 
वलश्वाव ठेलामची तमायी अवेर त्मांनी एक खूणगाठ भनाळी फांधाली की , इथे परज्मोततऴाने बौततक वलसानाळी 
पायकत घेतरी आशे. तयीऩण आऩण अवा वलचाय करू की बौततक वलसानाच्मा कषेत न मेणायी अळी काशी यशस्मे 
मा दतुनमेत अवू ळकतीर! म्शणून 'जे वलसानाव भान्म नाशी ते वगऱे खोटे ,` अळी अततयेकी बूतभका न घेता  
लादाऩुयते का शोईना , 'ग्रशांच्माऩावून गूढ अळा ज्मोततऴीम प्रबाल-रशयी इतय उजासरशयींच्मा प्रभाणेच वयऱ येऴेत 



ऩथृ्लीकडे मेत अवतात `, अवे गशृीत धरून आऩण ऩुढे जामचे आशे. जाता जाता इथे एका गोष्टीचा उल्रेख कयतो. 
अंतरयषातून मेणाये कॉणस्भक ककयण , वलद्युच्चंुफकीम रशयी , गुरुत्लाकऴसण, चंुफकीम आकऴसण , इत्माकद लैसातनक ळब्दांचा 
लाऩय रोकांच्मा डोळ्मात धूऱ पेकण्मावाठी ज्मोततऴ-वभथसकांनी केरा आशे. परज्मोततऴाळी त्मांचा काशीशी वंफंध 
नाशी. ऩुढच्मा टप्प्मात शी गोष्ट आणखी स्ऩष्ट शोईर.    

 टप्ऩा ततवया:-    

 परज्मोततऴाचे माऩुढीर गशृीतकृत्म भान्म कयणे भात्र पाय अलघड आशे. शे ळास्त्र अवे गशृीत धयते की , 

भुराच्मा जन्भलेऱी ग्रश आकाळात कुठेशी अवोत , त्मा वलांच्मा प्रबालरशयी एकाच षणी भुरालय ऩडतात ल आऩाऩरे 
ऩरयणाभ त्माच्मालय कयतात. जे ग्रश त्मालेऱी डोक्मालयच्मा आकाळात म्शणजे उकदत गोराधासत अवतीर त्मांच्मा 
प्रबालरशयी भुरालय ऩडतात शे वशज वभजण्मावायखे आशे , ऩण जे ग्रश त्मालेऱी भालऱून जाउन ऩथृ्लीच्मा आड गेरेरे 
अवतात म्शणजे अनुकदत गोराधासत अवतात त्मांच्मा प्रबालरशयी त्मा भुराऩमतं कोणत्मा भागासने जाउन ऩाशोचतात 
? त्मांना  ऩथृ्लीच्मा ऩोटातून आयऩाय जाउनच भुराऩमतं ऩोशोचणे त्मांना बाग आशे , दवुया भागस  नाशी , शी गोष्ट 
ध्मानात घ्माली. ऩथृ्लीचा गबस प्रचंड आकायाचा आणण धगधगत्मा राव्शा यवाने बयरेरा अवतो , त्मातून शजायो भैरांचा 
प्रलाव तनलधेऩणे करू ळकणाऱ्मा गूढ रशयी खयोखयीच अणस्तत्लात अवतीर का ? ( बौततक ळास्त्रारा अळा कोणत्माशी 
रशयी भाशीत नाशीत.) मा प्रबालरशयींचे स्लरूऩ गूढ आशे , त्मांना बौततक ळास्त्राचे तनमभ रागू नाशीत , अवे एकदा 
भान्म केल्मालय भग त्मा प्रबालरशयी ऩथृ्लीच्मा ऩोटातून आयऩाय कळा जातात शा प्रश्न वलचायण्मात काशी अथस नाशी! 
अथासत ्ज्मांना शी बन्नाट कल्ऩना ऩटणाय नाशी त्मांनी इथेच थांफाले शे फये , कायण परज्मोततऴाचा भ्राभकऩणा 
ळोधामरा त्मांना आणखी ऩुढे मामची जरुयी नाशी. 

  टप्ऩा चौथा:- 

 लयीर गशृीतकृत्माची अऩरयशामस ऩरयणती काम शोते ते वांगतो: ऩथृ्लीच्मा ऩोटातून आयऩाय जाउ ळकणाऱ्मा 
मा प्रबालरशयी ऩथृ्लीच्मा वंऩूणस ऩषृ्ठबागालय एकाच लेऱी कुठेशी ऩोशोचू ळकतात , अवे शे ळास्त्र भानते. माचाच अथस 
अवा शोतो की प्रत्मेक ग्रश एकाच लेऱी ऩथृ्लीच्मा ऩाठीलयीर वलस कठकाणी , कुठेशी, आऩरा प्रबाल टाकू ळकतो. 
लाचकांनी शी लस्तुणस्थतत खाव करून ध्मानात घ्माली. 'एकाच लेऱी जगात तनयतनयाऱमा कठकाणी जेलढी म्शणून भुरे 
जन्भारा मेतात तेलढमा वलस भुरांच्मा कंुडल्मात कोणत्मातयी एका स्थानात-म्शणजे घयात- तो ग्रश शजय अवतो , 

आणण त्माच्मा प्रबालाचे ऩरयणाभ प्रत्मेक भुरालय शोतात ,` शा मा लस्तुणस्थतीचा अथस आशे. शे ऩरयणाभ अथासतच 
प्रत्मेक कठकाणी तनयाऱे अवतात अळी मा ळास्त्राली धायणा आशे , आणण शी धायणाच मा ळास्त्राचे 'लभसस्थान` आशे. 
त्माच्मालय आजऩमतं कोणी घाल घातरेरा नाशी. शे ळास्त्र खोटे आशे अवे का म्शणाले रागतेाे ते मा लभासचे वलश्लेऴण 
केरे म्शणजे कऱते, म्शणून त्माचे वलश्लेऴण आऩण ऩुढे केरे आशे. 

   आधीच्मा तीन टप्प्मात जी गशृीते आऩण लादाऩुयती का शोईना ऩण भान्म केरी ऩण आता इथे जे 
गशृीतकृत्म ज्मोततऴ-प्रलक्त्मांना अतबप्रेत आशे ते लेगळ्मा प्रकायचे आशे: 'अचेतन जडलस्तूंनी फनरेल्मा ग्रशांच्मा अंगी 
इच्छाळवक्त आणण दैली कामसळवक्त अवते (कायकत्ल) ,  ततच्माभुऱे ते लेगलेगऱमा कठकाणी लेगलेगऱे ऩरयणाभ करू 



ळकतात ( पतरत) ` अवे ते  गशृीतकृत्म आशे. ज्मांची श्रद्धा आंधऱी आशे त्मांना ते भान्म शोईर ऩण ज्मांची श्रद्धा 
'डोऱव` आशे त्मांनाशी ते भान्म शोणाय नाशी, आणण फुद्धीलादी रोकांना तय ते गशृीतकृत्म शास्मास्ऩदच लाटेर. 

   लयीर प्रश्नाचे उत्तय देण्मावाठी काशी ज्मोततऴ-प्रलके्त ऩथृ्लीच्मा गोर आकायाचा आधाय घेउ ऩशातात. 
परज्मोततऴारा बौततक वलसानाचा आधाय आशे अवे वांगण्माची त्मांना पाय शौव अवते. ऩण ऩथृ्लीचा गोर आकाय 
शा एक बौततक घटक आशे, तो काशी गूढ ककंला दैली घटक नव्शे, त्माचे ऩरयणाभ बौततक तनमभांना अनुवरूनच शोणाय, 

ततथे गूढ ऩरयणाभांना थाया नाशी या गोष्टीकडे ते डोऱेझाक कयतात. ते कवा मुवक्तलाद कयतात ते ऩशा. ते म्शणतात , 

''ऩथृ्लीचा आकाय गोर अवल्माभुऱे वूमासचे ककयण जवे कुठे वौम्म तय कुठे तीव्र अवतात , वलस कठकाणी ते वायखे 
नवतात, तवेच मा गोर आकायाभुऱे त्माचे परज्मोततऴीम प्रबालशी वलस कठकाणी वायखे ऩडत नाशीत , लेगलेगऱमा 
कठकाणी लेगलेगळ्मा प्रकायांचे ऩडतात. `` शा मुवक्तलाद कवा पवला आशे ते ऩशा:- ऩथृ्लीच्मा गोर आकायाच्मा 
अडथळ्माभुऱे वूमासच्मा प्रकाळरशयी ततच्मा अध्मास बागालय ऩोशोचूच ळकत नाशीत शे आऩल्मारा भाशीत आशे , ऩण 
त्माच्मा ज्मोततऴीम प्रबालरशयी भात्र मा गोर आकायाच्मा अडथळ्मारा न जुभानता एकाच लेऱी ऩथृ्लीच्मा वंऩूणस 
ऩषृ्ठबागालय ऩोशोचू ळकतात अवे शे ज्मोततऴ-प्रलके्त भानतात. माचा वयऱ अथस अवा शोतो की ज्मोततऴीम 
प्रबालरशयींलय ऩथृ्लीच्मा गोर आकायाचा बौततक ऩरयणाभ काशीशी शोत नाशी. अथासतच ज्मोततऴ-प्रलक्त्मांचा लयीर 
मुवक्तलाद खोटा ठयतो.  

 वांगामचा भुद्दा अवा आशे की , ग्रश-प्रबालांचे परज्मोततऴीम ऩरयणाभ प्रत्मेक कठकाणालय लेगऱे शोण्मारा 
तनवगासतरे कोणतेशी कायण जफाफदाय अवल्माचे कदवत नाशी. ग्रशांच्मा गूढ गुणधभांचाशी इथे काशी वंफंध कदवत नाशी 
कायण ग्रशांच्मा प्रबालरशयी एकदा ऩथृ्लीकडे जामरा तनघाल्मानंतय त्मांच्मा ऩरयणाभात पेयपाय कयणे शे ग्रशांना 
अळक्म आशे. वाधी तकस फुद्धी लाऩयणाया कोणीशी भनुष्म अवेच म्शणेर की ''ग्रशांचे ऩरयणाभ स्थानानुवाय लेगलेगऱे 
शोतात``, शी वभजूतच भुऱी खोटी अवरी ऩाकशजे. ग्रशांच्मा प्रबालांचे ऩरयणाभ एकाच लेऱी तनयतनयाळ्मा कठकाणालय 
तनयतनयाऱे कवे शोतात मा प्रश्नाचे स्ऩष्ट उत्तय अवे आशे की अवे काशीशी घडत नवते , आणण घडणे ळक्मशी नवते! शे 
केलऱ एक भ्राभक कल्ऩनायंजन आशे..मा खोट्मा वभजुतीलय ऩुढचे वगऱे ळास्त्र आधायरेरे अवल्माभुऱे ते ळास्त्र खये 
अवणे अळक्म आशे म्शणजेच ते खोटे आशे.   

 अथासत ्ज्मोततऴांच्मा चरयताथासवाठी आणण रोकांच्मा बवलष्म जाणण्माच्मा उत्कंठेऩामी शे ळास्त्र ( ?) अवेच 
चारू याशीर, ऩण जे लाचक आऩरी कॉभनवेन्व लाऩरू ळकतात त्मांना शे ळास्त्र खोटे का आशे माची कल्ऩना शे चाय 
टप्ऩे लाचल्मालय माली.    

 

 

 

 

 



 

नाडी-ज्मोततऴ आणण परज्मोततऴ 

 

नाडी ज्मोततऴ शे नेभके काम ळास्त्र आशे माचा ओझयता उल्रेख वुद्धा जुन्मा ज्मोततऴग्रंथात आढऱत नाशी. आम्शी 
नाडी ज्मोततऴाकडे मा फाफत वलचायणा केरी अवता त्मारा काशीशी वांगता आरे नाशी. प्रत्मषात अवे कदवते की 
ताडऩट्टीलय कोरुन ठेलरेल्मा बाककतांचा वंग्रश म्शणजेच नाडी ज्मोततऴ!  

    तुभची जन्भ-तायीख, लेऱ ल कठकाण इतक्मा गोष्टी घेऊन ऩायंऩारयक ज्मोततऴी  कंुडरी फनलतो आणण ततच्मालरून 
परज्मोततऴळास्त्राच्मा आधाये तुभचे बवलष्म वांगतो. नाडी-ज्मोततऴी वुद्धा अगदी शेच कयीत अवतो , ऩण आल भात्र 
अवा आणतो की तुभचे बवलष्म ऩाच शजाय लऴासऩूलॉ कुणा एका वत्रकारसानी भशऴंनी नाडी-ऩट्टीलय कोरून ठेलरेरे 
आशे आणण तो ते पक्त लाचून दाखलत आशे. तो प्रथभ तुभची नाडी-ऩट्टी ळोधण्माचे नाटक कयतो आणण नंतय 
ऩट्टीलयीर बाकीत लाचण्माचे नाटक कयतो. शी मा नाडी-ज्मोततऴाची खावीमत ल लेगऱेऩण आशे. दवुया पयक अवा 
आशे की जन्भकंुडरीलरून तुभचे नाल , तुभच्मा आईफाऩांची नाले , तुभच्मा भुरांची वंख्मा , त्मांची नाले , अवरी भाकशती 
ऩायंऩारयक ज्मोततष्मारा वांगता मेत नाशी ऩण नाडी-ज्मोततऴी भात्र अवा दाला कयतो की अळा प्रकायची भाकशती 
नाडी-ऩट्टीत ऩूलॉच तरशून ठेलरेरी अवते , इतकेच नव्शे तय तुभच्मा जन्भकंुडरीचा तऩळीर वुद्धा तुभच्मा ऩट्टीत 
तरकशरेरा अवतो अवेशी तो वांगतो. नाडीज्मोततऴाचे शे दाले कवे खोटे आशेत ते आम्शी ऩुढीर वललेचनात दाखलणाय 
आशोत. 

  कूट तरऩीचा अडथऱा. 

   नाडी-ज्मोततऴाच्मा फाफतीत लस्तुणस्थती अळी आशे की , ताभीऱ बाऴेच्मा प्राचीन गुप्त ककंला कूट तरऩीत ऩट्ट्मा 
तरकशरेल्मा अवतात अवे नाडीलारे रोक म्शणतात. भयाठी भाणवाच्मा दृष्टीने शे म्शणजे आलाऱूलय गऱू व्शाले तवे 
आशे. तो भजकूय खुद्द तातभऱी रोकांना वुद्धा णजथे लाचता मेत नाशी ततथे भयाठी रोकांना तो काम कऱणाय! त्माभुऱे 
नाडीलारे जे काम वांगतात ते प्रभाण वभजून चाराले रागते. नाडी-ऩट्टीलयीर भजकूय नाडी-ज्मोततऴी वांगतो तवा 
खयोखयी आशे की नाशी माची डामयेक्ट ळशातनळा कयणे मा कूटतरऩीच्मा अडथळ्माभुऱे अळक्म आशे. नाडी-ऩट्टीत 
तुभच्मा आईचे नाल तरकशरेरे आशे , ककंला तुभची जन्भयाव आणण रग्न-याव ऩट्टीत तरकशरेरी आशे अवे 
नाडीज्मोततष्माने म्शटरे तयी त्माच्मा म्शणण्माची खात्री कळी करून घ्मामची ? जय काशी भागासने तुम्शारा तळी खात्री 
करून घेता आरी तय भग तुम्शी नाडी-बवलष्मालय खुळार वलश्वाव ठेला अवे आम्शी म्शणतो.  

 ऩट्टी ळोधण्माचे नाटक. 

   तुभची ऩट्टी ळोधत अवल्माचे नाटक कयतांना नाडीज्मोततऴी तुम्शारा अनेक वूचक प्रश्न वलचायत जातो ल बयाबय 
ऩट्ट्मा उरटत जातो. उदाशयणाथस , तुम्शारा दोन भुरे आशेत ना ? ऩकशरी भुरगी आशे , दवुया भुरगा आशे ना ? 

तुम्शारा आिमस लाटते की शे त्माने कवे फयोफय ओऱखरे अवेर ? ऩण शे रषात घ्मा की शे प्रश्न जेव्शा तो वलचायत 



अवतो तेव्शा तुभची ऩट्टी अजून त्मारा वाऩडामचीच अवते. तो शे जे वूचक प्रश्न वलचायत अवतो ते केलऱ त्माच्मा 
व्मलशाय-चातुमासभुऱे वलचायत अवतो ,--तुभची ऩट्टी लाचून वलचायत नवतो शी गोष्ट रषात ठेला. तुभच्मा ऩट्टीत शे 
तऩळीर खयोखयीच आशेत की नाशीत ते तुम्शारा कधीच वभजणाय नाशी.  

   नाडीकंद्रात तुभच्मा अंगठमाचा ठवा घेतल्मालय तुभचे नाल , लकडरांचे नाल आणण भुख्म म्शणजे तुभची 
जन्भतायीख-लेऱ-कठकाण इतक्मा गोष्टी नाडीज्मोततऴी तुम्शारा वुरुलातीराच वलचारून घेतो. वंफंतधत लऴासचे ऩंचांग 
त्माच्मा शाताळी अवतेच. जन्भतायखेलरून तुभची याव ल नषत्र आणण जन्भलेऱेलरून तुभची रग्नयाव त्मारा रगेच 
कऱत.े आता अवे ऩशा की , मा इतक्मा वलस गोष्टी जय तुभच्मा नाडी-ऩट्टीत ऩूलॉच तरशून ठेलरेल्मा अवतीर तय 
अभुक एक ऩट्टी तुभचीच आशे ककंला नाशी शे वांगणे त्मारा अगदीच वोऩे नाशी का ? तुभची ऩट्टी ओऱखण्मावाठी 
आणखी खाणाखुणांची खये तय त्मारा काशीशी आलश्मकता नाशी. अगदी एकवायखी वंऩूणस नाले अवरेरी अनेक 
भाणवे अवू ळकतात शे जयी खये अवरे तयी जन्भतायीख-लेऱ-कठकाण एकच अवरेरी ल नालेशी वायखीच अवरेरी 
भाणवे वाऩडणे अळक्मप्राम आशे. तळलाम , अंगठमाच्मा ठळाचे ळास्त्रीम लणसन ऩट्टीत तरकशरेरे अवते अवेशी नाडीलारे 
रोक वांगतात , म्शणजे तीशी आणखी एक व्मलच्छेदक खूण त्मारा उऩरब्ध अवते. वांगामचा भुद्दा शा की 
एलंगुणवलतळष्ट अळा त्मा व्मक्तीवायखी दवुयी व्मक्ती अणस्तत्लात अवणे अळक्म आशे , म्शणून ततची ऩट्टीशी 
एकभेलाकितीम अवणाय. ऩण , गंभत अळी की , इतक्मा वगऱमा खाणाखुणा शाताळी अवूनशी तुभची ऩट्टी ळोधत 
अवल्माचे नाटक कयीत अवरेरा नाडी-ज्मोततऴी ऩट्टी ळोधण्माच्मा तभऴाने तुम्शारा अनेक प्रश्न वलचायतो ल त्मातून 
तुभच्मा तंडूनच तुभच्माफद्दरची ऩुष्कऱळी भाकशती काढून घेतो. ककंफशुना तोच त्माचा खया उदे्दळ अवतो. ऩुयेळी 
भाकशती शातात आरी की तुभची ऩट्टी वाऩडरी अवे तो म्शणतो , नाशीतय ऩट्टी वाऩडत नाशी अवे म्शणतो. 
लास्तवलक, त्माच्मा दृष्टीने कुठरीशी ऩट्टी तुभची ऩट्टी ठरू ळकते. म्शणून तय अगदी भोजक्मा ऩट्ट्मांच्मा 
बांडलरालय शा धंदा लऴासनुलऴ ेचारू ळकतो. मा धंद्यातरी खयी भख्खी शीच आशे.  

 नाले ळोधण्माची मुक्ती. 

   तुभच्मा आईचे नाल काम ? अवा वयऱ प्रश्न तुम्शारा वलचायामच्मा ऐलजी ते नाल ककती अषयी आशे , त्माचे 
आद्याषय म य र ल माऩैकी आशे का , ते नाल देलीचे आशे का , अवे प्रश्न नाडीज्मोततऴी बाफडेऩणाचा आल आणून 
धूतसऩणे वलचायतो. बंडल्माची आजची णखयाऩत काम आशे ते ओऱखण्मावाठी भुरी अवेच प्रश्न ऩूलॉच्म काऱी वलचायत 
अवत! जय ऩट्टीत नाले खयोखयीच तरकशरेरी अवती तय अवे चाचऩडत प्रश्न त्माने कळारा वलचायरे अवते ? वयऱ 
नाले लाचरी नवती का ? तुम्शी कदरेल्मा उत्तयालरून ते नाल काम अवाले शे ओऱखण्माइतका तो चाणाष अवतो. शा 
चाणाषऩणा शे त्माच्मा धंद्याचे बांडलर आशे. ते नाल रषात ठेलून नंतय तो ते नाल  लाचून दाखलतो ! ऩट्टीत नाले 
अवणे अळक्म का आशे ते ऩुढीर चचलेरून कऱेर :- 

 व्मक्ती-गणणक तमाय बाककत-ऩट्ट्मा -- एक थोतांड.  

   व्मक्तीचे ऩूणस नाल ल ततच्मा जन्भकंुडरीची भाकशती णजच्मालय तरकशरेरी आशे अळी एखादी नाडीऩट्टी जय 
खयोखयीच अणस्तत्लात अवेर तय ती ऩट्टी त्मा व्मक्तीच्मा भतृ्मूफयोफयच तनरुऩमोगी शोईर कायण ततचा ऩुन: उऩमोग 
कुणाराशी शोणाय नवतो. आभच्मा वललेचनातरा शा भुद्दा पाय भशत्लाचा आशे , का ते वांगतो. नाडीज्मोततऴाचा उगभ 



ककभान ५००० लऴांऩूलॉ झारा अवे नाडीलारे रोक वांगतात म्शणून गेल्मा ऩाच शजाय लऴासत तनकाभी झारेल्मा 
ऩट्ट्मांची वंख्मा ककती शोते माचा जया अंदाज करून ऩाशू. वन १९०१ मा लऴासत अगस्त्म नाडीच्मा वलस कठकाणच्मा 
ळाखात तभऱून दययोज वुभाये ५० रोक आऩाऩल्मा ऩट्ट्मांचे लाचन करून घेऊन गेरे अवे वभजू. म्शणजे त्मा एका 
लऴासत वुभाये १८००० रोक त्मांच्मा ऩट्ट्मा ऩाशून गेरे. आज त्मांच्माऩैकी कुणीशी भाणूव शमात नवेर. म्शणजे 
इतक्मा ऩट्ट्मा आता तनकाभी झाल्मा आशेत. शाच कशळोफ वन १९०० च्मा आधीच्मा प्रत्मेक लऴासरा रालरा तय 
५००० लऴांच्मा काऱात ऩाच शजाय गुणणरे १८००० म्शणजे ९ कोटी ऩट्टमा आजलय तनकाभी झाल्मा आशेत. आणण 
तळलाम, आजऩावून ऩुढे जेलढ्मा ऩट्ट्मा रागणाय आशेत त्मांचा कशळोफ लेगऱाच केरा ऩाकशजे! म्शणजे ऩट्ट्मांचा 
वुरुलातीचा स्टॉक कभीत कभी ९ कोटी एलढा शोता शे तय भान्म केरेच ऩाकशजे. आता माऩुढची गंभत ऩशा. प्रत्मेक 
भूऱ ऩट्टीच्मा वोफत आणखी अकया ऩुयलणी-ऩट्ट्मा अवतात ल एकेका ऩट्टीलय एकेका स्थानाचे बाककत तरशून 
ठेाेलरेरे अवते, मातळलाम आणखी चाय प्रकायच्मा ऩुयलणी-ऩट्ट्मा अवतात , अळा एकूण १६ ऩट्ट्मा दयएक व्मक्तीवाठी 
तरकशरेल्मा अवतात अवे मा नाडीकंद्राच्मा भाकशती-ऩत्रकालरून कदवते. ते खये अवेर तय , ९ कोटी गुणणरे १६ म्शणजे 
१ अब्ज ४४ कोटी इतक्मा ऩट्ट्मांची बाककते लतसलून भशऴंनी त्मा ऩट्ट्मा आऩल्मा तळष्मांच्माकडून तरशलून घेतल्मा , 

आणण आता त्मा वलस ऩट्ट्मा तनकाभी झाल्मा आशेत शे भान्म केरेच ऩाकशजे. आणण अवे अवूनशी आज प्रत्मेक 
नाडीकंद्रात बयऩूय ऩट्ट्मा आगाभी काऱावाठी तळल्रक आशेत अवे नाडीलारे रोक वांगतात! म्शणजे , त्मा भशऴंनी 
ऩट्ट्मा तरकशल्मा तयी ककती ? दीड अब्ज ऩट्ट्मा तरशामच्मा शेच आधी केलढे प्रचंड काभ! स्लत: भशऴॉ दययोज ५००० 
बाककते लतसलत शोते ल त्मांचे ऩन्नाव-एक तळष्म दययोज प्रत्मेकी ळंबय ऩट्ट्मा तरशीत शोते अवे भानरे तयी एलढे 
प्रचंड काभ ऩुये कयामरा त्मा वलांना ७५ लऴ ेवतत याफाले रागरे अवरे ऩाकशजे. धन्म ते भशऴॉ आणण धन्म तो 
त्मांचा तळष्मगण, ज्मांनी लेदाध्ममन ल मसमागाकद आऩरी वलकशत कभ ेफाजूरा ठेलून आख्खी शमात पक्त नाडीऩट्ट्मा 
कोरून तरकशण्मातच घारलरी! माचा इत्मथस इतकाच की व्मक्तीचा नाभतनदेळ ल जन्भकंुडरीचा तनदेळ केरेल्मा 
बाककत-ऩट्ट्मा शे एक थोतांड आशे. त्मालय वलश्वाव ठेलणाये एकतय बोऱवट आशेत ककंला चराख आशेत.  

 वलंग कभांडय ओक म्शणतात की नाडीबवलष्माचा आलाका भानली वलचायांच्मा कुलतीऩरीकडे जाणाया आशे. ( 
आम्शी म्शणतो की, अवेरशी कदातचत ्) ऩण एखाद्या नाडीकंद्राच्मा खोरीत जास्तीत जास्त ककती फंडरे भालू ळकतीर 
माचा अंदाज कयणे शे तय भानली कुलतीच्मा ऩरीकडचे नाशी ना ? एलढमा ऩट्ट्मा खयोखयीच ऩूलॉ कुणी तरकशल्मा 
अवतीर का , एकेका कंद्राच्मा एलढमाळा जागेत एलढमा ऩट्ट्मा भालरेल्मा अवतीर का , त्मांचे वॉकटंग कवे झारे 
अवेर, आमत्मा लेऱी शले ते फंडर कवे वाऩडत अवेर , अवल्मा पारतू ळंका अश्रद्ध रोकांनी घ्माव्मात , ओकांना 
अवल्मा ळंका मेतच नाशीत. मेणाय कळा ? अंधश्रद्धा एकदा भानगुटीव फवरी की ळशाणावुतास भाणूववुद्धा कवा भॅड 
शोतो त्माचे शे उदाशयण ऩशा: फोध अंधश्रदे्धचा ऩषृ्ठ १२१ लय ते म्शणतात मा ऩट्ट्मातीर भजकूय दय लेऱी फदरत 
अवल्माने .... ऩट्ट्मा वंख्मेने कभी लाटल्मा तयी माऩुढेशी अवंख्म लऴ ेभानलतेरा भागसदळसन शोत याशीर मात ळंका 
नाशी.  

( म्शणजे भग भजकुयाफयोफय नालेशी फदरत अवरी ऩाकशजेत ? ) आम्शीवुद्धा तेच म्शणतो: ऩट्ट्मा भोजक्माच अवतात , 

त्मा ऩुन्शा-ऩुन्शा लाऩयल्मा जातात , तथाकतथत कूट तरऩीभुऱे शी रफाडी कुणाच्मा ध्मानात मेत नाशी. शे उघड वत्म 
खुद्द ओकांनीच इथे वांतगतरे आशे! आता आणखी काम ऩाकशजे ?  



 

 नाडी-ऩट्टीत जन्भकंुडरीचा तनदेळ अवणे अळक्म. 

    जन्भकंुडरीचा तनदेळ का अळक्म आशे ते आम्शी आकडेलायीच्मा भदतीने लय दाखलरे. आभच्मा मा म्शणण्माची 
ळशातनळा अप्रत्मष भागासनेशी कयता मेते. तो भागस अवा : तुभची जन्भतायीख-लेऱ-कठकाण मा फाफी नाडी-
ज्मोततष्मारा तुभच्मा तंडून काढून घेता मेत नाशीत. जय तुम्शी म्शणारात की फाकी वगऱी भाकशती भी देतो ऩण 
जन्भलेऱ वांगत नाशी , तय तो उघडऩणे म्शणू ळकत नाशी की जन्भलेऱ कदरी नाशीत तय तुभची ऩट्टी वाऩडणाय 
नाशी. कायण , त्माचा दाला अवा अवतो की अंगठ्माच्मा ठळाच्मा भदतीने ककंला कंुडरीच्मा भदतीने तो तुभची 
नाडीऩट्टी ळोधणाय आशे. जन्भलेऱ नाशी म्शटल्मालय नाडीलाल्माची गाडी अडते , कायण जन्भलेऱेतळलाम त्मारा तुभची 
कंुडरी फनलता मेत नाशी , आणण कंुडरीतळलाम बाककते वांगता मेत नाशीत. म्शणून अळा लेऱी तो थोडेपाय प्रश्न 
वलचायल्माचे नाटक करून वन्भाननीम भाघाय घेतो - म्शणजेच ऩट्टी वाऩडत नाशी अवे वांगतो. इथे काम घडते ते 
ऩशा. तुभच्मा अंगठ्माचा ठवा तुम्शी कदरेरा अवतोच , आणण तळलाम तुभचे नाल , लडरांचे नाल ल जन्भतायीख शेशी 
वांतगतरेरे अवते , पक्त जन्भलेऱ रऩलरेरी अवते. तुम्शारा अनेक प्रश्न वलचारून तुभच्माकडून तुभचे लैमवक्तक 
तऩळीर त्माने तभऱलरेरे अवतात. तेलढ्मा भाकशतीलरून त्मारा खये तय ऩट्टी वाऩडामरा शली. ऩण ती वाऩडत 
नाशी अवे तो म्शणतो त्माचे खये कायण शेच की जन्भलेऱ भाशीत नवल्माभुऱे त्मारा कंुडरी फनलता मेत नाशी ल 
बाकीत लतसलता मेत नाशी. ऩट्टी वाऩडत नाशी  अवे वांगण्मात त्माचा दवुयाशी एक शेतु अवतो तो अवा की तुभच्मा 
ऩट्टीतरा कंुडरीचा तऩळीर वांगण्माची लेऱ त्माच्मालय मेणाय नाशी , ल त्माभुऱे ऩट्टीत कंुडरीचा काशीशी तऩळीर 
नवतो शे त्माचे वफंग पुटणाय नाशी. ऩयंतु शी मुक्ती जय तो अळा प्रत्मेक प्रवंगी लाऩयीर तय अप्रत्मषऩणे शेच तवद्ध 
शोईर की ऩट्टीत कंुडरीचा तऩळीर नवतो. आम्शी अनेकदा शा प्रमोग केरा आशे ल अनुबल घेतरा आशे. ज्मांना 
णजसावा अवेर त्मांनीशी शा प्रमोग करून ऩशाला. लस्तुणस्थती अळी आशे की , नाडी-ज्मोततऴी स्लत:च कंुडरी फनलतो 
ल बाककते लतसलून ती भशऴंच्मा नालालय खऩलतो. ज्मांना नालाफाफत प्रमोग कयामचा अवेर त्मांनी जन्भलेऱ वुद्धा 
वांगाली. तुभच्मााा आईचे नांल ऩट्टीत तरकशरेरे आशे अवा दाला नाडी ज्मोततऴी कयतो. म्शणून जेव्शा तो तुभच्मा 
आईचे नांल ककती अषयी आशे , लगैये प्रश्न वलचारु रागेर तेव्शा त्मारा वांगाले की , भी मा प्रश्नांची उत्तये देणाय नाशी. ते 
नांल ऩट्टीत अवेर तय त्माने ते लाचून दाखलाले.  

ऩट्टीत कंुडरीचा तऩळीर नवतो अवे आम्शी म्शणण्माचे दवुये कायण अवे आशे की , नाडीऩट्टीतरी बाककते भशऴंनी 
अंतसासनाने तरकशरी अवे जय नाडीलारे म्शणतात तय बाककते लतसलण्मावाठी जन्भकंुडल्मांची भशऴंना काशीच गयज 
नव्शती शे ओघानेच आरे. म्शणजे, नाडीऩट्टीत कंुडल्मांची भाकशती अवण्माचे काशीच वफऱ कायण कदवत नाशी.  

  ततवये कायण अवे की , नाडीलाल्मांची बाककते कंुडरीतल्मा १२ स्थानानुवाय लतसलरेरी अवतात अवे त्मांच्मा 
भाकशती-ऩत्रकातच म्शटरेरे आशे. अळा ऩद्धतीचे परज्मोततऴ भशऴंच्मा काऱात म्शणजे ५००० लऴांऩूलॉ अणस्तत्लातच 
नव्शते, भेऴाकद १२ याळीशी तेव्शा प्रचायात नव्शत्मा शे ऐततशातवक वत्म आशे. त्माभुऱे वध्मा प्रचतरत अवरेल्मा 
कंुडरीचा तऩळीर ऩट्टीत अवणे ळक्म नाशी. मा तीन कायणांभुऱे ऩट्टीत कंुडरीचा तऩळीर अवतो शा नाडी-
ज्मोततष्मांचा दाला खोटा ठयतो. 



   इथे एका गोष्टीचा खुरावा केरा ऩाकशजे: तुम्शी जन्भतायीख वफनचूक वांगून जन्भलेऱ अंदाजे वांतगतरीत तयी 
ढोफऱ भानाची कंुडरी नाडी-ज्मोततऴी फनलीर ल ततच्मालय लेऱ बागलून नेईर. जन्भकठकाण शी फाफ ढोफऱ कंुडरीत 
कभी भशत्लाची अवते. 

   भग रोक खोटे फोरतात काम? 

    नाडीकेन्द्रात आऩल्मारा काम काम अनुबल आरे माचे यवबयीत लणसन कयताना रोक  नकऱत खोटे फोरतात ल 
अततळमोक्ती कयतात  अवे अनुबल आम्शारा आरे आशेत. ''आम्शी नुवता अंगठा कदरा , फाकी काशी भाकशती कदरी 
नाशी. तयी वुद्धा शी भाकशती ऩट्टीत आरी! `` अवे कौतुकाने वांगतात. ऩयंतु नाडीलाल्माच्मा प्रश्नांची उत्तये देताना मा 
फाफतची ऩुष्कऱळी भाकशती त्मांनी कदरेरी अवते शे त्मांना आठलतशी नाशी. ऩयंतु त्मांच्मा वोफत गेरेल्मा भाणवांना 
आम्शी खोदनू प्रश्न वलचायरे अवता आम्शारा अवे आढऱून आरे की तळी भाकशती नाडीलाल्माने आडलऱणाने प्रश्न 
वलचारून त्मांच्माकडून काढून घेतरेरी शोती. 

धूऱपेक कयणाया प्रचाय. 

   नाडीज्मोततऴ शा एक चभत्काय आशे अवा प्रचाय काशी रोक कयीत अवतात. रोकांच्मा भनातल्मा अंधश्रद्धा शे 
नगदी ऩीक आशे शे त्मांच्मा रषात आरे आशे. ते ऩीक जोऩावणे ल लाढलणे शे त्मांचे उकद्दष्ट अवते. अळा प्रचायालय 
वूस लाचकांची प्रततकिमा जाणून घ्मामरा आम्शी उत्वुक आशोत. 

 

वायांळ :- नाडी-ऩट्टीत व्मक्तींची नाले ल जन्भकंुडरीचा तऩळीर अवणे ळक्म नाशी शे आम्शी दाखलरे. नाडी-ज्मोततऴी 
स्लत:च बाककते लतसलतात ल ती भशऴंच्मा नालालय खऩलतात शेशी आम्शी दाखलरे. अथासत ् , मा वलस गोष्टी अप्रत्मष 
रयतीने ऩरयणस्थतीजन्म ऩुयाव्मालरून ल तकासचा उऩमोग करून तवद्ध शोतात. नाडीज्मोततऴारा कूट तरऩीची तटफंदी 
आणण 'नाडी ऩट्टी वाऩडत नाशी ` शी ऩऱलाट उऩरब्ध अवल्माभुऱे त्माच्मावलरुद्ध थेट ऩुयाले देणे ळक्म शोत नाशी. 
नाडी-ज्मोततऴाची बाककते ककती खयी ठयतात ल ककती खोटी ठयतात, शा भुद्दा इथे अप्रस्तुत आशे. 

 

 

 

 

 

 

 

 



पंग ळईु! लास्तूळास्त्रारा तचनी चॅरंज 

 

 

''कभार आशे पंग ळुई भाशीत नाशी ?`` फशुतेक त्मारा 'व्मथस आशे जीलन ` अवं म्शणामचं अवालं. ऩण असानाची कील 
कयण्माची वंधी तभऱारी शे काम थोडं झारं का ? जागततकीकयणाच्मा राटेत केलऱ लस्तुंची देलाणघेलाण झारी नाशी 
तय त्माच्माळी तनगडीत अवरेल्मा कल्ऩना ला भाकशती ल तंत्रसानाची ऩण आमात तनमासत झारी. अन्मथा त्मा 
लस्तुंची उऩमोतगता जय भाकशती झारी नाशी तय ग्राशक ती कवा घेणाय ? कदलाणखान्माची ळोबा लाढलणाऱ्मा ऩलनघंटी , 
शवऱ्मा फुद्धाच्मा भूतॉ , तचनी फदकांची जोडी , डॅ्रगॉनचे डोके अवरेरा कावल , कपतनक्व, तीन ऩामांचा फेडूक , तचनी 
तरऩीच्मा नाण्मांची भाऱ , कपळ टंक मा तचत्रभम लस्तू शा केलऱ उच्च अतबरुचीच्मा लास्तूवंदमसळास्त्राचा बाग आशे शा 
भाझा वभज शी त्मा असानाचा बाग शोता. ऩूलॉ गांधीजींच्मा तीन भाकडांची तचते्र कदलाणखान्मात ककंला एखाद्या 
दकुानात अवामची त्माऐलजी आता तचनी चेशऱ्माच्मा वलयऱ अधोकदळी दाढीतभळा अवरेल्मा तीन भाणवांच्मा 
तचत्रलस्तू कदवू रागल्मा. एकभेकात गंाुतरेरे चौकोनांचे बौतभततक तचत्र लाटणाये कळीदाकाभ , स्पकटकांचा गोऱा 
कदलाणखान्मात टांगरे जाऊ रागरे. देलऱाच्मा प्रलेळिायाजलऱची वंगभयलयी कावले छोटे वऩतऱी रुऩ घेऊन 
कदलाणखान्मात आरी. म्शणजेच थोडक्मात आऩल्मा घयाची पंग ळुई झारी. 

 पंग ळुई म्शणजे काम? 

तचनी खाद्य शे 'चामनीज ्पूड` म्शणून अल्ऩलधीत रोकवप्रम का झारे? बायतात काम वलवलध ऩाककराकृती वंऩल्मा की 
काम? एयली झुयऱांच रोणचं , बयल्मा लांग्मावायखा बयरा वाऩ , फेडकाची तंगडी फ्राम अळा कल्ऩना अवरेरं चामनीज 
पूड बायतात लेगऱचं रुऩ घेउन आरं आणण यतवक खादाडांच्मा ऩोटाचा कब्जा घेतरा. रुचीचा आस्लाद शी वुद्धा एक 
वंऩन्न शोणायी प्रकिमा आशे. वुयलातीरा गोभूत्रावायखी रागणायी वफअय शी नंतय अभतृावभान लाटामरा रागते. कायण 
तळी ती लाटरी नाशी तय गाढलारा गुऱाची चल काम ? शा तळक्का फवामची बीती. त्माभुऱे तुभच्मा चलीत आऩोआऩ 
फदर शोत अवतो. तवं चामनीज पूडरा तंड लंगाडणायी रोक आऩोआऩ राऱ गाऱू रागरी आणण चामनीच 
येस्टॉयंटची वंख्मा लाढरी. 

पंग ळुईच तवचं झारं.प्ेयंग ळुई शी एक तचनी व्मक्ती आशे इथऩावून ते तो एक धभस ला ऩंथ  आशे इथऩमतं अनेक 
वभज रोकांभध्मे आशेत. प्ेयंग ळुई म्शणजे तचनी लास्तू ळास्त्र. प्ेयंग ळुई चा ळब्दळ: अथस शला आणण ऩाणी. प्ेयंग 
ळुई शे ऩमासमी वलसान आशे अवे प्ेयंग ळुई तज्स वांगतात. ते ऩाच शजाय लऴांचे जुने आशे. प्ेयंग ळुई शे लास्तूतीर 
उजचे्मा वंतुरनाचे काभ कयते. एखाद्या ततखट ऩदाथासचा ततखटऩणा कभी कयण्मावाठी आऩण जवे तरंफू वऩऱतो तवे 
त्मा लास्तुत उजचेा प्रबाल कभी जास्त कयण्मावाठी लेगलेगऱमा लस्तूंचा लाऩय करुन ती उजास आऩल्मारा अनुकूर 
करुन घ्मामची अळी ती कल्ऩना आशे. ज्मा प्रभाणे ळेतकयी आऩल्मा ळेतीची भळागत करुन बयघोव ऩीक काढतो 
त्माप्रभाणे प्ेयंग ळुई तज्स लास्तूच्मा उजचेी भळागत करुन घयधन्मारा वभदृ्धीचा राब करुन देतात. प्ेयंग ळुई च्मा 
तत्लानुवाय तमन आणण मांग मा दोन भूरबूत ळक्ती स्त्री आणण ऩुरुऴ मा वायख्मा अवून त्मांच्मा वंमोगातून 'ची` शी  



उजास तमाय शोते. आऩल्माकडच्मा प्राण मा घटकावायखी. माचाच आधाय पंग ळुई भध्मे घेतरा आशे. प्ेयंग ळुई रा 
तचनी ज्मोततऴळास्त्राची जोड आशे. ते बाग्म ल कभस माचाशी वलचाय कयतं. त्मातं अंत:प्रेयणेचाशी बाग आशे. व्मक्ती 
तततक्मा प्रकृती मा न्मामाने कोणतीशी एक गोष्ट प्ेयंग ळुई नुवाय वलासना वायखी नवते. 

 

लास्तू ळास्त्र म्शणजे इंकडमन प्ेयंग ळुई 

आऩल्मा कडचे लास्तूळास्त्र  कभी ऩडरे की काम त्माभुऱे त्माभुऱे पंगळुई ची गयज ऩडाली ? अवा वलार काशी 
देळातबभानी जरुय कयतात. आभचंशी लास्तूळास्त्र तततकच प्राचीन आशे. इथं प्राचीनता कुठंतयी अस्वरऩणाळी तनगडीत 
आशे. स्कॉच जेलढी जुनी तेलढी अस्वर.णजतकं प्राचीन तततकं ते वलश्वावाशस. आधुतनकतेचा ऩुयस्काय शा जवा 
अशंकायाचा बाग अवू ळकतो तवाच प्राचीनतेचा लायवा शा वुद्धा अवू ळकतो. भोशंजोदडो ल शडप्ऩा वंस्कृतीचे 
उत्खननाचे अलळेाेऴ शा उत्कृष्ठ नागयी यचनेचा नभुना आशे. म्शणजे फघा आभची वंस्कृती त्माकाऱातशी ककती 
ऩुढायरेरी शोती. तचनी फॅवफरीऑन , ईणजणप्ळमन, ग्रीक, खाणल्डीमन मा शी प्राचीन शोत्मा. इथं प्राचीनतेच्मा 
अशभअशतभकेचा भुद्दा नवून वद्यणस्थतीतीर उऩमुक्ततेचा आशे.  

आऩल्माकडे लास्तूळास्त्र शे एलढं प्राचीन अवून शी अचानक मा आठ-दशा लऴासत कवं काम उदमाव आरं ? त्मा अगोदय 
त्माचा फोरफारा का नव्शता ? नलीन भाकेकटंग भॅनेजभंटने लस्तुच्मा भाकेकटंग चा केलऱ अभ्माव न कयता ती 
लाऩयणाऱ्मा ग्राशकाची वंस्कृती , भानतवकता, वभाजव्मलस्था अळा अनेक घटकांचा अभ्माव करुन ऩयंऩयागत भाकेकटंग 
न कयता आधुतनक तंत्रप्रणारी लाऩयण्माव वुयलात केरी. कंदट लास्तूत भन प्रवन्न यशाणाय नाशी शे वांगामरा 
कोणत्माशी लास्तू तज्साची गयज नाशी. भोकऱी शला , स्लच्छ प्रकाळ मा गोष्टी भनाच्मा प्रवन्नतेत बय टाकतात. 
लास्तूयचनेचा तुभच्मा भनोव्माऩायाळी वंफंध आशे शे एकदा तवद्ध झारे की ऩुढे ळुबाळुबत्ल , मळाऩमळ, आयोग्म, उत्कऴस 
लगैये गोष्टींळी जोडरा गेरेरा वंफंध शा भान्म कयण्माव अडचण मेत नाशी. आऩल्मा अऩमळात ,वंकटात लास्तूचा काशी 
वंफंध तय नाशी ना? लास्तूत मोग्म ते अनुरुऩ फदर करुन जय आऩल्मा अडचणी दयू शोत अवतीर तय करुन फघामरा 
काम शयकत आशे शी भानतवकता शेच लास्तुळास्त्राचे भोठे मळ. तळलाम त्मारा आता वभाजात प्रततष्ठाशी तभऱू रागरी 
आशे. ऩूलॉ दारु वऩणाऱ्मा भाणवारा तो कतृसत्ललान अवरा तयी वभाजात प्रततष्ठा नवे. आता त्माच्मा दारु वऩण्मराशी 
प्रततष्ठा, ग्रॅभय तभऱारे आशे. लास्तूळास्त्राचेशी अवेच झारे आशे. उच्चतळणषत ल नलश्रीभंत लगासरा आऩरा 
लास्तूळास्त्रालयचा वलश्वाव शी अंधश्रद्धा आशे अवे कुणी म्शटल्माव त्मारा ते कवे आलडेर ? त्माभुऱे लास्तूळास्त्रारा 
प्राचीनतेची, लास्तूवंदमसळास्त्राची, लैसातनक ऩरयबाऴेची , प्रमोगळीरतेची, अध्मात्भाची, वंस्कृतीची, वभाजभान्मतेची, जोड 
कदरी. वुतळणषत नलश्रीभंत लगासरा लास्तूळास्त्र शे अदृष्टाच्मा बीतीचा फागूरफुला करुन स्लीकायामरा रालामच्मा ऐलजी 
जय त्मारा ग्रॅभय कदरं तय त्मारा शी बीती ऩण एन्जॉम कयता मेईर. लास्तूळास्त्र शे प्रततकूर ऩरयणस्थतीत लाऩयाले 
अवे थोडेच आशे. प्रततकूर ऩरयणस्थती मेऊ नमे म्शणून प्रततफंधक म्शणून शी लाऩयता मेते.त्मातूनशी लास्तूत अनुरुऩ 
फदर करुन शी जय अनुकूर फदर झारा नाशी तय ते लास्तूळास्त्राचे अऩमळ नवून तो तुभच्मा ऩूलसवंतचताचा बाग आशे 
शे भानामरा आऩरी तमायी शोते.  

     



पंग ळुईचा फोरफारा कळावाठी? 

एखादा धातभसक वलधी जय ळास्त्रलत कयामचा झाल्माव त्मात वशवाभुग्री ते तनमभ ऩारन मात अनेक व्मालशारयक 
अडचणी मामच्मा. खेडेगालात ग्राभजोळी ऩूजा घारताना येळीभ लस्त्र , अत्तय, चंदन, फदाभ अळी भागणी वलसवाभान्म 
ळेतकऱ्माकडे करु रागरा तय कवे जभामचे ? कायबायणीरा जय भभ , आत्भना, स्भतृीश्रतुी, ऩुयोणोक्त, परप्राप्त्मथसभ ्अवे 
जय म्शणामरा वांतगतरे तय ते ऩरयणस्थतीळी कवे फय वुवंगत शोईर ? भग ''काका! घ्मा चारतं करुन! `` वाशणजकच 
त्मालय तोडगे तनघारे. वुऩायी कायबायनीचं काभ करु रागरी. धूतरेरं काऩडं ऩीतांफयाच काभ करू रागरा. खायीक 
खोफय चारामरा रागरं. अवे धूऩ दीऩ नैलेद्यांना वलवलध ऩमासम तनघारे. कामद्यात जय ऩऱलाटा वाऩडतात तय धातभसक 
वलधीत का फयं तोडगे तनघू नमे ? कारऩयत्ले तोडगेच अतधक वाभथ्मसळारी व्शामरा रागरे. लास्तूळास्त्रानुवाय फदर 
कयण्मावाठी तोडपोड कयाली रागण्मा ऐलजी जय तोडगे तनघारे तय कुणारा नको आशेत ? पंगळुईने नेभके शेच 
केरं.दणषणातबभुख घयाची धास्ती अणजफात नको! पंग ळुई भध्मे दणषण कदळा शी चक्क ळुब आशे.ती भानभमासदा ल 
प्रततष्ठा लाढवलणायी आशे. आग्नेम कदळा शी बायतीम लास्तूळास्त्राऩभाणे अणग्नची आशे तय पंग ळुई प्रभाणे ती वंऩत्तीची 
अवून राकूड मा तत्लाची आशे.त्माभुऱे पंग ळुई प्रभाणे तोडगे केल्माव ते बायतीम लास्तूळास्त्राच्मा नेभके वलयोधात 
जातात. काशी तोडग्मांभध्मे भात्र वभान धागे आशेत. उदाशयाणाथस घोडमाचा नार प्रलेळद्धायाजलऱ रालणे , पुटका 
आयवा न लाऩयणे , केयवुनी कोऩऱ्मात न कदवेर अळी ठेलणे लगैये लगैये. पेाेांग ळुई भध्मे नीटनेटकेऩणा , स्लच्छता, 
वुळोबीकयण, ळांतता मांना पाय भशत्ल आशे. घयात रग्न जुऱण्मात अडचणी मेत अवतीर तय तचनी फदकाची जोडी , 

डफर शॅऩीनेव तवम्फॉर , कपतनक्व ऩषाची जोडी मांची तचते्र ल तचत्रलस्तु घयात ठेला. लंळलदृ्धी वाठी डॅ्रगन आणण 
कपतनक्व मांच एकवत्रत तचत्र , भुरे अंगालय खेऱलणाया शवया फुद्ध मांची तचत्रकृती घयात ठेला. अवे अनेक छोटे छोटे 
तोडगे पंग ळुई भध्मे आशेत. मातीर तचत्र लस्तुंच्मा ककभती शी २०० ते ५०० रूऩमांऩमतं अवून त्मा फाजायात वशज 
उऩरब्ध आशेत. लास्तू ळास्त्रानुवाय लास्तू ळास्त्रळुद्ध करुन घेण्मावाठी भूरबूत फांधकाभात फदर कयाले रागू ळकतात. 
तय पंग ळुई भध्मे लस्तुंची यचना शी मोग्म कदळेरा करुन चांगल्मा लाईट उजचेे वंतुरन केरे जाते. अडचणीत 
आरेल्मा भाणवारा तोडगे कयणे शेच जय पाय अडचणीचे अवेर तय तो कयणाय नाशी. जे व्शामचं ते शोईर अळी 
'रयस्क` घ्मामरा नाईराजाने तो तमाय शोतो. ऩण त्मारा नुकवानाच्मा भानाने तुरनेने कभी खचासचे तोडगे जय 
उऩरब्ध करुन कदरे तय तो 'प्रमत्नांचा बाग` म्शणून कयण्माव प्रलतृ्त शोतो. पेग ळुई भध्मे 'अथस रक` ल 'शेलन रक` 

अळी वंकल्ऩना आशे.  शेलन रक म्शणजे तुभचे बाग्मवंतचत. शे घेऊन जे रोक आरेरे अवतात त्मांचा गाडा वुयऱीत 
चाररेरा अवतो. ऩण ज्मांचं तवं नवतं त्मांना अथस रक म्शणजे लास्तूिाये प्राप्त झारेरे बाग्म. शे फदरणं आऩल्मा 
कषेत फवतं. प्ेयंग ळुई म्शणजे ते बाग्म अनुकूर करुन घेण्माचा प्रमत्न शा ऩमासम यशातो. शी गाजयाची ऩुंगी अवते. 
लाजरी तय लाजरी नाशी तय भोडून खाल्री. भाणवारा वलवलधता शली अवते. ती तो प्रमत्नांभध्मे ऩण ळोधतो. 
किकेटरा जी रोकवप्रमता तभऱारी त्मात ग्रॅभय कटकलून ठेलण्मावाठी शी वलवलधता उऩमोगारा आरी. ऩाच कदलवांचे 
कवोटी वाभने ग्रॅभय ची झारय अवरी तयी रोकांना कंटाऱलाणे लाटू रागरे शोते. भग शी कंडी पुटरी आणण लन डे 
वाभने, डे-नाईट वाभने आरे. तवे बायतीम लास्तू ळास्त्र शे रोकांना कंटाऱलाणे ल भशागडे लाटू रागरे शोते. काशीतयी 
ळॉटस कट ऩाकशजे शोता.  पंग ळुईने ती कंडी पोडरी. 



 बायतीम लास्तू ळास्त्र शी काशी फदर करुन रोकांच्मा वभोय लास्तुज्मोततऴाच्मा रुऩात ऩुढे आरे. एखादी 
लास्तू वलांवाठी कळी ळुब अवेर ? त्मा व्मवक्तचे ऩवत्रकेत जय लास्तुवौख्माचा मोग नवेर तय त्माने ककतीशी 
लास्तूळास्त्रानुवाय फांधकाभ केरे तयी लास्तुवौख्म कवे तभऱेर? आडातच जय नाशी तय ऩोशऱ्मात कुठून मेणाय? त्माभुऱे 
लास्तुज्मोततऴी ऩुढे आरे आणण म्शणू रागरे की आम्शी रोकांना वलनाकायण खचासत ऩाडत नाशी. आम्शी लास्तू 
ळास्त्रशी जाणतो आणण ज्मोततऴशी जाणतो. आम्शी तोडपोड न कयालमारा रालता मोग्म ते तोडगे वुचलू बायतीम 
लास्तूळास्त्र काशी बंद ूलास्तूळास्त्रींभुऱे फदनाभ झारे आशे. ज्मोततऴ आणण लास्तूळास्त्र शे स्टेळनयी ल कटरयी , ककयाणा 
ल बुवाय , एवटीडी आमएवडी ल झेयॉक्व , ळेती ल कुक्कुटऩारन मावायखे एकभेकांना ऩूयक अवे व्मलशामस व्मलवाम 
आशेत. त्माभुऱे ज्मोततऴी कभ पंग ळुई तज्स शे आऩल्मारा कदवतात. 

  जागततकीकयणाच्मा राटेलय आरुढ शोऊन पंग ळुई बायतात आरे तवे इंग्रंड , अभेरयका, ऑस्रेतरमा इथं शी 
पोपालरे येस्टॉयंट, फंका, व्माऩायी वंकुर मा कठकाणचे शी पंग ळुई कयण झारे. पंग ळुईच्मा बयऩूय लेफवाईट नेटलय 
आशेत. तळकागोरा पंग ळुईच प्रतळषण देणायी वंस्था आशे. त्मांच्मा वेभीनाय च्मा पी ३०० डॉरय ऩावून ९०० 
डॉरयऩमतं आशेत. बंद ूपंग ळुई तज्सांऩावून वालध यशा अवा जनकशताथस इळाया देणाऱ्मा जाकशयाती आशेत. अथासत 
बंद ूकुठरा ल खया कुठरा शे ओऱखण्मावाठी आऩल्मारा काशी ककंभत भोजाली रागते. पंग ळुई वलरुद्ध लास्तूळास्त्र 
अळीशी जुगरफंदी ऩशामरा तभऱते. भागणी तवा ऩुयलठा मा न्मामाने कुणारा लास्तूळास्त्र ऩाकशजे अवेर तय लास्तू 
ळास्त्र, कुणारा पंग ळुई ऩाकशजे अवेर तय पंग ळुई अवा ऩुयलठा कयणाये कन्वरटंटशी एकाच कठकाणी बेटतात. 
ग्राशक देलो बल । ळेलटी उद्दीष्ट तय वायखं आशे ' लास्तुवौख्म` ! 

  

 

ऩूलस प्रतवद्धी :- 'अनुबल` वप्टेम्फय २००१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मजूीवी ल परज्मोततऴ 

परज्मोततऴाचे 'ज्मोाेततसवलसान` अवे गंडव नाभकयण करुन मूजीवीने त्माचा अंतबासल वलसान ळाखेत वुरुलातीरा 
केरा शोता. फीएस्वी अॅस्रॉरॉजी , एभेस्वी अॅस्रॉरॉजी मावायखे कोववे वुरु कयण्माचा प्रस्ताल शोता. त्माभुऱे 
परज्मोततऴारा खगोरळास्त्राऩावून दयू ठेलणायी येऴा ऩुन्शा एकदा धूवय केरी गेरी. त्मावाठी आऩल्मारा ककभान ऩाच 
ळतके भागे नेणाया अभ्माविभ अषयळ: रादरा शोता. ऩयंतु जनभताच्मा येटमाभुऱे शा वलऴम आता ककभान वलसान 
ळाखेतून लगऱरा आशे. 

मूजीवीने  १९९० भध्मे परज्मोततऴारा तळष्मलतृ्ती देण्मावाठी अवरेल्मा वलऴमात वभावलष्ट केरे. शा चंचुप्रलेळ शोता. 
त्मालेऱी एवएनडीटी वलद्याऩीठात ज्मोततऴळास्त्र ल शस्तवाभुकद्रक शे अभ्माविभ वुरु कयण्माचे घोवऴत कयण्मात आरे. 
ऩयंतु त्मावलरुद्धशी अवाच गदायोऱ शोउन वलद्याऩीठारा प्रस्ताल भागे घ्माला रागरा शोता. मूजीवीच्मा आत्ताच्मा 
प्रस्तालाफाफत ३१ भाचस २००१ च्मा इंकडमन एक्वप्रेव मा भान्मलय लतृ्तऩत्राने ऩुढीर प्रभाणे फातभी प्रतवद्ध केरी - 
मूजीवी चे चेअयभन शयी गौतभ म्शणारे ,  'फी. एस्वी. ल एभ. एस्वी. इन ऎस्टा्यरॉजी शा व्मालवातमक अभ्माविभ 
अवून तो वललणषत वलद्याऩीठात उऩरब्ध अवेर. तेथे 'ज्मोततवलससान` मा नांलाने शा वलऴम तळकवलरा जाईर. अतधक 
तऩळीर रौकयच जाशीय शोईर. लेगलेगऱमा वलद्याऩीठाच्मा तज्स रोकांचे ऩॅनर माचा अभ्माविभ तनणित कयेर. ` 

मालय वाशणजकच लादऱ उठरे. त्मानंतय मूजीवी ने आऩल्मा तनणसमाच्मा ऩुष्टमथस खारीर भुददे भांडरे :-  

१) लैकदक परज्मोततऴ शा आऩल्मा ऩायंऩारयक सानाचा एकभेल भुख्म वलऴम नाशी. ऩयंतु शी ळाखा भानली जीलनात 
घडणाऱ्मा घटना ल वलश्व मांचे कारवाऩेष सान देते.  

२) मा ळाखेचे लैतळष्टम अवे की मात काऱ , त्माचे स्लरूऩ ल भानली जीलनालय शाणाया ऩरयणाभ मांची उऩमुक्तता 
अभ्मावता मेते.  

३) अचूक अंदाज व्मक्त कयण्मा वाठी वलोत्कृष्ट ऩद्धतीचा लाऩय केरा अवून वुद्धा प्रत्मषात घटना भात्र लेगऱमाच 
प्रकाये घडतात , शी एक दृवष्टव ऩडणायी फाफ आशे आणण त्मातूनच आमुष्मातीर तणाल , तचंता, नैयाश्म लाढत जाते. 
माकठकाणी असाताचा लेध घेण्मावाठी लेकदक परज्मोततऴ उऩमुक्त ठरु ळकेर कायण शा काराळी तनगडीत अवरेरा 
वलऴम आशे.  

४) मा कोवसभुऱे केलऱ सान रोकांऩमतं ऩोशोचणाय नवून लैकदक गणणत, लास्तुळास्त्र,  

शलाभानाचे अंदाज ळेती, खगोर आकद वलऴमांच्मा वंळोधनारा नली कदळा तभऱेर.  

 

ऩयंतु तयीशी लादऱ ळभरे नाशी. त्मानंतय ६ ऑगस्ट २००१ योजी कशंदसु्तान टाईम्व ने प्रतवद्ध केरेरी फातभी शोती - 
'मूजीवीने ज्मोततवलससान शे वलद्याऩीठाने वलसान ळाखेतच वाभावलष्ट केरे ऩाकशजे अवा आग्रश धयरा नवून फी.ए. 



एभ.ए. अळा अभ्माविभातशी शा वलऴम वाभावलष्ट केरा जाउ ळकतो अवे म्शटरे आशे. तवेच २२ वलद्याऩीठांना अळी 
ऩयलानगी देण्मात आरी आशे.`  अखेयीव मूजीवीने ऩरटी भायरीच!  

 तत्ऩूलॉ ळास्त्रस डॉ. ऩी.एव.बागसल , प्रो. के. वुबाऴचंद्र येड्डी ल चंदन चिलतॉ मांनी मा तनणसमावलरुद्धची 
मातचका आंध्र प्रदेळ न्मामारमात दाखर कयण्माचा प्रमत्न केरा शोता. ऩयंतु न्मामारमाने शस्तषेऩ कयण्माव नकाय 
कदल्माने त्मांनी वलोच्च न्मामारमाकडे धाल घेतरी. ज्मोततऴ शे वलसान म्शणून तवद्ध झारेरे नाशी. ककंला तळी 
चाचणीशी घेण्मात आरी नवताना शा वलऴम थेट वलद्याऩीठाच्मा अभ्माविभात वभावलष्ट कयणे शे अताककस क अवून 
वद्वद वललेकाचे नाशी अळी बूतभका त्मांनी घेतरी.  

  त्माचफयोफय भशायाष्ड अंधश्रद्धा तनभूसरन वतभती ल फंक कभसचायी प्रफोतधनी रातूय , मांनी औयंगाफाद उच्च 
न्मामारमात मा वलऴमावंफंधी मातचका दाखर केरी आशे. त्मात त्मांनी धभासलय आधारयत अवरेरे तळषण शे 
नागरयकांच्मा ऩैळाने वलद्याऩीठातून देणे शे बायतीम याज्म घटनेच्मा करभ २८ प्रभाणे चूक आशे , वलद्याऩीठ अनुदान 
आमोगाने ज्मोततवलससान शा वलऴम वलद्याऩीठात वुरु कयणे फाफत अध्मष शयी गौतभ मांच्मा वशीने ऩाठवलरेरी ऩते्र शी 
फेकामदेळीय आशेत अळी बूतभका भांडरी आशे.  

 बायतातीर काशी याजकीम ऩषंाानी भात्र तळषणाच्मा बगलेकयणारा ककंला ब्राम्शणी लचसस्लाच्मा वुप्त 
ळक्मतेरा वलयोध म्शणून मूजीवीच्मा मा तनणसमारा वलयोध केरा आशे. 

ऩयंतु एक प्रश्न तयीशी उयतोच , सान वागयातरे तळंऩरे इकडून ततकडे जाण्मावाठी मु.जी.वी. च्मा वंभतीची काम गयज 
आशे?  मूजीवीनेच आऩल्मा उऩवतचल डॉ. ऩंकज तभत्तर मांच्मा वशीने लेकदक ऎस्रॉरॉजी वलबाग वुरु करु इणच्छणाऱ्मा 
वलद्याऩीठांना ऩाठलरेल्मा २३ पेब्रूलायी २००१ च्मा ऩत्रा वोफत ऩूलॉ ऩावून शा वलऴम तळकलणाऱ्मा वलद्याऩीठांची मादीच 
भाशीतीऩत्रकात जोडरी आशे. मात याजस्थान वलद्याऩीठ उदमऩूय , वलिभ वलद्याऩीठ उज्जैन , एभ.एव. वलद्याऩीठ फडोदा , 

ऩी.एव. तेरगु वलद्याऩीठ शैदयाफाद मा वायख्मा १६ वलद्याऩीठांची मादीच जोडरी आशे.  म्शणजे मूजीवीच्मा 
वंभतीवलनाशी शा वलऴम बायतात तळकलरा जात शोता शे खुद्द मूजीवीनेच कफूर केरे आशे.          

वलवलध तज्सांची भते 

बवलष्मातीर घटना जाणून त्मािाये तणाल , तचंता, नैयाश्म मा अडचणी वोडलता मेतात अवे मूजीवीचे तळषणतज्स 
गांबीमासने कवे म्शणू ळकतात ? अळी ळंका इततशावतज्स योतभरा थाऩय मांनी व्मक्त केरी आशे. त्मांच्मा भते 'अशो, 
ज्मोततऴाचे वभथसक वुिा अवे म्शणणाय नाशीत. परज्मोततऴारा ळास्त्रीम सान म्शणणे ल ते सान जगारा प्रदान 
कयामचे आशे अवे म्शणणे म्शणजे वलसानाची थट्टा कयण्मावायखे आशे.`  

प्रा.मळऩार खगोर बौततकतस ल भाजी चेअयभन मूजीवी मांच्मा भते ज्मा काऱात परज्मोततऴाचा उगभ ल वलकाव 
झारा त्मा काऱातीर वभाजळास्त्र ल भानव्मवलद्या मांचा अभ्माव कयण्माव काशीच शयकत नाशी. ऩण त्मारा वलसान 
ळाखेत टाकणे शी घोडचूक ठयेर.  



जगकिख्मात खगोरळास्त्रस प्रा.जमंत नायऱीकय मांनी शा तनणसम देळारा भागे नेणाया आशे अवे म्शटरे आशे. त्मांच्मा 
भते ज्मा वलऴमाचे दाले वलसानाच्मा कवोटीलय शास्मास्ऩद ठयतात अवा वलऴम वलसान म्शणून तळकलणे शा 
वलयोधाबाव आशे. अळा त-शेने छदणम्लसानारा कदरेरा ऩाकठंफा शा जगात बायताची चुकीची प्रततभा तनभासण कयेर अळी 
बीतीशी त्मांनी व्मक्त केरी आशे.  

काशींना शी फाफ भुयरीभनोशय जोळी मांचा कालेफाजऩणा अवून त्मात त्मांना कशंदतु्लाचा छुऩा अजंडा कदवतो.  

 ज्मोततबासस्कय जमंत वाऱगालकय मांनी अथासतच मा तनणसमाचे स्लागत केरे आशे. ते म्शणतात , ''माभुऱे परज्मोततऴ 
मा वलऴमालय वंळाधन शोउन प्रगती शोईर. प्रत्मेक व्मलवामात जळा अतनष्ट प्रलतृ्ती अवतात तळाच त्मा ज्मोततऴातशी 
आशेत. त्माभुऱे शा वलऴमच अंधश्रद्धा म्शणून टाकून देणे मोग्म नव्श.ाे``  

डॉ. लवंत गोलायीकय मांनी म्शटरे आशे , '' वलसानाची आजची ऩरयभाणे परज्मोततऴारा रागू ऩडत नाशीत. म्शणून 
परज्मोततऴ शे भी वलसान म्शणून भानत नाशी. त्माभुऱेच परज्मोततऴाचा अंतबासल अभ्माविभात कयाला अवा 
मूजीवी आदेळ भरा चुकीचा लाटतो. परज्मोततऴाचा वलद्याऩीठाच्मा अभ्माविभात वभालेळ कयाला शा तनणसम घातक ल 
फुद्धीबेद कयणाया आशे. 

एकलीवाव्मा ळतकात प्रलेळ कयताच बवलष्माकडे ऩाठ कपयलून बूतकाऱात जाण्माचा शा प्रमत्न आशे , प्राचीन ऩयंऩयेच्मा 
दयुातबभानातून, लैकदक लायवाच्मा बालनाततयेकातून घेतरेरा शा तनणसम आशे , अवे भत डॉ. जनादसन लाघभाये मांनी 
व्मक्त केरे आशे. 

डॉ.तचत्रा नाईक मांनी म्शटरे आशे , '' बायतीम वंस्कृतीच्मा अभ्मावकांवभोय ज्मोततऴळास्त्र , प्राचीन लाटणाये लास्तूळास्त्र 
मांना वलसान म्शणाले अवे ऩुयाले प्रथभ आरे तयच उच्च तळषणांत मा वलऴमांना स्थान देतो मेईर.`` 

'वलद्याऩीठे शी वभाजाची , वभाजावाठी त्माच्मा गयजेनुवाय सानदान कयणायी कंदे्र आशेत. ती काशी वलतळष्ट ळास्त्रावाठी , 

केलऱ फुद्धीभंतांची गयज बागलण्मावाठी नाशीत. वभाजारा ज्मा ज्मा गोष्टींची गयज आशे. त्मा त्मा वंफंधीचे सान 
वुव्मलणस्थतऩणे तभऱारेच ऩाकशजे. वभाजारा ज्मोततऴळास्त्राची गयजच का लाटते ? माचे वोऩे उत्तय वोडून अंधश्रद्धा 
लगैये प्रश्न तनभासण कयण्माचे कायण नाशी. असाताचा ऩडदा दयू वारुन बवलष्मात काम दडरे आशे. शे जाणून घेण्माची 
भाणवाची नैवतगसक प्रलतृ्ती आशे. त्मारा त्मावंफंधी वतत उत्कंठा आशे. आणण त्माभुऱे वभाज लैसातनक दृष्टमा जयी 
अत्मंत प्रगत झारा तयी तो बवलष्म ळास्त्राचा कानोवा घेणायच अवे अवल्माने त्मावाठी उत्तभ अभ्माविभ करुन 
वलद्याऩीठाने वभाजाची भानतवक गयज ऩुयी कयणे आलश्मक आशे. नलीन स्ऩधासत्भक मुगात शी गयज जास्त तीव्रतेने 
लाटणाय आशे कायण नळीफलान तोच ऩुढे जाणाय आशे! ` अवे भत प्रतवद्ध ज्मोततऴी ल.दा.बट मांनी व्मक्त केरे आशे 

  अभ्माविभ ठयवलण्मातच खयी अडचण 

 अकया लेगलेगऱमा तज्सांच्मा वभोय वलासनुभते भान्म शोणायी गशृीतके , तवद्धांत, तनमभ तमाय कयताना त्मांना 
अंतवलसवंगतीरा भोठे तंड द्याले रागणाय आशे. काशी ज्मोततऴी परज्मोततऴारा आधुतनक वलसानाच्मा ऩंक्तीत 
फववलण्माव उत्वुक आशेत. त्मारा वलद्या म्शणणे त्मांना आधुतनक मुगात कभीऩणाचे लाटते. त्मा उरट ज्मोततऴारा 



आधुतनक वलसानाचे तनकऴ रागू शोत नाशीत. दोन अतधक तीन फयोफय ऩाच अवे गणणत मेथे रागू ऩडत नाशी. तो 
अनुबूती ला श्रदे्धचा बाग अवून त्माचे अनुबल शी व्मक्तीवाऩेष फाफ आशे अवे भानणायेशी ज्मोततऴी आशेत. 
ज्मोततऴातरा एक कट्टय ऩंथ अवे भानतो की मदृच्छेतळलाम झाडाचे ऩान वुद्धा शरू ळकत नाशी. तुभच्मा 
आमुष्मातल्मा वलस घटना ठयरेल्मा अवतात. तुम्शी तनतभत्तभात्र अवता. दवुया ऩंथ अवे भानतो की एक ऩंचभांळ 
दैलाचा बाग आशे ल चाय ऩंचभांळ बागालय इतय गोष्टी प्रबाल टाकत अवतात. त्मा अथासने तुम्शारा भमासकदत स्लातंत्रम 
आशे.   

 मा भूरबूत वंकल्ऩनांभधीर मा वलवंगतीनंतय ज्मा गणणतालय कंुडरी शा नकाळा तमाय शोतो त्मातीर तनयमन ल 
वामन ऩंथ. तनयमन गणणत शे याळी चिाचा आयंब वफंद ूणस्थय भानते. ऩायंऩारयक ज्मोततऴ शे तनयमनलादी आशे. त्मात 
ऩुन्शा ते आयंब स्थान कुठरे भानाले मा वलऴमीचे लाद. त्माभुऱे ऩंचागएैक्मा वलऴमी कटऱकांच्मा काऱात फयेच लादंग 
तनभासण झारे शोते. ऩािात्म ऩद्धती शी वामन म्शणजे याळीचकाचे आयंबस्थान शा चर वफंद ूआशे अवे भानतो. शे वलस 
गणणत कयण्माच्माच इतक्मा वलवलध ऩध्दती आशेत. त्मानंतय मा गणणतालरून तमाय शोणाऱ्मा कंुडरीतीर पतरताच्मा 
तनमभाफाफतच्मा अंतवलसवंगती शा तय अजून ऩुढचा टप्ऩा आशे. मा वलस अडचणींचा वलचाय कयता वलसभान्म प्रभाणणत 
अभ्माविभ तमाय कयणे अत्मंत अलघड गोष्ट आशे. न जाणो , त्मालय शी ते भागस काढतीर. लैद्यकीम ऩॅथी जळा 
एकभेकालय टीका कयत का शोईना आनंदाने भागसिभणा कयीत आशेत त्मा ऩद्धतीने जय शे अभ्माविभ तमाय झारे 
तय एकभेका वशाम करू अलघे धरू वुऩंथ मा उक्ती प्रभाणे चारतीर. भुऱात मा वलस अभ्माविभांचे थेट ऩरयणाभ 
बोगाले रागणाया 'जातक` शाच जय बाफडा ल अंधश्रद्धाऱू याकशरा तय अळा अभ्माविभांची लैधता शी फाफच नंतय गौण 
ठयेर. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



परज्मोततऴतचककत्वे वलऴमी एरयक येग मानी वंकतरत केरेरे ऩाणिभात्म वलचाय 

 

ददैुलाने अनेक खगोरळास्त्राच्मा ऩुस्तकात परज्मोततऴाच्मा अणस्तत्लाचा उल्रेखशी नवतेा. अनेक खगोरळास्त्रस शा 
वलऴम अनुल्रेखाने भायतात. प्रश्न न वलचायता स्लीकायरेल्मा ऩूलॉच्मा काशी खगोरळास्त्रीम वंकल्ऩना मा इततशावात 
खोटमा ठयल्मा आशेत शे रषात घेतरे ऩाकशजे.    

 

अनेक वंळमलाद्यांना परज्मोततऴावलऴमी भाकशत नवरेल्मा गोष्टी 

 

 

१) परज्मोततऴाने फशुधा खगोरळास्त्रारा जन्भ कदरा अवाला. ऩवत्रका तमाय कयणे शा गणणती तत्लांचा ल 
खगोरळास्त्रीम वंकल्ऩनेचा बाग आशे. त्मात दैली ला अततनैवतगसक अवे काशीच नाशी. 

 

२) अनेक प्रतवद्ध ळास्त्रस परज्मोततऴाळी वंफंधीत शोते. उदा. टामको ब्राशे , कारस जुंग , केप्रय, शक्वरे, कोऩतनसकव 
आणण इतयशी अनेक. 

 

३) ज्मोततऴी दैलालय वलश्वाव ठेलतातच अवे नाशी.  'ग्रश शे एखाद्या गोष्टीवाठी प्रलतृ्त कयतात. ती गोष्ट घडलून आणत 
नाशीत, `  अवे ते भानतात. 

 

४) वध्मा वुभाये १०००० रोक ज्मोततऴाचा व्मलवाम कयणाये तय राखो ज्मोततऴप्रेभी आशेत. मा वलऴमालय ळेकडो 
ऩुस्तके आशेत. अभेरयकेच्मा जनतेतीर पक्त १० टक्के रोकांचा अवा वलश्वाव आशे कक मात काशी तथ्म नाशी. 

 

५) परज्मोततऴाभध्मे  लस्तुतनष्ठता ला प्रत्मष कामसकायण बाल अवणे अतबप्रेत नाशी. अनेक ज्मोततऴी अवे भानतात 
की घटना ल ग्रशमोग मांच्मात एक प्रकायचा नैावतगसक ताऱभेऱ आशे. इतय देळांभध्मे मा वंकल्ऩने फाफत काशी बय 
टाकरी जाते. 

 



६) ग्रशांचे भोजता मेईर अवे चंुफकीम , गुरुत्लाकऴसणॉम, वलद्युत चंुफकीम अवे प्रबाल ऩथृ्लीलय ऩडतात. शे लैसातनक तथ्म 
लादातीत आशे.  ऩौणणसभेरा भानली वलणषप्त स्लबालाचा ऩयभोच्च वफंद ूगाठरा जातो. मालय अनेक रोकांचा वलश्वाव 
आशे. 

 

७) परज्मोततऴ शे पक्त जन्भकंुडरी ऩुयते भमासकदत नवून तनलडणूक , चयाचय वषृ्टीतीर घटना , प्रश्न वलऴमक , लैद्यक, 

शलाभान इ. बागशी त्मात मेतो. 

 

८) ऩवत्रकेलरुन ज्मोततऴ फघणाऱ्मा ( केलऱ दैतनकातीर बवलष्म फघून नव्शे ) फशुतेकांना  आऩल्मा बाककतांचे 
आिमसकायक ल अदबूत अनुबल मेतात. 

 

९) नैवतगसक घटनांची कारफद्धता अनेक कठकाणी कदवून मेते. 

 

 

खारीर गोष्टींभुऱे परज्मोततऴ अतवद्ध शोत नाशी. 

 

  चुकीची बाककते 

  फशुवंख्म ळास्त्रसांची दऴूणे 

  चांगल्मा कामसकायण तवद्धांतांचा अबाल 

  परज्मोततऴाच्मा तनमभातीर ऩक्क्ाेऩणाचा अबाल 

  न्मूटनच्मा तवद्धांताप्रभाणे ग्रशांचे कदरेरे स्ऩष्टीकयण 

 

 

खारीर गोष्टींनी परज्मोततऴ तवद्ध शोत नाशी. 

 

आिमसकायकरयत्मा फयोफय आरेरी बाककते 



ज्मोततऴालय वलश्वाव ठेलणाये ळास्त्रस 

चंांद्राच्मा प्रबालाचे सात ऩरयणाभ 

वौयडागांचा ऩरयणाभ 

परज्मोततऴ शे अनुबलाव मेते अवे भानणाये रोक 

जगात भान्मताप्राप्त अवरेल्मा तनमभािाये परज्मोततऴ तवद्ध शोईर अवे भानणे  

डफर ब्राईंड टेस्ट ने केरेरे लस्तुतनष्ठऩणे ऩुन:ऩुन: कयता मेणाये प्रमोग, वंख्माळास्त्रीम चाचण्मा 

 

परज्मोततऴावलऴमी थोडक्मात 

परज्मोततऴाचा ऩामा शा ऩुष्कऱ गूढ दैली वंकल्ऩच्मा वभजूतीलय आधायरेरा शोता. शा वलऴम दीघसकाऱ वलवंगत 
स्लरुऩात याकशरा. शा वलऴम णस्त्रमांभध्मे अतधक रोकवप्रम याकशरा. कायण अचूक ठयरेरी बाककते रषात ठेलण्माची 
भानतवकता  ल स्तुतीवप्रमता शी त्मांच्माकडे अतधक आशे. परज्मोततऴ शे ळास्त्रीम वंळोधनांती स्लबाल वलश्लेऴण , 

लैलाकशक मळाऩमळ, भतृ्मू माफाफतची बाककते वांगण्मात अवभथस ठयरे आशे.   

 

वंळमलाद्यांना परज्मोततऴांभध्मे वाऩडरेल्मा तु्रटी 

 

१) परज्मोततऴाचा वलकाव शा बूकंद्री वंकल्ऩना ल फशुदैवलक धभासच्मा गोतालऱमालय आधारयत शोता. 

२) परज्मोततऴातीर याळी मा त्मावंफंधीत तायकावभुशाळी जुऱत नाशीत. 

३) वलसभान्म वंकेतांचा अबाल 

  अ) ६ १२ १४ २४ ककंला २८ वौय याळी  

  फ) खगोतरम  ल वांऩाततक वौय याळी 

  क) स्थानांच्मा वलबागातीर पयक 

  ड) लेाेगलेगऱमा स्थानां वाठी लेगलेगऱे अथस  

  इ) तायकावभूशाच्मा खगोरीम स्थान तनणितीवाठी फशुवलध वंसा ला व्माख्मा 

 



४) ग्रश फारकाच्मा जन्भाचे लेऱी प्रबाल टाकू ळकतीर मावाठी काशी नैवतगसक स्ऩष्टीकयण अवेर अवे काशी लाटत 
नाशी. गुरुत्लाकऴसण ल वलद्युतचंुफकीम प्रबालांचे फाफत फोरामचे झारेाे तय शातांतीर घडमाऱाचा शा प्रबाल शा ग्रशाऩेषा 
अतधक अवेर. 

 

५) वभजा ग्रशाचे सात ला असात फर भानलालय ऩडते आशे अवे जयी गशृीत धयरे तयी ते फऱ एखाद्या कठकाणी 
वलतळष्ट लेऱी जन्भरेल्मा भुराची तनलड करुन त्मालय ऩरयणाभ कयेर शे कवे ?  

 

६) गबसधायणेची लेऱ शी जन्भाचे लेऱे ऩेषा मोग्म नव्शे काम ? लस्तुणस्थती अळी आशे की गबासची ऩूणस लाढ ( जेव्शा 
त्मारा वलस सानंकद्रमे मेतात ) गबासळमात शी  आठ भकशन्मानंतय शोत अवते. भग तीच त्माची जन्भलेऱ का ऩकडू 
नमे? गबासळमाभध्मे अवे कोणते गुणधभस आशेत की जे परज्मोततऴाचा प्रबाल थोऩलू ळकतीर. एकाच लेऱी जन्भारा 
आरेल्मा दोन भाणवांभध्मे आढऱणाया भुख्म पयक शा अनुलंतळकता, वंस्कृती, धभस, आयोग्म माभुऱे अवत नाशी काम? 

 

७)  अंटाकटसका ल आकटसक्ट प्रदेळात जन्भारा मेणाऱ्मा भाणवाची जन्भ ऩवत्रकाच नवते भग त्मांचे काम? 

 

८) जय ग्रश आऩल्मालय प्रबाल टाकत अवतीर तय ऩुयातन देलांच्मा गुणात्भक प्रततभांलरुन ग्रशांना जोडरे गेाेरेरे 
गुणधभस शे फयोफय आशेत शे कळालरुन ? 

 

९) शऴसर नेऩच्चून प्रूटो मांचे प्रबाल वलचायत न घेता जुन्मा ज्मोततऴांना त्मांच्मा तनरयषणात तु्रटी कळा आढऱल्मा 
नाशीत? 

 

१०) जन्भकटप्ऩणीतीर बेद शा लांतळक, तरंग, लम, याष्डीमत्ल मातीर बेदाइतका लाईट अवतो काम?  

  

११) ग्रशांचे अंतय वलचायात न घेणाये  असात परज्मोततऴीम प्रबाल आशेत काम ? तवे अवेर तय अततदयू अवणाये 
नेब्मूरा, ताये ल ग्रश परज्मोततऴाने वलचायात घ्मामरा नको काम ? रघुग्रशांचा ऩटटा, अलकाळ मान, उऩग्रश, इतय ग्रशांचे 
६२ शून अतधक चंद्र , धूभकेतू, वूमसज्लारा मांचेशी काशी परज्मोततऴीम प्रबाल आशेत काम? 

 



१२) ज्मोततऴांनी भानरेरा फशुवंख्म लैसातनक ऩुयाला शा चुकीचा आशे. गोकॅरीनच्मा अभ्मावातून ऩायंऩारयक ज्मोततऴ 
शे अतवद्ध झारे आशे. ऩौणणसभेच्मा कदलळी वलणषप्त ल अनोख्मा घटना घडतात मारा काशी ऩुयाला तभऱारा नाशी. 

जय अळा प्रकायचे ऩयाभानवळास्त्राच्मा दाव्मावांयखे शे दाले खये  अवतीर तय भानली जीलनारा उऩमुक्ततेवाठी अतधक 
वंळोधन व्शामरा शले. खोटे अवतीर तय भात्र रोकांनी आऩरा फशुभूल्म  लेऱ लामा घारलरा आशे ल चुकीचे तनणसम 
घेतरे आशेत घेत आशेत. अवे म्शणाले रागेर.  

 

परज्मोततऴाफाफत खारीर फाफी अभ्मावनीम आशेत 

फॉफ णग्रकभन माने परज्मोततऴाच्मा नलीन ऩद्धतीचा अभ्माव केरा जो रोकांच्मा स्लमंतनलडीलय आधारयत शोता.( 
मात याळीचिाधाये चुकीच्मा तनलडी फयोफय मेण्माच्मा ळक्मतेलय दष यशाले रागते.)  

गोकॅतरन माने  शजायो लेगलेगऱमा प्रकायचे नभुने घेऊन त्मात काशी तथ्म वाऩडते का शे ऩाकशरे शोते.  त्मारा 
भंगऱाच्मा स्थानाची वुवंगती शी २२ टक्के आढऱरी. जी जुऱण्माची ळक्मता वंख्माळास्त्रीम दृष्टमा प्रत्मषात १७ 
टक्के शोती. अथासत शे वलषेण त्माने एकूण रोकवंख्मेच्मा पाय कभी बाग घेउन केरे शोते. 

 

डेतनव यॉतरंग्ज अवा दाला कयतो की , कतभटी पॉय द वामंकटकपक इन्व्शेणस्टगेळन  ऑप द क्रेम्व ऑप द ऩॅयानॉभसर 
( वीएवआमवीओऩी )  ने गोकॅरीनच्मा वंळोधनाचा अन्लमाथस चुकीचा रालरा. 

 

क्ल्लय ल इन्ना मांना वूमसयाळी ल बौततक , ळारयरयक गुणधभस, व्मालवातमक वपरता, भतृ्मू, आजायऩण, व्मवक्तभत्ल, मात 
कुठराशी वंफंध आशे अवे कदवून आरे नाशी.  

 

जॉफे्र डीन मांनाशी घटस्पोटावंफंधी जी बाककते केरी गेरी त्मात वुवंगती कदवून आरी नाशी. 

 

रेखकारा परज्मोततऴाचा वभथसनाचा मोग्म मुक्तीलाद इंटयनेटच्मा प्रचंड भाकशतीजार ळोधल्मानंतयशी कुठेशी कदवून 
आरा नाशी.  परज्मोततऴातीर तत्ले जो कोणी तवद्ध कयेर त्मारा फषीवाची भोठी यक्कभ जाशीय कयण्मात आरी 
आशे. ऩण आताऩमतं एकशी जण शे आव्शान स्लीकायामरा ऩुढे आरा नाशी. 

 

भानली भनाच्मा खारीर कभकुलत फाफी मा  परज्मोततऴाचे वभथसन कयतात. 



 

१) प्रळंवा कुणारा नको अवते? णस्त्रमांना तय ती वलळेऴ आलडते. त्माभुऱे ज्मोततऴी त्माचा लाऩय कयतात. 

२) आऩल्मारा वशजगत्मा वत्मळोधनावाठी एखादाच वोऩा भागस शला अवतो. 

३) आऩल्मा बवलष्मात काम घडेर माची उत्वुकता अवते. त्मावाठी भोठे तनमोजन कयामरा ऩाकशजे अवे आऩल्मारा 
लाटते. ऩयंतु मोगामोगाने काशी गोष्टी घडतीर अवे आऩल्मारा लाटत नाशी. 

४) घटनेच्मा मोगामोगातीर अथसऩूणस वुवंगती आऩल्मारा चटकन रषात यशाते. चुकीच्मा गोष्टींकडे आऩण दरुसष 
कयतो. 

५) आऩल्माच  लाटमारा शे बोग मेतात अवे आऩल्मारा गांबीमासने लाटते. 

६) आऩल्मारा योभांचकायी स्भतृी लचने आलडतात. त्माचे अलघड फोजड लणसन नकोवे लाटते. 

७) एखाद्या कठकाणी आऩण गुंतलणूक केरी अवेर तय तेथे आऩरी चूक ऩचलामरा जड जाते. 

८) ऩकशल्मा प्रमत्नातीर अऩमळानंतय दवुऱ्मा लेऱी प्रमत्नात मोगामोगाने आरेरे 'कभी अऩमळ` शे वुद्धा वुखद अवते. 

९) आधुणातनक वलसान ल तंत्रसानातीर जगात गंधऱरेल्मा काशी जणांना शा 'भानली` कदरावा कोयडमा फुद्धीलादाऩेषा 
प्रेयणादामी लाटतो. 

१०) आऩल्मारा फुद्धीलादाऩेषा गूढ ल अदबूत गोष्टी अतधक आलडतात. ( अळा ऩुस्तकांचा खऩ ऩशा)  

११) व्मक्ती आऩल्मारा वभाधानकायक ठयेर अळा बाककतांना फऱी ऩडत अवते. व्मक्तीरा जय लाटरे काशीतयी घडेर 
तय ती गोष्ट नकऱत कळी घडेर शेच ऩशात अवते. 

१२) आऩण वूचनाफय शुकूभ काभ कयत अवतो अवे  अनेक अभ्मावात दाखलून कदरे गेरे आशे. 

 

परज्मोततऴाने काम अवे घोडे भायरे आशे? 

  

ती एक तनखारव कयभणूक आशे. धभकी तय नाशी ना ? जोडीदाय ळोधण्मात काशी दतुभसऱ वंधी अवतात. अनेक 
वंधींभधीर छाऩा काटा कयत फवण्माऩेषा शे काम लाईट आशे ?  तचककत्वक ऩद्धतीने तनणसम घेण्माची प्रकिमा शी 
गुंतागुंतीची अवते. आणण तवेशी आऩरे शजायो रुऩमे खचस शोतच अवतात. त्माऩेषा झटकन तनणसम घेऊन तनलांत 
फवरेरे फयं. 

 



आऩरे परज्मोततऴाने केरेरे लणसन 

 

आऩण वंलेदनातळर ल वलनोदाची जाण अवणाये गशृस्थ आशात. इतय रोक आऩल्माकडे कवे फघतात माची ऩूणस 
कल्ऩना आऩल्मारा आशे. आऩण बयऩूय प्रमत्न कयता तयी ऩण आऩल्मारा बवलष्माची कधी कधी तचंता लाटते. काशी 
कजाग रोक आऩल्मारा ऩाण्मात ऩशातात. ऩण लेऱ आल्मालय आऩण त्मांना त्मांची जागा फयोफय दाखलून देता. 
आऩण काशी व्मवक्तगत वभस्मा ककंला फाफी कुणारा वांगत नाशी. 

 

काशीलेऱा आऩल्मारा मा  कठकाणाचा एलढा कंटाऱा मेतो की कुठंतयी रांफ जालेवे लाटते. अनेक रोक आऩल्मालय 
दफाल टाकण्माचा प्रमत्न कयत अवतात. कधी कधी मा वगऱमा जंजाऱाच्मा फाशेय ऩडून आऩल्मारा भस्तऩैकी आयाभ 
कयालावा लाटतो. ज्मांनी भागच्मा आठलडमात आऩल्मारा अडचणीत टाकण्माचा प्रमत्न केरा त्मांची थोफाडे रलकयच 
फंद शोतीर.आऩल्मारा आलडणाये काशी टी.व्शी ळो शे ळुिलायी यात्री अवतात. खयं तय मा वलस गोष्टींचा आऩल्मारा 
जाण आशेच. अजूनशी काशी गुऩीते आऩण आऩल्मा जीलरग तभत्रांना वुद्धा वांगत नाशी. 

आऩल्मारा कधी आऩण खड्डमात ऩडतोम अळी वलतचत्र स्लप्ने ऩडतात. आऩल्मा भनात ळंका अवरी तयी आऩल्मारा 
बवलतव्म उज्लर आशे. 

 

तचककत्वकांवाठी काशी कानगोष्टी 

 

१) ऩुयाला देण्माची जफाफदायी दाला कयणाऱ्मांलय आशे. 

२) अवाभान्म दाव्मांवाठी ऩुयालाशी अवाभान्मच ऩाकशजे. 

३) ऩूलस दवूऴत ग्रश टाऱा ल खुल्मा भनाने ऩशा. 

४) लादावाठी लाद ला व्मवक्तगत चारयत्रम शनन कयणाये भुदे्द नवालेत. 

५) तनवलसलाद भुद्यांळी वशभत शोण्माव तमाय व्शा, वंख्माळास्त्रीम फाफी वलचायात घ्मा. 

६) लैध कायणेच वलचायात घ्मा. लेड , भ्रभ, उन्भाद, रफाडी माऩावून वालध यशा. अनुबलांच्मा आधाये जनभताचा येटा 
ककतीशी अवरा तयी डफर ब्राईंड टेस्ट वायख्मा वुतनमंवत्रत प्रमोगांचा तनष्कऴासवाठी लाऩय कया. त्मानंतय आऩल्मा 
भताळी प्राभाणणक यशा. 

 



 

ऩाणिभात्म जगतातीर काशी भान्मलय परज्मोततऴ वंळोधकांची भाशीती  

 

डॉ. जॉफे्र डीन ल आथसय भाथय :- रयवंट अॅडव्शान्वेव इन नेटर ऎस्रॉरॉजी अ किटीकर रयव्शमू : १९०० -१९७६ मा 
ऩुस्तकाचे रेखक. ऩुस्तकातीर ऩकशरा बाग शा परज्मोततऴालयीर टीकात्भक ल लैसातनक वंळोधनालय आधारयत आशे. 
रेखकिम शे १९७५ ऩावून मा वलऴमालय अवरेल्मा वलवलध टीकात्भक रेख , चचास, ऩरयवंलाद प्रमोग , स्ऩधास मातीर 
वशबागी आशेत. डीन शे ऩणिभ ऑस्रेतरमातीर ऩथस मा कठकाणी भुक्त तांवत्रक रेखक ल वल्रागाय तवेच वंऩादकशी 
आशेत. भाथय शे तरणव्शंग्स्टन, स्कॉटरंड मेथीर तंत्र प्रतळषण कंद्राचे वलबाग प्रभुख आशेत. 

 

प्रा. डॉ. वूटफटस अटेर :- गोकॅरीनच्मा ग्रशमोग ऩरयणाभ वलऴमाचे अभ्मावक. गॉकंटजीन , जभसनी मेथीर जॉजस ऑगस्ट 
वलद्याऩीठातीर भानवळास्त्राचे तनलतृ्त प्राध्माऩक आशेत. टेनॅतळमव भावस इपेक्ट मा ऩुस्तकाचे वशरेखक आशेत. 

 

प्रो. इव्शान केतर :- शे अभेरयकेतीर कतभटी पॉय द वामंकटकपक इन्व्शेणस्टगेळन ऑप क्रेम्व ऑप ऩॅयानॉभसर च्मा 
परज्मोततऴ उऩवतभतीचे चेअयभन आशेत. अनेक टीकात्भक ऩुस्तकांचे त्मांनी रेखन केरे आशे. वलळेऴत: चंद्राचा 
भनालयीर ऩरयणाभ मा वलऴमाचा त्मांचा अभ्माव आशे. ते कॅनडातीर वस्काटून  मेथीर वस्कॉतचलान वलद्याऩीठात  
ळैषणणक भानवळास्त्र वलऴमाचे प्राध्माऩक आशेत.मांनी कन्वेप्ट ऑप भॉडनस अॅस्रॉरॉजी - ए किकटक शा 
'वामकॉरॉजीकर रयऩोट्वस १९९७ ` भध्मे प्रकातळत  शा ळोधतनफंध भशत्लाचा ठयरा आशे. 

 

रुडॉल्प एच. णस्भट :- शे कदलंगत प्रा. एच. ज.े आमवंक परज्मोततऴ वंळोधन कतभटीचे वतचल आशेत. ऎस्रॉरॉजी 
अंडय स्िुकटनीचे वंऩादक १९९२ ते १९९९ मा कारालधीतीर 'कोरयरेळन` मा परज्मोततऴालयीर वंळोधन कयणाऱ्मा 
ऩवत्रकेचे वंऩादक शोते. नेदयरंडभधीर प्रभुख लैसातनक वंळोधन कंद्रात वंऩादक ल बाऴांतयकाय म्शणून त्मांनी काभ 
केरे. 

 

 

 

 

 



अणखर बायतीम ज्मोततऴ वंभेरन, वोराऩयू २००१ च्म तनतभत्तान े

 

वोराऩूयरा कद. २५, २६ ल २७ कडवेम्फय २००१ रा झारेरे आणखर बायतीम ज्मोततऴ वंभेरन शे अत्मंत भशत्लाचे ल 
आगऱे लेगऱे ठयरे. परज्मोततऴ शा वलऴम वलद्याऩीठ स्तयालयीर अभ्माविभात वभावलष्ट कयण्माचा मूजीवीचा तनणसम  
शा वलऴम फशुचतचसत झारेरा शोता. त्मा ऩाश्वसबूभीलय वंभेरनाध्मष काम बूतभका भांडतात मालय वलांचेच रष शोते. 
वंभेरनात अंधश्रद्धा तनभूसरन वतभतीचे वोराऩूयचे णजल्शाध्मष ल परज्मोततऴ वलयोधक श्री. दादा चांदणे मांना 
वन्भानाने व्मावऩीठालरुन आऩरी बूतभका भांडण्माची वंधी कदरी गेरी. शी गोष्ट वलयोधाची दखर ल आदय दोन्शीची 
वूचक आशे. वंभेरनाध्मष श्री. ल.दा. बट शे ऩुण्माचे ज्मेष्ठ जाणकाय ल प्रतथतमळ ज्मोततऴी आशेत. त्मांनी  आऩल्मा 
अध्मषीम बाऴणात अनेक भशत्लाच्मा भुद्दमांना स्ऩळस केरा. त्मांच्मा बाऴणात दोन भशत्लाचे बाग शोते. एक म्शणजे 
ज्मोततऴांनी आता काम टाकून द्यामरा ऩाकशजे ल काम स्लीकायरे ऩाकशजे आणण दवुया म्शणजे ळास्त्राचे लेगऱे स्लरुऩ ल 
टीकाकायांचे आषेऩ.  

श्री. ल.दा. बट मांच्मा बाऴणाचा वायांळ ल त्मालयीर आभचे बाष्म 

 

१) वभाजजीलनालय नको तततका ऩरयणाभ :- ज्मोततऴळास्त्राचा वभाजजीलनालय नकेा तततका ऩरयणाभ बायतात झारा 
आशे शी लस्तुणस्थती नाकायता मेत नाशी.  धभासचा वभाजजीलनालय ऩरयणाभ आऩण वभजू ळकतो ऩण त्माचा 
अततयेक झारा तय काम ऩरयणाभ शोतात शे आऩण अनुबलतो आशेात. आश्लेऴा नषत्राची भुरगी वावूव लाईट , 

भंगऱाची कंुडरी , भूऱ नषत्रालयचा जन्भ , वाडेवाती मा गोष्टी वभाजात जास्त ऩवयल्मा. अळा गोष्टी ऩंचांगात छाऩू 
नमेत. षुल्रक, ककयकोऱ, एकांगी ज्मोततऴतत्लाची एलढी रोकवप्रमता, वभाजतबवयण तनणितच चांगरे नाशी. 

बाष्म :- चरा! मा तनतभत्ताने तयी ज्मोततऴळास्त्रातल्मा 'फागुरफुला` वंकल्ऩना ऩुवट शोण्माव बयील भदत शोईर. मा 
काभाची जफाफदायी आता ज्मोततऴांलयच आरी आशे. 

 

२) ऋऴीभुनींचे अंधानुकयण कळारा? :- ऩंधयाले ते वलवाले ळतक मा दयम्मान प्राचीन ग्रंथातळलाम नलीन वलचायांचे ग्रंथ 
नव्शत.े फाफा लाक्मभ ्प्रभाणभ ्शे आताऩमतं चारू ळकरे ऋऴीभुनींनी वांतगतरेल्मा वलसच गोष्टी तळयोधामस भानाव्मा 
अळा नाशीत. त्मा ऩरयणस्थतीरा अनुरुऩ अवे ळास्त्र , तनमभ तमाय केरे गेरे. वध्मा वभाजात ज्मोततऴळास्त्राच्मा अनेक 
गोष्टींफद्दर गैयवभज आशेत आणण वुभाय फुद्धीच्मा ज्मोततऴांनी त्मारा खतऩाणी घातरे आशे. स्लाथस वाधण्मावाठी 
कारवऩस मोगाचा उऩमोग केरा जातो. 

बाष्म :- परज्मोततऴाची वलश्वावाशसता ककंला प्राभाण्म ठयवलण्मावाठी प्राचीनत्लाचा ,ऋऴीभुनींचा आधाय घेणाऱ्मांनी आता 
माचा वलचाय कयाला. परज्मोततऴाच्मा फदनाभीरा वलयोधक कायणीबूत आशेत की शे तथाकतथत ज्मोततऴीच कायणीबूत 
आशेत शे तयी आता स्लच्छ कऱारे. रोकांच्मा कंुडरीतरा कारवऩस मेाग शा वतं्रफकेश्वयरा वलधी कयणाऱ्मा ऩुयोकशत कभ 



ज्मोततऴांच्मा कंुडरीतरा धनमोगच ठयरा आशे. आतातयी ज्मोततऴांनी आऩर घय वाप कयामरा वुरुलात 
कयाली.परज्मोततऴातीर अतनष्ट प्रलतृ्तींना खतऩाणी घारणाऱ्मा घटकांचा फीभोड शा ज्मोततऴांनीच केरा ऩाकशजे. 

 

३) धभसळास्त्र ल ज्मोततऴळास्त्र गल्रत नको. :- बायतीम ज्मोततऴळास्त्रालय धभसळास्त्राचे प्रचंड प्रभाणात आिभण आशे. 
ज्मोततऴ शे धभसळास्त्राळी वुवंगत अवाले शे वलतळष्ट भमासदेऩमतंच मोग्म आशे. भुवरभान णििन मा धभांवाठीशी 
ज्मोततऴळास्त्र आशे. वऩतऩृंधयलडा शा ज्मोततऴळास्त्रदृष्टमा अळुब नवतोच. गोदालयीच्मा दणषणेरा एक तनमभ ल उत्तयेरा 
एक तनमभ कयता मेणाय नाशी. यत्नधायण , तोडगे, उऩाम मांना जास्त ककंभत देउ नमे , त्माचे स्तोभ भाजलू नमे. अचूक 
बवलष्मावंफंधी ळास्त्राच्मा कुलतीऩेषा जास्त दाले कयणाऱ्मा काशी ज्मोततऴ ऩद्धती रोकांच्मा मा ळास्त्रावंफंधी अनाठामी 
अऩेषा लाढलत आशेत. तवेच व्मालवातमक ज्मोततऴांकडून कयण्मात मेणाऱ्मा अलास्तल जाशीयाती मा ळास्त्रावंफंधी 
गैयवभज ऩवयवलत आशेत. माची दखर ज्मोततऴभातवकांतून घेतरी गेरी ऩाकशजे. 

बाष्म :- वाताऱ्मात १९९५ वारी झारेल्मा अतधलेळनात त्मालेऱचे वंभेरनाध्मष कृष्णयाल लाईकय मांनी  ज्मोततऴारा 
धभसळास्त्राचा अऩरयशामस बाग भानरे शोते. ज्मोततऴारा वलयोध कयणाऱ्मा अंधश्रद्धा तनभूसरन वतभतीरा लठणीलय 
आणण्मावाठी  त्मा आधाये  तळलवेना , वलकशंऩ वायख्मा वंघटनांना शाताळी धरुन 'कंुकलाची उठाठेल ` केरी शोती. ( 
वंदबस भ.टा अग्ररेख ३१-१०-९५ ) धभासळी पायकत घेतरी नाशी तय परज्मोततऴ शे कारवुवंगत याशणाय नाशी तवेच 
ते वंकुतचत याशीर माचे बान मा लेऱेच्मा वंभेरनाध्मषांना आशे. फऱ्माच ऩोटाथॉ ज्मोततऴांना शी फाफ रुचणायी नाशी. 
भात्र ऩािात्म देळात परज्मोततऴ शे  धभासळी तनगडीत नाशी.   

  ज्मोततऴभातवकांनी ळास्त्रावंफंधी गैयवभज ऩवयणाऱ्मा गोष्टी ला अलास्तल जाकशयाती मांची दखर घ्मामची म्शणजे 
स्लत:च्मा ऩामालय धंडा ऩाडून घ्मामचा कक काम ? जातक रोक जेलढे असानी ल अंधश्रद्ध याशतीर तेलढे ज्मोततऴांना 
वोमीचे अवते. ते जय तचककत्वक फनरे तय व्मालवातमक ज्मोततऴी रोकांचे कवे पालणाय? 

 ४) ''परज्मोततऴ शे ळास्त्र नाशीच अवे म्शणणाऱ्मा व्मवकं्तचा लैचारयक गंधऱ स्ऩष्ट  शोतो. लास्तवलक त्मांना शे 
'बौततक` ळास्त्र नाशी अवे म्शणामचे अवते. ऩदाथस वलसान , यवामनळास्त्र लगैये  प्रकायच्मा बौततक ळास्त्रांचा एक गट ल 
भानली जीलनाळी ळरययाळी, भनाळी तनगडीत ळास्त्रांचा एक गट कणल्ऩरा तय ज्मोततऴळास्त्र शे ऩकशल्मा गटाळी वंफंधीत 
ळास्त्र तनणित नाशी.`` 

 बाष्म :- शे वलस ज्मोततऴांना भान्म अवेर  तय लादाचा एक भोठा तुकडा ऩडतो. परज्मोाेततऴाचे वभथसन कयताना 
ज्मोततऴ वभथसक शे बौततक ळास्त्रांचाच आधाय घेउ ऩशातात. उजास , कॉणस्भक येकडएळन , गुरुत्लाकऴसण, बयती ओशोटी , 
वौयडाग, चंुफकीम लादऱे, मांचा परज्मोततऴाळी वंफंध जोडून ते आधुतनक वलसानाच्मा ऩंक्तीरा फवलण्माचा प्रमत्न काशी 
ज्मोततऴी रोकच कयत अवतात. वभजा परज्मोततऴ शे इतय ळास्त्रात जयी टाकरे तयी इतय ळास्त्रांना गशृीतके ,प्रभेम 
नाशीत काम? इथे गशृीतकांभध्मेच प्ररचंड भततबन्नता ल अंतवलसवंगती आशे त्माभुऱे ती स्ऩष्टऩणे भांडता मेत नाशीत शी 
लस्तुणस्थती नव्शे काम? 

  



५) ''ज्मोततऴळास्त्रा फद्दर जे काशी आषेऩ , ळंका, गैयवभज आशेत त्माचे भूऱ कायण एखाद्या नलीन गोष्टीकडे ऩाशताना 
आऩण सात सानाळी त्माची तुरना कयतो त्मात आशे. भाझमा दृवष्टने इथेच खयी चूक शोते. ज्मोततऴळास्त्रारा 
वंऩूणसऩणे लेगऱा , स्लतंत्र अवा आकृतीफंध आशे. इतय कोणत्माशी ळास्त्राच्मा जलऱ अवे ते नाशी. आऩल्मा ऩूलॉच्मा 
वंकल्ऩना, ऩरयभाणे, कवोटमा मा ळास्त्राव रागू कयण्माचा खटाटोऩ कयणे चूक ठयेर.`` 

बाष्म :-  ज्मोततऴांनी शा लेगऱा , स्लतंत्र आकृतीफंध भांडताना त्मांच्मा वंकल्ऩना , ऩरयभाणे, ला कवोटमा मा तयी 
वुस्ऩष्ट अवाव्मात. त्मात अंतवलसवंगती अवू नमे. तो तऩावता मेईर अवा तयी अवाला. त्मा आकृती फंधारा जय श्रद्धा 
शे नाल कदरं तय ती व्मवक्तवाऩेष फनते. ती तऩावता मेत नाशी. 

 

६) ''ज्मोततऴ शे फीजगणणत आशे. अ + फ = क शे वभीकयण फयोफय आशे. अ ल फ च्मा ककभती स्थऱ , कार 
ऩरयणस्थतीनुवाय ठयलामच्मा आशेत आणण अवे कयण्मात काशी लालगे नाशी.`` 

 बाष्म :- भान्म! ऩण अ ल फ च्मा ककभती नेभक्मा कोणत्मा ? त्मा केलऱ स्थरकार वाऩेष आशेत की ज्मोततऴी 
आणण जातक मा नुवाय फदरतात ? फीजगणणतारा शी तनमभ अवतातच की! तळलाम काशी ज्मोततऴी परज्मोततऴारा 
फीजगणणत म्शणामरा तमाय नाशीत. त्मांच्मा भते ज्मोततऴारा अध्मात्भ ल उऩावनेची जोड अवाली रागते. नाशी तय 
ऩुस्तकी ऩद्धतीने परज्मोततऴ फीजगणणतावायखे तळकता आरे अवते.   

 

७) ''ज्मोततऴळास्त्राचा भूऱ प्रश्न गशन आशे. वूमसभारेतीर ग्रशांच्मा ऩरयणाभाची अनुबूती तय मेते ऩण नक्की 
कायणभीभांवा कयता मेत नाशी. ऩरयणाभ नक्की कवे ल कळाभुऱे शोतात. ? अल्पा फीटा ककयणांभुऱे ? चंुफकीम 
रशयींभुऱे? गुरुत्लाकऴसणाभुऱे? ळयीयातीर ऩेळी, भंदचू्मा ऩेळींलय ऩरयणाभ शोतो काम? नदी लाशताना कदवते ऩण उगभाचा 
नक्की स्त्ररोत कऱत नाशी. कायण अनेक स्त्रोत एकत्र मेउन तभऱत आशेत. उगभाचा ळोध रागत नाशी म्शणून नदीचे 
अणस्तत्ल नाकायामचे काम ? आज जयी शे कोडे उरगडरे नवरे तयी बवलष्म काऱातशी ते उरगडणायच नाशी अवे 
वभजामचे का?``  

 

 बाष्म :- अनुबूतीत वाऩेषता आणून ते कोडेच ठेलण्माचा प्रमत्न ज्मोततऴ वभथसकांना नेशभीच पामद्याचा ठयरा आशे. 
एकदा बौततक वलसान नाशी अवे वांतगतल्मालय बौततक वलसानाच्मा वंकल्ऩनांचा आधाय कळारा घ्मामचा ? नदीचे 
उदाशयण इथे गैयरागू आशे कायण अनेक स्त्रोतातून शी नदी तमाय शोते शे वलधानातच नभूद केरे आशे. तो उगभ काशी 
एकच अवणाय नाशी. ऋऴीचे कूऱ ल नदीचे भूऱ वलचारु नमे अवे म्शणून बाफडमा जातकालय लाक्चातुमासचा प्रबाल 
पाय तय टाकता मेईर.  

 



८) बवलष्म ऩाशणे शी अंधश्रद्धा तय भुऱीच नाशी. अंधश्रद्धा म्शणणाऱ्मा रोकांचा भानली भनाचा अभ्माव कभी आशे. 
फुद्धीची अऩरयऩक्लता आशे. असाताचा ऩडदा दयू वारुन बवलष्मकाऱात काम दडरे आशे. शे डोकालून ऩाशण्माची भानली 
भनाची नैवतगसक प्रलतृ्ती आशे. भानलारा बवलष्मकाऱाफद्दर नेशभीच उत्कंठा कुतुशर अवते. 

 

बाष्म :- मा भानली भनाच्मा नैवतगसक प्रलतृ्ती भुऱेच परज्मोततऴ कटकून आशे ल बवलष्मातशी ते मा ना त्मा स्लरुऩात 
कटकून याशणायच आशे. ऩयंतु बवलष्मकाऱात काम दडरे आशे शे आम्शी परज्मोततऴळास्त्राच्मा आधाये तनणितऩणे वांगू 
ळकतो अवे भानणे शी अंधश्रद्धा आशे. वंभेरनातच श्री. भोशन दाते मांनी वांतगतरे आशे , 'परज्मोततऴ शे वलसान 
नवून श्रद्धा आशे. ` प्रा. जमंत नायऱीकय मांनी ऩण शेच तय वांतगतरे आशे. फशुवंख्म ज्मोततऴी माच्माळी वशभत 
अवतीर तय उत्तभच! श्रध्दा शी व्मवक्तवाऩेष अवते शे वलसभान्मच आशे. 
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