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वळे िाहेर सहडून येण्याची इच्छा झाली. लगेच आम्ही १०–१२ लोक िाहेर पडलो. शहरी सदव्याचं्या 
झगझगाटापािून असलप्त अिा पन्हाळ्याचा तो नीरव डोंगरमाथा, सडिेंिर–जानेवारीचे सनरि आकाश 
आसण कृष्ट्णपक्षातील काळोखी रात्र. िाहसजकच िाऱयाचें लक्ष आकाशाकडे वधेले गेले. तो काय! गगनाच्या 
प्रागंणात देवाघरची दौलत उधळलेली होती! आम्ही िारे अवाक् होऊन त्याकडे पाहू लागलो. माझ्या 
मनात सवचार आला, माणिाला िकुंसचतत्वातून सदव्यत्वाकडे नेणाऱया या अगसणत तारका, ही िुरनदी 
आकाशगंगा आसण पृथ्वीला सवश्विंधुत्वाच्या भावनेने सनरखणारे हे ग्रह; सकती जणानंा याचंी मासहती आहे? 
चार–पाच नक्षते्र, दोन–तीन ग्रह आसण एखादा–दुिरा तारकािंघ यानंा नावाने ओळखण्यापसलकडे 
आमच्यापचकी फारच थोड्या जणाचंी मजल गेली आहे याची िोचक जाणीव मला त्यावळेी झाली. ताऱयाचं्या 
अभ्यािाची मला जी स्फूती समळाली व प्रत्यक्ष कामाला जी गती प्राप्त झाली ती या जासणवतूेनच. प्रस्तुत 
गं्रथ ही त्याची फलसनष्ट्पत्ती होय. 

 
हा गं्रथ सलसहताना िामान्य सशसक्षत माणिाची ज्योसतैःशास्त्रसवषयक सजज्ञािा शक्य सततकी तृप्त 

करून त्याला या सवषयाचे असधक ज्ञान समळसवण्याि उदु्यक्त करणे हा उदे्दश मी डोळ्यापुढे ठेवला आहे. 
एकंदरीने पासहले अिता िवश िामान्य माणिाचे या सवषयाििंंधीचे ज्ञान अगदी तुटपुंजे अिल्याचे सदिून 
येते. याचा अथश अिा नाही की त्याला या सवषयाची सजज्ञािा निते. त्याला जरूर ते मागशदशशन समळत नाही 
हे खरे कारण आहे. िोप्या भाषेत सलसहलेली पसु्तके, ताऱयाचें नकाश,े दुिीण सकवा जोडदुिीण यािारखे 
िासहत्य त्याला उपलब्ध झाले पासहजे. तरच त्याला या सवषयाचे ज्ञान िुलभतेने होऊ शकेल; त्याची त्याला 
गोडी लागेल. भगूोलाच्या अभ्यािािाठी सनरसनराळ्या भभूागाचं्या नकाशाचंी आवश्यकता आपण जाणतो. 
ज्योसतैःशास्त्राच्या अभ्यािािाठी ताऱयाचं्या नकाशाचीही सततकीच जरूरी आहे. हे लक्षात घेऊनच प्रस्तुत 
गं्रथाची पुरवणी म्हणनू िमग्र आकाशाचा नकाशा तयार केला. तो चार रंगात काढल्यामुळे त्याच्या स्पष्टतेत 
व आकषशकतेत भर पडली आहे. 

 
या नकाशात पािात्तयाचें ८८ तारकािंघ, भारतीय राशी व नक्षते्र, ठळक तारका, तारकािंघाचं्या 

िीमा, दीर्बघका, असिका व तारकागुच्छ इत्यादींची िापेक्ष स्थाने, होरा व क्रातंी याचं्यािह देण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. शवेटच्या प्रकरणात हा नकाशा किा पाहावा या िंिधंीची मासहती सदली आहे. सशवाय दुिीण 
घरच्याघरी तयार करण्याच्या दृष्टीने सलसहलेले “मानवाचा सदव्यचक्षू – दुिीण” हे प्रकरण आसण “अंतसरक्ष 
सनरीक्षकाची सशदोरी” हे प्रकरण हौशी सनरीक्षकाचं्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल अशी आशा आहे. सशवाय 
सवख्यात वधेशाळानंी पसरश्रमपूवशक प्रत्यक्ष सटपलेली काही वधेक व दुर्बमळ छायासचते्र या गं्रथात िमासवष्ट 
केल्याने त्याची िुिोधता वाढली आहे. 

 
गं्रथाच्या शवेटी अनेक उपयुक्त्त पसरसशषे्ट जोडली आहेत. सवशषेतैः सनरसनराळे तारकािंघ 

मध्यमंडली येण्याचे वषाचे वळेापत्रक पसरसशष्ट २ मध्ये सदलेले आहे. हौशी अतंसरक्ष सनरीक्षकाला त्वसरत 
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िंदभश समळण्याच्या दृष्टीने त्याि एक आगळे महत्तव आहे. पासरभासषक शब्द, मराठी–इंग्रजी व इंग्रजी–
मराठी पसरसशष्ट ८ व ९ मध्ये सदले आहेत. 

 
या गं्रथात अनेक उसणवा अिण्याची शक्यता आहे याची जाणीव लेखकाि आहे. त्या दूर 

करण्याच्या दृष्टीने जर काही िूचना माझ्या िहृदय वाचकसमत्रानंी केल्या तर त्या िाभार स्वीकारल्या 
जातील. 

 
या गं्रथाच्या लेखनािाठी िागंली येथील राणी िरस्वतीदेवी कन्याशाळेच्या सवपलु गं्रथभंडाराचे 

िाहाय्य, त्या िंस्थेचा एक आजीव िदस्य व सशक्षक या नात्याने मी मुक्त हस्ताने घेतले त्यािाठी या 
िंस्थेिद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे मी माझे कतशव्य िमजतो. गं्रथाची उपयुक्तता जाणनू महाराष्ट्र राज्य 
िासहत्य आसण िंस्कृसत मंडळाने हा गं्रथ प्रकासशत करण्याचे मान्य केले त्यािद्दल मडंळाचा आसण मंडळाचे 
अध्यक्ष तकश तीथश श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी यानंी गं्रथािाठी पुरस्कारवजा सनवदेन सलहून सदले त्यािद्दल 
त्याचंा मी ऋणी आहे. ‘अंतसरक्ष दशशन’ हा तारकाचंा चार रंगातील मोठा नकाशा आसण गं्रथातील आकृत्या 
िुिकपणे काढून ठिे िनवनू सदल्यािद्दल शािकीय मुरण व लेखन िामग्री िंचालनालय, महाराष्ट्र शािन, 
मंुिई याचंा, सवशषेतैः, तेथील कलासवभाग प्रमुख श्री. प. गो. सशरगावकर व त्याचें िहकारी याचंा मी 
आभारी आहे. गं्रथात िमासवष्ट करण्याच्या मान्यतेिह हेल वधेशाळा, अमेसरका, ताराभौसतकीय वधेशाळा, 
कोडाइकनाल आसण सनझासमया वधेशाळा, हचरािाद यानंी काही मौसलक छायासचते्र सवनामूल्य सदली 
त्यािद्दल त्याचें आभार मानावते तेवढे थोडेच आहेत. 
 

पुणे-९, }  व्यकंटेर् गिेर् गोखले 

सद. २७-१०-१९७३  लेखक 
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–णनवेदन– 
 

आधुसनक शासे्त्र, ज्ञानसवज्ञाने, तंत्र आसण आसभयासंत्रकी इत्यासद के्षत्रात त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
िंस्कृसत, इसतहाि, कला इत्यासद सवषयात मराठी भाषेला सवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे 
िामथ्यश याव ेहा मुख्य उदे्दश लक्षात घेवनू िासहत्य–िंस्कृसत मंडळाने वाङ मय सनर्बमतीचा सवसवध कायशक्रम 
हाती घेतला आहे. मराठी सवश्वकोश, मराठी भाषेचा महाकोश, वाङ मयकोश, सवज्ञानमाला, भाषातंरमाला, 
आंतरभारती-सवश्वभारती, महाराष्ट्रसेतहाि इत्यासद योजना या कायशक्रमात अंतभूशत केल्या आहेत. 

 
२. मराठी भाषेला सवद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्वरूप व दजा येण्याकसरता मराठीत सवज्ञान, 

तत्तवज्ञान, िामासजक शासे्त्र आसण तंत्रसवज्ञान या सवषयावंरील िंशोधनात्मक व अद यावत् मासहतीने युक्त 
अशा गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. सशक्षणाच्या प्रिाराने मराठी भाषेचा 
सवकाि होईल ही गोष्टतर सनर्बववादच आहे. पण मराठी भाषेचा सवकाि होण्याि आणखीही एक िाधन 
आहे. आसण ते िाधन म्हणजे मराठी भाषेत सनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ मय हे होय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान 
व िंस्कृसत याचें असधष्ठान तयार व्हाव ेलागते. जोपयंत माणिे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने सशक्षण घेतात, 
कामे करतात व सवचार व्यक्त करतात तोपयशन्त सशक्षण िकि िनत नाही, िंशोधनाला परावलंसित्व रहाते 
व सवचाराला अस्िलपणा येत नाही. एवढेच नव्हे तर वगेाने वाढणाऱया ज्ञानसवज्ञानापािून िवशिामान्य 
माणिे वसंचत राहतात. 

 
३. वरील सवषयावंर केवळ पसरभाषाकोश अथवा पाठ्यपुस्तके प्रकासशत करून सवद्यापीठीय 

स्तरावर अशा प्रकारचे स्वरूप व दजा मराठी भाषेला प्राप्त होणार नाही. िवशिामान्य िुसशसक्षतापंािून तो 
प्रज्ञावतं पंसडतापंयशन्त मान्य होतील अशा गं्रथाचंी रचना व्हावयाि पासहजे. मराठी भाषेत सकवा अन्य 
भारतीय भाषामंध्ये सवज्ञान, िामासजक शासे्त्र व तंत्रसवज्ञान या सवषयाचें प्रसतपादन करावयाि उपयुक्त अशा 
पसरभाषािूची सकवा पसरभाषा कोष तयार होत आहेत. पसिमी भाषानंा अशा प्रकारच्या कोशाची गरज निते. 
याचे कारण उघड आहे. पसिमी भाषातं ज्या सवद्याचंा िगं्रह केलेला अितो, त्या सवद्याचंी पसरभाषा ितत 
वापराने रूढ झालेली अिते. त्या शब्दाचें अथश त्याचं्या उच्चारािरोिर वा वाचनािरोिर वाचकाचं्या लक्षात 
येतात, सनदान त्या त्या सवषयातंील सजज्ञािूनंा तरी ते माहीत अितात. अशी न्स्थती मराठी सकवा अन्य 
भारतीय भाषाचंी नाही. पसरभाषा सकवा शब्द याचंा प्रसतपादनाच्या ओघात िमपशकपणे वारंवार प्रसतसष्ठत 
लेखातं व गं्रथात उपयोग केल्याने अथश व्यक्त करण्याची त्यातं शक्ती येते. अशा तऱहेने उपयोगात न आलेले 
शब्द केवळ कोशात पडून रासहल्याने अथशशनू्य राहतात. म्हणून मराठीला आधुसनक ज्ञानसवज्ञानाचंी भाषा 
िनसवण्याकसरता शािन, सवद्यापीठे, प्रकाशनिंस्था व त्या त्या सवषयाचें कुशल लेखक यानंी मराठी 
गं्रथरचना करणे आवश्यक आहे. 

 
४. वरील उद देश ध्यानात ठेवनू मंडळाने जो िहुसवध वाङ मयीन कायशक्रम आखला आहे, त्यातील 

पसहली पायरी म्हणून िामान्य िुसशसक्षत वाचकवगाकसरता इंग्रजी न येणाऱया कुशल कामगाराकसरता व 
पदवी/पदसवका घेतलेल्या असभयतं्याकंसरता िुिोध भाषेत सलसहलेली सवज्ञान व तंत्रसवषयक पुस्तके 
प्रकासशत करून स्वल्प सकमतीत देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. मंडळाने आजवर आरोग्यशास्त्र, 
शारीरसवज्ञान, जीवशास्त्र, आयुवेद, गसणत, ज्योसतशास्त्र, भौसतकी, रेसडओ, अणुसवज्ञान, िानं्ख्यकी, 
स्थापत्यशास्त्र, वनस्पसतशास्त्र, इत्यासद सवषयावंर, २८ दजेदार पुस्तके सवज्ञानमालेत प्रकासशत केली आहेत. 
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वस्त्रोद्योग, प्रकाशसचत्रणकला, गणकयतें्र, रंग, कृसत्रम धागे, कातडी काम, पुस्तक िाधंणी, मोटर दुरुस्ती, 
वचमासनक सवद्या, अवकाशयान, िाखर सनर्बमती इत्यादी इतर अनेक सवषयावंरील पुस्तके तयार होत आहेत. 

 
५. या सवज्ञान मालेतील श्री. व्यंकटेश गणेश गोखले यानंी सलसहलेले “अंतसरक्ष दशशन” हे २९ व े

पुस्तक होय. या ग्रन्थात राशी, नक्षते्र, तारकािंघ, ठळक तारका, तारकागुच्छ इत्यादींची स्थाने 
दाखसवणारा आकाशाचा चार रंगातील मोठा नकाशा व अनेक सचते्र, छायासचते्र व उद िोधक पसरसशषे्ट याचं्या 
िाहय्याने ज्योसतर्बवषयक अभ्यािपूणश मासहती सदली आहे. तिेच, कोडाइकनाल वधेशाला व सनझासमया 
वधेशाळा या आतंरराष्ट्रीय िौरवधे घेणाऱया भारतीय वधेशाळाचंी मासहती या गं्रथात सदली आहे. 
मंडळाच्यावतीने मराठी वाचकािं हे पसु्तक िादर करताना मला आनंद होतो. 
 
वाई : 

} 
 लक्ष्मिर्ास्त्री जोर्ी 

कार्बतक ३, शके १८९५  अध्यक्ष, 

२५ ऑक्टोिर, १९७३  महाराष्ट्र राज्य साणहत्य-संस्कृणत मंडळ. 
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प्रकरि १ ले 
तारका 

 
तारागंि :— 

 
सनरि काळोख्या रात्री आकाशाच्या प्रागंणात डौलाने चकाकणाऱया अिखं्य ताऱयाकंडे नजर टाकणे 

हे खािच आनंददायक आहे. यातील काही तारे तेजस्वी तर काही तारे मंद तेजाचे; काही मोठे तर काही 
लहान; काही लालिर, सनळिर अगर हसरत रंगाचे तर काही सहऱयाप्रमाणे धवल तेजाने चमकणारे; काही 
तारे हव ेतिे सवखुरलेले तर काही सनरसनराळ्या मनोहारी आकृत्याचंी जाणीव करून देणाऱया सवसवध गटात 
सवभागलेले; अशी दृश्ये नेहमी सदिून येतील. आकाशाकडे पाहात अिताना मध्येच गुरु, शुक्र, मंगळ या 
िारखा एखादा ग्रह आपल्या िंथ व आगळ्या तेजाने आपले लक्ष वधूेन घेईल. कधी कधी आपल्या न्याय्य 
स्थानावरून मत्यशलोकात ढकलण्यात आलेल्या शापिष्ट देवतेप्रमाणे एकाएकी पृथ्वीकडे झेपावणाऱया 
उल्केचे दशशन घडेल. या िवश पसरसचत गोष्टींव्यसतसरक्त्त मध्येच आपल्या ध्यानी मनी निताना िुदूर 
अवकाशातून एकाएकी अवतरलेला धूमकेतूिारखा सवसक्षप्त पाहुणाही सटपला जाणे शक्य आहे. 
 

यातंील काही सदव्य घटनाचंी कायमची नोंद आपल्या िाध्या कॅमेऱयाच्या िाहाय्याने देखील करून 
ठेवता येते. पृथ्वीच्या पसरिमणािरहुकुम, ताऱयाचं्या िमुंख ठेवलेला आपला कॅमेरा िुद धा वळू लागेल व 
त्याचें स्थान व िापेक्ष गसतमानता दशशसवणाऱया धवल रेषा कॅमेऱयामधील सफल्मवरून तयार करण्यात 
आलेल्या फोटोच्या काळ्या पाश्वशभमूीवर उमटलेल्या सदितील. रात्री १०–११ च्या िुमाराि उत्तरेि 
धु्रवताऱयाकडे तोंड करून िुिज्ज कॅमेरा ठेवल्याि ५–६ तािानंी त्यातील सफल्म काढून त्यावर जरूर त्या 
प्रसक्रया करून फोटो तयार केल्याि धु्रवताऱयाच्या आिपािच्या ताऱयाचंी स्थाने व िापेक्ष गती दशशसवणारे 
शुि रंगाचे अनेक वतुशळचाप सदितील. इतकेच नव्हे तर धु्रवताऱयाचा िुद्धा छोटािा चाप मध्यभागी 
उमटलेला सदिेल. यावरून धु्रवतारा देखील वाटतो तिा अढळ नाही हे कळून येईल. तो पृथ्वीच्या 
आिाच्या िरोिर उत्तर टोकावर निून सकसचत िाजूि आहे याचा िोध होईल. िायकंाळच्या वळेी एकाद्या 
माडाच्या आडून मावळतीकडे झेपावणारी शुक्राची चादंणी आसण जवळून सतचा पाठपुरावा करणारा चंरमा 
याचं्या गमनमागाच्या खुणा अशा रीतीने अमर करण्यात एक आगळा आनंद वाटेल. 
 

अंतसरक्षाची अगदी िाधी व प्रारंसभक सनरीक्षणे केल्यानंतर त्यापढुील टप्पा गाठण्यािाठी आपणाि 
स्वतैःची दुर्बिण तयार करता येईल आसण जोडतारे, तेजोमेघ, नवतारे, तारकागुच्छ, इत्यासद एरव्ही 
आपल्या आवाक्यािाहेरच्या सवस्मयकारक गोष्टी आपल्या आवाक्यात आणता येतील. अंतसरक्षातील ही जादू 
माणिाला इतका मोह पाडेल की त्यापायी अवघे आयुष्ट्य देखील सथटे पडेल. अशा रीतीने केलेल्या 
अंतसरक्षसनरीक्षणात माणिाचे कुतूहल जागृत होईल व त्याचे िमाधान करताना त्याच्या ज्ञानाची सक्षसतजे 
सनत्य रंुदावत जातील व त्याला असनवशचनीय आनंद लाभेल. 
 
ताऱयािें स्वरूप :— 

 

तारे हे तप्त वायूंचे प्रचंड गोल आहेत. त्यामुळे ते स्वतैःच्या तेजाने तळपत अितात. त्याचें पृष्ठीय 
तपमान हजारो अंशाचें अिते; तर आंतरभागातील रव्याचे तपमान त्याहून सकतीतरी असधक अिते. इतक्या 
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मोठ्या तपमानात कोणतेही रव्य घन वा रव न्स्थतीत सटकू शकत नाही. म्हणनू ताऱयातील रव्य वायुरूपच 
अिते. आंतरभागातील प्रचडं दािामुळे या रव्याची घनता पृथ्वीवरील वायूंच्या मानाने जास्त अिते. 

 
नुित्या डोळ्यानंी तारे व ग्रह िारखेच तेजस्वी सदितात. परंतु तारे लुकलुकतात; ग्रह 

न्स्थरप्रकाशी अितात. व्याध व गुरु हे सदिण्यात जरी िाधारणपणे िारख्याच तेजाचे सदित अिले तरी 
वरील कारणामुळे दोन्हीतील फरक जाणवतो. तारे हे पृथ्वीपािून अवाढव्य अतंरावर आहेत. त्या मानाने 
ग्रह हे पृथ्वीपािून जवळ आहेत. पृथ्वी व इतर ग्रह हे िूयशमालेचे घटक आहेत. तारे हे तिे नाहीत. 

 
वास्तसवक िूयश हा एक ताराच आहे. सकवा लुकलुकणारे दूरचे तारे हे अगसणत िूयशच आहेत. 

ताऱयापंािून व िूयापािून येणाऱया प्रकाश-सकरणाचें पृथक्करणपूवशक सनरीक्षण केल्याि हे दोन्हीकडून येणारे 
सकरण जवळ जवळ िमानधमीच अिल्याचे सदिून येते. 

 
वरील प्रकारच्या सनरीक्षणाने तारकेय रव्यातील घटक, त्याची न्स्थती, तपमान व घनता इत्यासद 

गोष्टी कळून येऊ शकतात. पृथ्वीवर आढळणारी ऑन्क्िजन, हायड्रोजन, हेसलयम, नायरोजन, लोह, 
कािशन, सटटॅसनयम, इत्यासद रव्ये ताऱयातंही अिल्याचे अनुमान काढता येते. 

 
एखादी लोखंडी िळई क्रमाक्रमाने खूप तापवत नेल्याि सतच्या वाढत्या तपमानानुिार सतच्या 

रंगात िदल होत जातो. प्रथम ती लाल होते. नंतर नासरगी, सपवळी, शुिोष्ट्ण अशी होत जाते. याचा अथश 
अिा की ती िळई सतच्यातील तपमानानुिार सनरसनराळ्या रंगाचं्या सकरणाचें उत्िजशन करीत अिते. हाच 
सनयम ताऱयानंा लावता येतो. काके्षयिारख्या लाल ताऱयाचे पृष्ठीय तपमान २०००–३००० िें. अंश, 
स्वातीिारख्या नासरगी ताऱयाचे िुमारे ४००० िें. अंश, िूयािारख्या सपवळ्या ताऱयाचे ५०००–६००० िें. 
अंश, व्याधािारख्या शुि ताऱयाचे ८०००–११००० िें. अशं आसण राजन्यिारख्या सनळिर ताऱयाचे १५००० 
िें. अंशाहून जास्त अिल्याचे अनुमान काढता येते. मग ताऱयाचं्या अंतभागाचे तपमान लाखो अंश भरेल 
यातं शकंा नाही. 

 
ताऱयाच्या पृष्ठभागाच्या तपमानावरून तो पृष्ठभाग उष्ट्णता व प्रकाश याचं्या रूपाने जी कायशशक्त्ती 

उत्िर्बजत करतो सतचा दर काढता येतो. दर चौरि इंच पृष्ठभागापािून सकती कायशशक्त्ती उत्िर्बजत होते हे 
कळल्याने एकूण प्रत्यक्ष दीप्ती (Apparent C. P.) कळेल. ताऱयाचे पृथ्वीपािून अंतर माहीत झाल्याि 
एकूण वास्तसवक दीप्ती (Actual C. P.) ठाऊक होईल. याि चौ. इचंाच्या दीप्तीने भागल्याि ताऱयाचे 
एकूण पृष्ठफळ कळेल. यावरून ताऱयाचा व्याि काढता येईल. या प्रकाराने काढलेला व्याि व 
व्यसतकरणमापकाच्या िाहाय्याने काढलेला व्याि या दोन्हीत पुष्ट्कळच मेळ िितो हे लक्षात ठेवण्याजोगे 
आहे. यावरून सिद धातं व प्रयोग यावरील श्रद धा िळावते. 

 
सकत्येक ताऱयाचंी घनता असतशय कमी अिते. सकत्येक तारे िमुरिपाटीवरील हवचे्या घनतेच्या 

िुमारे १/१००० पट असधक सवरळ अितात. सकत्येक इतके घन अितात की त्यातील रव्यानंी एक फुलपात्र 
भरून घेऊन त्याचे पृथ्वीवर वजन केल्याि ते सकत्येक टन भरेल! 

 
खालील तक्त्यात काही प्रमुख तारकाचंी दीप्ती (Luminosity), पृष्ठीय तपमान, वस्तुमान, व्याि, 

रंग व घनता या िद्दलचा तपशील सदला आहे :– 
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तारका 
दीप्ती 

(सूयािी १ 
मानून) 

रंग 
पृष्ठीय तपमान 

सें. अरं् 

वस्तूमान 

(सूयािे १ 
मानून) 

घनता 
व्यास 

(सू. व्या. १ 
मानून) 

अगस्त्य ८०००० पाढंरा ११००० १०० ·०००१ १०० 

काके्षय १२०० तािंडा ३१०० १५ ६×१०⁻⁷ २९० 

ज्येष्ठा ३४०० तािंडा ३१०० ३० ३×१०⁻⁷ ४५० 

राजन्य १८००० सनळिर १६००० ६० ·००२ ३० 

व्याध २६ पाढंरा ११००० २·४ ·४२ १·८ 

िूयश १ सपवळा ६००० १ १·४१ १ 

स्वाती १०० नासरगी ४३०० ८ ·०००३ २७ 

 
येथे सदलेले तारे व सवश्वातील अन्य महान तारे याचं्या मानाने िूयश हा अगदीच लहान, िुटका 

वाटतो. तरीही त्याच्यािद्दल आम्हाि मोठा असभमान वाटतो. आपल्या घरच्या मोठ्या माणिािद्दल आम्हाला 
नेहमीच आदर व असभमान वाटतो. त्यातलाच हा प्रकार! 
 
ताऱयािें दृश्य भ्रमि :— 
 

पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती २३ ताि ५६ समसनटे ४ िेकंद या कालावधीत एक फेरी या सहशिेाने 
पसिमेकडून पूवेकडे िातत्याने सफरत अिते हे भगूोलाच्या अभ्यािकानंा ठाऊक आहे. याि पृथ्वीची 
दचनंसदन गती अिे म्हणतात. याचा पसरणाम अिा होतो की आपल्या िभोवती पिरलेला तारकाचंा गोल 
पूवेकडून पसिमेकडे सफरत आहे अिे सदिते. आपल्या घड्याळाप्रमाणे २४ तािाचंा एक सदवि होतो. काल 
जे तारे ज्या सनसित सठकाणी सदिले अितील त्याच सठकाणी ते सदिण्यािाठी आज ४ समसनटे आधी 
आकाशाकडे दृष्टी टाकावी लागते. याचा अथश अिा की रोज ठरासवक वळेी आकाशातील ठरासवक सठकाणी 
पहावयाचे ठरसवल्याि त्यावळेी आदले सदवशी पासहलेला तारा आज त्याच सठकाणाहून ४ समसनटापूवीच 
पसिमेकडे पुढे िरकलेला आहे अिे सदिून येते. दुिऱया सदवशी तो तारा त्याच सठकाणाहून ८ समसनटापूवी 
पुढे िरकलेला, सतिऱया सदवशी तो त्याच सठकाणाहून १२ समसनटापूवी पुढे िरकलेला, अिे होत होत ३० 
सदविानंी ३० × ४ = १२० समसनटापूवी (म्हणजे २ तािापूवी) तो त्याच सठकाणापािून पुढे िरकलेला 
सदिेल व नंतर योग्य वळेी तो पसिमेकडे मावळत अिलेला सदिेल. 

 
यावरून एका सववसक्षत सठकाणाहून सदिणारे तारे वषशभर त्याच सठकाणी सदिणार नाहीत हे उघड 

आहे. कधी ते िूयोदयापूवी पूवशसक्षसतजाजवळ सदितील. कधी ते आकाशाच्या मध्यभागी, खस्वन्स्तकाच्या 
आिमंतात सदितील तर कधी ते िूयास्ताच्या वळेी पसिमसक्षसतजाजवळ घोटाळतील व िूयािरोिरच 
मावळून सदिेनािे होतील. 
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ताऱयािंी अंतरे :— 

 
काही तारे पृथ्वीपािून जवळ आसण काही दूर आहेत अिे आपण िामान्यपणे म्हणतो. यावळेी 

आपणाि त्याचं्या अंतराची खरी कल्पना येत नाही. एकंदरीने पासहल्याि तारे हे पृथ्वीपािून अवाढव्य 
अंतरावर आहेत हेच खरे. पथृ्वीपािून िवात जवळचा तारा िुमारे २५,०००,०००,०००,००० मचल अंतरावर 
आहे. िूयश आपल्यापािून िुमारे ९ कोटी ३० लक्ष मचल अंतरावर आहे. ही अतंरे खरोखरच अफाट आहेत. 
काहंींची अतंरे तर कल्पनातीत प्रचंड आहेत. ही अंतरे पृथ्वीवरील िामान्य अंतराप्रमाणे मचलात अगर 
सकलोमीटरमध्ये मोजता येणे आसण ती त्या स्वरूपात लक्षात ठेवणे असत कसठण व गचरिोयीचे आहे. म्हणनू 
ज्योसतैःशास्त्रात लािंीमापनािाठी मचल अगर सकलोमीटर हे एकक वापरणे व्यवहायश नाही. 

 
ज्योसतैःशास्त्रात ताऱयाचंी अतंरे मोजण्यािाठी पढुील तीन सभन्न सभन्न एकके वापरतात :– १. 

ज्योसतैःशास्त्रीय एकक, २. प्रकाश वषश आसण ३. पािेक. 
 
१. पृथ्वीपािून िूयाचे जे अतंर आहे त्याि एक ज्योसतैःशास्त्रीय एकक अिे म्हणतात. 

 
म्हणजे १ ज्यो. ए. = ९३०००००० मचल (िुमारे) 

 = १५००००००० सक. मी. (िुमारे) 

 
खगोलीय अवाढव्य अंतरे लक्षात घेता हे एकक फार लहान अिल्याचे आढळून येते. सवशषेतैः 

ताऱयाचंी अंतरे मोजतानंा हे एकक फार लहान व अपुरे वाटते. िूयशमालेमधील ग्रहाचंी अंतरे मोजावयाि 
मात्र हे एकक वापरणे ठीक अिते. उदा॰–िूयापािून प्ल्यूटोचे अंतर ४० ज्यो. ए. म्हणजेच 
४०×९३०००००० मचल आहे. 

 
२. प्रकाशवषश हे खगोलीय अतंरे मोजण्याचे आणखी एक एकक आहे. प्रकाशाचा वगे दर िेकंदाि 

१ लक्ष ८६ हजार मचल आहे. या वगेाने १ वषात म्हणजे ३६५¼ सदविात प्रकाश जे अंतर आक्रसमतो त्या 
अंतराि एक प्रकाशवषश अिे म्हणतात. 

 
म्हणून, 

१ प्रकाशवषश = १८६०००×६०×६०×२४×३६५¼ मचल 

 = ५·८८×१०¹² मचल 

 = ५·८८ महापद्म मचल. 

 = ९·४७ महापद्म सकलोमीटर 

 
ज्योसतैःशास्त्रसवषयक गं्रथातून ताऱयाचंी अंतरे मोजण्याच्या िंदभात प्रकाशवषश या एककाचा वापर 

अनेकदा िरिहा केलेला आढळतो. हे एकक वापरून णमत्र या पृथ्वीपािून िवात जवळच्या ताऱयाचे 
पृथ्वीपािून अंतर िुमारे ४ प्रकाशवष े आहे अिे म्हणता येते. याचा अथश अिा की समत्रापािून सनघून 
पृथ्वीपयंत येऊन पोहोचावयाि प्रकाशाि िुमारे ४ वष ेकालावधी लागतो. त्याचप्रमाणे पृथ्वीपािून व्याधाचे 
अंतर िुमारे ८ प्रकाशवष,े अणभणजतचे २३ प्रकाश वष,े स्वातीचे ३२ प्रकाशवष,े श्रवणाचे १८ प्रकाशवष,े 
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हंसािे ४६५ प्रकाशवष ेअशी अंतरे िागंता येतील. िूयापािून सनघून पृथ्वीपयंत येऊन पोहोचावयाि तेथील 
प्रकाशाि फक्त ८⅓ समसनटे वळे लागतो. म्हणून पृथ्वीपािून िूयाचे अंतर ८⅓ प्रकाश–समसनटे आहे अिे 
म्हणता येईल. 
 

 
आकृती क्र. १ : पराशर 

 
३. पासेक : काही ताऱयाचंी अंतरे मोजताना सकत्येकदा भमूापनाच्या तत्तवाचा अवलंि केला जातो. 

त्या िाठी सत्रकोणसमतीचे ज्ञान अिणे आवश्यक आहे. पृथ्वी िूयाभोवती ज्या कके्षत सफरत अिते ती वस्तुतैः 
जरी काहीशी दीघशवतुशळाकार अिली तरी सतचा एकंदर व्याप व सवस्तार पाहाता ही कक्षा वतुशळाकार आहे 
अिे िोसयस्करपणे मानले जाते. पृथ्वी व िूयश यामंधील अंतर िुमारे ९ कोटी ३० लक्ष मचल आहे. िमजा 
कोणत्याही एके सदवशी पृथ्वीवरून आपण एका ताऱयाचे सनरीक्षण केले व िरोिर िहा मसहन्यानंी पनु्हा त्याच 
ताऱयाचे सनरीक्षण केले. जर हा तारा पृथ्वीपािून पुरेिा जवळ अिेल तर या दोन्ही सनरीक्षणाचं्या वळेी 
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आपणाि या ताऱयाच्या पाश्वशभमूीवरील असत दूर अंतरावर अिणाऱया काही ताऱयाचं्या िंदभात या ताऱयाच्या 
स्थानात थोडेिहुत चलन झाल्याचे सदिून येईल आसण पृथ्वीच्या पसहल्या व दुिऱया स्थानावंरून सदिणाऱया 
त्या सवसशष्ट ताऱयाच्या सदशामंधील कोन आपणाि मोजता येईल. या कोनाच्या सनम्मा कोन म्हणजे पृथ्वी व 
िूयश याचं्यामधील अंतराने (म्हणजेच एक ज्योसतैःशास्त्रीय एककाने) त्या ताऱयापाशी अंतसरत केलेला कोन 
होय. या कोनाि त्या ताऱयाचा परार्र अिे म्हणतात (आकृती क्र॰ १) ज्या ताऱयाचा पराशर १ िेकंद 
अिेल तो पृथ्वीपािून १ पासेक अंतरावर आहे अिे मानतात. 

 
आकृती क्र॰ २ मध्ये अ हा तारा आहे. ब ही पृथ्वी अिून क हा िूयश आहे. 

 

 
आकृती क्र. २ : १ पािेक अतंर 

 
ब क हे अंतर ९ कोटी ३० लक्ष मचल आहे (१ ज्यो. ए.) व ∠ ब अ क= १ िेकंद आहे अिे मानल्याि अ ब हे 
अंतर १ पािेक होते. येथे ∠ अ क ब = ९०° ∠ ब अ क = १ िेकंद आहे. म्हणनू ∠ अ ब क = ८९° ५९’ ५९” 
(जवळ जवळ ९०°) त्यामुळे व्यवहारतैः अ ब व अ क ही अंतरे िमानच आहेत. 

 
एका ज्योसतैःशास्त्रीय एककाने ज्या अंतरावर १ िेकंदाएवढा लहान कोन केला अिेल ते अंतर 

केवढे अवाढव्य अिले पासहजे हे िागंावयाि नकोच. तौलसनकदृष्ट्या िागंावयाचे झाल्याि १ पािेक हे 
अंतर एका ज्योसतैःशास्त्रीय एककाच्या िुमारे २०६२६५ पट आहे अिे िागंता येते. 
 

म्हणून, १ पािेक = ९३००००००×२०६२६५ मचल 

= १९·२×१०¹² मचल (िुमारे) 

 
यावरून आकृती क्र॰ २ ही प्रमाणिद्ध नाही—तशी ती काढता येणे शक्य नाही—हे िमजून येईल. 

केवळ पािेकची कल्पना स्पष्ट करण्यापुरतेच या आकृतीचे महत्तव आहे. 
 
ताऱयाचा पराशर व त्याचे पािेक हे अंतर याचंा परस्पर ििंंधही लक्षात ठेवण्याजोगा आहे. 

 
त्यािाठी खालील तक्त्ता पाहा :— 

 
ताऱयािा परार्र त्या ताऱयािे पृथ्वीपासून अतंर 

१ 
½ 
⅓ 
¼ 

िेकंद 

िेकंद 
िेकंद 
िेकंद 

१ पािेक 

२ पािेक 
३ पािेक 

४ पािेक 
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यावरून अिे सदिून येते की पराशर व पािेक हे परस्पराशंी व्यस्त प्रमाणात अितात. (आकृती क्र॰ 
३) यापंचकी कोणतेही एक ठाऊक झाल्याि त्याचा व्यस्ताकं केल्याने दुिरेही ठाऊक होते. 

 
 

आकृती क्र. ३ : पराशर व पािेक हे व्यस्त प्रमाणात अितात. 

 
पृथ्वीच्या कके्षवरील अ या सठकाणी पथृ्वी अिताना क हा िूयशमालेच्या जवळ अिणारा एक तारा 

आपण पासहला (आकृती क्र. ४) 
 

 
 

आकृती क्र. ४ : ताऱयाचे अंतर पािेकमध्ये किे मोजतात? 

 
व या ताऱयाचे अंतर पािेकमध्ये मोजावयाचे आहे अिे िमजू. या ताऱयाच्या पाठीमागे असत दूर अंतरावर 
आणखी एक तारा द येथे आहे. हा दूरचा तारा व जवळचा तारा याचं्या सदशामंधील अ या सठकाणी होणारा 
कोन, ∠ द अ क मोजता येतो. तिेच िहा मसहन्यानंतर पृथ्वी आपल्या कके्षत सफरत सफरत सतच्या पसहल्या 
सठकाणाच्या िरोिर िमोर ब या सठकाणी येते. तेव्हाही हा दूरचा तारा व जवळचा तारा याचं्या सदशामंधील 
ब या सठकाणी होणारा कोन, ∠ द ब क, मोजता येतो. िाहसजकच भसूमतीच्या िाहाय्याने अिे म्हणता येईल 
की ∠ अ क ब = ∠ द अ क + ∠ द ब क ∴ ∠ अ क ब हा कोन माहीत होईल. हा कोन म्हणजे पृथ्वीकके्षच्या 
व्यािाने या ताऱयाजवळ केलेला कोन होय. यावरून पृथ्वीकके्षच्या सत्रज्येने ताऱयाजवळ केलेला कोन माहीत 
होईल. अशा रीतीने त्या ताऱयापाशी होणारा पराशर माहीत होईल. यावरून त्या ताऱयाचे अतंर पािेकमध्ये 
मोजता येते. 

 
या पद्धतीत एक तारा असत जवळचा व दुिरा तारा असत दूरचा अिे दोन तारे अिाव ेलागतात. 

सशवाय त्या दूरच्या ताऱयाने त्या िहा मसहन्याचं्या कालावधीत मुळीच स्थलातंर केलेले नाही; म्हणजे 
जवळच्या ताऱयाच्या आनुषंगाने दूरच्या ताऱयाचे िापेक्ष स्थान न्स्थर आहे हे येथे गृहीत धरले आहे. 
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ताऱयाचें पराशर हे अत्यतं लहान कोन अितात. आपल्या अगदी जवळचा तारा जो समत्र त्याचा 
पराशर केवळ ०·७६ िेकंद आहे. काही लािंच्या ताऱयाचंा पराशर तर ⅒ िेकंद सकवा त्याहूनही लहान 
अितो आसण हा मोजता येणे असतशय कष्टिाध्य अिते. तथासप या पद्धतीने आतापयंत ६००० हून जास्त 
ताऱयाचंी अतंरे सनसित केली गेली आहेत. 

 
पराशर मोजण्याची वरील पद्धती अनुिरताना िऱयाच दुरुस्त्या स्वीकारून अंमलात आणाव्या 

लागतात. अथात असलकडे पराशर मापनािाठी वापरल्या जाणाऱया तासंत्रक दृष्ट्या िुधारलेल्या 
उपकरणामध्ये अशा िऱयाचशा दुरुस्त्या आपोआप लावल्या जात अितात. 

 
त्यापंचकी काही दुरुस्त्या खालील प्रकारच्या आहेत :— 
 
१. दोन सनरीक्षणाचं्या दरम्यान लोटलेल्या िहा मसहन्याचं्या मुदतीत तारा क हा इतर ताऱयाचं्या 

िापेक्षतेने थोडा स्थलातंसरत होण्याची शक्यता आहे. 
 
२. याच अवधीत ििधं िूयशमालाच (पृथ्वीवरील सनरीक्षकािह) थोडी िहुत स्थलातंसरत होण्याची 

शक्यता आहे. 
 
३. पृथ्वीच्या भोवती अिणाऱया वातावरणामुळे प्रकाशसकरणाचें वक्रीभवन होते व त्यामुळे ताऱयाचे 

दृश्य स्थान व वास्तसवक स्थान यामंध्ये तफावत पडण्याची शक्यता आहे. 
 
पािेक व प्रकाशवषश या एककामंधील अन्योन्य िंिंध खालील प्रमाणे आहे :— 
 
१ पािेक = ३·२६ प्रकाशवष.े 

 
ताऱयािंी दृश्य प्रत :— 

 
पृथ्वीवरील कोणत्याही सठकाणावरून वषशभरात नुित्या डोळ्यानंी िुमारे पाच ते िहा हजार तारे 

सदिू शकतात. त्यापंचकी फक्त्त दोन ते तीन हजार तारे कोणत्याही एका वळेी एका सठकाणावरून सनरि 
रात्री पाहाता येतात. टॉलेमी या प्राचीन ग्रीक ज्योसतर्बवदाने अशा रीतीने नुित्या डोळ्यानंी सदिू शकणाऱया 
ताऱयामंध्ये त्याचं्या दृश्य तेजन्स्वतेि अनुिरून ढोिळ मानाने एकूण िहा प्रकार कन्ल्पले आहेत. त्याने 
िवात जास्त तेजस्वी अशा वीि ताऱयाचंा पसहला प्रकार मानला. यानंा पसहल्या प्रतीचे तारे म्हणतात. हे तारे 
दुिऱया प्रतीच्या ताऱयापेंक्षा २·५१२ पटीने जास्त तेजस्वी सदितात. दुिऱया प्रतीचे तारे सतिऱया प्रतीच्या 
ताऱयापेंक्षा २·५१२ पटीने जास्त तेजस्वी सदितात. हे तारे पुन्हा त्याचं्या खालच्या चौथ्या प्रतीच्या ताऱयापेंक्षा 
२·५१२ पटीने जास्त तेजस्वी सदितात. अशा रीतीने सहशिे केला अिता पसहल्या प्रतीचा तारा हा शवेटच्या 
िहाव्या प्रतीच्या ताऱयाच्या [२·५१५]⁵ पट, म्हणजेच १०० पट, असधक तेजस्वी सदितो अिे िमजून येते. 
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ताऱयािंी रू्न्य प्रत व ऋि प्रत :– 

 
अनुभवातंी अिे आढळून आले की आणखी काही तारे पसहल्या प्रतीच्या ताऱयाहून िुद्धा जास्त 

तेजस्वी सदितात. अशा रीतीने जे तारे पसहल्या प्रतीच्या ताऱयापेंक्षा २·५१२ पटीने जास्त तेजस्वी सदिू 
शकतील त्यानंा शून्य प्रतीचे तारे अिे म्हणाव.े जे तारे शनू्य प्रतीच्या ताऱयापेंक्षा २·५१२ पटीने जास्त तेजस्वी 
सदितील त्यानंा उणे एक [–१] प्रतीचे तारे मानाव े लागेल. अशा रीतीने ताऱयाचं्या दृश्य तेजन्स्वतेच्या 
उतरत्या प्रमाणात ताऱयाचं्या प्रतीची माडंणी करावयाची झाल्याि ती –१, ०, १, २, ३, ४, ५, ६ अशी 
करावी लागेल –१ प्रतीचा तारा मोठ्यात मोठा व ठळक सदितो तर ६ व्या प्रतीचा तारा अधुंक सदितो; 
तोही अगदी सनकोप दृष्टीच्या माणिाि. याहून जास्त प्रतीचे तारे िहिा दुर्बिणीसशवाय सदित नाहीत. 
तेजन्स्वतेचा वरील सनकष लावला अिता व्याध हा –१·५८ प्रतीचा तारा, अगस्त्य हा –०·८९ प्रतीचा तारा, 
पौर्बणमेच्या पूणश चरंाची प्रत –१२·५ वी तर िूयाची प्रत –२६·७ वी अिे म्हणाव ेलागेल. 
 
ताऱयािंी केवल प्रत :— 

 
काहंी खरोखर मंद तेजाचे तारे पृथ्वीपािून अगदी जवळ अितात. म्हणून ते त्याचं्या वास्तसवक 

तेजापेक्षा जास्त तेजाचे सदितात. या उलट काही खरोखरच असत तेजस्वी तारे पृथ्वीपािून असत दूर 
अंतरावर अिल्याि ते त्याचं्या वास्तसवक तेजापेक्षा कमी तेजाचे सदितात. अशा रीतीने ताऱयाचंी दृश्य 
तेजन्स्वता खरी निून फिवी आहे. ताऱयाचं्या केवळ दशशनावरून त्याचंी वास्तसवक तेजन्स्वता स्पष्टपणे 
लक्षातं येणार नाही. मग ताऱयाचंी अंगभतू वास्तसवक तेजन्स्वता कशी िमजावयाची? िाहसजकच ती 
ताऱयाचंी दृश्य प्रत व त्याचें पथृ्वीपािून अंतर यावंर अवलंिून अिते. 

 
सवसवध ताऱयाचंी वास्तसवक तेजन्स्वताचंी तुलना करता येण्याि त्याचं्यातील वगेवगेळ्या अंतराची 

िाि नाहीशी केली पासहजे. म्हणजे िवश ताऱयाचंी पाठवणी एकाच प्रमासणत अंतरावर करून तेथून सदिणारी 
त्याचंी तेजन्स्वता पारखली पासहजे व त्यावळेीं ते सकतव्या प्रतीचे सदितात ते ठरसवले पासहजे. ताऱयाचं्या 
केवल प्रतीची कल्पना अशीच आहे. िवश तारे त्याचं्या मूळ स्थळापंािून हालवनू पथृ्वीपािून १० पािेक 
अंतरावर नेले तर त्याचं्या दृश्य प्रतीत फरक झालेला आढळेल. िाहसजकपणे जे तारे पृथ्वीपािून १० 
पािेकपेक्षा जास्त अंतरावर अितील ते १० पािेकच्या अतंरावर आणल्याि असधक तेजस्वी सदितील आसण 
जे तारे पृथ्वीपािून १० पािेकपेक्षा कमी अतंरावर अितील ते १० पािेक एवढ्या अतंरावर नेल्याि जास्त 
अंधुक सदितील. कोिताही तारा १० पासेक एवढ्या अतंरावर ठेवला असता तो ज्या प्रतीिा णदसेल त्यास 
त्या ताऱयािी केवल प्रत असे म्हितात. ही प्रत ताऱयाचं्या मूळ अंतराचं्या सनरपेक्ष अिल्याने याि सनरपेक्ष प्रत 
अिेही म्हणता येईल. िहुिखं्य तारे १० पािेकपेक्षा जास्त अंतरावर अितात. िूयाची दृश्य प्रत–२६·७ 
आहे परंतु तो जेव्हा १० पािेक अतंरावर नेला जातो तेव्हा त्याची केवल प्रत + ४·८ होते. त्यावळेी तो 
एखाद्या िामान्य ताऱयािारखा सदिेल. काही अधू दृष्टीच्या माणिािं तो कदासचत सदिणारही नाही! 
 

पसरसशष्ट ३ मध्ये पसहले २० अत्यंत तेजस्वी तारे त्याचं्या तेजन्स्वतेच्या उतरत्या क्रमाने सदले आहेत. 
ते पाहावते. 
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ताऱयािें णनदेर् :— 

 
सवसवध तारकािंघातील व रासश-नक्षत्रातील ताऱयानंा ओळखण्यािाठी, लक्षात ठेवण्यािाठी आसण 

गं्रथातील उल्लेखािाठी त्यानंा वगेवगेळी नाव ेदेणे जरूरीचे अिते. त्यािाठी ग्रीक मुळाक्षरे वापरण्याची प्रथा 
आहे. तारकािंघात सकवा रासशनक्षत्रात जेवढे म्हणनू प्रमुख तारे आहेत त्यानंा त्याचं्या दृश्य प्रतीच्या 
क्रमाप्रमाणे ही मुळाक्षरे क्रमाने योजलेली अितात. ज्या त्या तारकािंघातील िवात जास्त तेजस्वी 
ताऱयाला आल्फा (α), त्या खालोखाल तेजस्वी ताऱयाला िीटा (β), त्या खालोखाल तेजस्वी अिलेल्या 
ताऱयाला गमॅा (γ) अशी नाव ेसदली जातात. या सनयमाप्रमाणे व्याध हा िृहल्लबु्धकातील आल्फा, ज्येष्ठा हा 
वृसिकातील आल्फा, अनुराधा हा वृसिकातील िीटा, असत्र हा िप्तषींतील डेल्टा अिे हे तारे ओळखले 
जातात. याला काही अपवाद आहेत. उदाहरणाथश, प्लक्ष हा समथुन राशीतील िवात तेजस्वी तारा, तथासप 
त्याला आल्फा न म्हणता िीटा म्हणतात. याच राशीतील कश हा तारा प्लक्ष या ताऱयापेक्षा कमी तेजस्वी 
अिूनही त्याला आल्फा म्हणतात. भतूप या तारकािंघातंील सनरसनराळ्या ताऱयानंा सदलेली ग्रीक 
मुळाक्षरातील नाव ेआकृती क्र. ५ मध्ये पाहाता येतील. 
 

 
आकृती क्र. ५ : भूतपातील ताऱयािें णनदेर् 

 
एखाद्या तारकािंघात ग्रीक मुळाक्षराचं्या िंख्येपेक्षा जास्त तारे अिल्याि त्यािाठी ओमेगा (ω) या 

शवेटच्या ग्रीक अक्षरानंतर a, b, c, d,… इ. रोमन अक्षरे वापरतात. ताऱयानंा ििंोधण्यािाठी ग्रीक व रोमन 
अक्षरे वापरण्याच्या या पद्धतीि बेयरिी णनदेर्पद्धती (Bayer Designation) अिे म्हणतात. इ. ि. १६०३ 
िाली जोहॅन िेयर या जमशन ज्योसतषाने जी ताऱयाचंी यादी प्रसिद्ध केली तीत ही पद्धती प्रथमच वापरली 
गेली. 
 

असलकडे आर् पािून झेड् पयंत रोमन पसहल्या सलपीतील अक्षरे एखाद्या तारकािंघातील 
रूपसवकारी तारे सनदेसशण्यािाठी वापरतात. 
 

काही थोड्या अंधुक ताऱयानंा ग्रीक अगर रोमन अशा कोणत्याच अक्षरानंी िंिोधलेले निते. 
अशावळेी नक्षत्रिारणीत (Star catalogue) त्याचंा सनदेश काही अंक वापरून केला जातो. इंग्लंडमधील 
फ्लॅमस्टीड नावाच्या पसहल्या राजज्योसतषाने तयार केलेल्या नक्षत्रिारणीत अशा ताऱयानंा जे अंक वापरले 
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आहेत ते िवशमान्य झाले आहेत. उदा॰ “हंि ६१” (61 Cygni). जेथे अक्षर अगर फ्लॅमस्टीड अंक वापरता 
येण्याजोगे निते तेथे दुिऱया एखाद्या ज्योसतषाने आपल्या नक्षत्रिारणीत ज्या अकंाने त्या ताऱयाला िंिोधले 
अिेल त्या अंकाने त्याला ििंोधले जाते. उदा॰ “वलू्फ ३५९” (Wolf 359). वर िासंगतलेले ताऱयाचें सनदेश 
फक्त डोळ्यानंी सदिू शकतील अशा ताऱयािंद्दलचे आहेत. या खेरीज कोयवधी मंद तेजाचे तारे आकाशात 
आहेत. त्याचंा उल्लेख कोणत्याच पद्धतीने केला जात नाही. त्यानंा नक्षत्रिारणीत स्थान समळत नाही. येथे 
दोष कोणाला द्यावयाचा? मंदतेज ताऱयाला की माणिाच्या मंद दृष्टीला? 
 

खाली ग्रीक मुळाक्षरे उच्चारािह सदली आहेत :— 

 
 
तारे का लुकलुकतात? :— 

 
पृथ्वीभोवती िुमारे ३२० सक. मी. जाडीचे हवचेे आवरण आहे. खालपािून वरपयंत अिणाऱया 

यातील सनरसनराळ्या थराचें तपमान कारणपरत्व े िदलत अिते. त्यामुळे हवचेी घनता व सतजमधील 
पाण्याच्या वाफेचे प्रमाणही िदलते. हवचेे थर खालचे वर, वरचे खाली होत राहातात व वातावरण 
कमीजास्ती प्रमाणात िदचव अन्स्थर िनते. ताऱयाकंडून पृथ्वीकडे येणारे प्रकाशसकरण जेव्हा या अन्स्थर 
वातावरणातून मागश आक्रमू लागतात तेव्हा या सकरणाचें वक्रीभवन व सवसकरण होते. त्यामुळे त्या सकरणात 
अन्स्तरता सनमाण होते आसण ज्या ताऱयाकंडून हे सकरण मूलतैः सनघालेले अितात तेही अन्स्थर व चंचल 
भािू लागतात. म्हणून तारे लुकलुकताना सदितात. 
 

मग चंर व इतर ग्रह का लुकलुकत नाहीत? त्याचं्याकडून न्स्थरप्रकाश का समळतो? याचे कारण, 
चंर व इतर ग्रह हे ताऱयाचं्या मानाने पृथ्वीपािून फार जवळ आहेत. अिंख्य प्रकाशसिदंूनी िनलेले “सिि” 
या स्वरूपात ते सदितात. यापंचकी एखाद्या सिदूवर वातावरणाचा पसरणाम जरी झाला तरी अिा पसरणाम न 
झालेले अनेक सिदू सशल्लक उरतातच. सशवाय ग्रहापंािून परावर्बतत झालेल्या प्रकाशसकरणशलाका 
ताऱयाकंडून येणाऱया प्रकाशसकरणशलाकापेंक्षा असधक “जाड” अितात. त्यामुळे वातावरणातील 
अन्स्थरतेचा पसरणाम त्यावंर कमी प्रमाणात होतो. म्हणनू ग्रह लुकलुकत नाहीत. तथासप ज्यावळेी ग्रह 
सक्षसतजाजवळ अितात त्यावळेी त्याचं्याकडून येणाऱया सतरप्या प्रकाशसकरणानंा िाहसजकच असधक 
जाडीच्या वातावरणामधून प्रवाि करावा लागतो. त्यामुळे तेथील अन्स्थरतेचा प्रभाव या सकरणावर पडतो व 
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या पसरन्स्थतीत ग्रह िुद्धा सकसचत लुकलुकताना सदिू शकतील. ज्या ग्रहाभोवती वातावरण अिण्याची 
शक्यता नाही अशा चरं, िुध, मंगळासद ग्रहावंरून तारकाचें सनरीक्षण करणे पुढे मागे शक्य झाल्याि तेथील 
सनरीक्षकाला तारे लुकलुकताना सदिणार नाहीत. सशवाय तेथे वातावरणाची धूिरता निल्याने तेथून तारे 
जास्त तेजैःपुजं सदितील. 

 
* * * 

  



अनुक्रमणिका  

प्रकरि २ रे 
ताऱयािें प्रकार 

 
सनरि अंधाऱया रात्री नुित्या डोळ्यानी िुमारे ३००० तारे सदिू शकतात. चागंल्या दुर्बिणीच्या 

िाहाय्याने लक्षावधी तारे दृसष्टपथात येतात. आपली िूयशमाला ही आकाशगंगा या नावाने ओळखल्या 
जाणाऱया एका प्रचंड दीर्बघकेचा केवळ एक भाग आहे. या आकाशगंगेतच पाच–पन्नाि महापद्म तारे अिू 
शकतील. अशा दीर्बघका असखल सवश्वात सकमान दोन महापद्म अितील. मग या िवांत समळून सकती तारे 
अितील िरे? नुिती कल्पना करणे िुद्धा अशक्य आहे! 
 
विालेखानुसार ताऱयािें वगीकरि :— 

 
हावशडश महासवद्यालयाच्या वधेशाळेत अत्यंत पसरश्रमपूवशक तडीि गेलेली अनेक सवद्वानाचंी िंशोधने 

ताऱयाचं्या वगीकरणािाठी िाहाय्यभतू ठरली आहेत. यािाठी िुमारे २५ ते ३० हजार ताऱयाचें वणालेख 
काढून त्याचंा अभ्याि करण्यात आला. िवश ताऱयाचें त्याचं्या वणालेखाच्या आधारे दहा प्रमुख वगश 
िनसवण्यात आले. हे वगश ओ, बी, ए, एफ्, जी, के, एम्, आर,् एन्, एस्, या रोमन अक्षरानंी सनदेसशले गेले. 
[ही अक्षरे लक्षात राहाण्यािाठी नेहमी पुढील इंग्रजी समन्स्कल वाक्य उच्चारले जाते :– “ Oh Be A Fine Girl, Kiss Me Right Now, Sweet 
heart.] 
 
हर् शझस्प्रंग–रसेल आकृती :— 

 
िवश तारे िारखेच अितात की त्यामंध्ये गुणपरत्व ेकाही वगश पडतात हा खरा महत्तवाचा प्रश्न आहे. 

हा प्रश्न िोडसवण्याच्या दृष्टीने िन १९१३ च्या िुमाराि श्री. हर् शझस्प्रगं आसण सप्रन्स्टन सवद्यापीठाचे प्रा. 
रिेल या दोघा शास्त्रज्ञानंी अंतसरक्षाच्या सनरीक्षणाि िुरुवात केली. अनेक वषांच्या ितत प्रयत्नाने हजारो 
ताऱयाचें सनरीक्षण करून त्यानंी एक आकृती तयार केली. त्यािं हर् शझस्प्रगं–रसेल आकृती (H–R 
Diagram) म्हणतात. (आकृती क्र. ६) त्यातील क्ष–अक्षावर ताऱयाचें केवल तपमान उलया अनुक्रमाने 
सदलेले अिून य–अक्षावर ताऱयाचंी खरी तेजन्स्वता सदलेली अिते. 
 

 
आकृती क्र. ६ हर्श झस्प्रगं–रसेल आकृती 
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या आकृतींत दाखसवलेले सिदू म्हणजे सनरसनराळे तारे होत. प्रत्येक ताऱयाचा सनदेशक सिदू हा त्या 
ताऱयाचे केवळ तपमान व त्याची तेजन्स्वता यावर सनसित केला गेलेला अितो. या आकृतीची दोन प्रमुख 
वचसशष्ट्ये िागंता येतील. ती अशी :— 

 
(१) िहुिंख्य तारे या आकृतीतील डावीकडील वरच्या कोपऱयापािून उजवीकडील खालच्या 

कोपऱयापयंत जाणाऱया सचचोळ्या पट्ट्यात िमासवष्ट झालेले आहेत. यात आपला िूयशही आलाच. या 
िवांना णनयमानुसारी तारे सकवा सामान्य तारे अिे म्हणतात. 

 
(२) या सनयमानुिारी ताऱयाचं्या पट्ट्यापािून अलग पडलेल्या काही थोड्या ताऱयाचें दोन गट 

पडतात. त्यापंचकी एका गटातील तारे या आकृतीतील उजवीकडील वरच्या कोपऱयात पागंलेले सदितात. 
हे तारे उच्च तेजन्स्वतेचे पण कमी तपमानाचे अितात. त्यानंा रक्तविी राक्षसी तारे (Red Giants) अिे 
म्हणतात. िारथीतील ब्रह्महृददय हा तारा या वगात मोडतो. दुिऱया गटातील तारे िंख्येने असतशय थोडे 
अिून वरील आकृतीत डावीकडील खालच्या कोपऱयात ते सदित आहेत. या ताऱयाचंी तेजन्स्वता कमी 
अिून पृष्ठीय तपमान असतशय उच्च अिते. यानंा र्श्ेतवामनमूती तारे (White Dwarfs) अिे िाथश नावं सदले 
आहे. 

 
हावशडश वगीकरणानुिार काही प्रमुख ताऱयाचें वगश उदाहरणादाखल खाली सदले आहेत :— 
 
अणभणजत व व्याध हे ए वगाचे तारे होत. श्रवण हा एफ् वगाचा. ए वगाचा वणालेख श्वेतवणी तारे 

देतात. त्याचें पृष्ठीय तपमान िुमारे १०००० केवल अंश अिते. िी वगात राजन्य, मघा आसण कृणत्तकेतील 
ठळक तारे येतात. एफ् वगात प्रर्श्ा व अगस्त्य हे तारे मोडतात. जी वगात ब्रह्महृददय, सूयश, के वगात 
स्वाती, रोणहिी आसण एम् वगात ज्येष्ठा व आद्रा अशा प्रकारे ताऱयाचंा िमावशे होतो. 
 
र्श्ेतवामनमूती तारे :— 

 
इतर ताऱयाचं्या मानाने हे िंख्येने कमी आहेत. हे असतशय मंद तेजाचे आहेत. तथासप त्याचं्या 

वणालेखाचंा अभ्याि केल्याि ते ए वगातील वणालेख दाखसवणाऱया ताऱयाशंी समळते जुळते अिून त्याचें 
तपमान असतशय उच्च अिल्याचे आढळून येते. परंतु यापंचकी पुष्ट्कळशा ताऱयाचंी तेजन्स्वता िामान्य ए 
वगाच्या ताऱयाचं्या तेजन्स्वतेपेक्षा पुष्ट्कळच कमी अिते. िूयाच्या वस्तुमानाशी या ताऱयाचें वस्तुमान 
पडताळून पासहल्याि ते जास्त अिते अिे सदिून येते. मग तेजन्स्वता कमी अिण्याचे कारण काय अिा 
प्रश्न पडतो. कारण उघड आहे. हे तारे आकारमानाने लहान आहेत, म्हणून याचंी घनता प्रचंड अिणे 
स्वाभासवक आहे. िामान्यतैः ताऱयाचंा व्याि व्यसतकरणमापक (Interferometer) या नावाच्या उपकरणाने 
मोजतात. परंतु श्वतेवामनमूतींचा व्याि, हे शरीराने फारच सकरकोळ अिल्यामुळे या उपकरणाने मोजता 
येत नाही. याचं्या लहान आकारामुळे हे आकाशात फारिे स्पष्ट सदित नाहीत. आतापयंत िुमारे २०० या 
वगातील तारे माहीत झाले आहेत. व्याध हा ताऱयाचा “कुत्र्याचे सपलू” (Pup) म्हणून जो एक िहतारा आहे 
हा या प्रकारच्या ताऱयातं मोडतो. 
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रक्तविी राक्षसी तारे :— 

 
हे अत्यतं अवाढव्य तारे आहेत. याचंा व्याि िूयाच्या व्यािाच्या सकतीतरी पट मोठा अितो. काही 

तारे तर इतके प्रचंड अितात की जवळ जवळ अवघी िूयशमाला त्यात ििू शकेल. त्याचं्या सवलक्षण कमी 
घनतेमुळे त्यानंा हा अवाढव्यपणा प्राप्त झाला आहे. ज्येष्ठा हा तारा या वगातील ताऱयाचंा उत्कृष्ट नमुना 
आहे. या ताऱयाचें तपमान २००० केवल अंश अिते. तािंडे व अधोरक्त (Infra-red) सकरण यापंािून 
उत्िर्बजत होतात. 
 
रूपणवकारी तारे :— 

 
काही ताऱयाचं्या तेजन्स्वतेत सनयसमतपणे चढउतार होताना सदितो. काही वळेेला त्याचंी तेजन्स्वता 

कमी होत होत सकमान मयादा गाठते. नंतर तेजन्स्वता वाढू लागते व शवेटी कमाल मयादा गाठते. त्यानंतर 
पुन्हा तेजन्स्वता कमी होण्याि िुरुवात होते. ही चढउताराची एक फेरी होण्याि सवसशष्ट कालावधी लागतो. 
याि आवतशकाल सकवा पयशयकाल म्हणतात. व्याख्येच्या रूपाने िागंावयाचे झाल्याि तेजन्स्वतेच्या एका 
सकमान अवस्थेतून परत दुिऱयादंा सकमान अवस्था प्राप्त होईपयंत जो कालावधी लागतो त्याि त्या 
ताऱयाचा पयशयकाल अिे म्हणता येईल. काही ताऱयाचं्या पयशयकाल काही तािाचंा अितो तर काहींचा 
काही मसहन्याचंा अितो. काहींचा पयशयकाल तर काही वषांचा अितो. अशा ताऱयानंा रूपणवकारी तारे 
म्हणतात. 

 
रूपसवकारी तारे आकाशात िवशत्र पिरलेले आहेत. काही थोडे नुित्या डोळ्यानंी िुद्धा सदितात. 

काहींना पाहाण्याि दुर्बिणीची जरूरी लागते. अशा प्रकारचे तारे अिखं्य आहेत. धु्रवतारा व काके्षय हे 
दुर्बिणीसशवाय सदिणारे रूपसवकारी तारे होत. 
 

रूपसवकारी ताऱयात पयशयकाली व अपयशयकाली अिे वगश पडतात. पयशयकाली ताऱयाचें अल्प व 
दीघश पयशयकाली अिे भाग पडतात. अल्पपयशयकाली ताऱयातं सपधानी, गुच्छसवकारी आसण स्पंदमान अशी 
प्रसवभागणी होत अिून अपयशयकाली ताऱयातं असनयसमत आसण नवतारे अशी प्रसवभागणी होते. 

 
वरील वगीकरण थोडक्यात एकसत्रतपणे पुढील प्रमाणे देता येईल :— 
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णपधानी तारे :— 

 
सपधानी तारा हा खरे म्हणजे जोडतारा आहे. यापंचकी एक तारा कमी तेजाचा व दुिरा जास्त 

तेजाचा अितो. जास्त तेजाचा तारा मध्यभागी अिून त्याभोवती मंदतेजाचा तारा सघरया घालीत अितो. 
याची िमणकक्षा ज्या पातळीत आहे त्याच पातळीत मधला तारा आसण पृथ्वी यानंा िाधंणारी रेषा अिल्याने 
ज्या ज्या वळेी मधला तारा व पृथ्वी याचं्यामध्ये िमण करणारा तारा येतो त्या त्या वळेी मधला तारा 
सदिेनािा होतो व त्याचे तेज लोपते. जरा वळेाने िमण करणारा तारा िाजूला होताच पनु्हा त्याचे तेज 
फाकते. िूयश व पृथ्वी यामंध्ये चंर आल्याने िूयाला ग्रहण लागते व िूयाचे तेज लोपते. अशाच प्रकारची 
घटना सपधानी ताऱयाचं्या िाितीत घडत अिते. अशा रीतीने या जोडताऱयाचंी प्रत िदलत अिते. तथासप 
यातंील घटक ताऱयाचंी प्रत मात्र कायम अिते. ययाती तारकािंघातील िीटा हा तारा अशा सपधानी 
रूपसवकारी ताऱयाच्या प्रकारातील आहे. या ताऱयाचे नाव अलगोल हे आहे. याची प्रत २·१ ते ३·२ याचं्या 
दरम्यान िदलत अिते. तेजाचा पयशयकाल २ सदवि २० ताि व ४८ िेकंद अितो. ज्या वळेी ग्रस्त नितो 
त्यावळेी अलगोल हा तारा िाधारणपणे धु्रवताऱयाएवढा सदितो. परंतु त्याच्याहून थोडा मोठा पण मंदप्रभ 
अिा त्याचा जोडीदार त्याच्यावरून जेव्हा जाऊ लागतो तेव्हा अलगोलचे तेज कमी होत जाते. शवेटी हा 
जोडीदार अलगोलला ओलाडूंन पलीकडे जातो, तेव्हा अलगोल ग्रहणमुक्त होऊन पुन्हा पूवशवत् चमकू 
लागतो (आकृती. क्र. ७) 

 
आकृती क्र. ७ : अलगोलच्या तेजात िढउतार कसा होतो? 
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हा तारा भरणी व कृसत्तका याचं्या उत्तरेि िुमारे १०–१२ अंशाचं्या अतंरावर सदितो. सडिेंिर-
जानेवारी मसहन्यात हा रात्री ८ च्या िुमाराि मध्यमंडलावर येत अिल्याने हा काळ त्याच्या सनरीक्षणाि 
चागंला अितो. 
 
गुच्छणवकारी तारे :— 

 
या प्रकारचे रूपसवकारी तारे प्रथम आढळले ते तारकागुच्छात. म्हणून यानंा हे नाव समळाले. 

असलकडच्या मासहतीप्रमाणे हे तारे गुच्छाव्यसतसरक्त इतर सठकाणीही आढळतात. या प्रकारातील 
सनरसनराळ्या ताऱयाचं्या तेजाचा पयशयकाल दीड तािापाकून २४–२५ तािापंयंत िदलता अितो. हे तारे 
जेव्हा कमालीचे तेजैःपुजं होतात तेव्हा त्याचंी तेजन्स्वता सकमान तेजन्स्वतेच्या िुमारे अडीच पट वाढते अिे 
अनुभवाि आले आहे. या ताऱयाचंा भरमिाट वगे हे एक या ताऱयाचें वचसशष्ट्य म्हणता येईल. काही तारे तर 
िेकंदाि २०० मचलाहूंन जास्त वगेाने प्रवाि करीत अितात. या प्रकारात मोडणारे िुमारे ६२० तारे 
ज्योसतर्बवदाचं्या पसरचयाचे झाले आहेत. त्याचें पृष्ठीय तपमान ४६००° िें. ते ५३००° िें. याचं्या दरम्यान 
अिते. 
 
स्पंदमान तारे :— 

 
हे सपधानी ताऱयाप्रमाणे जोडतारे नाहीत. याचं्या तेजन्स्वतेत चढउतार होतो. तो िाहेरील 

घडामोडीमुळे होत निून अतंरागंातील घडामोडीमुळे होतो. गुरुत्वाकषशणामुळे या ताऱयातील अण ूकें राकडे 
खेचले जातात. म्हणून तो आकंुचन पावतो. तिेच अणपु्रसतसक्रयेच्या योगाने ताऱयाच्या मध्यभागी जी शक्ती 
सनमाण होते ती िाहेर पडते आसण तशी ती िाहेर पडताना आिमतंातील अणू दूर लोटले जातात. म्हणून तो 
प्रिरण पावतो. आकंुचन–प्रिरणाच्या या दोन मुख्य घडामोडी ताऱयाच्या अंतभागात घडत अितात. 
यामुळे ताऱयाच्या पृष्ठफळात िदल घडून येतो. या िदलाच्या प्रमाणात त्याच्या तेजन्स्वतेतही िदल घडून 
येतो. पृष्ठीय तपमानही सकमान व कमाल याचं्या दरम्यान हेलकाव े खाऊ लागते. पृष्ठफळात होणाऱया 
चढउताराचा पयशयकाल हा तेजन्स्वतेत होणाऱया पयशयकालाइतकाच अितो. वरील कारणामुंळे यानंा 
स्पंदमान तारे अिे म्हणतात. 
 

वृषपवा तारकािंघातील डेल्टा हा तारा या प्रकारचा आहे. हे इ. ि. १७८४ िाली प्रथम कळून 
आले. आतापयंत अशाप्रकारच्या शकेडो ताऱयाचंा शोध लागला आहे. वृषपव्याचे पािात्य नाव सीणियस 
अिे आहे. म्हणून या प्रकारच्या ताऱयानंा पािात्य गं्रथकार सीिाइड तारे अिे ििंोधतात. वृषपवा या 
नावाचा उपयोग करून याच थाटात आपण त्यानंा पावशि तारे अिे म्हणू शकू. 

 
या ताऱयाचंी गती मंद अिते. िेकंदाि १२ मचलाचं्या वगेाने–म्हणजेच जवळ जवळ िूयाच्या 

वगेाने—हे प्रवाि करतात. या ताऱयाचंी स्पंदने िावकाश चालतात. िरािरीने िाडेपाच सदविातून एकदा 
हे तारे तेजन्स्वतेची कमाल मयादा गाठतात. 

 
वृषपव्याच्या डेल्टा या ताऱयाच्या दृश्य प्रतीत किकिा चढउतार होतो हे आकृती क्र॰ ८ मधील 

आलेखावरून कळून येईल. त्याचे तेज वाढत वाढत तो ३·३ प्रतीपयंत जाऊन पोचतो आसण त्यानंतर त्याचे 
तेज मंद होत होत तो िुमारे ४·५ प्रतीपयंत पोचतो. याचा पयशयकाल ५ सदवि ८ ताि आहे. हे तारे जेव्हा 
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कमालीचे तेजैःपुंज होतात तेव्हा ंत्याचें तेज त्याचं्या सकमान तेजाच्या िुमारे दुप्पट होते अिे अनुभवाि आले 
आहे. 

 

 
आकृती क्र. ८ : वृषपव्याचा डेल्टा या ताऱयाच्या दृश्य प्रतीत होणारा चढउतार. 

 
स्पंदमान ताऱयाचंा उपयोग या ताऱयाचंी अवाढव्य अंतरे मोजण्यािाठी करता येतो हे हावशडश 

महासवद्यालयाच्या वधेशाळेतील कु. हेनसरटा लेन्व्हट या मसहलेने इ. ि. १९०८ िाली दाखवनू सदले. 
मगेॅलन मेघातील स्पंदमान ताऱयाचे सनरीक्षण करताना या ताऱयाची केवल प्रत आसण तेजन्स्वतेचा पयशयकाल 
यात अन्योन्य िंिधं अिल्याचे सतला आढळून आले. तेजस्वी ताऱयाचंा हा पयशयकाल जास्त अिून मंद 
ताऱयाचंा कमी अितो. ज्याचं्या तेजाचा पयशयकाल िमान अिेल त्याचंी केवल प्रतही िमान अिते हा 
िहुमोल सिद्धातं कु. हेनसरटािाईंच्या िशंोधनातून िाहेर पडला. ताऱयाचंी केवल प्रत आसण त्याचं्या तेजाचा 
पयशयकाल यामंधील हा ििंंध दाखसवणारा आलेख तयार करण्यात आला. (आकृती क्र॰ ९) त्या 
आलेखावरून ताऱयाचं्या तेजाचा पयशयकाल माहीत अिल्याि त्याचंी केवल प्रत काढता येते. हा पयशयकाल 
ताऱयाचंा वधे घेऊन सनसित करता येतो. याप्रमाणे वधे घेऊन त्याच ताऱयाची दृश्य प्रतही सनसित करता येते. 
या दोन्ही प्रतींच्या आधाराने त्या ताऱयाचे पृथ्वीपािून अंतर काढता येते. दूर अंतरावरील प्रकाशमान 
पदाथाची तेजन्स्वता त्याच्या अंतराच्या वगाशी व्यस्त प्रमाणात अिते हा जो प्रकाशशास्त्रातील िवशमान्य 
सनयम आहे त्यावरून हे गसणत ििसवलेले आहे. ताऱयाची दृश्य प्रत, द, सनरपेक्ष प्रत, न आसण त्याचे 
पृथ्वीपािूनचे पािेकमध्ये मोजलेले अंतर, प याचा परस्पर िंिंध दाखसवणारे िूत्र खालील प्रमाणे आहे. :— 
 

घाताकं प = ⅕ (द-न) + १ 
 

यावरून त्या ताऱयाचे अंतर काढता येते. ताऱयाचंी अतंरे मोजण्याच्या कामी मानदंड म्हणून 
स्पंदमान ताऱयाचा उपयोग किा गेला हे यावरून िमजून येईल. 

 
स्पंदमान तारे आकाशगंगेत आसण मगेॅलन मेघात िहुिंख्येने आढळतात. याचा आकार अवाढव्य व 

कल्पनातीत अिून हे िहुधा रक्तवणी अितात. 
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आकृती क्र. ९ : ताऱयाची केवल प्रत व पयशयकाल याचंा आलेख 

 
दीघश पयशयकाली तारे :— 
 

या ताऱयाचंा वगे अफाट अितो. त्याचें पृष्ठीय तपमान १८००° िें. ते २३००° िें. च्या दरम्यान 
अिते. गुच्छसवकारी ताऱयाचं्या मानाने हे तपमान अल्पच म्हटले पासहजे. तथासप वणशपटदशशकाच्या 
िाहाय्याने याचें सनरीक्षण केले अिता याचं्या िाह्य आवरणामध्यें प्रदीप्त हायड्रोजन वायूचे प्रचंड लोट 
सदिून येतात. अशा न्स्थतीत याचें तपमान इतके कमी किे हे एक गढूच आहे. याचं्या आकारमानाकडे 
पासहले तर यानंा “राक्षिी तारे” अिे म्हणणे योग्य ठरेल. या गटातील खूप मोठ्या ताऱयाचे घनफळ 
िूयाच्या घनफळाच्या २ कोटी ५० लक्ष पट अिते. तथासप यातील रव्यकण असतशय सवरळपणे पागंलेले 
अितात. हवचे्या घनतेच्या १/१००० पट या ताऱयाचंी घनता आहे. यावरून याचं्या सवरळपणाची कल्पना 
येण्याजोगी आहे. “हे तारे म्हणजे मरू्बतमतं रक्तोष्ट्ण सनवातताच आहे.” अिे काही शास्त्रज्ञानंी याचें केलेले 
वणशन यथाथश वाटते. 

 
या ताऱयाचंा रंग लाल सकवा गडद नासरगी अितो. रूपसवकारी तारा सजतका असधक लाल सततका 

त्याच्या तेजाचा पयशयकालही दीघश अितो अिे म्हणतात. िामान्यपणे याचंा पयशयकाल १०० सदविाहूंन 
जास्त अितो. णतकमगल या तारकािंघातील णमरा ही तारका या वगातील आहे. सतसमगलमधील ओसमक्रॉन 
अिा सहचा सनदेश केला जातो. इ. ि. १५९६ िाली या तारकेचा शोध लागला. सहच्या तेजाचा पयशयकाल 
३३० सदविाचंा आहे. शोध लागला त्यावळेी सहची दृश्य प्रत १·५ होती. सहची सकमान दृश्य प्रत ९ अिल्याचे 
सदिून आले आहे. अशा वळेी ती नुित्या डोळ्यानंी सदिू शकत नाही. ही जेव्हा कमालीची तेजैःपुंज होते 
तेव्हा सतची तेजन्स्वता सकमान तेजन्स्वतेच्या २०० पट वाढते. समराच्या सठकाणी अशा प्रकारे अदु्भतरम्यता 
आहे. “Mira” या शब्दाचा अथशच “सवस्मयकारक” अिा आहे. 

 
समराचे स्थान होरा २ व १७ समसनटे व क्रातंी अंश –३·२ अिे आहे. सडिेंिरमध्ये रात्री ९ च्या 

िुमाराि आपल्या डोक्यावर असश्वनी नक्षत्र सदिते. त्याच्या दसक्षणेि २२–२३ अंशाचं्या अतंरावर समरा 
सदिते का ते पाहाव.े जरूर पडल्याि दुर्बिणीचे िाहाय्य घ्याव.े 
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अणनयणमत रूपणवकारी तारे :— 
 

या ताऱयाचं्या तेजात जो चढउतार होतो त्यािद्दल कोणताही सनयम अद्यासप माडंता आलेला नाही. 
काके्षय हा तारा या वगात मोडतो. याच्या तेजाचा पयशयकाल िुमारे ६ वष ेआहे. 
 
नवतारे, अणतनवतारे :— 
 

एखाद्या वळेेि ध्यानी मनी निताना पूवी अज्ञात अिलेला एखादा तारा आकाशात सदिू लागतो. 
त्याचे तेज वाढत वाढत तो असत तेजस्वी सदितो व काही कालावधीनंतर तो पनु्हा सदिेनािा होतो. अशा 
ताऱयानंा नवतारे अिे म्हणतात. वास्तसवक पाहाता “नव” हे सवशषेण यानंा लावणे योग्य वाटत नाही. 
कारण याचें अन्स्तत्व नेहमीच त्या सठकाणी अिते. मात्र मध्येच या ताऱयातं एकाएकी अपूवश अिा तेजाचा 
उरेक होतो व आपले लक्ष त्याकडे वधेले जाते. अशा वळेी त्यापािून कायशशक्त्ती चे प्रचंड प्रमाणात उत्िजशन 
होते. उष्ट्णता व प्रकाश वगेाने िाहेर फेकला जातो. त्यानंतर तो हीनतेज होऊन अदृश्य होतो. 

 
एखादा नवतारा आपल्या मूळच्या तेजाच्या ८०००० पट तेजस्वी िनतो. हे त्याचे तेज एकंदरीने 

अभतूपूवशच म्हटले पासहजे. 
 
अधून मधून अिा एखादा नवतारा आपणाि दशशन देतो की जो तेजवृद्धीची कमालच करतो! तेव्हा 

ज्या दीर्बघकेमध्ये तो अितो सतच्याइतका तेजस्वी तो सदिू लागतो. अशा या नवताऱयानंा असतनवतारे 
(Super Novas) अिे म्हणतात. हे तारे फारच क्वसचत आढळतात. जे आतापयंत आढळले आहेत ते िवश 
िहुतेक दुिऱया दीर्बघकातूंन आढळले आहेत. नाही म्हणायला िन १५७२ चा टायकोिा तारा या नावाने 
ओळखला जाणारा असतनवतारा आपल्या दीर्बघकेमध्ये–म्हणजे आकाशगंगेमध्ये–अिल्याचे आढळून आले 
आहे. 

 
आियाची गोष्ट ही की िहुतेक नवताऱयाचंा शोध हौशी ज्योसतषानंी लावला आहे. पािात्य देशात 

हौशी ज्योसतषाचंी मंडळे पुष्ट्कळ आहेत. त्यानंा राशी, नक्षते्र, तारकािंघ याचंी स्थाने नेहमीच्या िरावाने 
माहीत अितात. म्हणनू मधेच एखादा तारा नव्याने सदिला तर त्याचें लक्ष त्याकडे वधेले जाते. 
व्याविासयक ज्योसतषाचें हे कामच नव्हे! कारण तासंत्रकरीत्या उच्च िंशोधनाच्या कामाचंी त्याचं्याकडे इतकी 
गदी झालेली अिते की अंतसरक्षातील िामान्य तारकाकंडे पाहावयाि त्यानंा वळे समळत नाही. 

 
हौशी ज्योसतषाला आकाशाचे सनरीक्षण करताना जेव्हा एखादा वचसशष्ट्यपूणश तारा एकाएकी सदितो 

आसण तो नवतारा अिावा अशी त्याला शकंा येते तेव्हा तो त्या क्षणी एखाद्या दूरध्वसनकें राकडे अगर तारेच्या 
कचेरीकडे जातो. या ताऱयाचे स्थान, रंग प्रत, इत्यासद गोष्टी शक्य सततक्या िसवस्तरपणे जवळच्या 
वधेशाळेला कळसवतो. त्यानंतर वधेशाळेतील वाकिगार तंत्रज्ञ या ताऱयाचे िवांगीण सनरीक्षण व अभ्याि 
िुरू करतो व जगातील चोखंदळ, िुसद्धजीवी वगाि त्याचा लाभ समळतो. 
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रूपणवकारी ताऱयािें णनदेर् :— 
 

या ताऱयाचें सनदेश दोन प्रकारानंी केले जातात. (१) रोमन मोठ्या अक्षरानंी, (२) अंक मासलकेने. 
पसहला प्रकार अजेलँडर याने इ. ि. १८५० च्या पूवी प्रचारात आणला. आर् पािून झेड् पयंत रोमन मोठी 
अक्षरे या कामी वापरली जातात. जिे :— सिहराशीतील आर् (R-Lionis), नरतुरगातील टी, (T–
centaurus), शर्बमष्ठातील (RZ–cassiopeia), इ॰. दुिऱया प्रकारात िहा अंकाचंी मासलका वापरतात 
यात दोन दोन अंकाचें तीन स्पष्ट भाग पाडतात. पसहले दोन अंक होरा, दुिरे दोन अंक समसनटे आसण 
शवेटचे दोन अंक क्रासंतवृत्ताचे अंश दाखसवतात. तारा दसक्षण खगोलाधात अिल्याि शवेटचे दोन अंक 
अधोरेसखत केले जातात. ही पद्धती हावशडश सवद्यापीठीय पद्धती म्हणून प्रचसलत आहे. अलगोल या ताऱयाचा 
या पद्धतीने सनदेश करावयाचा झाल्याि तो ०३०१४० अिा करतात. याचा अथश अलगोल हा तारा होरा ०३ 
समसनटे ०१ व क्रासंत अंश + ४० या जागी आहे अिा होतो. 

 
काही प्रसिद्ध रूपसवकारी ताऱयाचें सनदेश व इतर मासहती पसरसशष्ट ४ मध्ये सदलेली आहे. 

 
गुणित तारका :— 

 
एखादी तारका नुित्या डोळ्यानंी पासहली अिता एकच सदिते परंतु दुर्बिणीतून पासहली अिता 

सतच्या सठकाणी दोन, तीन, चार अशा तारकाचंा गट सदित अितो. अशा तारकानंा गुणित तारका अिे 
म्हणतात. अशा प्रकारच्या दोन ताऱयाचं्या गटाि जोड तारा, तीनींच्या गटाि ताऱयािंा णत्रकूट सकवा णत्रगुि 
तारका, चारींच्या गटाि ताऱयािंा िौकडा अशी नाव ेसदली जातात. िहुतेक एकूण ताऱयाचं्या ⅕ तारे गुसणत 
तारका या िदरात मोडतात. 

 
िप्तषीतील शपेटाकडला मधला तारा हा दृश्य जोडतारा आहे. नुित्या डोळ्यानंी पासहले अिताही 

येथे स्पष्ट दोन तारे सदितात. त्यापचकी जास्त ठळक सदितो तो वसिष्ठ व जरा िारीक व अंधुक सदितो ती 
अरंुधती. हे तारे त्याचं्या िमाईक गुरुत्वमध्याभोवती सफरत अितात (फुगडीतील जोडीप्रमाणे) 

 
हंिातील िीटा, अलसिसरयो, या नावाचा जो तारा आहे तो एक जोडतारा आहे. चागंल्या दुर्बिणीतून 

याकडे पासहल्याि एक गदश नासरगी व दुिरा गदश सनळा अिे दोन िुंदर सठपके दुर्बिणीच्या दशशनके्षत्रात 
सदितात. 

 
वीणा या तारकािंघातील एन्प्िलॉन हा तारा सनकोप दृष्टीच्या माणिाि दुर्बिणीसशवाय िुद्धा 

जोडतारा सदितो. परंतु दुर्बिणीतून याकडे पासहल्याि यातील प्रत्येक घटक तारा हा िुद्धा एक जोड तारा 
अिल्याचे सदिून येते. अशा रीतीने एन्प्िलॉन हा तारा म्हणजे दुहेरी जोडतारा सकवा ताऱयाचंा चौकडा आहे 
अिे िमजून येते. पसरसशष्ट ५ मध्ये काही मनोवधेक जोडताऱयाचंी यादी जरूरीच्या मासहतीिह सदली आहे. 

 
* * * 
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प्रकरि ३ 
आकार्ािे अक्षारं् - रेखारं् 

 
आकार्ािा नकार्ा :— 

 
आकाशात हजारोंनी चकाकणारे तारे व िूयशमालेत आपापल्या कक्षात सफरणारे ग्रह िामान्यपणे 

दािावयाि िारखेच सदित अिले तरी जाणत्यानंा त्याचं्यातील फरक ओळखता येतो. ग्रहाचंी स्वयंसिद्ध 
गसतमानता चटकन नजरेत भरते; पण ताऱयाचंी नाही. पृथ्वीच्या दचनंसदन व वार्बषक गतीमुळे ताऱयाचं्या 
स्थानात फरक पडलेला सदिून येतो हे आपण पासहले आहे. जरी अशा प्रकारचा फरक पडत अिलेला 
सदित अिला तरी ताऱया ं– ताऱयामंधील िापेक्ष अंतरे मात्र हजारो वष ेलोटली तरी जवळ जवळ कायमच 
अिल्याचे आढळून येते. रासश – नक्षत्राचं्या व तारकापुजंाचं्या आकृत्या सपढ्यानुसपढ्या पूवी जशा होत्या 
तशाच सदितात. तारे गसतमान अिलेले सदितात तेही गटागटाने. म्हणनू आकाशाचा नकाशा काढून त्यात 
राशी, नक्षते्र, तारकापुंज, तेजोमेघ, तारकागुच्छ आसण हजारो इतर तारका, याचंी िापेक्ष स्थाने दाखसवणे 
िहज शक्य होते. 

 
आकाश सनरीक्षणाचा पसहला तक्त्ता ग्रीकानंी तयार केल्याचा उल्लेख आढळतो. पण तो तक्त्ता समळत 

नाही. इ. ि. १३७ च्या िुमाराि टॉलेमी या ग्रीक शास्त्रज्ञाने १०२५ ताऱयाचंा एक तक्त्ता तयार केला. तत्पूवी 
सहप्पाकश िनेही अशा प्रकारचा एक तक्त्ता केला होता. त्यानंतर इ. ि. १४५० िाली िमरकंद येतील 
ज्योसतर्बवद उलू िेग (Ulugh Beg) याने तयार केलेला तक्त्ताही ऐसतहासिक महत्तवाचा ठरला. इ. ि. 
१५८० िाली टायको ब्राहे यानेही १००५ ताऱयाचंा तक्त्ता प्रसिद्ध केला. टॉलेमी व टायको याचं्या 
कालखंडात १४४३ वषांचे अंतर अिूनही त्या दोघानंी जवळ जवळ िारखेच तारे (एक हजाराचं्या 
जवळपाि) आपआपल्या तक्त्तयातून दाखसवले हे लक्षात ठेवण्याजोगे आहे. त्या काळापयंत दुर्बिणीचा शोध 
लागलेला निल्यामुळे या दोघानंाही अंतसरक्ष सनरीक्षणाच्या कामी आपल्या डोळ्यावंरच सभस्त ठेवावी 
लागली हे याचे कारण अिाव.े दुर्बिणीचा शोध लागल्यानंतर मात्र या शास्त्रात प्रचडं वगेाने प्रगती होत 
रासहली. आजच्या घडीि िीव्हर, नॉटशन, विे, इत्यासद पािात्य ज्योसतर्बवदानंी तयार केलेले, ९ व्या 
प्रतीपयंतच्या िवश महत्तवाच्या ताऱयानंी युक्त्त ििधं आकाशाचे नकाश ेउपलब्ध होऊ शकतात. 

 
या प्रकरणात आपण अतंसरक्षाचा नकाशा तयार करण्याचे तंत्र काय आहे हे थोडक्यात िमजून 

घेऊ. 
 
भूगोलािे अक्षारं्–रेखारं् :— 

 
खगोलावरील ताऱयाचंी स्थाने सनसित करण्याचे स्वरूप भगूोलावरील शहराचंी स्थाने सनसित 

करण्याच्या स्वरूपािारखे आहे. या दोघातंील फरक एवढाच की शहरे भगूोलाच्या पृष्ठभागावर वित 
अितात तर तारे घुमटाकार खगोलाच्या आतील िाजूि सचकटसवल्याप्रमाणे सदित अितात. 

 
शहराचे सनसित स्थान दशशसवण्यािाठी त्याच्या अक्षाशंाचा व रेखाशंाचा उल्लखे केला जातो. 

उदाहरणाथश :— सदल्लीचे अक्षाशं–रेखाशं २८° ४०’ उत्तर, ७७° ३०’ पूवश; मंुिईचे १८° ५३’ उत्तर, ७२° ४८’ 
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पूवश; लंडनचे ५१° ३२’ उत्तर, ०° ५’ पसिम; वॉसशग्टनचे ३८° ४०’ उत्तर, ८७° १२’ पसिम; केपटाउनचे ३३° 
५६’ दसक्षण, १८° २७’ पूवश; इत्यासद 

 
कोणत्याही स्थळाचे अक्षाशं व रेखाशं सनसित करण्यािाठी अक्षवृते्त व रेखावृते्त अशी दोन प्रकारची 

वतुशळे भगूोलावर काढण्यात येतात. उत्तर धु्रव व दसक्षण धु्रव याचं्या िरोिर मध्यभागी अिणारे भगूोलावरील 
िवश सिदू िाधूंन त्याचे सवषुववृत्त तयार होते. सवषुववृत्तामुळे पृथ्वीचे उत्तर गोलाधश व दसक्षण गोलाधश अिे दोन 
अधशगोल िनतात. या दोनही अधशगोलावर सवषुववृत्ताला िमातंर व िमान कोनात्मक अंतरे दाखसवणारी जी 
काल्पसनक वतुशळे काढलेली अितात त्यानंा अक्षवृते्त म्हणतात. ही िवश उत्तरेकडे व दसक्षणेकडे क्रमशैः 
लहान लहान होत जातात व शवेटी दोनही धु्रवसिदंूवर ती सिदुवत् होतात. सवषुववृत्त हे िवात मोठे अक्षवृत्त 
होय. सवषुववृत्ताि शून्य अंशाचे अक्षवृत्त अिे म्हणतात. सवषुववृत्तापािून उत्तरेि ९० अंशावर उत्तर धु्रवसिदू व 
दसक्षणेि ९० अंशावर दसक्षण धु्रवसिदू येतात. अशा रीतीने या दरम्यानच्या िवश अक्षवृत्ताचें अंकन करण्यात 
येते. (आकृती क्र. १०) 

 

 
आकृती क्र. १० : अक्षवृत्त े

 
एखाद्या सठकाणाचे सवषुववृत्तापािून जे कोनात्मक अंतर अिते त्याि त्या सठकाणाचा अक्षाशं अिे 

म्हणतात. मंुिईचा अक्षाशं िुमारे १९° उत्तर, नासशकचा २०° उत्तर, सिडनेचा ३४° दसक्षण, अिा उल्लखे 
केला जातो. येथे अक्षाशं जवळपाि अिलेल्या अंशाच्या पूणांकात िासंगतला आहे. काटेकोरपणाने 
िागंावयाचे झाल्याि हा अशं व समसनटे (जरूर पडल्याि िेकंद िुद्धा) यामंध्ये िागंतात. जिे मंुिईचा 
अक्षाशं १८ अंश ५३ समसनटे आहे. हे थोडक्यात १८° ५३Â अिे सलसहतात. 

 
िवश अक्षवृत्तानंा काटकोनात छेदत दोनही धु्रवामंधून जाणाऱया वृत्तानंा रेखावृते्त म्हणतात. िवश 

रेखावृते्त िमान अितात. याचं्यापचकी एका वृत्ताि प्रमुख रेखावृत्त मानून तेथून पूवेि आसण पसिमेि 
अंशात्मक अंतरे मोजण्यात येतात. िन १८८४ च्या आंतर-राष्ट्रीय करारानुिार इंग्लंडमधील ग्रीसनच 
शहरातून जाणाऱया रेखावृत्ताि प्रमुख रेखावृत्त मानण्याचे ठरसवण्यात आले. याि शून्य अशंाचे रेखावृत्त 
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म्हणतात. येथून पूवेकडील रेखावृत्तानंा १° पू., २° पू., .... अशा रीतीने १८०° पू. अिे क्रमशैः आकडे 
टाकण्यात येतात. तिेच पसिमेकडील रेखावृत्तानंा १° प., २° प., .... अशा रीतीने १८०° प. अिे क्रमशैः 
आकडे टाकण्यात येतात. (आकृती क्र. ११) म्हणजे १८०° पू. आसण १८०° प. हे रेखावृत्त एकच अिते. 
कोणत्याही स्थळामधून जाणारे रेखावृत्त आसण हे प्रमुख रेखावृत्त यामंध्ये धु्रवसिदूपाशी जो कोन होतो त्याि 
त्या स्थळाचा रेखाशं अिे म्हणतात. जिे, मंुिईचा रेखाशं ७२°, ४८Â पू., न्ययूॉकश चा ७४° ०Â प., लंडनचा ०° 
५Â प., इत्यासद. 

 

 
आकृती क्र. ११ : रेखावृते्त 

 
कोणत्याही शहराचे अक्षाशं व रेखाशं माहीत अिल्याि त्या शहराचे भगूोलावरील स्थान सनसित 

करणे शक्य होते. 
 
खगोल 

 
आपल्या िभोवती आकाशाचा अधशगोल अिून त्यावर तारे हे कायमचे सचटकसवले आहेत अशी 

िोयीिाठी कल्पना करू या. सक्षसतजाच्या खालच्या िाजूि अशाच प्रकारचा आकाशाचा दुिरा अधशगोल 
आहे. हे दोनही अधशगोल सक्षसतजाशी जोडले अिता पूणश गोल तयार होतो. या गोलाि ज्योसतैःशास्त्रात 
खगोल अशी िंज्ञा देतात. या पाश्वशभमूीवर आपण सवसवध तारे पाहातो. ज्योसतैःशास्त्राच्या अभ्यािकाला 
भगूोल व खगोल दोन्हींचाही अभ्याि करावा लागतो. 
 
खगोलीय धु्रव व णवषुववृत्त 

 
आपली पृथ्वी ज्या अक्षाभोवती िुमारे २४ तािात एक प्रदसक्षणा करते तो अक्ष भौगोसलक उत्तर व 

दसक्षण धु्रवाचं्या पसलकडे अमयादपणे वाढसवल्याि तो खगोलाि दोन काल्पसनक सिदंूमध्ये छेदतो. यापंचकी 
उत्तरेकडील सिदूि उत्तर खगोलीय धु्रव व दसक्षणेकडील सिदूि दसक्षण खगोलीय धु्रव अिे म्हणतात. दोनही 
धु्रव हे न्स्थर सिदू आहेत. (आकृती क्र॰ १२) 
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भौगोसलक सवषुववृत्ताची पातळी िभोवती अमयादपणे वाढसवल्याि ती खगोलाि ज्या काल्पसनक 
वतुशळात समळते त्याि खगोलीय सवषुववृत्त म्हणतात. या वृत्तावरील प्रत्येक सिदू खगोलीय उत्तर व दसक्षण 
धु्रवसिदूपािून िमान अंतरावर अितो. 
 

 
आकृती क्र. १२ : खगोल 

 
खगोलीय सवषुववृत्त कोठून किे गेले आहे हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. मृगनक्षत्रातील ताऱयाचं्या 

चौकड्याच्या आत तीन तारकानंी िनलेली एक िरळ रेषा आहे. या तारकापंचकी उत्तरेकडील तारकेच्या 
जवळून सतच्या उत्तरेि िुमारे २२ समसनटे (²²/₆₀ अंश) अंतरावरून हे सवषुववृत्त जाते. २२ समसनटे हे अंतर 
म्हणजे चरंसििाच्या िुमारे पाऊणपट आहे. यावरून जरूर ती कल्पना येण्याजोगी आहे. 

 
भगूोल व खगोल यानंा िमाईक मध्य व अक्ष अितो. भगूोलाच्या अक्षाि व सत्रज्येि मयादा आहे. 

परंतु खगोलाचा अक्ष व त्याची सत्रज्या अमयाद अितात. 
 

क्राणंतवृत्त ेव होरावृत्त े

 
पृथ्वीवर सवषुववृत्ताच्या दोन्ही िाजूि ज्याप्रमाणे अक्षवृते्त काढतात त्याप्रमाणे खगोलावरही त्याच्या 

सवषुववृत्ताच्या दोनही िाजूि सवषुववृत्ताि िमातंर अशी काल्पसनक वतुशळे काढतात. त्यानंा क्रासंतवतेृ्त 
म्हणतात. खगोलीय सवषुववृत्त हे िवात मोठे क्रासंतवतृ्त अिून ते शून्य अंशाचे आहे. येथून उत्तरेि ९० 
अंशावंर खगोलीय उत्तर धु्रवसिदू व दसक्षणेि, ९० अंशावंर खगोलीय दसक्षण धु्रवसिदू अितात. मधल्या िवश 
क्रासंतवृत्ताचें अकंन याि अनुिरून क्रमवार करण्यात येते. 

 
नासवक शास्त्राप्रमाणे उत्तरेकडील व दसक्षणेकडील क्रासंतवृत्ताचंा उल्लखे “अमुक अंश उत्तर” व 

“अमुक अंश दसक्षण” अिा न करता अंशदशशक अंकाचं्या मागे अनुक्रमे + व – ही सचन्हे वापरतात. (आकृती 
क्र. १३) 
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आकृती क्र. १३ : क्रासंतवृते्त 

 
कोणत्याही ताऱयाचे खगोलीय सवषुववृत्तापािून जे कोनात्मक अतंर अिते त्याि त्या ताऱयाची 

क्रातंी अिे म्हणतात. हे अतंर अंश व समसनटे (६० समसनटे = १ अंश) यामध्ये मोजतात. उदाहरणाथश, 
स्वातीची क्रातंी + १९° २७Â, असभसजत् ची क्रातंी ३८° ४४Â, व्याधाची क्रातंी —१६° ३९Â अगस्तीची क्रातंी—
५२° ४०Â, इत्यासद. येथे सदलेल्या क्रातंींच्या सचन्हावंरून स्वाती व असभसजत् हे तारे खगोलीय सवषुव वृत्ताच्या 
उत्तरेि अिून व्याध व अगस्त्य हे तारे त्याच्या दसक्षणेि आहेत हे िमजू शकते. ताऱयाच्या क्रातंीवरून त्याची 
दसक्षणोत्तर स्थानसनसिती होऊ शकते. 

 
पृथ्वीवरील रेखावृत्ताप्रमाणे खगोलावरही त्याच्या दोनही धु्रवसिदंूमधून जाणारी व क्रासंतवृत्तानंा 

काटकोनात छेदणारी काल्पसनक वतुशळे काढण्यात येतात. यानंा होरावृते्त अिे म्हणतात. िवश होरावृते्त 
आकाराने िारखीच अितात. त्यामुळे त्यापंचकी एका होरावृत्ताि प्रारंसभक सकवा प्रमुख होरावृत्त अिे 
िुसद्धपुरैःिर मानण्याची जरूरी पडते. िंस्कृतमध्ये होरा याचा अथश ताि अिा आहे. त्यावरून हा शब्द रूढ 
झाला आहे. एका तािाि एक होरा या सहशिेाने २४ तािाि २४ होरे होतात. पृथ्वीच्या पसरवलनामुळे २४ 
तािात ििधं खगोल आपल्या िमोरून पूवेकडून पसिमेकडे क्रमशैः िरकत एक फेरी पूणश करतो अिे 
आपणाि सदिते. म्हणनू खगोलावर उत्तर–दसक्षण अशी २४ होरावृते्त िमान अंतरावर काढण्यात येतात. 
कोणत्याही दोन अनुक्रम होरावृत्तामंधील अंशात्मक अंतर १५ अंशाचें (३६० ÷ २४) अिते. 

 
आकाशात सदिणाऱया इतर ज्योतींप्रमाणे िूयाचेंही प्रत्यही चलन होत अिलेले आपण पाहू शकतो. 

िूयाच्या उदयास्तासशवायही इतर ताऱयाचं्या िंदभात त्याचे स्थानही िदललेले सदिते. अथात िूयाची ही 
गती खरी निून भािमान आहे. 

 
पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती िुमारे २४ तािातं एक प्रदसक्षणा पूणश करते. त्यािरोिरच ती आपल्या 

कके्षत राहून िुमारे ३६५¼ सदविात िूयाभोवती एक फेरी मारते. अशा प्रकारे िातत्याने ती सफरत अिताना 
िूयाची जागाही, त्यामागील ताऱयाचं्या िंदभात, ितत िदलत राहाणे स्वाभासवक आहे. अशा रीतीने 
आकाशात मेषपािून मीनपयंत ज्या िारा राशी कन्ल्पल्या आहेत त्यामंधून तो पसिमेकडून पूवेकडे जात 
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अिलेला आढळून येईल. या िवश राशींतून जाण्याि त्याला िुमारे ३६५¼ सदवि लागतात. प्रत्येक राशीत 
तो िुमारे १ मसहना अितो. 

 
िूयाची ही भािमान गती आपल्या लक्षात येण्याि वळे लागणार नाही. आकाशात िूयश सदित 

अिताना त्याच्या सदव्य तेजापढेु तारे सदिणार नाहीत हे खरे. तथासप िूयास्तानंतर लगेच पसिम–
सक्षसतजाकडे दृष्टी टाकल्याि तेथे िूयाच्या पूवेि काही ठळक तारे रेंगाळताना सदिू शकतील. त्याचप्रमाणे 
िूयोदयापूवी थोडा वळे पूवशसक्षसतजाकडे दृष्टी टाकल्याि तेथे आणखी काही ठळक तारे सदिू शकतील. हे 
तारे ज्या पद्धतीने आपआपल्या जागा क्रमशैः िदलत राहातात त्यावरून वर िासंगतलेली िूयाची भािमान 
गती प्रत्ययाि येते. 

 
अशा प्रकारे पसिमेकडून पूवेकडे िूयाचे भािमान चलन चालू अिते. िूयाच्या या भािमान 

िमणमागाि अयणनकवृत्त अिे म्हणतात. आकाशात खगोलशास्त्राच्या दृष्टीने ज्या अनेक िंदभाच्या िािी 
आहेत, त्यापंचकी अयसनकवतृ्त ही एक अत्यंत महत्तवाची िाि म्हणून िमजली जाते. अयसनकवृत्त हे 
खगोलीय सवषुववृत्ताि िुमारे २३½ अंशाने कललेले अिून ते या वृत्ताि दोन सिदूत छेदते. हे दोन सिदू 
िमोरािमोर अिून त्यामंधील कोनात्मक अतंर १८०° अिते. या सिदंूना संपातकबदू अिे म्हणतात. िूयश 
जेव्हा िंपातसिदूपाशी अितो तेव्हा सदवि व रात्र प्रत्येकी िमानकालाचे—म्हणजे १२-१२ तािाचें—
अितात. एकदा तो माचश २१ तारखेच्या िुमाराि खगोलीय सवषुववृत्त एका सिदूपाशी ओलाडंतो. या सिदूि 
वसतं संपातकबदू अिे म्हणतात. (आकृती क्र. १४) 

 
तिेच पनु्हा एकदा तो िप्टेंिरच्या २३ तारखेच्या िुमाराि दुिऱया सिदूपाशी खगोलीय सवषुववृत्त 

ओलाडंतो. या सिदूि र्रदसंपात कबदू अिे म्हणतात. २१ जून या सदवशी िूयाने उत्तरेकडील कमाल 
मयादा गाठलेली अिते. अयसनकवृत्तावरील या सिदूि णवष्टंभ कबदू अिे म्हणतात. या सदवशी १३ तािाचंा 
सदवि व ११ तािाचंी रात्र अिते. तिेच २१ सडिेंिर या सदवशी िूयाने दसक्षणेकडील कमाल मयादा 
गाठलेली अिते. अयसनकवृत्तावरील या सिदूि अवष्टंभ कबदू अिे म्हणतात. या सदवशी ११ तािाचा सदवि व 
१३ तािाचंी रात्र अिते. 
 

 
आकृती क्र. १४ : होरावृते्त 
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आकाशात विंतिपंात सिदू सनसित करण्यािाठी पुढील पद्धती वापरावी :— 
 
देवयानीचा आल्फा हा तारा व उच्चचैःश्रवाचा गमॅा हा तारा (आल्गेसनि) यानंा िाधंणारी रेषा या 

ताऱयामंधील अंतराएवढीच पुढे वाढवावी म्हणजे ती वितंिंपात सिदूच्या अगदी जवळ येते. (आकृती क्र. 
१५) 
 

 
आकृती क्र. १५ : विंतिंपात सिदू किा हुडकावा? 

 
विंतिंपात सिदूमधून जाणाऱया होरावृत्ताि प्रमुख होरावृत्त सकवा शून्य होरावृत्त अिे म्हणतात. हा 

सिदू म्हणजे खगोलावरील ग्रीसनचच म्हणाना. प्रमुख होरेपािून पूवेकडे अिणाऱया होरानंा क्रमाने होरा १, 
होरा २, .... होरा २४ अिे म्हणतात. होरा ० व होरा २४ ही एकच होरा आहे हे उघड आहे. एखादा तारा 
शून्य होरेपािून सकतव्या होरेवर आहे हे कळल्याने त्याची पूवश-पसिम स्थानसनसिती होण्याि मदत होते. 
ताऱयाच्या स्थानदशशक होरेची नोंद ताि व समसनटे (जरूर पडल्याि िेकंद िुद्धा) यामंध्ये करतात. 
उदाहरणाथश व्याधाची होरा ६ ताि ४२·९ समसनटे आहे, श्रवणाची होरा १९ ताि ४८·३ समसनटे आहे अशा 
रीतीने म्हणतात. 
 

कधी कधी ताऱयाचे पूवश-पसिम स्थान सनसित करताना तो तारा शून्य होरेपािून पूवेकडे सकतव्या 
होरेवर आहे अिे िागंण्याऐवजी तो शून्य होरेपािून पूवेकडे सकती अंशावर आहे हे िागंतात. अशा रीतीने 
िासंगतल्या जाणाऱया ताऱयाच्या अंशात्मक अंतराि णवषुवारं् अिे म्हणतात. वरील ताऱयाचंी स्थाने 
सवषुवाशंात िागंावयाची झाल्याि त्याचं्या होरेि १५ ने गुणून सतचे सवषुवांशात रूपातंर कराव े लागते. 
त्याप्रमाणे व्याधाचा सवषुवाशं १००° ४३·५Â आहे व श्रवणाचा सवषुवािं २९७° ४·५Â आहे. होरा सकवा सवषुवाशं 
नेहमी पसिमेकडून पूवेकडे क्रमाने मोजत जातात. 
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यावरून अिे म्हणता येईल की कोणत्याही ताऱयाची होरा व क्रातंी िमजल्याि त्याचे खगोलावरील 
सनसित स्थान िमजते. खाली काही ताऱयाचंी स्थाने होरा व क्रातंी यामंध्ये सदली आहेत. त्यावरून ते तारे 
ताऱयाचं्या नकाशावरून शोधून काढणे िुलभ होते. 

 
काही ताऱयािंी स्थाने 

तारा 
स्थान 

होरा क्रातंी 
ब्रह्महृदय 

स्वाती 
राजन्य 

आरा 
सचत्रा 
ज्येष्ठा 
मघा 

५ ता. १३ सम. 

१४ ता. १३·४ सम. 

५ ता. १२·१ सम. 

५ ता. ५२·५ सम. 

१२ ता. २२·६ सम. 

१६ ता. २६·३ सम. 

१० ता. ५·७ सम. 

+ ४५° ५७Â 

+ १९° २७Â 

-८° १५Â 

+ ७° २४Â 

-१०° ५४Â 

-२६° १९Â 

+ १२° १३Â 

 
खगोलावर रेखाटलेली काल्पसनक होरावृते्त व क्रासंतवतेृ्त प्रत्यक्ष सदिू शकल्याि आसण उत्तर 

धु्रवावरून खगोलाकडे पाहात आहोत अशी कल्पना केल्याि खगोलीय उत्तर धु्रवापाशी येऊन समळणाऱया 
होरा, सवशषेतैः पे्रके्षपणाच्या दृष्टीने पासहल्याि, िरळ रेषेत सदितील. क्रातंीची मात्र वतुशळे सदितील. ही िवश 
िमकें र वतुशळे अितील. खगोलीय उत्तर धु्रव हा याचंा िमाईक मध्य अिेल. (आकृती क्र. १६) 
 

 
आकृती क्र. १६ : उत्तर धु्रवावरील होरा व क्रासंतवृते्त 

 
अत्यंत िावकाशपणे का होईना, ताऱयाचें सवषुवाशं िदलत अितात. िुमारे पन्नाि-शभंर वषांत हा 

िदल केवळ काही समसनटाचंाच अितो. उदाहरणाथश, इ. ि. १९०० िाली व्याधाचा सवषुवाशं १००° ११’ 
होता. तो इ. ि. १९५० िाली १००° ४३·५’ झाला. ५० वषांतील हा फरक जाणण्याजोगा जरी निला तरीही 
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तो लक्षात घेतला पासहजे. यािाठी ताऱयाचं्या सवषुवाशंािरोिरच ते कोणत्या िालातील सवषुवाशं आहेत हेही 
िागंणे अगत्याचे अिते. ताऱयाची स्थानसनसिती करण्याच्या या पद्धतीि वैषुवणनबंधन पद्धती अिे म्हणतात. 
 

वरील सववचेनात होरावृत्ताचंा क्रम शून्यहोरेपािून पसिमेकडून पूवेकडे अितो हे जे िासंगतले ते 
ज्योसतैःशास्त्राच्या दृष्टीने, तथासप नासवकशास्त्रात हा क्रम त्याच्या उलट, म्हणजेच, पूवेकडून पसिमेकडे 
अिून या वृत्ताचें अंकन अशंात केलेले आढळते. तेथे ताऱयाची होरा िागंण्याऐवजी त्याच्या सवषुवाशंाचा 
उल्लेख करण्याची प्रथा आहे. 

 
एखाद्या सिदूचे िहसनदेशक िासंगतले अिता ज्याप्रमाणे तो सिदू आलेखपत्रावर स्थासपत करता 

येतो त्याप्रमाणे एखाद्या ताऱयाची होरा व क्रातंी माहीत अिल्याि त्याचे खगोलावरील स्थान सनसित करून 
त्याचे अभ्यािपूवशक सनरीक्षण करता येते. 
 
अक्षारं् व तारकादर्शन 

 
पृथ्वीवरील सभन्न सभन्न सठकाणावरून तारागंणाकडे पासहले अिता सदिणारे तारे िारखेच अित 

नाहीत. भसूवषुववृत्तावरून उत्तरेकडे नजर टाकली अिता धु्रवतारा जणुकाही सक्षसतजाशी टेकलेला सदिेल. 
उत्तर धु्रवावरून धु्रवताऱयाकडे पासहले अिता तो आपल्या डोक्यावर सदिेल आसण त्याच्या पसरिरातील तारे 
त्याचं्याभोवती घड्याळाच्या कायाच्या सदशनेे सफरत अिताना सदितील. तिेच आपण पृथ्वीवरील दसक्षण 
धु्रवावर जाऊन वर पासहले तर खगोलीय दसक्षण धु्रव आपल्या डोक्यावर सदिेल व त्याच्या पसरिरातील तारे 
त्याच्याभोवती घड्याळाच्या कायाच्या सवरुद्ध सदशनेे सफरताना सदितील. सवषुववृत्तापािून एक एक अक्षाशं 
मागे टाकत उत्तरेकडे चालल्याि धु्रवतारा तेवढ्याच अंशाने सक्षसतजापािून वर वर येऊ लागेल. २०° उत्तर 
अक्षाशंावरून धु्रवताऱयाकडे पाहू गेल्याि त्याचा उन्नताशं (उन्नत कोन) २०° अिेल व धु्रवताऱयापािून 
त्याभोवतालच्या २०° अंतराच्या आतील िवश तारे सक्षसतजावरच राहून धु्रवताऱयाभोवती प्रदसक्षणा घालताना 
सदितील. ३०° उत्तर अक्षाशंावरून पासहल्याि धु्रवताऱयाचा उन्नताशं ३०° अिेल व त्याच्यापािून ३० अशं 
अंतराच्या आतील िवश तारे सनत्योसदतच सदितील. तिेच ४०° उत्तर अक्षाशंावरून पासहल्याि 
धु्रवताऱयापािून ४० अंशाच्या अंतरावरील िभोवतालचे िवश तारे ितत पसरधु्रव राहून त्याभोवती सफरताना 
सदितील. क्रासंतवृत्ताच्या भाषेत हेच िागंावयाचे झाल्याि अिे म्हणता येईल की २०° उत्तर अक्षाशंावरून 
उत्तरेकडे पासहल्याि क्रातंी ७०° उ. ते ९०° उ. या दरम्यानचे िवश तारे ितत सक्षसतजाचे वरच सदितील 
आसण क्रातंी ७०° द. ते ९०° द. या दरम्यानचा कोणताच तारा सक्षसतजावर आलेला सदिणार नाही. ३०° 
उत्तर अक्षाशंावरून पासहल्याि क्रातंी ६०° उ. ते ९०° उ. या दरम्यानचे िवश तारे ितत सक्षसतजाचे वरच 
सदितील व क्रातंी ६०° द. ते ९०° द. या दरम्यानचे िवश तारे सनत्यास्तच राहातील. पुण्याचा अक्षाशं १८½° 
उ. हा अिल्याने तेथून उत्तरेकडे पासहल्याि क्रातंी ७१½° उ. ते ९०° उ. या दरम्यानचे िवश तारे आपणाि 
सक्षसतजावर ितत रासहलेले पाहावयाि समळतील आसण ७१½° द. ते ९०° द. या दरम्यान अिलेला 
कोणताच तारा सक्षसतजाच्या वर येत निल्यामुळे पाहावयाि समळणार नाही. 
 
र्र व भोग 

 
क्रासंतवृते्त व होरावृते्त यािंद्दलची मासहती घेताना आपण पासहले की ही वृते्त खगोलीय सवषुववृत्ताि 

आधारभतू धरून, अनुक्रमे त्याि िमातंर व लंिरूप अशी काढलेली अितात. सकत्येकदा खगोलीय 
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सवषुववृत्ताि आधारभतू न धरता अयसनकवृत्ताि आधारभतू धरून त्याच्याशी िमातंर व लंिरूप अशी 
काल्पसनक वृते्त काढण्यात येतात. अयसनकवृत्ताला िमातंर अिणाऱया वृत्तानंा र्रवृत्त े म्हणतात वलंिरूप 
अिणाऱया वृत्तानंा भोगवृत्त े म्हणतात. िवश भोगवृते्त उत्तरेि एका सवसशष्ट सिदूमधून जातात व दसक्षणेि 
दुिऱया एका सवसशष्ट सिदूमधून जातात. या दोन सिदंूना िाधंणाऱया िरळ रेषेि कदंब अिे म्हणतात. 
कदंिाच्या उत्तरेकडील व दसक्षणेकडील टोकानंा अनुक्रमे उत्तर कदंबाग्र व दणक्षि कदंबाग्र अिे म्हणतात. 
अयसनकवृत्त हे खगोलीय सवषुववृत्ताशी २३½ अंशाचा कोन करीत अिल्याने कदंि व खगोलीय अक्ष 
(सवषुवाक्ष) यामंध्येही २३½ अंशाचा कोन होणे स्वाभासवक आहे. िाहसजकच उत्तर कदंिाग्र हे खगोलीय 
उत्तर धु्रवापािून २३½ अंशावर अिते व दसक्षण कदंिाग्र हे खगोलीय दसक्षण धु्रवापािून २३½ अंशावर 
अिते. (आकृती क्र. १७) 
 

 
आकृती क्र. १७ : अयसनक सनिंधने, शर व भोग 

 
अशा रीतीने काढण्यात आलेल्या शरवृते्त व भोगवृते्त याचं्या िाहाय्याने कोणत्याही ताऱयाचे स्थान 

सनसित करता येते. विंतिपंात सिदूमधून जाणाऱया भोगवृत्ताि प्रारंणभक भोगवृत्त म्हणतात. विंतिपंात 
सिदूपािून अयसनकवृत्तावर पसिमेकडून पूवेकडे मोजण्यात आलेल्या अंशात्मक अतंराि भोग म्हणतात 
आसण उत्तरेकडे व दसक्षणेकडे मोजण्यात आलेल्या अंशात्मक अंतराि र्र म्हणतात. अयसनकवृत्ताच्या 
उत्तरेकडे मोजण्यात आलेले शर धन अिून दसक्षणेकडे मोजण्यात आलेले ऋण होत. कोणत्याही ताऱयाचे 
शर व भोग कळल्याि त्या ताऱयाचे अंतसरक्षातील स्थान सनसित करता येते. ताऱयाचे स्थान सनसित 
करण्याच्या या पद्धतीि अयणनक–णनबंधन पद्धती म्हणतात. 
 

वचषुवसनिधंन पद्धती ही असधक िोयीची अिल्याने आकाशाचा नकाशा काढताना िामान्यतैः या 
पद्धतीचा अवलंि केला जातो आमच्या “अतंसरक्षदशशन” या नकाशात याच पद्धतीचा अवलंि केला आहे हे 
चाणाक्ष वाचकाचं्या लक्षात येईलच. 
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आकृती क्र. १७ मध्ये अ ि क हे खगोलीय सवषुववृत्त अिून य ि र हे अयसनकवृत्त आहे. म न हा 
सवषुवाक्ष अिून प फ हा कदंि आहे. म आसण न हे अनुक्रमे उत्तर व दसक्षण खगोलीय धु्रव अिून प आसण फ 
ही अनुक्रमे उत्तर व दसक्षण कदंिागे्र होत. ड आसण इ हे दोन तारे अिून ड ताऱयाचा शर ड ग आसण भोग ि ग 
आहे. तिेच इ ताऱयाचा शर इ भ अिून भोग ि भ आहे. 
 

* * * 
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प्रकरि ४ थे 
तारकासघं 

 
तारका व तारकासंघ 

 
अंतसरक्षाचे िहजगत्या सनरीक्षण केले अिता आपणाि हे लक्षात येण्याजोगे आहे की िहुतेक तारे 

नेहमी िंघरूपाने एकत्र अितात आसण िंघरूपानेच वावरतात. िप्तषी, शर्बमष्ठा, मृग, वृसिक, भतूप, 
इत्यासद जे िरेचिे तारकािघं आपल्या पसरचयाचे आहेत त्यावरून या गोष्टीची ित्यता पटण्याजोगी आहे. 
तथासप प्रत्येक िंघामधील तारे आपल्याला सदिताना जरी एकाच पातळीत सदित अिले तरी ते तिे 
नाहीत. त्यातील काही तारे आपल्यापािून जवळ तर काही दूर अितात. हे तारे परस्परापािूनही 
कोयवधी मचलाचं्या अतंरावर अितात. 

 
आकाशात तारका अचल भाितात. वास्तसवक िवशच तारका गसतमान आहेत. परंतु त्या 

आपणापािून कल्पनातीत अवाढव्य अतंरावर आहेत आसण सनरीक्षक मानवाची आयुमशयादा अगदी तोटकी 
आहे. म्हणूनच अफाट वगेाने गसतमान अिताही त्या न्स्थर अिल्याचा आपणाि भाि होतो. 

 
तारकाचं्या चलनाचे जाणीवपूवशक सनरीक्षण करणे आसण त्याचं्या वगेाचें मापन करणे हे असत अवघड 

काम आहे. वषानुवष ेतौलसनक दृष्टीने त्याचं्या स्थानाचंी काटेकोरपणे पाहाणी केल्याि व िूक्ष्म मापनाच्या 
अत्याधुसनक िाधनाचंा वापर केल्यािच हे जमणे शक्य होते. ताऱयाचें प्रत्यक्ष चलन असत िूक्ष्म अिते. काही 
ताऱयाचं्या िाितीत तर हजार वषात त्याचं्यात एखादा अंशच चलन झालेले सदिून येते. 

 
समळालेल्या मासहतीचे पृथैःकरण केल्याि अिा सनष्ट्कषश काढता येतो की तारकाचं्या चलनात 

एकिूत्रता आसण सनयसमतपणा आहे. आपल्या एका िाजूि अिलेल्या तारका आपल्याकडे येत अितात तर 
दुिऱया िाजूच्या तारका दूर जात अितात अिे आढळून आले आहे. 

 
तारकाचं्या चलनातील सनयसमतपणाचे एक कारण अिे की आपली आकाशगंगा सतच्या काल्पसनक 

कें रसिदूभोवती एखाद्या प्रचडं चाकाप्रमाणे िमण करीत अिते. तारकेय सवश्वाच्या सवरार् चक्राच्या या 
िमणामुळे त्यातील िवशच तारका अत्यंत वगेाने या कें राभोवती सफरत राहातात. त्यात अिणारा आपला 
िूयशही िंपूणश ग्रहमालेिह िेकंदाि िुमारे १२० मचलाचं्या वगेाने या कें राभोवती सफरत अितो आसण िुमारे 
२० कोटी वषात तो एक प्रदसक्षणा पूणश करतो. याि एक वैर्श् वषश (Cosmic year) म्हणतात. 

 
तारकाचं्या स्थानात व तारकािंघाच्या आकृतीत िूक्ष्मपणे िदल का होत अितो हे आता वरील 

सववचेनावरून आपल्या लक्षात येईल. 
 
अिे जरी अिले तरी तारकािंघ ही कल्पना पूणशपणे मानीव आहे. याचें काही सवसशष्ट आकार पूवी 

मानले गेले आहेत आसण अशा िंघातंील ताऱयाचंा परस्पराशंी िामान्यपणे काहीही िंिंध निला तरीही 
त्याचं्या आकृती वषानुवष े अिासधत राहातात अिे भािते. म्हणूनच प्रत्येक तारकािघं सहमालयाइतकाच 
अचल व अपसरवतशनीय अिा रूढीने मानला गेला आहे. मात्र या तारकािंघाचं्याकडे पथृ्वीपािून कोयवधी 
मचल दूर जाऊन, आपल्या आकाशगंगा या दीर्बघकेच्या िीमापार होऊन, सवश्वाच्या दुिऱया कोणत्यातरी 
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भागातून पासहल्याि पृथ्वीवरून सदिणाऱया याचं्या आकारात वगेळेपणा सदिून येईल! त्यातील 
घटकताऱयाचं्या िापेक्ष अंतरात िदल झालेला सदिून येईल. 

 
काही तारकािंघातील घटकताऱयातं खरोखरच अन्योन्य िंिधं अिल्याचे आढळून आले आहे. 

उदाहरणाथश िप्तषी तारकािंघातील तेजस्वी ताऱयापंचकी पाच तारे िंघसटत आहेत. ते िंघरूपानेच 
वावरतात. त्याचंी गती व गमनाची सदशा िमाईक अिल्याचे सदिून आले आहे. 
 
तारकासंघािंी संख्या 
 

अंतसरक्षाच्या सनरीक्षणाने त्यात ८८ प्रमुख तारकािंघ अिल्याचे मानण्यात आले आहे. अथात 
तारकािंघाचंी ही िवश सवभागणी एकदम, एकाच वळेी झालेली नाही. ती गरजेनुिार हळू हळू होत गेली. 
प्रारंभ सहप्पाकश िने केला पण तारकािंघाची पसहली यादी प्रसिद्ध झाली ती इ. ि. १३७ च्या िुमाराि. 
टॉलेमी नावाच्या ज्योसतर्बवदाने ती केली. त्याने एकंदरीत १०२२ ताऱयाचें अभ्यािपूवशक सनरीक्षण करून 
त्याचें ४८ तारकािंघ िनसवले. यापंचकी १२ तारकािंघ रासशचक्रात अिून २१ उत्तर गोलाधात आसण १५ 
दसक्षण गोलाधात आहेत. ही पसरन्स्थती त्यापढुील शकेडो वष े कायम होती. १७ व े सकवा १८ व े शतक 
उजाडेतोपयंत याचं्या िंख्येत िदल होऊ शकला नाही. त्यानंतर १८ व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या काळात 
अनेकाचं्या िाहिी िफरीमुळे आसण प्रवािाच्या िोयीत झालेल्या वाढीमुळे जिजिा उत्तर गोलाधामधील 
लोकाचंा िपंकश  दसक्षण गोलाधाशी वाढू लागला तितिा आकाशातील नवीन अपसरसचत टापू दृष्टीच्या 
टप्प्यात येऊ लागून या िखं्येत भर पडली. आज या िवश तारकािंघाचंी िंख्या ८८ च्या घरात गेली आहे. 
यापचकी ३६ उत्तर गोलाधात अिून उरलेले ५२ दसक्षण गोलाधात आहेत. 

 
उत्तर आसण दसक्षण गोलाधांची तुलना तारकािंघाचं्या िखं्येच्या दृष्टीने केल्याि अिे आढळेल की 

उत्तर गोलाधात + ४० अंश ते + ९० अंश याचं्या दरम्यान फक्त १५ तारकािघं आहेत आसण दसक्षण 
गोलाधात – ४० अंश ते – ९० अंश याचं्या दरम्यान २७ तारकािंघ आहेत. यावरून दसक्षण गोलाधश हा 
तारकािंघाच्या अन्स्तत्वाच्या दृष्टीने असधक िंपन्न आहे अिे म्हणाव े लागेल. तथासप पसहल्या प्रतीच्या 
ताऱयाइतपत तेजस्वी ताऱयाचंी िंख्या सवचारात घेतल्याि ती उत्तर गोलाधात जास्त आहे. येथे अशा 
प्रकारचे १३ तारे अिून दसक्षण गोलाधात फक्त १० च आहेत. 

 
पसरसशष्ट १ मध्ये उत्तर व दसक्षण गोलाधामधील िवश तारकािंघाचंी वणानुक्रमाने सदलेली नाव े व 

त्याचें पािात्य भाषेतील प्रसतशब्द पाहावयाि समळतील. 
 
तारकािंघाचं्या मूळ पािात्य (ग्रीक, रोमन, इत्यासद) नावाचें भारतीय नावात रूपातंर करण्याचे 

श्रेय कच . िाळशास्त्री जाभेंकर यानंा सदले जाते. 
 
तारकासंघाच्या आकृत्या व त्यािंी नावे 
 

तारकािंघाचं्या पािात्य नावाकडे दृष्टी टाकल्याि अिे सदिून येते की त्यांपचकी अँड्रोमेडा, 
पर्बियि, िीसफयि, कॅसियोसपया, हक्युशसलि यािारखी काही नाव े ग्रीक पुराणातंगशत प्रमुख व्यक्तींची 
अिल्याचे सदिून येते. ॲसक्वला, व्हल्पेक्युला, सलयो, सिग्नि इत्यासद काही नाव े प्राण्याचं्या नावावरून 
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घेतली अिून लायरा, रेसटक्युलम्, आरा, स्कुटम् इत्यासद काही नाव े वस्तंूची आहेत. त्याचप्रमाणे 
टेसलस्कोसपयम्, मायक्रोस्कोसपयम्, िेक्स्टन्ि, अँटसलया अशािारखी सवज्ञानयुगाला शोभणारी नाव े या 
तारकािंघाचें नामकरण अगदी असलकडे झाल्याचे दशशसवतात. 

 
प्राचीन काळी काही तेजस्वी तारे व त्याचें िंघ लक्षात घेऊन व काहीशी स्वचर कल्पना लढवनू याचंी 

िागंड काही पुराणोक्त्त व्यक्तींशी, घटनाशंी, काही प्राण्याशंी व काही सवशषे वस्तंूशी घालण्याचा प्रयत्न 
सकत्येकानंी केला. यामंध्ये अरि, इसजन्प्शयन, िॅसिलोसनयन, ग्रीक व रोमन याचंा वाटा फार मोठा आहे. 
अशा प्रकारे त्या त्या पौरासणक व्यक्त्ती, घटना, काही सवसशष्ट प्राणी याचंी स्मृती िदचव ताजी ठेवण्याचा 
प्रयत्न यामध्ये सदिून येतो. तथासप सदलेली नाव ेज्या त्या आकृतीशी नेहमी जुळणारीच अितील अिे नाही. 
सिह, मेष (अनुक्रमे णलयो, एणरस) याचं्या आकृतीचे या प्राण्याशंी िाम्य फारिे आढळून येत नाही. तिेच 
सीणियस, कॅणसयोणपया, इत्यासद तारकािंघाचं्या आकृतींचे त्या त्या पौरासणक व्यक्त्तींशी काय िाम्य 
आढळले अिेल कोणाि ठाऊक. परंतु ही नाव ेमात्र पार प्राचीन काळापािून आजतागायत परंपरेने चालत 
आलेली आहेत व हौशी अंतसरक्ष–सनरीक्षकानंा हुकमी मागशदशशक ठरली आहेत. 

 
काहींच्या मते यापंचकी काही नाव ेप्राचीन काळी चालू अिणारे लोकव्यवहार, लक्ष खेचून घेणाऱया 

काही नचिर्बगक घटना, इत्यासद कारणामुळे पडली अिावीत. उदाहरणाथश, ज्या सवसशष्ट तारकािंघाजवळ 
िूयश आल्याने इसजप्तिारख्या देशात कडक व अिह्य उन्हाळा िातत्याने जाणव ूलागे त्या तारकािंघाि 
“सिह” हे उग्रतािूचक नाव सदले गेले अिाव.े दुिऱया सवसशष्ट तारकािंघाजवळ िूयश आला अिता पाऊि-
पाणी व्यवन्स्थत समळाल्याने तेथील भमूी िस्यश्यामलाम् िनून मेंढ्या चारावयाि नेण्याि ती वळे अत्यंत 
अनुकूल वाटली अिावी व त्या सवसशष्ट तारकािंघाि “मेष” हे नाव सदले गेले अिाव.े अशा रीतीने अनेक 
तारकािंघाचं्या नावाचंी उपपत्ती लावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. 
 
तारकासंघािंी के्षते्र 

 
अभ्यािाच्या िोयीिाठी प्रत्येक तारकािंघाचे के्षत्रही ठरसवण्यात आले अिून त्याचं्या िीमाही 

सनसित करण्यात आल्या आहेत. मात्र ही िवश के्षते्र व त्याचं्या िीमा कोणत्याही सनयमानुिार सनसित केलेल्या 
नाहीत. िोयीप्रमाणे त्या हव्या तशा आखलेल्या आहेत. तारकािंघाचंी के्षते्र आकाराने व के्षत्रफळाने िमान 
नाहीत. 

 
१८ व्या शतकाच्या शवेटी ८८ तारकािंघाचंी जी यादी पूणशपणे तयार झाली त्याचं्या नावात, 

ताऱयाचं्या सनदेशात व िंख्येत आसण त्याचं्या के्षत्रात कालातंराने िदल होऊन घोटाळा होऊ नये म्हणून 
आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय मंडळाने (International Astronomical Union) नेमलेल्या सवशषे िसमतीने 
१९२९–३० च्या िुमाराि एक अहवाल प्रसिद्ध करून त्यात जुने व नव े समळून एकंदर ८८ तारकािंघ, 
त्याचंी नाव,े त्यात िमासवष्ट अिलेले तारे, त्याचें के्षत्रसनदशशक खगोलीय सवभाग सनसित करून टाकले. यात 
कोणताही िदल करावयाचा नाही हा िकेंत आतापयंत पाळला गेला आहे. 

 
आधुसनक काळी काढण्यात आलेल्या आकाशाच्या नकाशात हे िवश िकेंत आवजूशन पाळले गेले 

आहेत हे अिे सदिून येईल. िवश तारकािंघ, त्याचं्या आकृत्या, त्यातंील प्रमुख तारे, या ताऱयाचंी वचसशष्ट्ये, 
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तेजोमेघ, तारकागुच्छ, नवतारे, इत्यादी मनोवधेक गोष्टी व्यवन्स्थत दाखसवलेले िरेच नकाश े उपलब्ध 
आहेत. त्यात खालील नकाश ेउल्लेखनीय आहेत :— 
 

1. A map of the Heavens–By the National Geographic Society, Washington. 
2. Atlas of the Heavens–By A. Becvar. 
3. Norton’s Star Atlas and Telescopic Handbook–By Arther P. Norton. 
4. Webb’s Atlas of the Stars–By Harold B. Webb. 
5. Maps of the Heavens included in The Sky observer’s Guide. 

 
वरील िवश गोष्टी आमच्या “अंतसरक्षदशशन” या नकाशात पाहावयाि समळतील. 

 
अयणनकवृत्तावरील तारकासंघ 

 
टॉलेमीच्या काळापािून अयसनकवृत्ताच्या पसरिरात अिलेल्या तारकािंघाचंी मासहती तत्कालीन 

तज्ञानंा झाली होती. त्याचंी नाव ेपुढील प्रमाणे आहेत :— 
 
१ एसरि, २ टॉरि, ३ जेसमनाय, ४ कॅन्िर, ५ सलयो, ६ व्हगो, ७ सलब्रा, ८ स्कॉर्बपयि, ९ 

िसॅजटॅसरयि, १० कॅसप्रकॉनशि, ११ ॲके्वसरयि, १२ सपसिि. 
 
हे िारा तारकािंघ ज्या वतुशळावर आहेत त्याि राणर्िक्र (Zodical Band) अिे म्हणतात. या 

तारकािंघाचं्या नावातंील वचसशष्ट्य हे की याचं्यापचकी सलब्रा हा िंघ िोडल्याि िाकीच्या िवांची नाव े
प्रासणवाचक आहेत, म्हणून या चक्राि प्रासणचक्र (Animal Circle) अिेही सकत्येकदा म्हटले जाते. 

 
ही िवश नाव े मेष, वृषभासद भारतीय राशींच्या नावाशंी पूणशपणे समळती–जुळती आहेत. पािात्य 

देशात यानंा ग्रहमागावरील तारकािंघ म्हणतात; आपण यानंा राशी म्हणतो. पािात्याचें हे १२ तारकािंघ 
आकृत्यानंी दाखसवता येत अिले तरी भारतीय १२ राशी आकृत्यानंी दाखसवण्याची पद्धती आपल्याकडे 
नाही. तथासप असश्वनी भरणी आसद आपली नक्षते्र मात्र सवसशष्ट आकृत्यानंी दाखसवता येतात. 
 

* * * 
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प्रकरि ५ वे 
भारतीय नक्षते्र व रार्ी 

 
नक्षते्र व ग्रहमागश 
 

अयसनकवृत्त हा िूयाचा भािमान गमनमागश होय. या मागाने िूयश पसिमेकडून पूवेकडे जातोिा 
सदितो. िूयोदयाच्या वळेी पूवश सक्षसतजावर नजर टाकल्याि तेथे काही तारे सकवा तारकािंघ सदितात. 
दररोज अशा रीतीने सनरीक्षण केल्याि काल िूयोदयाच्या वळेी पूवश सक्षसतजावर सदिलेले तारे आज त्या 
सक्षसतजापािून सकसचत असधक उंचावर सवराजमान झालेले सदितील. िूयास्ताच्या वळेी पसिम सक्षसतजाकडे 
पासहल्याि काल त्या सठकाणी रेंगाळताना सदिलेले तारे आज तेथे सदिणार नाहीत. ते चार समसनटापूवीच 
सक्षसतजाखाली सनघनू गेलेले अितील. अशा रीतीने, खरे पासहले अिता िूयश सनरसनराळ्या ताऱयाचं्या 
जवळून सधम्मेपणाने पसिमेकडून पूवेकडे िरकत जात अिल्याचे आढळून येईल. तो ज्या ताऱयाजवळ एके 
काळी होता त्याच ताऱयाजवळ पुन्हा येण्याि ३६५¼ सदविाचंा कालावधी लागेल. म्हणजे एक वषात िूयश 
आपल्या मागावरील िवश ताऱयाचंा सकवा तारकािंघाचंा परामशश घेईल. अशा रीतीने एक पसरिमण पूणश 
केल्यावर त्यापुढील दुिऱया पसरिमणाि प्रारंभ करील. िूयाचे हे दृश्य पसरिमण अनंत कालापािून चालू 
आहे व अनंत कालपयंत ते अखंडपणे चालू राहाणार आहे. अशा रीतीने अयसनकवृत्ताच्या दुतफा अिणारे 
काही सवसशष्ट तारे अगर ताऱयाचें िमूह यानंा नक्षते्र अिे म्हणतात. िूयश अयसनकवृत्तावरून जात अिता तो 
प्रत्येक नक्षत्रात िरािरीने िुमारे १३½ सदवि अितो. अयसनकवृत्ताला लागून त्याच्या दोन्ही िाजूि ९–९ 
अंशाच्या अंतरावर, अयसनकवृत्तापािून िमान अंतरावरून जाणाऱया दोन काल्पसनक रेषा काढल्याि १८ 
अंश रंुदीचा, िाधारण पूवश-पसिम अिा एक काल्पसनक पट्टा मानता येईल. आकाशातील पूवश-पसिम 
जाणारा हा एक हमरस्ताच आहे म्हणा ना. चंराचा गमनमागश आसण िुध, शुक्र, मंगळ आसद ग्रहाचेंही 
गमनमागश या पट्ट्यातच मोडतात. म्हणून या पट्ट्याि “ग्रहमागश” अिे म्हणतात. (आकृती क्र. १८) 
समथुन राशीचे आल्फा व िीटा (अनुक्रमे कश व प्लक्ष) आसण याचं्या सकसचत दसक्षणेि, त्याचं्याच ओळीत, 
अिणारे लघुलुब्धकाचे आल्फा (प्रश्वा) व िीटा हे चार तारे समळून एक िुंदर, रेखीव िमातंरभजु चौकोन 
तयार होतो. िाधारणपणे माचश मसहन्यात रात्री ८-९ च्या िुमाराि हा मध्यमंडलावर सदितो. या िमातंरभजु 
चौकोनामधून हा ग्रहमागश जात अिल्याने प्रत्येक ग्रह त्यातूनच जातो. म्हणून ताऱयाचं्या या चौकड्याि 
इंग्रजी ज्योसतर्बवषयक गं्रथात “स्वगशद्वार” (Gates of the Heaven) अिा उल्लखे आढळतो. या चौकड्याि 
काही लोक पनुवशिु नक्षत्र अिे म्हणतात. ग्रहमागावर दुतफा जे तारे आढळतात त्यापंचकी काही ठळक 
सदिणारे सवसशष्ट तारे व स्वचर कल्पनासवलािातून तयार करण्यात आलेल्या ताऱयाचं्या काही सवसशष्ट आकृत्या 
यानंाच नक्षते्र म्हणतात. 
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आकृती क्र. १८ : ग्रहमागश 

 
एकूण भारतीय नक्षते्र २७ आहेत हे प्रसिद्ध आहे. सकत्येकदा असभसजतचा उल्लेख नक्षत्र म्हणून 

केलेला आढळतो. परंतु ही गोष्ट िवशिामान्य अशी मानली गेलेली नाही. िवश नक्षते्र पृथ्वीभोवती 
अयसनकवृत्ताच्या जवळपाि ज्या वतुशळाच्या पसरघावर सचकटसवल्यािारखी सदितात त्या वतुशळाि नक्षत्रिक्र 
अिे म्हणतात. कोणत्याही एका वळेेि अधा खगोलच आपल्या डोळ्यापढेु येतो. म्हणनू आपणाि एका वळेी 
फक्त १२–१३ नक्षते्रच सदितात. या नक्षत्रापंचकी आरा, पुष्ट्य, सचत्रा व स्वाती या नक्षत्रात एक एकच तारा 
आहे. शततारका या नक्षत्रात नावाप्रमाणे शभंर तारकाचंा िमावशे केला गेला आहे, अिा काही गं्रथातून 
उल्लेख आहे. काहींच्या मते मात्र या नक्षत्रात एकच तारा अिून त्याचे मूळचे नाव शतसभषक हे आहे. 
उरलेल्यापचकी काहीत दोन, काहीत तीन, काहीत पाच अशाप्रकारे तारकाचं्या िंख्येत िदल आढळतो. 
एकाहून असधक तारे अिणाऱया नक्षत्रातील ठिठसशत व महत्तवपूणश अिा जो तारा अिेल त्याि त्या 
नक्षत्राचा योगतारा अिे म्हणतात. महत्तवपूणश अशा अथाने की नक्षत्रातील इतर ताऱयाचं्या मानाने त्या 
ताऱयाच्या असधक जवळून चरं जातो. 

 

क्र. नक्षते्र 
ताऱयािंी 
संख्या 

समाणवष्ट तारे योगतारा नक्षत्राकृती नक्षत्रदेवता 

१ असश्वनी ३ मेषेचे आल्फा, िीटा व 
गमॅा 

आल्फा अश्वमुख असश्वन् 

२ भरणी ३ मेषेचे तारा क्र. ३५, 
३९ व ४१ 

तारा क्र. ४१ 
(उत्तरमसक्षका) 

योनी यम 

३ कृसत्तका ६ वृषभेतील नथेच्या 
आकाराचा प्रसिद्ध 
पुंज व ईटा. 

ईटा वस्तरा अग्नी 

४ रोसहणी ५ वृषभेचे आल्फा, थीटा 
१२, गमॅा, डेल्टा, 
एन्प्िलॉन. 

आल्फा शकट प्रजापती 

५ मृगशीषश ३ मृगातील फाय १ व २ 
आसण लॅम्डा 

लॅम्डा मृगाचे 
डोके 

िोम 

६ आरा १ समथुनेचा गमॅा गमॅा रत्न रुर 
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७ पुनवशिु २ समथुनेचे आल्फा व 
िीटा (कश व प्लक्ष) 

िीटा गृह असदती 

८ पुष्ट्य १ ककेचा डेल्टा डेल्टा िाण िृहस्पती 
९ आश्लेषा ५ ककेचा आल्फा, िीटा 

व वािुकीचे झीटा, 
एन्प्िलॉन, डेल्टा. 

ककेचा आल्फा चक्र िपश 

१० मघा ५ सिहेचे आल्फा, गमॅा, 
झीटा, ईटा, पाय. 

आल्फा शाला सपतृ 

११ पूवा २ सिहेचे डेल्टा, थीटा. थीटा शय्या अयशमा 
१२ उत्तरा २ सिहेचा िीटा व 

कन्येचा िीटा. 
सिहेचा िीटा पलंग भग 

१३ हस्त ५ ध्वाकं्षाचे आल्फा, 
िीटा, डेल्टा, गमॅा, 
एन्प्िलॉन. 

डेल्टा हाताचा 
पंजा 

िसवता 

१४ सचत्रा १ कन्येचा आल्फा. आल्फा मोती इंर सकवा त्वष्टा 
१५ स्वाती १ भतूपाचा आल्फा. आल्फा पोवळे वाय ू
१६ सवशाखा २ तुलेचे आल्फा, िीटा. आल्फा तोरण इंराग्नी 
१७ अनुराधा ४ वृसिकेचे न्य,ू िीटा, 

डेल्टा, पाय. 
डेल्टा िली समत्र 

१८ ज्येष्ठा ३ वृसिकेचे सिग्मा, 
आल्फा, टो. 

आल्फा कंुडल इंर 

१९ मूल ९ वृसिकेचे एन्प्िलॉन, 
म्य,ू झीटा, ईटा, 
थीटा, आयोटा, 
कप्पा, लॅम्डा, 
उन्प्िलॉन. 

लॅम्डा सिहपुच्छ सनऋश ती 

२० पूवाषाढा ४ धनूचे डेल्टा, गमॅा, 
लॅम्डा, एन्प्िलॉन. 

डेल्टा पलंग आपस 

२१ उत्तराषाढा ४ धनूचे सिग्मा, फाय, 
झीटा, टो. 

टो हन्स्तदंत सवश्वेदेव 

२२ श्रवण ३ गरुडाचे आल्फा, 
िीटा, गमॅा 

आल्फा तीन 
पायऱया 

सवष्ट्ण ू

२३ धसनष्ठा ५ सतमीचे आल्फा, 
िीटा, डेल्टा गमॅा, 
एन्प्िलॉन. 

आल्फा मृदंग विू 

२४ शततारका १०० कंुभेचे लॅम्डा प्रभतृी 
शभंर तारे. 

लॅम्डा वतुशळ वरुण 

२५ पूवाभारप
दा 

२ उच्चचैःश्रव्याचे आल्फा, 
िीटा. 

आल्फा मंचक अज एकपाद 
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२६ उत्तराभार
पदा 

२ उच्चचैःश्रव्याचे गमॅा, 
डेल्टा. 

गमॅा मंचक पाताळातीलना
ग 

२७ रेवती ३२ मीनेचे झीटाप्रभतृी 
ित्तीि तारे. 

झीटा मृदंग पूषा 

(२८) असभसजत ३ वीणेचे आल्फा, िीटा, 
गमॅा. 

आल्फा शृगंाटक 
पवशत 

ब्रह्मा 

 
नक्षत्राकृती व नक्षत्रदेवता 
 

पािात्य कल्पनेप्रमाणे सनरसनराळ्या राशींना काही सवसशष्ट आकृत्या अिल्याचे मानले आहे. परंतु 
भारतीय ज्योसतैःशास्त्रातं मात्र राशींना काही ठरासवक आकृत्या अिल्याचे मानण्यात आले नाही. तथासप 
नक्षत्रानंा खाि काही सवसशष्ट आकृत्या आहेत अिा उल्लेख गं्रथातून आढळतो. परंतु अंतसरक्षात सदिणारी 
नक्षते्र व या आकृत्या याचंा मेळ घालता येणे कठीण आहे. ही आकृत्याचंी कल्पना काहीशी ओढूनताणनू 
केलेली आढळते. जुन्या रूढी व परंपरा याचं्यावरील पे्रमामुळे एका सपढीने दुिऱया सपढीि यािंिधंीची 
मासहती देणे, सहने ती श्रदे्धने आपल्या पुढील सपढीच्या हवाली करणे अिा काहीिा प्रकार यािाितीत घडून 
आला आहे. पािात्य देशातं तारकािंघाचं्या आकृत्या, त्याचंी के्षते्र व िीमा यािद्दलही अिाच प्रकार घडला 
आहे. त्यात नवीन काही नाही. तरीही त्यात एक मोठा फायदा हा की यामुळे नक्षते्र आकाशातून हुडकून 
काढणे व ती लक्षात ठेवणे िुलभ जाते. 

 
प्राचीन ज्योसतैःशास्त्रावरील गं्रथात नक्षत्राचंी जी मासहती सदली आहे त्यामध्ये अिे म्हटले आहे की 

प्रत्येक नक्षत्राची एक एक असधष्ठात्री देवता आहे आसण सतचे त्या त्या नक्षत्रावर वास्तव्य अिते. त्याप्रमाणे 
रोसहणीची देवता प्रजापती अिून मृगशीषाची िोम आहे. 

 
िवश नक्षत्राचंी क्रमवार नावे, त्यातील ताऱयाचंी िंख्या, त्यात िमासवष्ट तारे, योगतारा, नक्षत्राकृती, 

नक्षत्रदेवता ही िवश मासहती एकसत्रतपणे खाली सदली आहे :— 
 

नक्षते्र अयसनकवृत्ताच्या जवळपाि अितात अिे जरी मागे िासंगतले अिले तरी प्रत्यक्षात पुष्ट्य, 
मघा, सचत्रा, अनुराधा ही नक्षते्र िाधारणतैः अयसनकवृत्तावर आहेत. असश्वनी ते पनुवशिूपयंत िात नक्षते्र 
आश्लेषा, पूवा ते हस्तपयंत तीन नक्षते्र, सवशाखा, ज्येष्ठा ते उत्तराषाढापयंत चार नक्षते्र शततारका, 
उत्तराभारपदा, रेवती अशी एकोणीि नक्षते्र, अयसनकवृत्ताच्या जवळपाि आहेत. उरलेली, स्वाती, श्रवण, 
असभसजत, धसनष्ठा, पूवाभारपदा अशी पाच नक्षते्र अयसनकवृत्तापािून िरीच दूर आहेत. 
 
णवभागात्मक व तारकात्मक नक्षते्र 

 
िवश नक्षते्र परस्परापंािून िमान अंतरावर आढळत नाहीत. म्हणनू सनरसनराळे ग्रह, िूयश, चंर 

आदींच्या गतीिंिधंीचा सहशिे करून काही अभ्यािपूवशक सनष्ट्कषश काढण्यािाठी भारतीय ज्योसतषात 
अयसनकवृत्ताच्या ३६० अंशाचें िमान भाग कन्ल्पले जातात आसण हा प्रत्येक भाग नक्षत्र म्हणनू ओळखला 
जातो. अशा या भागानंा णवभागात्मक नक्षते्र अिे म्हणतात. प्रत्येक सवभागात्मक नक्षत्र १३⅓ अंशाचें (३६० ÷ 
२७) अिते हे स्पष्ट आहे. 
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तथासप िूयश, चंर व इतर ग्रह हे िवश दुतफा मयासदत अशा सववसक्षत अंतसरक्ष मागाने कधी या तर 

कधी त्या तारकेजवळून अगर तारकािंघाजवळून जात अिल्याचे आढळून येते. त्यामुळे त्याचं्या 
गमनमागावरील खुणा या दृष्टीने त्या सवसशष्ट तारकेचे अगर तारकािंघाचे एक आगळे महत्तव आहे. या 
तारकात्मक खुणाचंा कालमापनाच्या दृष्टीनेही उपयोग होत अितो. अशा रीतीने तारका अगर त्याचें िंघ 
म्हणजेच एक एक नक्षत्र आहे अिाही अथश रूढीने प्राप्त झाला आहे. यानंा काही गं्रथामध्ये तारकात्मक 
नक्षते्र अिे िंिोसधले गेले आहे. 
 
नक्षत्र आणि वषारंभ 

 
अयसनकवृत्तावरून िूयाचा दृश्यमान प्रवाि चालू अितो. तो २१ माचशला खगोलीय सवषुववृत्त 

ओलाडंताना सदितो. दोन्ही वृत्ताचं्या या छेदनसिदूि वितंिंपात सिदू अिे म्हणतात हे आपण मागे पासहले 
आहे. िूयश ज्यावळेी विंतिपंात सिदूवर सदितो तेथून वषारंभ िुरू होतो अिा एक ज्योसतैःशास्त्रातील रूढ 
िंकेत आहे. िाहसजकच विंतिंपात सिदूजवळ त्यावळेी जे नक्षत्र अिेल त्या नक्षत्रात त्यावळेी िूयश अितो. 
म्हणून वषारंभ त्या नक्षत्रापािून मोजला जातो. हल्ली विंतिंपात सिदूवर उत्तराभारपदा नक्षत्र अिते. 
म्हणून खरे पाहाता िध्या वषारंभ उत्तरभारपदा नक्षत्रापािून िुरू होतो अिे म्हटले पासहजे. सि. पू. २००० 
वषांच्या िुमाराि वषारंभ कृसत्तकेपािून होई. सिस्ती शकाच्या प्रारंभी असश्वनी नक्षत्रापािून वषारंभ होत 
अिे. काहीशा रूढीमुळे आजतागायत वषारंभ असश्वनी नक्षत्रापािून मानण्यात येतो आसण नक्षत्रगणनेला 
असश्वनीपािून िुरुवात होऊन रेवतीला ती िंपते. खरे म्हणजे आताच्या चालू खगोलीय पसरन्स्थतीनुिार 
नक्षत्राचंा क्रम उत्तराभारपदा, रेवती, असश्वनी, भरणी....अशा प्रकारे लावला पासहजे. या िवांचा अथश अिा 
की विंतिंपात सिदू िावकाशपणे पूवेकडून पसिमेकडे ढळत आहे. िाधारणपणे दर हजार वषांत तो १४ 
अंशाने पसिमेकडे ढळतो. 
 
नाक्षत्रमास व िांद्रमास 

 
चंर हा पृथ्वीभोवती पसिमेकडून पूवेकडे प्रदसक्षणा करतो. म्हणून नक्षत्राचंा क्रमही पसिमेकडून 

पूवेकडे अिाच आहे. चरं एकदा ज्या नक्षत्राजवळ अितो त्याच नक्षत्राजवळ पुन्हा येण्याि त्याला २७·३ 
सदवि लागतात. म्हणनू २७·३ सदविाचंा एक नाक्षत्रमास होतो. 

 
पृथ्वी न्स्थर अिती तर चरंाची पृथ्वीप्रदसक्षणा २७·३ सदविात पूणश झाली अिती. परंतु चंराि 

िरोिर घेऊन पृथ्वी िूयाभोवती पसरिमण करीत अिल्यामुळे वरील मुदतीत पृथ्वी आणखी थोडीशी पढेु 
गेलेली अिते. त्यामुळे चंराच्या पृथ्वीप्रदसक्षणेि प्रत्यक्षतैः २९·५ सदवि लागतात म्हणजे पौर्बणमेपािून 
पौर्बणमेपयंत अगर अमावस्येपािून अमावस्येपयंत २९·५ सदविाचंा कालावधी लोटतो. या कालावधीि 
िादं्रमास अिे म्हणतात. अशा रीतीने ज्याअथी चंर २७ नक्षत्रामंधून २७·३ सदविातून एकदा िमण करतो 
त्याअथी त्याला एका नक्षत्राइतके अंतर काटण्याि िरािरीने िुमारे १ सदवि लागतो हे स्पष्ट आहे. 
 
नक्षते्र, िंद्रमागश व अयणनकवृत्त 
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नक्षत्रापंचकी असश्वनी, भरणी, पुनवशिु, पूवा, उत्तरा, स्वाती, श्रवण, धसनष्ठा, पूवाभारपदा व 
उत्तराभारपदा याचं्या दसक्षणेकडून चंर जातो. मृगशीषश, आश्लेषा, हस्त, मूळ याचं्या उत्तरेकडून तो जातो. 
उरलेल्या नक्षत्राचं्या अगदी जवळून, मधून अगर त्याचें सपधान करून तो जातो. यावरून खगोलावरील 
दृश्य चंरमागाची कल्पना येण्याजोगी आहे. 

 
खगोलीय सवषुववृत्ताच्या िदंभात िागंावयाचे झाल्याि असश्वनीपािून प्रारंभीची १२ नक्षते्र आसण 

श्रवण, धसनष्ठा, पूवाभारपदा, उत्तराभारपदा व रेवतीतील काही तारका ही िवश सवषुववृत्ताच्या उत्तरेि 
अितात. िाकीची िवश दसक्षणेि अितात. 
 
नक्षते्र व भारतीय मणहन्यांिी नावे 
 

चचत्र, वचशाख इत्यासद भारतीय मसहन्याचंी नाव ेनक्षत्रावरून पडली आहेत हे खालील तक्त्यावरून 
सदिून येईल. 
 
 मसहना नक्षत्र  मसहना नक्षत्र 

१ चचत्र सचत्रा ७ आसश्वन असश्वनी 
२ वचशाख सवशाखा ८ कार्बतक कृसत्तका 
३ ज्येष्ठ ज्येष्ठा ९ मागशशीषश मृगशीषश 
४ आषाढ पूवा/उत्तरा आषाढा १० पौष पुष्ट्य 

५ श्रावण श्रवण ११ माघ मघा 
६ भारपद पूवा/उत्तरा भारपदा १२ फाल्गुन पूवा/उत्तरा फाल्गुनी 

 
ही नक्षते्र ज्या त्या मसहन्यात िायकंाळी उगवनू िकाळी मावळतात. त्या मसहन्यात पौर्बणमेचा चरं व 

मािसनदशशक नक्षत्र या दोन्हींचा उदय एकाच वळेी होतो. हे लक्षात घेतल्याि चालू मसहना कोणता आहे हे 
जिे िमजते तिेच िामान्यतैः रात्रीची वळेही कळण्याि मदत होते. 
 
भारतीय रार्ी 
 

अयसनकवृत्ताचे १२ िमान भाग पाडल्याि प्रत्येक भाग हा ३० अंशाचा होईल. या भागानंा राशी अिे 
म्हणतात. राशींची िुरुवात मेष राशीपािून करतात. नक्षत्राचंी िुरुवात असश्वनी नक्षत्रापािून होते हे आपण 
मागे पासहले आहे. राशींची व नक्षत्राचंी िुरुवात अयसनकवृत्तावरील एकाच सिदूपािून होते. नक्षत्रापं्रमाणेच 
राशीही पृथ्वीभोवती िूयशमागावर िवशत्र सवखुरलेल्या आहेत. ज्या एका काल्पसनक वतुशळाच्या पसरघावर जण ू
काय सचकटसवल्याप्रमाणे िवश राशी एकापुढे एक क्रमवार सदितात त्या वतुशळाि राणर्िक्र अिे म्हणतात. 
(आकृती क्र॰ १९) 
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आकृती क्र. १९ : रासशचक्र 

 
या राशींपचकी तुला व कंुभ, धनु या राशी वगळल्याि िाकीच्या राशींची नाव े प्रासणवाचक आहेत. 

म्हणून या वतुशळाि कोणी प्राणििक्र (Animal Circle) अिेही म्हणतात. १२ राशींच्या या पट्ट्यातच २७ 
नक्षत्राचंाही िमावशे होत अिल्यामुळे एका राशीच्या टापूत िव्वादोन नक्षत्राचंा अंतभाव होतो हे उघड आहे. 
इिवी िनाच्या ६ व्या शतकात वराहणमणहर नावाच्या एका िुप्रसिद्ध भारतीय ज्योसतषाने राशी व नक्षते्र याचंा 
िंिंध अशाच प्रकारे दाखसवला आहे. प्रत्येक राशीत कोणकोणत्या नक्षत्राचंा िमावशे होतो हे त्याने 
खालीलप्रमाणे सवशद केले आहे :— 

 
१. मेष = पूणश असश्वनी, पूणश भरणी, ¼ कृसत्तका 
२. वृषभ = ¾ कृसत्तका, पूणश रोसहणी, ½ मृगशीषश 
३. समथुन = ½ मृगशीषश, पूणश आरा, ¾ पुनवशिु 

४. ककश  = ¼ पुनवशिु, पूणश पुष्ट्य, पूणश आश्लेषा 
५. सिह = पूणश मघा, पूणश पूवा, ¼ उत्तरा 
६. कन्या = ¾ उत्तरा, पूणश हस्त, ½ सचत्रा 
७. तुला = ½ सचत्रा, पूणश स्वाती, ¾ सवशाखा 
८. वृसिक = ¼ सवशाखा, पूणश अनुराधा, पूणश ज्येष्ठा 
९. धनु = पूणश मूल, पूणश पूवाषाढा, ¼ उत्तराषाढा 

१०. मकर = ¾ उत्तराषाढा, पूणश श्रवण, ½ धसनष्ठा 
११. कंुभ = ½ धसनष्ठा, पूणश शततारका, ¾ पूवा भारपदा 
१२. मीन = ¼ पूवा भारपदा, पूणश उत्तराभारपदा, पूणश रेवती. 

 
या सवभागणीवरून हे स्पष्ट सदिून येते की वराहसमसहराच्या काळीही असश्वनी नक्षत्रापािूनच वषारंभ 

गणला जात अिे. 
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पाश्चात्यािंी राणर्कल्पना 
 

पािात्य ज्योसतवेत्तयानंी ताऱयाचें एकूण ८८ तारकािंघ सनसित करून त्यानंा नाव े सदली आहेत हे 
आपणाि ठाऊक आहे. अयसनकवृत्ताच्या पसरिरात ग्रहमागावर अिणाऱया १२ तारकािंघानंा त्याचं्यामधून 
िूयश, चंर व इतर ग्रह हे जात अिल्यामुळे, एक वगेळे महत्तव प्राप्त झाले आहे. यानंा ग्रहमागावरील टप्पे 
(Signs of Zodiac) अिे म्हणतात. याच पािात्याचं्या राशी होत. याचंी पािात्य नाव ेआसण भारतीय नाव े
ही िमानाथी आहेत. मेष म्हणजे मेंढा, वृषभ म्हणजे िचल अशा रीतीने एकएका राशीने काही सवसशष्ट 
आकृत्याचंा िोध होतो. काहंी पािात्य ज्योसतर्बवषयक गं्रथातून या िंिधंीची िुस्पष्ट व िसवस्तर कल्पना 
सदलेली आढळते. अमुक तारकािंघाचा आल्फा, िीटा, डेल्टा, इत्यासद तारे अशा रीतीने िाधंले अिता 
मेंढ्याची अशा प्रकारची आकृती तयार होते; अमुक अमुक तारे अशा रीतीने घेऊन िाधंले अिता सिहाची 
आकृती होते; वृषभाच्या ललाटी अमुक तारे, डोळ्यात अमुक तारे, सशगात अमुक तारे, वसशडात अमुक 
तारे, अशा प्रकारची वणशने त्या गं्रथात आढळतात. परंतु अशा प्रकारची रासशसवषयक वणशने प्राचीन भारतीय 
गं्रथातून आढळत नाहीत. तथासप नक्षत्राचं्या सवसवध आकृत्याचंा उल्लेख मात्र आपल्या गं्रथात अिल्याचे 
सदिून येते. 

 
यावरून काहींच्या मते रासशकल्पना ही पूणशतैः पािात्याचंी अिून सि. पू. िहाव्या शतकाच्या 

िुमाराि झालेल्या िम्राट दरायिच्या भारतावरील स्वारीनंतर भारतीयाचंा ग्रीकाशंी जो िंिधं आला 
त्यामुळे ती रासशकल्पना इकडे आली अिावी. 
 
रार्ींिे प्रकार 

 
राशींचे तारकात्मक राशी व सवभागात्मक राशी अिे प्रथम दोन प्रकार िंभवतात. सवभागात्मक 

राशीत िायन राशी व सनरयन राशी अिे पुन्हा दोन प्रकार पडतात. 
 

तारकात्मक रार्ी :— ग्रहमागावरील अमुक अमुक तारे एकत्र घेऊन िाधंले अिता मेंढ्याची 
आकृती तयार होते; ही मेष राशी. दुिरे अमुक अमुक तारे घेतले अिता वृषभाची आकृती तयार होते; ही 
वृषभ राशी. अशा रीतीने १२ राशींच्या सनदशशक १२ आकृत्या कन्ल्पता येतात. यानंाच तारकात्मक रार्ी अिे 
म्हणतात. या राशींची के्षते्र सवस्ताराने लहानमोठी अितात. शकेडो वष े लोटली तरी तारकाचंी स्थाने 
फारशी िदललेली सदित नाहीत. म्हणनू तारकात्मक रार्ी या न्स्थरप्राय अितात. 
 

सायन रार्ी :— विंतिपंात सिदू हा प्रारंसभक सिदू मानून पसिमेकडून पूवेकडे ३०–३० अंशाचें 
सवभाग कन्ल्पले तर तयार होणाऱया १२ सवभागानंा िायन राशी अिे म्हणतात. विंतिंपात सिदू हा 
कालानुिार आपली जागा िदलत अितो. िध्या हा उत्तराभारपदा नक्षत्राजवळ आहे. २००० वषांपूवी तो 
कृसत्तकेच्या जवळ होता, हे मागे िासंगतलेच आहे. अशा रीतीने राशींचा आरंभसिदू जो विंतिंपात सिदू तोच 
कालानुिार आपली जागा िदलत अिल्याने राशींचे १२ टप्पेही तदनुिार िदलत जाणे क्रमप्राप्त आहे. 
म्हणून अशा प्रकारे तयार होणाऱया राशींना सायन रार्ी (ि + अयन) हे नाव अगदी यथायोग्य आहे. 
 

णनरयन रार्ी :— या प्रकारात राशींची िुरुवात व नक्षत्राचंी िुरुवात अयसनकवृत्ताच्या पसरिरातील 
एकाच सिदूपािून होते. मीनेचा झीटा हा तारा अगर म्य ूहा तारा रासश–नक्षत्राचंा प्रारंभसिदू आहे अिे काही 
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तज्ज्ञाचें मत आहे. या सिदूपािून पसिमेकडून पूवेकडे ३०–३० अंशाचें १२ सवभाग कन्ल्पले तर त्या प्रत्येक 
सवभागाि सनरयन राशी अिे म्हणतात. शकेडो वष े लोटली तरी ताऱयाचं्या स्थानात िहिा िदल होत 
निल्यामुळे हा प्रारंभसिदू व त्या पढुील ३०–३० अंशाचं्या अंतरावरील टप्पे हे अचल मानणे स्वाभासवक 
आहे. म्हणून यानंा सदलेले सनरयन राशी (सनर् + अयन) हे नाव िाथश आहे. 
 

* * * 
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प्रकरि ६ वे 
वैषुणवक णवभागातील तारे (पूवाधश) 

 
खगोलीय सवषुववृत्ताच्या उत्तरेकडील + ४५ अंश क्रातंीपािून दसक्षणेकडील – ४५ अंश क्रातंीपयंत 

व्यापलेल्या आकाशाच्या सवभागात जे तारे व तारकािघं आढळून येतात त्याचंी िंगतवार मासहती येथे 
देण्याचे ठरसवले आहे. या टापूि वैषुणवक णवभाग अिे नाव िोयीिाठी सदले आहे. 

 
पृथ्वीवरील ४५ अंश उ. अक्षाशं व ४५ अंश द. अक्षाशं याचं्या दरम्यानचे जे देश आहेत त्यानंा या 

सवभागातील तारे वषातील काही काळ सक्षसतजावर आलेले सदितात व काही काळ ते सक्षसतजाखाली गेलेले 
आढळतात. म्हणजे हे तारे सनयसमतपणे ठरासवक वळेी उदय पावतात व अस्तालाही जातात. यामुळे यानंा 
उदयास्त अिणारे तारे अिे म्हणता येईल. अथात पृथ्वीच्या दचनंसदन गतीमुळे ताऱयानंा वरील प्रमाणे गती 
अिल्याचे आपणाि भािमान होते हे उघड आहे. आपल्या भारताचे भगूोलावरील स्थान वर सनदेसशलेल्या 
टापूत अिल्यामुळे वचषुसवक सवभागातील ताऱयाचें चलन पडताळून पाहाण्याि योग्य पसरन्स्थती येथे आढळून 
येते. 

 
अशा प्रकारे दररोज अतंसरक्षातील ताऱयाचें सनरीक्षण करणे म्हणजे एखाद्या मोठ्या सवलक्षण 

पलटणीतील िचसनकाचें िचंलन पहाण्यािारखे आहे. ििंध वषशभर हे ताऱयाचें िंचलन पहाता येते. 
वषानुवष ेपुन्हा पुन्हा तेच तेच आपल्या दृष्टीिमोरून जात अितात. 

 
या सदव्य िंचलनात भाग घेणाऱया सवसवध ताऱयाचंी व तारकािंघाचंी ओळख करून घेणे व त्याचंा 

अभ्याि करणे अगदी िुलभ आहे. यािाठी आपण अतंसरक्ष–सनरीक्षणािाठी उभ अिू तेथील स्थासनक 
खगोलीय मध्यमंडल कल्पनेने डोळ्यापुढे आणाव.े आपण उभे अिताना िरोिर आपल्या डोक्याच्या वर 
लंिरूप िरळरेषा काढली अिता ती आकाशाला ज्या सिदूशी, सभडल्यािारखी वाटते त्या सिदूि 
खस्वन्स्तक अिे म्हणतात. (आकृती क्र. २०) उत्तर, दसक्षण व खस्वन्स्तक या तीनही सिदूतून जाणाऱया 
खगोलावरील काल्पसनक रेषेि स्थासनक खगोलीय मध्यमंडल अिे म्हणतात. अथात हे मध्यमंडल 
जवळजवळ उत्तर धु्रव–ताऱयामधूनही जाते अिे सदिते हे िागंावयाि नकोच. 

 

 
आकृती क्र. २० : खस्वन्स्तक 
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पृथ्वी आपल्या आिाभोवती पसिमेकडून पूवेकडे ितत सफरत अिता स्थासनक खगोलीय 
मध्यमंडलामधून वरील सवभागातील तारे व तारकािंघ याचंी मासलका जाताना सदिते. वषानुवष ेअखंडपणे 
हे चालू अिते. या मासलकेचे िरोिर िारा िमान भाग पाडले तर दर मसहन्याला मध्यमंडलामधून या 
मासलकेतील कोणकोणते तारे व तारकािंघ जातात हे पाहाता येते. 

 

 
आकृती क्र. २१ : १५ जाने. ते १५ फेबु्र. या दरम्यान रात्री ८-९ च्या िुमाराि मध्यमंडली सदिणारे 

आकाशाचे दृश्य. 

 
एका मसहन्याच्या १५ तारखेपािून त्याच्या पुढील मसहन्याच्या १५ तारखेपयंत एक मसहना पूणश 

होतो. या अवधीत कोणकोणते तारे व तारकािंघ मध्यमंडलामधून जातात याची िसवस्तर मासहती खाली 
सदली आहे. वरील अवधीतील कोणत्याही एका तारखेि रात्री ८–९ च्या िुमाराि मध्यमंडलाकडे पाहून 
तेथील तारे सटपता येतील. अशा रीतीने िारा मसहन्याचं्या िारा प्रासतसनसधक रात्री त्या त्या वळेच्या ताऱयाचंी 
मासहती समळसवल्याि ििधं वषशभरातील तारकासंकत आकाशाची ओळख होणे िहज शक्य होईल. याची 
िुरुवात कोणत्याही मसहन्यापािून करावयाि हरकत नाही. आकृती क्र. २१ मध्ये १५ जानेवारी ते १५ 
फेबु्रवारी या मसहन्यात रात्री ८–९ च्या िुमाराि मध्यमंडली सदिणारे आकाशाचे दृश्य दाखसवले आहे. 
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होरा १ व २, नोव्हेंबर–णडसेंबर 

 
मेषरार्ी (Aries) :— या राशीत िंपूणश अणर्श्नी, िंपूणश भरिी व ¼ कृणत्तका या नक्षत्राचंा िमावशे 

केला जातो. सहचे के्षत्र होरा १·५ ते ३·५ ताि व क्रातंी + १० ते + ३० अंश अिे िाधारणपणे आहे. 
 

िुमारे २००० वषांपूवी वसतंसंपात सिदू मेषराशीच्या पसरिरात होता. म्हणून तेव्हा मेषराशीपािून 
वषारंभ मानण्याची प्रथा होती. आता हा सिदू मीन राशीत आहे. तथासप आरंभसिदू या अथाने मेषारंभ आसण 
Aries (= प्रारंभसिदू) हे शब्द आजही ज्या त्या भाषेत प्रचसलत आहेत. 
 

अणर्श्नी नक्षत्र :— मेष राशीतील आल्िा, बीटा व गॅमा या ताऱयाचंा एक सत्रकोण खस्वस्स्तकाच्या 
उत्तरेि सदितो. हेच अणर्श्नी नक्षत्र. यापंचकी ठळक सदिणारा आल्िा हा यातील योगतारा. पािात्य 
तारकापटात याचा उल्लखे हॅमाल (Hamal) म्हणून केलेला आढळतो. गॅमा हा एक जोडतारा आहे. 
लहानशा दुर्बिणीतून देखील याची उकल होऊ शकते. (आकृती क्र. २२) 

 

 
आकृती क्र. २२ : मेष राशी 

 
भरिी नक्षत्र :— अणर्श्नीच्या सकसचत ईशान्येि अिणाऱया तीन ताऱयाचं्या पुंजाि भरणी नक्षत्र अिे 

म्हणतात. पािात्याचं्या तारकापटात याचंा उल्लखे ३५, ३९ व ४१ या अंकानंी केलेला आढळतो. यापंचकी क्र. 
४१ हा योगतारा अिून या नक्षत्रात ठळकपणे सदिणारा हा एकच तारा आहे. 

 
णत्रकोि (Triangulum) :— असश्वनीच्या उत्तरेि आणखी एक तारकाचंा सत्रकोणाकृती गट 

सदितो. णत्रकोि या नावाचा हा एक पािात्य तारकािंघ आहे. याचा सवस्तार िाधारणपणे होरा १·५ ते २·५ 
ताि व क्रातंी + २५ ते + ३५ अंश अिा आहे. या नक्षत्राच्या पूवेि या के्षत्रातच + ३० अंशाच्या क्रासंतरेषेवर 
मे. ३३ हा तेजोमेघ आहे. (छायासचत्र क्र. २) दुर्बिणीच्या िाहाय्याने हा सदिू शकतो. 

 
णतकमगल (Cetus) :— मीन व मेष या राशींच्या दसक्षणेि नचऋश त्य–ईशान्य या िरळ रेषेत हा 

तारकािंघ पिरला आहे. याचा सवस्तार होरा ० ते ३ ताि क्रातंी + १० ते -२५ अंश अिा आहे. िाधारणपणे 
दोन पंचकोन एका िरळरेषेने जोडल्याप्रमाणे हा सदितो. या िरळरेषेच्या मध्यावर ‘णमरा’ (Mira) या 
नावाने ओळखला जाणारा एक ठळक रूपसवकारी तारा आहे. ठरासवक कालावधीत याच्या तेजन्स्वतेत ९व्या 
प्रतीपािून १·७ व्या प्रतीपयंत चढउतार होत अितो. सतसमगलातील ईशान्येकडील पंचकोनात सदिणारा 
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आल्िा हा ठळक तारा २·८ व्या प्रतीचा अिून नचऋश त्येकडील पचंकोनात िवात शवेटी सदिणारा बीटा हा 
तारा २ ऱया प्रतीचा आहे. या तारकािंघातील िहुतेक तारे लालिर रंगाचे सदितात. 
 

अश्मंत (Fornax) :— सतसमगलच्या दसक्षणेि होरा १·५ ते ३·५ ताि व क्रातंी–२५ ते–४० अंश 
याचं्या दरम्यान नचऋश त्य–ईशान्य या िरळ रेषेत जे दोन अंधुक तारे सदितात त्याचं्या गटाि अश्मंत हे नाव 
आहे. 

 
यमुना (Eridanus) :— या तारकािंघाचे के्षत्र फारच सवस्तृत आहे. याचा सवस्तार होरा १·५ ते ३·५ 

ताि व क्रातंी ० ते –६० अंश अिा िाधारणपणे आहे. याचे स्वरूप वळणा-वळणाचे आहे. याचे एक टोक 
उत्तरेि मृग नक्षत्रातील राजन्य या तेजस्वी ताऱयापाशी व खगोलीय सवषुववृत्ताच्या अगदी जवळ अिून दुिरे 
टोक दसक्षणेि –६० अंशाच्या क्रासंतरेषेवरील अग्रनद (Achernar) या ताऱयापयंत पोहोचले आहे. मृग 
नक्षत्रापािून सनघून त्याच्या पसिमेि अिलेल्या णतकमगलापाशी आल्यावर तेथे हा तारकािंघ खूप मोठे 
वळण घेऊन पूवेकडे येतो व तेथून अश्मंत व जटाय ूयानंा वळिा घालून थेट नचऋश त्येकडे येऊन अग्रनद या 
ताऱयापाशी थडकला आहे. तेथून पुढे अलगदश (Hydrus) या तारकािंघाची हद्द िुरू होते. यमुनेवरून दृष्टी 
सफरसवली अिता अिे सदिून येते की याचा मागश एकंदर नऊ तारकािंघाजंवळून गेला आहे. दसक्षणेि 
अलगदश, पूवेि मृग, र्र्क, टंक व णित्रिलक, उत्तरेि वृषभ राशी आसण पसिमेि णतकमगल, अश्मंत व 
जटाय ूअशी नक्षते्र व तारकापुंज यमुनेच्या आिमतंात आहेत. अग्रनद हा यमुनेचा आल्िा तारा. या दृष्टीने 
याचे नाव िाथश वाटते. हा िाधारण पसहल्या प्रतीचा तारा आहे. याच्या जवळच िुमारे १५ अंशाच्या अंतरावर 
मॅगेलनिा प्रख्यात तेजोमेघ आहे. यमुनेचे जे दुिरे टोक मृगाजवळ आलेले आहे तेथे याचा बीटा हा तारा 
आहे. हे टोक मृग नक्षत्रातील मे. ४२ या प्रसिद्ध तेजोमेघाजवळ येते. पृथ्वीला िापेक्षतेने जवळ अिणारे 
अनेक तारे या तारकािंघात आढळतात. त्यापंचकी एस्प्सलॉन हा तारा केवळ १०·८ प्रकाशवष ेदूर अिून–
१० अंशाच्या क्रासंतरेषेवर होरा ३ व ४ याचं्या मध्यभागी सदितो. यमुनेचा थीटा हा तारा ३·०६ प्रतीचा अिून 
प्राचीन काळी यालाच यमुनेचे शवेटचे टोक अिे मानीत. यमुनेचा ओणमक्रॉन हा एक तारकासत्रतय आहे. 
काही पािात्य गं्रथामंधून यमुनेचा उल्लखे “गगनीिी णमणसणसपी”, (Mississippi of the sky) नभीची 
नाइल, अंतसरक्षातील यूफे्रसटि, इत्यासद अनेक प्रकारानंीं केलेला आढळतो. 
 
होरा ३ व ४, णडसेंबर–जानेवारी 
 

वृषभ रार्ी (Taurus) :— या राशीचा सवस्तार स्थूलमानाने होरा ३ ते ६ ताि व क्रातंी ० ते + ३० 
अंश अिा आहे. यामध्ये ¾ कृणत्तका, िंपूणश रोणहिी व ½ मृग या प्रमाणे नक्षत्राचंा िमावशे होतो. या तीनही 
नक्षत्रामंधील ठळक ताऱयानंी युक्त्त अशी एक िचलाची आकृती येथे कन्ल्पली आहे. म्हणूनच सहला वृषभ राशी 
अिे म्हणतात. या वृषभाच्या चेहऱयावर रोणहिी नक्षत्र अिून त्यातील रोसहणी हा तेजैःपुंज, तािंूि रंगाचा व 
१·०६ प्रतीचा योगतारा त्याच्या डोळ्याच्या सठकाणी आहे. याच्या खादं्याच्या जागी कृणत्तका नक्षत्र आहे. या 
राशीच्या जवळून आकाशगंगेचा पट्टाही गेल्याचे सदिून येते. वृषिाचा िीटा हा तारा अन्ग्न या नावाने 
ओळखला जातो. हाच िारथीचा गमॅाही आहे. 
 

कृणत्तका नक्षत्र (Pleiades) :— भरिीच्या पूवेि होरा ३ ते ४ ताि व क्रातंी + २० ते + ३० अंश 
याचं्या दरम्यान िात तारकाचंा एक लहानिा झुपका सदितो. यालाच कृणत्तका नक्षत्र अिे म्हणतात. हा 
एक णवस्कटलेला तारकागुच्छ आहे (open star cluster). नुित्या डोळ्यानंी पासहले अिता यात िहाच 
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तारे सदितात. परंतु दुर्बिणीच्या िाहाय्याने पासहले अिता या सठकाणी २५० हून असधक तारे सदिू शकतात. 
तिेच मोठ्या दुर्बिणीतून पहाता हे तारे एका सवरळ असिकेने वसेष्टलेले सदितात. या ताऱयाचंा प्रकाश या 
असिकेवर पडल्याने ती प्रकासशत सदिते. 

 
कृसत्तकेतील या िात ताऱयानंा पािात्य वाङ मयात “सात बणहिी” अिे िंिोधले गेले आहे. आपल्या 

इकडे या सप्तषींच्या पत्नी आहेत अिे काही लोक मानतात. 
 
कृणत्तका हा एक नयनमनोहर तारकापुजं अिल्याने पुष्ट्कळानंा िुपसरसचत आहे. सवशषेतैः 

कार्बतकाच्या मसहन्यात हे नक्षत्र सतन्हीिाजेंि उगवनू पहाटेि मावळतीकडे जात अिल्याने कार्बतक–स्नान 
करणाऱया भासवक लोकानंा पहाटेची वळे दाखसवणारे ते एक ठळक िाधन आहे. हे नक्षत्र फेबु्रवारी मसहन्यात 
खस्वन्स्तकाजवळ सदिते. यातील अबंा (Alcyone) हा २·९ प्रतीचा ठळक तारा कृसत्तकेतील योगतारा 
मानला जातो. हा तारा वृषभ राशीचा ईटा आहे. लहान दुर्बिणीतून पासहले अिता अबंा हे एक तारका–
णत्रतय (Triple star) सदिते व मोठ्या दुर्बिणीतून हे तारका–ितुष्ट्य सदिते. 

 
रोणहिी नक्षत्र (Hyades) :— कृणत्तका नक्षत्राच्या आग्नेयेि पाच तारकाचंा एक िमहू होरा ४ ते ५ 

ताि व क्रातंी + १० ते + २० अंश याचं्या दरम्यान सदिून येतो. हे रोणहिी नक्षत्र. याचा आकार 
छकड्यािारखा आहे अिे आपल्या प्राचीन ज्योसतषगं्रथात याचे वणशन केले आहे. म्हणून कधी कधी याचा 
उल्लेख “रोणहिीर्कट” अिा केलेला आढळतो. यापचकी नचऋश त्य टोकाकडील तारा हे या शकटाचे जू अिून 
त्याजवळील चार तारे ही त्याची चौकट आहे. शनी व मंगळ हे केव्हातरी या नक्षत्राजवळ आलेले सदितात. 
हे या शकटामधून गेले अिता जगावर फार मोठे िंकट कोिळते अिे मानले जाते. 

 
यातील ताऱयापंचकी िवात जास्त ठळक व तेजैःपुजं अिा जो तारा आहे तो या नक्षत्रातील योगतारा. 

याि रोणहिी (Aldebaran) अिे म्हणतात. हा १·०६ प्रतीचा मंगळािारखा लालिर सदिणारा तारा आहे. 
या ताऱयाकडे दुर्बिणीतून पासहले अिता याच्या शजेारीच ११·२ प्रतीचा एक अंधुक तारा सदिून येतो. म्हणनू 
रोसहणीचा हा तारा जोडतारा आहे अिे म्हटले जाते. याच्या पूवेि वृषभ राशीतील प्रसिद्ध ककाणभ्रका मे १ 
(एन. जी. िी. १९५२) आहे. (छायासचत्र क्र. ३) 

 
टंक (caelum) :— वृषभ राशीच्या दसक्षणेि होरा ४ ते ५ ताि व क्रातंी –२७ ते –५० अंश याचं्या 

दरम्यान हा तारकािंघ आढळतो. याच्या पूवेि पारावत व पसिमेि यमुना हे तारकािंघ आहेत. —४० 
अंशाच्या क्रासंतरेषेजवळच दसक्षणेि व उत्तरेि अनुक्रमे या तारकािंघाचे आल्िा व बीटा हे तारे आढळून 
येतात. 

 
होरा ५ व ६, जानेवारी-िेबु्रवारी 
 

णमथुन रार्ी (Gemini) :— या राशीचा पूवश–पसिम सवस्तार होरा ६ ते ८ ताि अिून दसक्षणोत्तर 
सवस्तार क्रातंी + १० ते ३५ अंश अिा आहे. या राशीत ½ मृग, िंपूणश आद्रा व ¾ पुनवशसु या नक्षत्राचंा 
िमावशे केला जातो. सहच्या आकृतीवरून एकमेकाचं्या गळ्यात हात घातलेल्या या जुळ्या देवता आहेत 
अशी कल्पना आपल्या इकडे केली जाते. कर् (Castor) व प्लक्ष (Pollux) हे दोन यातील ठळक तारे 
होत. त्यातही प्लक्ष हा जास्त प्रकाशमान अिा पसहल्या प्रतीचा तारा आहे. कर् हा थोडा कमी प्रकाशमान 
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आहे. शास्त्रीय दृष्टीने तयार केलेल्या कोणत्याही तारकापटात प्लक्ष या ताऱयाचा बीटा म्हणून व कर् या 
ताऱयाचा आल्िा म्हणून उल्लेख केलेला आढळतो. (आकृती क्र. २३) वास्तसवक पहाता असधक तेजस्वी 
अशा प्लक्ष या ताऱयाचा आल्िा म्हणून व कमी तेजस्वी अशा कर् या ताऱयाचा बीटा म्हणून उल्लखे होणे 
सनयमाप्रमाणे आवश्यक होते. या सठकाणी सनयमाचा भगं झालेला स्पष्टपणे आढळतो. कोणी म्हणतात की या 
ताऱयानंा आल्िा व बीटा ही नाव ेज्या काळी ठेवली त्या काळी कर् हा तारा प्लक्ष पेक्षा कदासचत खरोखर 
असधक तेजस्वी अिावा. 
 

 
आकृती क्र. २३ : समथुन राशी 

 
ग्रीक पुराणात कॅस्टर आसण पोलक्स हे दोघे ज्युणपटर आसण लेडा या दंपतीचे मुलगे अिून रॉय 

नगराची िौंदयशिम्राज्ञी हेलन सहचे हे भाऊ आहेत, अिे वणशन केले आहे. अरिी गं्रथातून याचंा उल्लेख 
मयरूद्वय अिा केलेला आढळतो. 

 
अिे अिूनही हे तारे खऱया अथाने जुळे नाहीत. हे एकमेकाचं्या अगदी जवळ अिे सदित 

अितानाही वास्तसवक याचं्यात अफाट अतंर आहे. पसरसशष्ट ३ पासहल्याि अिे सदिून येईल की प्लक्ष हा 
तारा कर् या ताऱयापेक्षा पृथ्वीपािून असधक जवळ आहे. प्लक्ष हा १·२ प्रतीचा तारा अिून कर् हा १·६ 
प्रतीचा आहे. कश हा एक जोडतारा आहे. याच्या घटकताऱयापंचकी असधक तेजस्वी तारा सदिावयाि २·०० 
प्रतीचा व कमी तेजस्वी तारा २·९ प्रतीचा भाितो. 
 

 
आकृती क्र. २४ : मृग व मृगशीषश 
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मृग नक्षत्र (Orion) :— फेबु्रवारी मसहन्यात रात्री ९ च्या िुमाराि खस्वन्स्तकाजवळ चार कोपऱयात 
चार तेजस्वी तारका अिलेला एक चौकोन व त्याच्या मधोमध िाधारणपणे वायव्य–आग्नेय अशा 
िरळरेषेत तीन ठळक तारका आपणािं सदितात. यािच मृग नक्षत्र अिे म्हणतात. याचा सवस्तार होरा ५ ते 
६ ताि व क्रातंी + १० ते –१० अंश अिा आहे. वरील तीन ठळक तारकानंा िाधंणारी िरळरेषा आग्नेय 
सदशिे वाढवली अिता ती तेथून जवळच अिणाऱया एका असत तेजैःपुजं ताऱयातून जाते. या ताऱयाि व्याध 
(Sirius) अिे म्हणतात. हीच रेषा वायव्य सदशिे वाढवली अिता ती रोणहिी नक्षत्रामधील लालिर 
सदिणाऱया रोणहिी या योगताऱयामधून जाते. 

 
आकाशात सदिणाऱया या नक्षत्राच्या आकृतीवरून हा एक मृग आहे व यामागे व्याध हा सशकारी 

लागला आहे अशी कल्पना केली जाते. तारकाचंा हा चौकोन म्हणजे मृगाचे शरीर अिून त्यामधील तीन 
तारकाचंी िरळ रेषा म्हणजे व्याधाने िोडलेला सत्रकाडं िाण आहे अिे मानले जाते. या िाणाच्या जवळूनच 
खगोलीय सवषुववृत्त जाते. या चौकोनाच्या अगदी जवळच उत्तरेकडे अस्पष्ट तारकाचंा एक सत्रकोण सदितो. 
हे त्या मृगाचे डोके. यािच पूवी मृगर्ीषश अथवा इल्वला अिे म्हणत. 

 
व्याध, मृग व रोणहिी यानंा गंुफणारी एक कथा ऐतरेय ब्राह्मणात सदलेली आहे. या िंिधंीची 

ओरायन या सशकाऱयाची एक ग्रीक कथाही प्रसिद्ध आहे. कोणताही प्राणी आपला पराभव करू शकणार 
नाही अिा एकदा ओरायन याला गवश झाला. त्यािद्दल त्याला आपला प्राण गमवावा लागला. ज्युणपटरने 
धाडलेल्या वृणश्चकाने (सवचवाने) त्याला ठार मारले. डायना (Diana) या देवतेला त्याची करुणा आली व 
सतने स्वगशलोकी त्याची रवानगी केली. अशा रीतीने त्याला वृणश्चकापािून िरेच दूर ठेवले. 

 
ओरायन या सशकाऱयािद्दल अशाच प्रकारच्या अनेक लोककथा प्रचसलत आहेत. 
 
मृग नक्षत्राच्या तारकाचौकोनातच णत्रकाडं बािाच्या सकसचत दसक्षणेि मे. ४२ (एन. जी. िी. 

१९७६) हा एक मनोवधेक व महान तेजोमेघ आहे. (छायासचत्र क्र. ४) सनकोप दृष्टीच्या माणिाि हा नुित्या 
डोळ्यानंीही सदिू शकतो. दुर्बिणीच्या िाहाय्याने तर याचे मनोहासरत्व असधक प्रकषाने प्रतीत होते. याचा रंग 
सकसचत सहरवट अिून आकार िाधारणपणे असनयसमत सदितो. याचे वस्तुमान िूयाच्या वस्तुमानाच्या 
१०००० पट अिल्याचे िागंतात. याच्या मध्यावर थीटा ही गुिीत तारका आहे. मे ४२ मध्ये एके सठकाणी 
अश्वमुखािारखे सदिणारे सतसमरसचत्र दुर्बिणीतून सदिू शकते. त्याि अर्श्मुख अणभ्रका ककवा कृष्ट्िाणभ्रका 
म्हणतात. (छायासचत्र क्र. ५) 

 
या तारकापुंजात अनेक जोडतारे व गुसणत तारका अिल्याचे आढळते. या चौकोनाच्या नचऋश त्य 

कोपऱयात राजन्य (Rigel) हा एक अत्यंत तेजस्वी सनळिर रंगाचा जोडतारा आहे. हा पृथ्वीपािून िुमारे 
१५०० प्रकाशवष ेदूर अिून िूयाच्या २१००० पट तेजस्वी आहे. या चौकोनाच्या ईशान्य कोपऱयात काके्षय 
(Betelgeuse) या नावाचा दुिरा एक नासरगी रंगाचा तेजस्वी रूपसवकारी तारा आहे. बीम इटंरिेरोमीटर 
(Beam Interferometer) या उपकरणाचा उपयोग करून काके्षयाचा व्याि प्रत्यक्ष पद्धतीने मोजण्यात 
आला आहे. हा व्याि २९ कोटी मचल अिल्याचे सदिून आले. अशा पद्धतीने व्याि मोजल्याचे हे पसहलेच 
उदाहरण आहे. म्हणजेच काके्षयाचा व्याि हा िूयाच्या व्यािाच्या िुमारे ४०० पट आहे. पृथ्वीच्या 
िमणकके्षने मयासदत झालेले ििंध के्षत्रफळ हा तारा पूणशपणे आपल्यात िामावनू घेऊ शकतो हा याचा अथश 
आहे! हा पृथ्वीपािून िुमारे १५०० प्रकाशवष ेदूर आहे. 
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बृहल्लुब्धक अथवा र्श्ा (Canis Major) :— हा तारकापुजं होरा ६ ते ७ ताि व क्रातंी –१० ते –३० 
अंश याचं्या दरम्यानच्या के्षत्रात सदितो. मृग नक्षत्राच्या चौकड्यातील तीन ताऱयांचा सत्रकाडं िाण आग्नेय 
सदशकेडे वाढसवला अिता तो बृहल्लुब्धकातील व्याध या योगताऱयातून जातो. या तारकापुजंाि ओरायनिा 
कुत्रा अिेही म्हणतात. 

 
िृहल्लुब्धकात व्याधाच्या दसक्षणेि अगदी जवळच एक सवस्कटलेला तारकागुच्छ आहे. याि मे. ४१ 

(एन. जी. िी. २२८७) म्हणतात. हा नुित्या डोळ्यानंीही सदिू शकतो. याच्या मध्यभागी एक लालिर 
रंगाची तारका दुर्बिणीतून सदिते. यावरूनही हा गुच्छ ओळखून येतो. 

 
व्याध (Sirius) :— हा िृहल्लबु्धकातील योगतारा आल्िा होय. म्हणनू याला आल्िा कॅणनस मेजर 

अिेही म्हणतात. हा तारा पृथ्वीपािून िुमारे ८·७ प्रकाशवष े दूर आहे. म्हणजेच तो आपल्यापािून ५०० 
पराधश मचल अतंरावर आहे. हा सदिावयाि असतशय तेजस्वी व िुंदर सदितो. याची दोन कारणे आहेत. एक 
म्हणजे हा सनिगशतैःच असत तेजस्वी आहे. याचे तेज िूयाच्या २७ पट आहे. दुिरे कारण म्हणजे हा 
िूयशमालेला फार जवळचा तारा आहे. याची प्रत–१·५८ इतकी आहे. याच्या जवळपाि याच्या इतका 
तेजस्वी तारा दुिरा एकही नाही. हा एक जोडतारा आहे. यातील दोनही घटक–तारे आपल्या िमाईक 
गुरुत्वमध्याभोवती सफरतात. व्याधाच्या िहताऱयाची प्रत ८·४ आहे. हा त्याच्या सवलक्षण मोठ्या घनतेिद्दल 
प्रसिद्ध आहे. याची घनता सशशाच्या घनतेच्या ५००० पट आहे. याचा व्याि पृथ्वीच्या व्यािाच्या अवघा ३ पट 
अिून वस्तुमान मात्र पृथ्वीच्या वस्तुमानाच्या अडीच लक्ष पट आहे. तेथील एक घन इंच रव्याचे वस्तुमान 
एक टन भरेल. हा िहतारा श्वेतवामनमूर्बत गटातील अिून त्याि ‘‘कुत्र्याचे सपल्ल’ू’ (Pup) म्हणून 
िंिोधतात. व्याध हा तारा िप्तषीपािून दसक्षणेि खूप लािं अंतरावर अिूनही त्याि िप्तर्बषगटातीलच तारा 
िमजतात. व्याध व िप्तषी हे एकाच वगेाने अतंराळातील एका सिदूकडे जात आहेत. 

 
व्याधाच्या पसिमेि जवळच िहृल्लुब्धकाचा िीटा हा तारा आहे. याि णमझाम या नावाने िंिोधतात. 
 
आद्रा नक्षत्र (Υ –Gemini) :— समथुन राशीमधील गमॅा या ताऱयाि आद्रानक्षत्र मानाव े अिे 

अनेकाचें मत आहे. काही लोक मृग नक्षत्रातील काके्षय या ताऱयाि आरा म्हणाव ेअिे प्रसतपादन करतात. 
परंतु िहुिंख्य व्यािंगी सवद्वानानंा हे मत मान्य नाही. ही तारका जणु काय पाण्याने सभजली आहे अिे 
भािते. म्हणून सहला आद्रा हे नाव पडले अिाव.े ही दुिऱया प्रतीची तारका सदिते. ही मृग व पुनवशिु या 
दोन नक्षत्राचं्या दरम्यान अिून फेबु्रवारीमध्ये चंर हा सतच्या फार जवळ येतो. 

 
पुनवशसूनक्षत्र :— समथुन राशीतील कर् व प्लक्ष या दोन ताऱयानंा पुनवशसू नक्षत्र म्हणतात. यापंचकी 

सवशषे तेजस्वी अिा दसक्षणेकडील तारा तो प्लक्ष व उत्तरेकडील तारा कर्. प्लक्ष या ताऱयाची प्रत १·२ 
अिून त्याचे पृथ्वीपािूनचे अतंर िुमारे ३५ प्रकाशवष ेआहे. कर् हा एक प्रसिद्ध जोडतारा अिून त्याची प्रत 
१·६ आहे. त्याचे पृथ्वीपािून अंतर िुमारे ४४ प्रकाशवष ेआहे. प्लक्षाची तेजन्स्वता िूयाच्या ३२ पट आहे. 
कदासचत या दोनही तारका तारका– षर् क िुद्धा अिाव्यात. 

 
र्र्क (Lepus) :— मृग नक्षत्राच्या दसक्षणेि होरा ५ ते ६ ताि याचं्या दरम्यान व –२० अंश या 

क्रासंतरेषेवर हा तारकािंघ आहे. कोणी म्हणतात की चरंावरून स्थान िष्ट झालेला हा ििा आहे. ओरायन 
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या सशकाऱयाचने ज्या िशाची एकदा सशकार केली होती तोच हा अिे कोणी मानतात. शशकाला 
ओणसणरसिी नौका अिे इसजन्प्शयन लोक िमजतात. 

 
पारावत (Columba) :— शशकाच्या दसक्षणेि होरा ५ ते ६ व क्रातंी –३० ते –४० अंश याचं्या दर-

म्यान हा तारकािंघ आहे. तो मृग नक्षत्रातील राजन्य व नौकातलातील अगस्त्य या दोन दीन्प्तमान 
ताऱयानंा जोडणाऱया िरळरेषेवर आहे. यामध्ये ठळक सदिणारे तारे सतिऱया प्रतीचे आहेत. िाकीचे त्याहून 
कमी तेजाचे आहेत. 
 
होरा ७ व ८, िेबु्रवारी–मािश 
 

ककश रार्ी (Cancer) :— समथुन राशीच्या पूवेि होरा ८ ते ९ ताि व क्रातंी + १० ते + ३० अंश 
याचं्या दरम्यान या राशीचे स्थान आहे. ही एक असत मंदप्रभ राशी आहे. तथासप ही पूवेि कसह व पसिमेि 
णमथुन या दोन ठळक सदिणाऱया राशींच्या दरम्यान अिल्यामुळे सहचे स्थान सनसितपणे हेरता येते. या 
राशीत ¼ पुनवशसु, िंपूणश पुष्ट्य व िंपूणश आश्लेषा या नक्षत्राचंा िमावशे होतो. या राशीचे एक वचसशष्ट्य 
म्हणजे, या राशीच्या डेल्टा या ताऱयामधून अयणनक वृत्त जाते. (आकृती क्र. २५) यािच पुष्ट्य नक्षत्रातील 
योगतारा म्हणतात. याच्या दसक्षणेि आल्फा व िीटा हे तारे व उत्तरेि गमॅा व आयोटा हे तारे आहेत. डेल्टा 
व गमॅा या ताऱयानंा जोडणाऱया रेषेच्या िाधारण मध्यभागी मे ४४ (एन जी िी २६३२) हा एक सवस्कटलेला 
तारकागुच्छ आहे. हा णप्रसीप (Praesepe) या आधुसनक नावाने ओळखला जातो. 
 

 
आकृती क्र. २५ : ककश राशी व पुष्ट्य नक्षत्र 

 
पुष्ट्य नक्षत्र ककश राशीमधील डेल्टा या ताऱयाि पुष्ट्य नक्षत्रातील योगतारा अिे मानतात. या नक्षत्रात 

तीन ताऱयाचंा िमावशे होतो अिे तज्ञाचें मत आहे. डेल्टा हा तारा अयणनक वृत्तावर अिून अगदी मंद 
तेजाचा आहे. पौरासणक काळापािून गुरु-पुष्ट्य-योगािे महत्व जाणले गेले आहे. हे योग म्हणजे शुभमुहूतशच 
मानतात. 

 
आश्लेषानक्षत्र :— ककश , कसह, कन्या व तुला या राशींच्या दसक्षणेि आकाशाच्या िुमारे एक-

तृतीयाशं पट्टा (िुमारे १२० अंश) व्यापणारा व अयणनक वृत्ताला िाधारणपणे िमातंर अिा वासुकी या 
नावाचा एक तारकापुजं आहे. याचा सवस्तार होर ८ ते १५ ताि व क्रातंी + १० ते –३० अंश अशा प्रकारचा 
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आहे. वासुकीिे डोके ककश  राशीच्या दसक्षणेि जवळच अिून वािुकीच्या डेल्टा, एस्प्सलॉन, झीटा, ईटा व 
णसग्मा या तारकानंी िनलेले आहे. या पाच तारकापंचकी पसहल्या तीन व ककेचे आल्फा व िीटा म्हणजेच 
आश्लेषा नक्षत्र होय. ककेिा आल्िा हा या नक्षत्राचा योगतारा आहे. 

 
रंृ्गार्श् (Monoceros) :— मृग नक्षत्राच्या पूवेि होरा ६ ते ८ ताि व क्रातंी + १० ते –१० अंश 

याचं्या दरम्यान हा तारकािंघ आहे. यातील िवशच तारे मंद तेजाचे आहेत. ज्याचंी दृष्टी चागंली आहे 
अशानंाच हे तारे सदिू शकतात. या तारकपुजंातून आकाशगंगेचा पट्टा जातो. 

 
लघुलुब्धक (Canis Minor) :— या तारकािंघाचा सवस्तार होरा ७ ते ८ ताि व क्रातंी ० ते १० अंश 

अिा आहे. यात ठळक सदिणारे अिे दोनच तारे आहेत. त्यापंचकी एक प्रर्श्ा (Procyon) हा याचा योगतारा 
आल्फा आहे. हा एक सपवळिर रंगाचा जोडतारा ०·५ प्रतीचा आहे. पृथ्वीपािून याचे अंतर अवघे ११·४ 
प्रकाशवष े आहे. हा व्याधाच्या आधी अधा ताि उदय पावतो. लघुलुब्धकातील दुिरा तारा प्रश्वाच्या 
वायव्येि अिून तो सतिऱया प्रतीचा आहे. प्रश्वाच्या खालोखाल तेजस्वी अिा हा तारा अिल्याने याि 
लघुलुब्धकाचा बीटा (β-Canis Minor) अिे म्हणतात. गोणमझा या नावानेही तो ओळखला जातो. 
लघुलुब्धक हा णमथुनरार्ी व बृहल्लुब्धक याचं्या मधोमध आहे. 

 
तारकािंघातील ठळक तारे ओळखण्याि अनेक युक्त्त्या योजल्या जातात. त्या दृष्टीने अिे 

म्हणता येईल की मृग नक्षत्रातील काके्षय, बृहल्लुब्धकातील व्याध आसण लघुलुब्धकातील प्रर्श्ा या तीन 
तारकानंा काल्पसनक िरळ रेषानंी जोडले अिता िमभजु सत्रकोण तयार होतो. याि कोणी ‘‘सशसशर 
सत्रकोण’’ म्हणतात. (आकृती क्र. २६) 

 

 
आकृती क्र. २६ : सशसशर सत्रकोण 
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प्रॉणसऑन हा शब्द ग्रीक शब्दापंािून िनला अिून त्याचा अथश ‘‘श्वानाच्या पूवी’’ अिा आहे. 
इसजन्प्शयन लोक व्याधाला र्श्ान अिे म्हणत. प्रर्श्ा या ताऱयाचा प्रथम उदय होतो. नंतर व्याध अथात र्श्ान 
उदय पावतो. प्रॉणसऑन अथात प्रर्श्ा या नावाची उपपत्ती अशी आहे. 
 
होरा ९ व १०, मािश–एणप्रल 

 
कसह रार्ी (Leo) :— ककश  राशीच्या पूवेि ही राशी अिून मान उंचावनू ििलेल्या सिहािारखी 

सहची आकृती भािते. सिहाचे डोके पसिमेकडे, शपूेट पूवेकडे व पावलाकंडील भाग दसक्षणेकडे अशा रीतीने 
हा ििलेला आहे. (आकृती क्र. २७) याचा सवस्तार स्थूलमानाने होरा ९ ते १२ ताि व क्रातंी + १० ते + ३० 
अंश अिा आहे. या राशीत िंपूणश मघा, िंपूणश पूवािल्गुनी व ¼ उत्तरािल्गुनी या प्रमाणे नक्षत्राचंा िमावशे 
होतो. 

 

 
आकृती क्र. २७ : सिह राशी 

 
या राशीतील िवात तेजस्वी तारा म्हणजे मघा. हा १·३ प्रतीचा व िूयापािून िुमारे ७० प्रकाशवष े

दूर अिा आहे. हा दर तािाि िुमारे ५००० मचल वगेाने पथृ्वीपािून दूर दूर जात आहे. हा िूयाच्या १०० पट 
तेजस्वी अिून िरोिर अयसनक वृत्तावर सदितो. याच्याकडे दुर्बिणीतून पासहल्याि हा एक जोडतारा 
अिल्याचा भाि होतो. याचा जोडीदार ८ प्रतीचा व म्हणूनच मंद तेजाचा सदितो. वस्तुतैः मघा हा जोडतारा 
नाही. सकत्येकदा दोन ताऱयामंध्ये खूप अतंर अिूनही ते िाधारणपणे दृसष्टरेषेत अिल्याने ते एकमेकाजवळ, 
अगदी सचकटून अिल्यािारखे सदितात. त्यामुळे येथे आपणाि जोडताऱयाचा भाि होतो. मघा हा अशा 
प्रकारचा तारा आहे. खऱया जोडताऱयातील घटकतारे त्याचं्या िमाईक गुरुत्वमध्याभोवती पसरिमण करीत 
अितात. याि वास्तणवक जोडतारा (True Double Star) म्हणतात. या राशीतील गॅमा हा तारा 
(Gamma–Leonis सकवा Algieba) उत्कृष्ट वास्तसवक जोडतारा आहे व हा चादंण्या रात्री फारच स्पष्ट 
सदितो. या जोडीतील असधक तेजस्वी तारा २·६ प्रतीचा सदित अिून त्याला िोनेरी झाक आहे. यातील 
कमी तेजस्वी अिा दुिरा तारा ३·६ प्रतीचा अिून सहरवट रंगाचा सदितो. हे तारे आपल्या िमाईक 
गुरुत्वमध्याभोवती िावकाश सफरत अितात. याचं्या एका प्रदसक्षणेि १००० हून जास्त वष ेलागतात. कसह 
रार्ीच्या आकृतीमधील शपेटाकडील भागात पसिमेकडे णथटा व डेल्टा हे जे दोन तारे आहेत यानंा 
पूवािल्गुनी नक्षत्र सकवा पूवा नक्षत्र अिे म्हणतात व पूवेकडे शपेटीच्या टोकाला जो बीटा हा ठळक तारा 
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आहे तो व त्याच्या दसक्षणेि कन्या राशीतील बीटा हा जो िारीक तारा आहे तो या दोहोंना उत्तरािल्गुनी 
नक्षत्र सकवा उत्तरा नक्षत्र म्हणतात. मघा या ताऱयाच्या जवळच पसिमेि आर–णलओणनस (R–Leonis) या 
नावाचा एक मनात भरणारा रूपसवकारी तारा आहे. हा जेव्हा मोठा सदितो तेव्हा तो लाल रंगाचा ५ व्या 
प्रतीचा भाितो. हा लहान सदितो तेव्हा १० व्या प्रतीचा भाितो. 

 
मघा नक्षत्र (Regulus) :— या नक्षत्राचा िमावशे कसह राशीत केला आहे. यात पाच तारे अितात 

अिे मानतात. सिहेचे आल्फा, गमॅा, झीटा, ईटा, पाय हे ते पाच तारे होत. यामुळेच “मघापंिक” हा शब्द 
रूढ झाला अिावा. या नक्षत्राचा योगतारा मघा (Regulus) हा १·३ प्रतीचा एक तेजस्वी जोडतारा आहे. 
याचा जोडीदार तारा ८ व्या प्रतीचा व मंद तेजाचा आहे. (कसह रार्ीत या िंिधंी सदलेली िसवस्तर मासहती 
वाचा.) काही सवद्वानाचं्या मते हा तारका सत्रतय आहे. 

 
पूवािल्गुनी अथवा पूवा नक्षत्र :— कसह राशीच्या आकृतामधील शपेटाकडील भागात पसिमेकडे 

िरोिर दसक्षणोत्तर दोन तारे सदितात. त्यापंचकी उत्तरेकडील डेल्टा हा तारा असधक तेजस्वी अिून 
दसक्षणेकडील थीटा हा तारा कमी तेजस्वी आहे. या दोन ताऱयानंा पूवािल्गुनी अथवा पूवा नक्षत्र म्हणतात. 

 
उत्तरािल्गुनी अथवा उत्तरा नक्षत्र :— कसह राशीच्या आकृती मधील पूवेकडे शपेटाच्या अगदी 

टोकाला जो बीटा हा ठळक तारा सदितो तो आसण त्याच्या दसक्षणेि कन्या राशीतील बीटा हा जो िारीक 
तारा सदितो तो अिे दोन्ही समळून उत्तरािल्गुनी अथवा उत्तरा नक्षत्र िनते. 

 
ज्या मसहन्यात पौर्बणमेला चंर फल्गुनी नक्षत्रात अितो तो फाल्गुन मसहना अिे म्हणतात. 
 
लघुकसह (Leo Minor) :— कसह राशीच्या उत्तरेि होरा १० ते ११ ताि आसण क्रातंी + ३० ते + 

४० अंश याचं्या दरम्यान जो सत्रकोणाकृती तारकािंघ सदितो त्याि लघुकसह अथात कसहािा छावा अिे 
नाव आहे. यात ४ थ्या प्रतीचे दोन व ५ व्या प्रतीचा एक अिे तारे सदितात. 

 
षडंर् (Sextans) :— कसह राशीच्या दसक्षणेि होरा १० ते ११ ताि व क्रातंी + १० ते – १० अंश 

याचं्या दरम्यान हा तारकािघं अिून अगदी असलकडच्या काळात याला हे नाव सदले आहे. यातील िवश 
तारे ५ व्या प्रतीहूनही कमी तेजस्वी आहेत. 

 
िषक (Crator) :— उत्तरा नक्षत्राच्या दसक्षणेि त्यापािून िुमारे २० अंशाच्या अंतरावर होरा ११ ते 

१२ ताि व क्रातंी – १० ते–२० अंश याचं्या दरम्यान हा एक ४ थ्या प्रतीच्या ताऱयाचंा तारकािंघ आहे. 
 
वाताकषश (Antlia) वासुकीच्या दसक्षणेि ९ ते ११ ताि व क्रातंी –३० ते –४० अंश याचं्या दरम्यान 

हा तारकािंघ आढळतो. यातील तारे ५ व्या प्रतीचे सकवा त्याहून कमी तेजन्स्वतेचे सदितात. 
 
होरा ११ व १२, एणप्रल–मे 

 
कन्यारार्ी (Virgo) :— कसह राशीच्या िाधारणपणे पूवेि अयसनकवृत्ताचा िुमारे ४५ अंशाइतका 

मोठा भाग व्यापून राहाणारी अशी ही राशी आहे. डाव्या हातात गव्हाचे लोंिर घेऊन आनंदाने िेभान होऊन 
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नाचणाऱया एखाद्या कृसषकन्येिारखी सहची आकृती कन्ल्पली आहे. या राशीचा सवस्तार होरा ११ ते १५ ताि 
व क्रातंी + १० ते –१२ अंश अिा िाधारणपणे अिून सहच्यामध्ये ¾ उत्तरा फाल्गुनी, िंपूणश हस्त व ½ सचत्रा 
याप्रमाणे नक्षत्राचंा िमावशे झाला आहे. 

 
या राशीतील कमाल तेजस्वी तारका म्हणजे सचत्रा (Spica) ही होय. ही १·२ प्रतीची आहे. या 

राशीतील दुिरा एक तारा गमॅा हा अिून हा एक प्रख्यात जोडतारा आहे. यातील घटकतारे सपवळिर 
रंगाचे व ३·७ प्रतीचे अिून पयशयकाल १८० वषांचा आहे. जगातील अनेक ज्योसतैःशास्त्रज्ञ आता पयंत िुमारे 
२०० वष ेया ताऱयाचें सनरीक्षण व अभ्याि करीत आले आहेत. या राशीत िमासवष्ट केले गेलेले थीटा व डेल्टा 
हे आणखी दोन तारे आहेत. त्यानंा अनुक्रमे आप आसण अपावंत्स अिे म्हणतात. यापंचकी आप हा तारा 
सतिऱया प्रतीचा अिून णिते्रच्या उत्तरेि आहे. अपावंत्स हा तारा चौथ्या प्रतीचा अिून आपच्या उत्तरेि आहे. 

 
या राशीत असिकाचंी रेलचेल आढळते. िुमारे ३०० हून जास्त असिका या रासशके्षत्रात आढळतात. 

म्हणूनच अंतसरक्षाच्या या भागाि अणभ्रकाके्षत्र (The Field of the Nebulae) अिे म्हणतात. 
 
ही राशी व + १० अंशाचे क्रासंतवृत्त याचं्या दरम्यान व होरा १२ व १३ ताि याचं्या मधोमध एक 

रूपसवकारी तारा आढळतो. याचा पयशयकाल १४६ सदविाचंा आहे. 
 
हस्तनक्षत्र अथवा धवाकं्ष (Corvus) :— कन्याराशीच्या दसक्षणेि थोड्याच अंतरावर एक पाच 

तारकाचंा गट, हाताची पाचही िोटे उघडून त्याचंा ठिा उमटवावा, अिा सदितो. त्याि हस्त नक्षत्र अथवा 
धवाकं्ष अिे म्हणतात. याचा सवस्तार होरा १२ ते १३ ताि व क्रातंी – १० ते –२५ अंश अिा आहे. –२० 
अंशाची क्रासंतरेषा या नक्षत्रामधून जाते. यातील तारे सतिऱया व पाचव्या प्रतीचे आहेत. कॉव्हशस याचा अथश 
कावळा अिा आहे. या पािात्य शब्दावरून धवाकं्ष हा िमानाथी शब्द योजलेला आहे. या नक्षत्रातील डेल्टा 
हा तारा एक जोडतारा आहे. 

 
धवाकं्ष हे नक्षत्र दुिऱया काही ताऱयानंा व तारकापुंजानंा हुडकण्याि मागशदशशक म्हणनू फार िोयीचे 

आहे. जर णत्ररं्कू हुडकावयाचा अिेल तर हा धवाकं्ष हेरून त्याच्या दसक्षणेि दृष्टी टाकावी. म्हणजे तेथेच 
णत्ररं्कूिे दशशन घडेल. सप्तषींमधील मागील िाजूच्या अणंगरा, वणसष्ठ व मरीणि या तीन ताऱयानंा जोडणारी 
वक्ररेषा दसक्षणेकडे िलग व िफाईने वाढसवल्याि ती स्वाती व णिते्रवरून धवाकं्षाला येऊन समळते. 

 
णित्रा नक्षत्र (Spica) :— कन्या राशीतील कमाल तेजस्वी व १·२ प्रतीचा अिा हा एक शुि व 

िुंदर तारा आहे. माचश मसहन्यात हा सकसचत आग्नेयेि उदय पावतो व उन्हाळ्याच्या सदविात पूवशरात्री हा 
अंतसरक्षाच्या िाधारण मधल्या भागात पहावयाि समळतो. स्पायका या शब्दाचा अथश गव्हाचे लोंिर अिा 
आहे. कन्या राशीमधील कन्येच्या आकृतीने आपल्या डाव्या हातात गव्हाचे लोंिर धरले आहे अशी पूवापार 
कल्पना आहे. या सठकाणीच सचते्रची तेजस्वी तारका सदिते. पािात्य लोक प्रचीन काळापािून सहला 
उत्कषािी तारका (The star of Prosperity) अिे म्हणत आले आहेत व सहच्या नाव े त्यानंी सकत्येक 
देवालयेही िाधंली आहेत अिे म्हणतात. ही पृथ्वीपािून िुमारे २१० प्रकाशवष े दूर आहे. तरीही ही ज्या 
अथी इतकी तेजस्वी सदिते त्या अथी सहचे तेज िूयापेक्षाही असधक अिले पासहजे. सचते्रचा तारा हा एक 
सपधानकारी जोडतारा आहे हे त्याचं्या प्रकाशाचे पृथक्करण वणशपटदशशकाच्या िाहाय्याने करीत अिताना 
आढळून आले. 
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खगोलीय सवषुववृत्त व अयसनकवृत्त ही दोन्ही सचत्रा या तारकेच्या जवळ एकमेकाि छेदतात. या 
छेदनसिदूि र्रत्सपंात अिे म्हणतात. िप्टेंिरच्या २३ तारखेि िूयश या सिदूपाशी अितो. या सदवशी १२ 
तािाचंा सदवि व १२ तािाचंी रात्र अिते. 

 
अरंुधती–केर्पार् (Coma Berenices) :— उत्तरा िल्गुनी नक्षत्राच्या ईशान्येि व कन्या 

राशीच्या उत्तरेि हा तारकािंघ आढळतो. याचा सवस्तार िाधारणपणे होरा १२ ते १४ ताि व क्रातंी + १० ते 
+ ३० अंश याचं्या दरम्यान आहे. सप्तषींमधये वणसष्ठाच्या शजेारी सदिून येणारी अरंुधती ही तारका येथून 
दूर अंतरावर आहे हे जरी खरे अिले तरी न्हालेल्या अरंुधतीने आपला केशिंभार कोरडा करण्यािाठी 
आपल्या पाठीवर मोकळा िोडला आहे व हा केशिंभार म्हणजेच हा तारकािंघ अशी येथे कल्पना केलेली 
आहे. 

 
या तारकािंघाच्या पासिमात्य नावािद्दलची कथा अशी आहे. बेणरनाइस हे एका इणजस्प्र्यन रािीिे 

नाव. ही सि. पू. २५० िाली होऊन गेली. सहचा पती सिसरयाच्या िफरीवर गेला होता. आपला पती 
िुरसक्षत परत यावा म्हणून केलेला नवि फेडण्यािाठी सहने देवतेि वणेीदान केले. बेणरनाइस या राणीचे हे 
केश म्हणजेच कोमा बेणरनाइणसस हा तारकािंघ होय. मध्यंतरीच्या काळात अनेक शतके सवस्मृतीत 
िापडलेल्या या नावाचे पनुरुज्जीवन टायको ब्राहे या प्रसिद्ध डॅणनर् ज्यासतवेत्तयाने केले. हे नाव 
आजतागायत चालू आहे. 

 
या तारकािंघात आल्िा व बीटा या दोनच ठळक तारका आहेत. या अनुक्रमे ४ थ्या व ५ व्या 

प्रतीच्या आहेत. या तारकािघंाच्या पसरिरात अनेक असिका अिल्याचे आढळून येते. 
 
श्याम र्बल (Canes Venatici) : हा तारकािंघ अरंुधती−केर्पार् या तारकािंघाच्या उत्तरेि 

सदितो. यात आल्िा व बीटा हे दोनच ठळक तारे आहेत. आल्िा हा एक जोडतारा अिून २·८ प्रतीचा 
आहे. पािात्य तारकापटात या ताऱयाचंा उल्लेख Cor caroli अिा केलेला आढळतो. या नक्षत्राचा सवस्तार 
होरा १२ ते १४ ताि व क्रातंी + ३० ते + ५० अंश अिा आहे. 

 
या नक्षत्राच्या के्षत्रात होरा १३ आसण १४ याचं्या दरम्यान व + ५० अंशाच्या क्रासंतवृत्ताच्या थोडे 

दसक्षणेि मे. ५१ (एन् . जी. िी. ५१९४) ही एक प्रसिद्ध आवताकार अणभ्रका आहे. (छायासचत्र क्र. ६) इंग्रजी 
गं्रथातून सहचे वणशन Whirlpool Nebula अिे केले आहे. एखाद्या मोठ्या दुर्बिणीतून पासहल्यासशवाय सहचा 
आवताकार स्पष्टपणे सदित नाही. पुष्ट्कळदा सहची तुलना आपल्या आकाशगंगेशी केली जाते. यातच मे. ३ 
हा समटलेला तारकागुच्छ आहे. (छायासचत्र क्र. ७) 

 
वासुकी (Hydra) :— ककश  कसह, कन्या व तुला या राशीच्या दसक्षणेि अतंसरक्षाचा िुमारे एक 

तृतीयाशं भाग (१२० अंश िुमारे) व्यापणारा, अयणनकवृत्ताला िामान्यपणे िमातंर अिा आसण एखाद्या 
प्रचंड िपाप्रमाणे पिरलेला हा एक सवशाल तारकािंघ आहे. याचा सवस्तार होरा ८ ते १५ ताि व क्रातंी + 
१० ते –३० अंश अिा िाधारणपणे आहे. वािुकीचे डोके ककश  राशीच्या दसक्षणेि अिून त्यामधील ताऱयानंा 
आश्लेषा नक्षत्र म्हणतात हे पूवी िासंगतलेच आहे. याचे शपूेट तुला राशीपयंत येऊन पोहोचले आहे. यातील 
िहुतेक तारे अधुंक आहेत. त्यापंचकी कमाल तेजस्वी तारा अल्िाडश (Alphard, α –Hydrae) हा 
वासुकीच्या मध्यभागी, त्याच्या हृदयात, सदिूनयेतो. म्हणून याला वासुणक-ृददय (cor Hydrae, Heart of 
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Hydra) अिेही म्हणतात. हा लालिर रंगाचा दुिऱया प्रतीचा तारा आहे. आरिी भाषेत अल्िाडश याचा अथश 
एकातंात राहणारा (The solitary one) अिा आहे. आकाशाच्या या भागात फारिे तारे सदित नाहीत. 
म्हणून हे नावं पडले अिाव.े 

 
याच्या शपेटीपाशी अिलेल्या गॅमा या ताऱयाच्या सकसचत पूवेि एक रूपणवकारी तारा आहे. याची 

प्रत ३·५ पािून १०·१ पयंत अशी वाढत राहाते व पुन्हा आपल्या मूळपदावर येते. या चढउताराचा 
आवतशकाल ४०६ सदविाचंा आहे. 

 
वासुकीच्या उत्तरेि त्याच्या पाठीशी इतर अनेक तारकािंघ रागेंने माडंल्यािारखे सदितात. 

अल्िाडशच्या शजेारीच षडंर् आहे. थोडे पूवेि िषक आहे. त्याच्या पुढे शपेटीकडे कन्येच्या दसक्षणेि धवाकं्ष 
म्हणजेच कावळा त्याच्यावर जणु झेपावत आहे! 

 
होरा १३ व १४, मे–जून 

 
तुलारार्ी (Libra) :— कन्या राशीच्या पूवेि तुला राशी सदिते. सहचा सवस्तार िामान्यतैः होरा 

१४·५ ते १५·५ ताि व क्रातंी –१०ते –३० अंश अिा आहे. या राशीत ½ णित्रा, िंपूणश स्वाती व ¾ णवर्ाखा 
अशा प्रकारे नक्षत्राचंा िमावशे होतो. 

 
तुला राशीि न्यायदानाच्या तराजूचे प्रतीक िमजत अित. म्हणून हे नाव रूढ झाले. फार प्राचीन 

काळी र्रत्सपंात हा आताप्रमाणे कन्या राशीत होत नव्हता तर तो तुला राशीत होत होता. र्रत्सपंात 
अितो तेव्हा सदवि आसण रात्र ही दोन्ही िमान अवधीची अितात. ज्या काळी तुला राशीत र्रत्सपंात होत 
होता त्याकाळी ही राशी सदवि व रात्र याचंा िमतोल काटेकोरपणे िाधत अिल्यामुळे हे नाव पडले अिाव.े 
यात सदिणाऱया पाच ताऱयामुंळे तराजूिारखी आकृती सदिते. यापंचकी उत्तरेकडील आल्िा, बीटा व गॅमा या 
ताऱयापंािून तराजूची दाडंी आसण मूठ िनली आहे व याचं्या दसक्षणेि दोन्ही िाजंूि जे दोन मंद तारे 
सदितात त्याचं्यापािून या तराजूची दोन पारडी िनली आहेत. (आकृती क्र. २८) २·९ प्रतीचा आल्िा हा 
तारा एक जोडतारा अिून अयणनकवृत्ताच्या सकसचत उत्तरेि आहे. यामुळे या सठकाणावरून अयसनकवृत्त 
किे गेले आहे याचा िोध होतो. बीटा हा एक सहरवट रंगाचा तेजस्वी तारा आहे. याची प्रत २·७४ आहे. गॅमा 
हा तारा तेजाने मंद आहे. 
 

 
आकृती क्र.२८ : तुला राशी 
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आल्फा व बीटा या दोन ताऱयानंा णवर्ाखा नक्षत्र म्हणतात. आल्िा हा या नक्षत्राचा योगतारा होय. 
 
भूतप ( Bootes, Herdsman) :— तुला राशीच्या जरा जास्त उत्तरेि हा तारकािंघ सदितो. 

याचा सवस्तार होरा १४ ते १५·५ ताि व क्रातंी + २० ते + ४० अंश अिा आहे. या तारकािंघात 
उत्तरेकडच्या टोकाला पाच ताऱयाचंा एक पंचकोन अिून त्याच्या नचऋश त्येकडील िाजूि तीन ताऱयाचंा एक 
सत्रकोण सचकटलेला सदितो. या सत्रकोणाच्या नचऋश त्येकडील कोनसिदूत, िरोिर २० अंशाच्या क्रासंतरेषेवर 
स्वाती ही एक लालिर रंगाची असत तेज:पुजं तारका आढळते. (आकृती क्र. २९) 

 
भूतपात अनेक मनोवधेक जोडतारे सदितात. पाय, डेल्टा, क्साय आसण एस्प्सलॉन हे त्यापंचकी 

काही ठळक जोडतारे होत. यातंील एस्प्सलॉन हा सवशषे िुंदर अिून या जोडीतील एक तारा सतिऱया 
प्रतीचा व गदश सपवळिर रंगाचा अिून दुिरा ६·३ प्रतीचा व सफकट सहरव्या रंगाचा सदितो. 

 
स्वाती नक्षत्र (Arcturus) :— भूतपाच्या िाधारण दसक्षणेकडील टोकाला जी लालिर रंगाची 

असत तेज:पुंज तारका सदिते तीच स्वाती होय. भतूपाच्या वणशनात सहचा उल्लेख आलेला आहे. 
िायिलमध्येही याचा उल्लखे केला गेला आहे. याची प्रत ०·२ अिून आकाशातील असत तेजस्वी ताऱयाचं्या 
मासलकेत याचा िहावा क्रमाकं लागतो. हा तारा िूयाच्या ८० पट तेजस्वी आहे. असतशय कमी तपमान व 
घनता अिलेला हा एक प्रचडं तारा आहे. िेकंदाला ८० मचलाहून जास्त वगेाने हा तारा गसतमान होत आहे. 
हा पृथ्वीपािून िुमारे ३६ प्रकाशवष ेदूर आहे. इतक्या मोठ्या अंतरावर हा तारा अिल्याने याला आपल्या 
प्रचंड वगेाने फक्त अध्या अंशाचे अंतसरक्षातील अतंर तोडण्याि ८०० वषांचा अवधी लागतो. 

 
आकृती क्र. २९ : भूतप व स्वाती 

 
१९३३ िाली णर्कागो येथे भरलेल्या जागणतक मेळाव्यािे उद घाटन स्वातीपािून येणारा 

प्रकाशसकरण फोटोइलेन्क्रक िेलवर पाडून त्याच्या िाहाय्याने केले गेले. कारण स्वातीपािून सनघणारा 
प्रकाशसकरण पृथ्वीवर पोहोचण्याि ४० वष े लागतात अिा त्यावळेचा िमज होता आसण १९३३ िाली 
पृथ्वीवर येऊन पोहोचलेला प्रकाशसकरण त्याच्या आधी ४० वषे, म्हणजे १८९३ िाली–ज्या िाली णर्कागो 
येथे यापूवीचा जागसतक मेळावा भरला होता–स्वातीपािून सनघाला अिला पासहजे अशी कल्पना होती. 
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परंतु असलकडच्या गसणताने अिे सिद्ध झाले आहे की स्वातीपािून सनघून पृथ्वीवर येऊन पोहोचण्याि 
प्रकाशसकरणाला ३८ वष ेलागतात, ४० वष ेनाही. 

 
णवर्ाखा नक्षत्र :— सवशाखा नक्षत्राचे कोणी २ तर कोणी ४ तारे मानतात. तथासप तुला राशीमधील 

आल्िा व बीटा हे तारे म्हणजेच णवर्ाखा नक्षत्र हे आता िवशिंमत झाले आहे. यातील आल्िा हा योगतारा 
होय. 

 
उत्तर मुकुट (Corona Borealis, The Northern Crown) :— भूतपाच्या पूवेि िाधारणपणे त्याच 

क्रासंतवृत्तावर िात तारकाचंी एक अधश वतुशलाकृती सदिते. यातील िसहवशक्र भाग दसक्षणेकडे व जीवचेा भाग 
उत्तरेकडे आहे. राजाचा एखादा मुकुट अिावा अशी ही आकृती सदिते. म्हणनू या तारकािंघाि हे नाव 
समळाले आहे. 

 
या िात तारकापंचकी िहा चौथ्या प्रतीच्या आहेत. पसिमेकडील क्रमाकं ३ ची तारका मात्र दुिऱया 

प्रतीची आहे. म्हणून सहला मुकुटमिी (Pearl of the Crown) म्हणतात. हा या नक्षत्रातील योगतारा अिून 
उत्तर-मुकुटािा आल्िा अिे याला म्हणतात. याच्याजवळचा, पसिमेकडील शजेारी तो उत्तर-मुकुटािा 
बीटा होय. 

 
या तारकािंघाचे अन्स्तत्व केवळ योगायोगावर आधारलेले आहे अिे म्हणण्याि हरकत नाही. 

यातील कोणत्याही दोन तारका एकाच सदशनेे आसण एकाच वगेाने गसतमान होत नाहीत. आल्िा व बीटा या 
तारका तर एकमेकाचं्या सवरुद्ध सदशनेे गसतमान झालेल्या आहेत. आसण गेल्या ५० हजार वषात यानंी 
आपल्या जागाचंी प्रायैः अदलािदल केलेली अिून या पढुील ५० हजार वषांच्या कालखंडात याचें 
स्थानातंर अशा रीतीने होईल की याचें मुकुटात अिलेले िादृश्य नष्ट होऊन जाईल. 

 
या तारकािंघाच्या िाधारण मध्यभागी एक मनोवधेक रूपणवकारी तारा आढळतो. हा 

िवशिाधारणपणे िराच काळापयंत ६ व्या प्रतीचा तारा सदितो. नंतर एकाएकी याचा तेजस्वीपणा कमी होऊ 
लागनू काही आठवड्यातच हा १४ व्या सकवा १५ व्या प्रतीचा तारा सदिू लागतो. पुन्हा काही ठरासवक 
कालाने हा ६ व्या प्रतीचा िनतो. ज्योसतैःशास्त्रामधील अनेक रहस्यमय ताऱयापंचकी हा एक तारा आहे अिे 
मानले जाते. 
 

* * * 
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प्रकरि ७ वे 
वैषुणवक णवभागातील तारे (उत्तराधश) 

 
होरा १५ व १६, जून–जुलै 

 
वृणश्चक रार्ी (Scorpius) :— काहीशी दसक्षण सक्षसतजाकडे झुकलेली, सवचवाच्या आकाराची ही 

राशी आहे. सहच्यामधील लाल रंगाची, असतशय तेजस्वी आसण म्हणूनच ठळकपणे दृष्टीत भरणारी ज्येष्ठा ही 
तारका आसण डौलदारपणे वळवलेली लािंलचक नागंी यामुंळे ही राशी िहज ओळखता येते. सहचा सवस्तार 
होरा १५·५ ते १८ ताि व क्रातंी – २० ते – ४५ अंश अिा आहे. वराहसमसहराच्या मताप्रमाणे या राशीत ¼ 
णवर्ाखा िंपूणश अनुराधा व िंपूणश ज्येष्ठा या नक्षत्राचंा िमावशे होतो. (आकृती क्र. ३०) िूयश ऑक्टोिरच्या 
शवेटी व नोव्हेंिरच्या िुरुवातीि या राशीत अितो. 

 

 
आकृती क्र. ३० : वृसिक राशी 

 
या राशीत आल्िा, बीटा व नू हे जोडतारे आहेत. ही राशी सहच्यातील अनेक प्रसिद्ध 

तारकागुच्छाचं्या अन्स्तत्वाकसरता प्रसिद्ध आहे. मे. ६, मे. ७ आसण मे. ८० हे यातील काही सवशषे 
तारकागुच्छ होत. 

 
अनुराधा नक्षत्र :— वृणश्चक राशीच्या आकृतीत तोंडाकडील िाजूि िाधारणपणे मधोमध जो तारा 

आहे तो या राशीचा डेल्टा तारा होय. हा अनुराधा नक्षत्रातील योगतारा आहे. या नक्षत्रात एकूण तीन सकवा 
चार तारे अिल्याचे मानतात. प्राचीन काळी सवशाखेला राधा अिे िंिोधले जात अिे. अनुराधा ही 
सवशाखेच्या म्हणजेच राधेच्या मागोमाग येणारी तारका. म्हणूनच सहला अनुराधा हे नावं पडले. 

 
ज्येष्ठा नक्षत्र (Antares) :— वृसिक राशीच्या आकृतीत वृसिकेच्या पोटावर जे तीन तारे सदितात 

ते ज्येष्ठा नक्षत्रातील तारे होत. त्यातील मधला अत्यतं तेजैःपुजं व लालिर सदिणारा या नक्षत्रातील 
योगतारा आल्िा होय. याला ज्येष्ठा अिे नाव आहे. या ताऱयापािून िुमारे १८० अंशावर अिाच तेजस्वी व 
लालिर सदिणारा रोणहिीिा योगतारा आहे. त्यामुळे सकत्येकदा गचरिमजुतीने ज्येष्ठेलाच रोसहणी अिे 
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म्हटले जाई. अटेँरीज या शब्दाचा अथश “प्रणतमंगळ” अिा आहे. त्यामुळे मंगळाप्रमाणे ठळक, तेजैःपुंज व 
लालिर सदिणाऱया ज्येष्ठा या तारकेि हे नाव अगदी िाथश व शोभनू सदिणारे अिेच आहे. 

 
ज्येष्ठा ही तारका प्रत्यक्ष १·२ प्रतीची अिून सहची तेजन्स्वता िूयाच्या िुमारे ३४०० पट आहे. सहचे 

अंतर पृथ्वीपािून िुमारे ३२० प्रकाशवष े आहे. सहचा व्याि िूयाच्या व्यािाच्या िुमारे ४५० पट आहे. 
सहच्यातील रव्य अत्यंत सवरसवसरत व सवरळ आहे. सहची घनता पाण्याच्या घनतेच्या एक-दशलक्षाशं आहे. 
यावरून या सवरळपणाची कल्पना येईल. सहच्या पृष्ठभागाचे तपमान ३१०० अंश िेंसटगे्रड आहे. 

 
ज्येष्ठा हा एक जोडतारा आहे. याचा जोडीदार हा सहरवट रंगाचा व ६·५ प्रतीचा तारा आहे. सख. पू. 

२०० वषांच्या िुमाराि तुला राशीतील बीटा हा तारा ज्येष्ठेपेक्षाही जास्त तेजस्वी सदिे अिे म्हणतात. पण 
आता ती पसरन्स्थती पालटली आहे. मग या अवधीत ज्येष्ठेची तेजन्स्वता वाढली की तुलेच्या िीटा या 
ताऱयाची तेजन्स्वता कमी झाली हे िागंता येणे कसठण आहे. 

 
कधीकधी ज्येष्ठा ही तारका िमयानुिार चंराच्या आड लपते आसण अशावळेी या सपधानाचे दशशन 

एखाद्या चागंल्या दुर्बिणीच्या िाहाय्याने घेणे हे मोठे मनोज्ञ व रोमहषशक अिते. 
 
मूळ नक्षत्र (Shoula) :— वृणश्चक राशीच्या आकृतीत नागंीच्या टोकाला या राशीचा लँब्डा हा जो 

तारा आहे तो मूळ नक्षत्रातील योगतारा आहे. हा तारा १·६ प्रतीचा अिून पृथ्वीपािून ३१० प्रकाशवष ेदूर 
आहे. हा एक जोडतारा आहे. वृसिकाचे एक टोक म्हणजेच मूळ या अथाने या नक्षत्राचे हे नाव िाथश आहे. 
या राशीत एकंदर ९ तारे अिल्याचे मानण्यात येते. 

 
एरवी मूळ नक्षत्राचा िमावशे धनु राशीत करण्याची प्रथा आहे. तथासप या नक्षत्रातील योगतारा मूळ 

हा वृसिकाकृतीचाच एक भाग अिल्यामुळे याची मासहती येथेच सदलीआहे. 
 
भुजगधारी (Ophiuchus) :— वृणश्चक राशीच्या उत्तरेि खगोलीय णवषुववृत्ताच्या दोन्ही अंगाि 

पिरलेला व पंचकोनाच्या आकाराचा अिा हा तारकािंघ आहे. याचा सवस्तार होरा १६·५ ते १८ ताि व 
क्रातंी + १५ ते –१५ अंश अिा आहे. पािात्य प्राचीन गं्रथाप्रमाणे हा एस्क्युलाणपयस (Aesculapius) या 
नावाचा पसहला वचद्य अिून याने, वृसिकाने ठार मारलेल्या ओरायनला सजवतं करण्याचा प्रयत्न केला. याने 
आपल्या पायाखाली एका मोठ्या भुजंगाला दािून धरले आहे. या भजंुगाचा तोंडाकडील भाग पसिमेि 
अिून आपल्या डाव्या हाताने याने तो पकडला आहे. याचा शपेटीकडील भाग पूवेकडे अिून आपल्या 
उजव्या हाताने याने तो पकडला आहे. शपेटाच्या टोकाला गरुड नक्षत्र आहे, हे मोठे िूचक आहे. 

 
या तारकािंघाच्या मधून खगोलीय सवषुववृत्त गेले अिल्यामुळे उत्तर धु्रवाजवळील सनरीक्षकाला या 

तारकािंघाचे फक्त डोके व खादें सदितील आसण दसक्षण धु्रवाजवळील सनरीक्षकाला याचे फक्त पाय व 
माडं्या सदितील. 

 
या तारकािंघातील िवात उत्तरेकडील टोकाला याचा आल्िा हा दुिऱया प्रतीचा तारा आहे. इतर 

िवश तारे सतिऱया प्रतीचे आहेत. 
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ज्या ज्या नक्षत्रामंधून िूयाचा गमनमागश गेलेला आहे त्यामंध्ये भुजगधारीिा अंतभाव केलेला नाही. 
तथासप िूयश वृणश्चक राशीपािून धनुराशीपयंत जात अिताना त्या दरम्यान िुमारे १८·५ सदवि 
भजुगधारीच्या के्षत्रात घालसवतो. 

 
भुजग (Serpens) :— भुजगधारीने ज्या िापाि आपल्या पायाखाली दािून धरले आहे त्या 

िापाचा तोंडाकडील भाग पसिमेकडे अिून शपेटाकडील भाग पूवेकडे आहे. यामुळे भजुगधारीच्या उजव्या 
िाजूि एक व डाव्या िाजूि एक अिे या तारकािंघाचे दोन स्पष्ट भाग झाले आहेत. हाच भुजग तारकािघं 
होय. याच्या पसिमेकडील भागाचा सवस्तार िाधारणपणे होरा १५ ते १६ ताि व क्रातंी + २५ ते –५ अंश 
अिा आहे. तिेच पूवेकडील भागाचा सवस्तार िाधारणपणे होरा १८ ते १९ ताि व क्रातंी + ५ ते –२० अंश 
अिा आहे. 

 
र्ौरी (Hercules) :— भुजग व भुजगधारी या तारकािघंाच्या िरोिर उत्तरेि शौरी हा तारकािंघ 

आढळतो. याची आकृती वीरािन घातलेल्या एखाद्या शरू पुरुषाप्रमाणे भािते. या वीराकृतीचे डोके दसक्षण 
सदशिे आहे. याचा सवस्तार होरा १६ ते १८ व क्रातंी + १० ते + ५० अंश अिा िामान्यतैः आहे. यातील 
काही ताऱयापंािून इंग्रजीतील H या अक्षरािारखा आकार िनलेला आहे. हे िवश तारे सतिऱया प्रतीचे आहेत. 
(आकृती क्र. ३१) 

 
र्ौरीिे एक वचसशष्ट्य म्हणजे त्यात आढळून येणारा मे. १३ (एन् . जी. िी. ६२०५) हा िुंदर, 

गोलाकार तारकागुच्छ हे होय. सनरि काळोख्या रात्री हा सनकोप दृष्टीच्या माणिाि जेमतेम िहाव्या 
प्रतीच्या ताऱयािारखा सदिू शकतो. हा तारकागुच्छ लक्षावधी ताऱयानंी भरगच्च भरलेला आहे. तिेच हा 
पृथ्वीपािून िुमारे ३४००० प्रकाशवष ेदूर आहे. याचा व्याि िुमारे १०० प्रकाशवषाइतका आहे. दुर्बिणयुक्त 
कॅमेऱयाने काढलेल्या याच्या फोटोमध्ये हजारो तारका मोजून िघता येतील. िध्याच्या उच्च प्रतीच्या 
दुर्बिणीने पासहल्याि या गुच्छातील ५००००हून असधक तारे सदिू शकतील. या गुच्छातील मध्यभागातील 
तारे, तेथील ताऱयाचं्या गदीमुळे, िुटे िुटे मोजता येत नाहीत. शौरी या तारकािंघात हा हा तारकागुच्छ 
जरी प्रत्यक्ष सदित अिला तरी वास्तसवक पहाता तो या तारकािंघाच्याही पसलकडे अनेक प्रकाशवष े
अंतरावर आहे. 
 

 
आकृती क्र. ३१ : शौरी 
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र्ौरीिे दुिरे वचसशष्ट्य म्हणजे आपला िूयश व िूयशमाला अंतसरक्षातील ज्या भागाकडे दर िेकंदाि 
१२ मचलाच्या वगेाने चाललेले आहेत त्या भागामध्ये शौरीचे वास्तव्य आहे हे होय. 

 
र्ौरी तारकािंघातील आल्िा व गॅमा हे जोडतारे आहेत. डेल्टा हा तारा भ्रामक जोडतारा 

(Optical Double) आहे. वास्तसवक यातील दोनही घटक तारे सभन्न सदशानंी गसतमान आहेत. 
 

होरा १७ व १८, जुलै–ऑगस्ट 

 
धनु रार्ी (Sagittarius) :— वृणश्चक राशीच्या पूवेि ही राशी आढळून येते. रासशचक्राच्या असत 

दसक्षणेकडील भागात ही राशी आहे. सहची आकृती एखाद्या धनुधारी पुरुषाप्रमाणे अिल्याची कल्पना केली 
आहे. सहचा सवस्तार िाधारणपणे होरा १८ ते २० ताि व क्रातंी–२० ते–४५ अंश अिा आहे. या राशीत 
िंपूणश मूळ, िंपूणश पूवाषाढा व ¼ उत्तराषाढा अशाप्रकारे नक्षत्राचंा िमावशे केला गेला आहे. (आकृती क्र. 
३२) सडिेंिरच्या १५ तारखेच्या आिपाि िूयश या राशीत आल्याचे आढळून येते व या िुमारािच 
उत्तरायिािा प्रारंभ होतो. या राशीत असत तेजस्वी तारे नाहीत म्हटले तरी चालेल. १–२ दुिऱया प्रतीचे व 
७–८ सतिऱया प्रतीचे तारे यात सदिून येतात. 
 

 
आकृती क्र. ३२ : धनु राशी 

 
या राशीत अिलेल्या आकाशगंगेच्या अन्स्तत्वामुळे या राशीि एक आगळे िौंदयश प्राप्त झाले आहे. 

आकाशगंगेच्या ज्या भागात अगसणत तारकानंी एकच धमालगदी उडवनू सदली आहे त्या भागाचा प्रादुभाव 
या राशीच्या जवळच सदिून येतो. सूयश आसण धनु राशी यानंा िाधंणारी िरळ रेषा तशीच पुढे वाढवली 
अिता ती आकार्गंगा या आपल्या दीर्बघकेच्या कें द्रामधून जाईल अिे अनेक ज्योसतर्बवदाचें मत आहे. 

 
या भागात अनेक तारकागुच्छ व अणभ्रका आढळतात. वर उल्लेसखलेल्या आकाशगगेंच्या टापूत 

मे.१७ (एन. जी. िी. ६६१८) ही कमानीच्या सकवा घोड्याच्या नालाच्या आकाराची तारकेय प्रसाणरत 
अणभ्रका (Diffuse Nebula) आहे. मे. ८ व मे. २० या आणखी दोन प्रमुख तारकेय अणभ्रका आहेत. अशा 
प्रकारच्या असिकातंील वायू व धूळ याचं्यापािून त्यामंधील तारे िनत अिावते. या असिका त्याचं्या 
शजेारच्या तेजस्वी ताऱयाचं्या प्रकाशामुळे प्रकासशत होऊन त्या आपणािं सदिू शकतात. मे. २३ हा एक 
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णवस्कटलेला तारकागुच्छ (Open Star Cluster) अिून याचा व्याप मोठा आहे. हा नुित्या डोळ्यानंा सदिू 
शकतो. 

 
मूळ नक्षत्राचा िमावशे तासत्तवक रीतीने या राशीत अिूनही याचे वास्तव्य वास्तसवकपणे वृणश्चक 

राशीतच अिल्याने याची मासहती मागे सदलेली आहे. 
 
पूवाषाढा नक्षत्र :— धनु राशीतील पसिमेकडील तारे डेल्टा, गॅमा, लॅम्डा व एस्प्सलॉन याचंा 

िमावशे पूवाषाढा नक्षत्रात होतो. डेल्टा हा याचा योगतारा. हे नक्षत्र शय्याकृती आहे अिे मानतात. 
 
उत्तराषाढा नक्षत्र :— धनु राशीतील पूवेकडील तारे णसग्मा, िाय, झीटा व टो याचंा िमावशे 

उत्तराषाढा नक्षत्रात होतो. टो हा याचा योगतारा. हे नक्षत्र हत्तीच्या दाताच्या आकृतीचे आहे अिे मानतात. 
 
वीिा (Lyra) :— शौरीच्या पूवेि सदिणारा हा एक तारकािंघ आहे. याचा सवस्तार िाधारणपणे 

होरा १८ ते १९ ताि व क्रातंी + ३० ते + ५० अंश अिा आहे. हा तारकािंघ वीणेच्या आकाराचा मानतात. 
अपोलो या देवतेने ऑर्फियस या गंधवाि सदलेली वीणा ती हीच अशाप्रकारचे वणशन ग्रीक पुराणात आढळते. 
या वीणेतून सनघालेले मंजुळ स्वर ऐकून भान हरपून जात अिे. ऑर्फियसच्या मरणानंतर ज्युणपटर या 
देवतेने या वीणेची स्थापना अंतसरक्षात केली. 

 
यातील ताऱयापंचकी आल्िा हा अत्यतं तेजस्वी तारा आहे. या नक्षत्रातंगशत अणभणजत म्हणून जे एक 

भारतीय नक्षत्र आहे त्यातील हा योगतारा होय. (आकृती क्र. ३३) हा ०·१ प्रतीचा व म्हणूनच असतशय 
तेजस्वी तारा आहे. आकाशातील कमाल तेजस्वी ताऱयाचं्या मासलकेत याचा चौथा क्रमाकं लागतो. हा एक 
जोडतारा आहे. 

 
या नक्षत्राचा बीटा हा एक रूपणवकारी तारा आहे. हा दर १२·९ सदविानी आपली प्रत ३·४ व ४·३ 

याचें दरम्यान िदलत अितो. हा िदल नुित्या डोळ्यानंीही पहाता येतो. दुर्बिणीने पासहल्याि ही गुणित 
तारका (Multiple Star) अिल्याचे आढळून येते. कदासचत यात िहा घटकतारे अिावते व त्याचंी 
वचयन्क्तक प्रत ३·० पािून १४·३ पयंत अिावी अिा तज्ज्ञाचंा कयाि आहे. 

 
झीटा ही आणखी एक गुणित तारका आहे. यात पाच घटकतारका आहेत. 
 
एस्प्सलॉन हा एक दुहेरी जोडतारा (Double Double Star) आहे. यातील एका जोडताऱयातील 

तारे ५·१ व ६·० या प्रतींचे आहेत. ५·१ प्रतीचा तारा सहरवट–पाढंरा अिून ६·० प्रतीचा तारा सनळिर–
पाढंरा आहे. यातील दुिऱया जोडताऱयातील तारे पाढंरे शुि अिून ते ५·१ व ५·४ प्रतींचे आहेत. 

 
बीटा व गॅमा या ताऱयाचं्या जवळ जवळ मध्यावर मे. ५७ (एन. जी. िी. ६७२०) ही कंकणाकृती व 

धूम्रवलयाप्रमाणे सदिणारी अणभ्रका (Ring Nebula) एखाद्या लहान दुर्बिणीनेही पहाता येते. (छायासचत्र क्र. 
८) शन्क्तशाली दुर्बिणीतून पासहले अिता सहचे स्वरूप एखाद्या िािणाच्या फुग्यािारखे सनतळ व गोल 
सदिते. या असिकेि सहच्या कें रस्थानी अिणाऱया एका १५ व्या प्रतीच्या ताऱयाकडून प्रकाश समळतो. या 
नक्षत्रात R हा आणखी एक रूपणवकारी तारा आहे. 
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सूयश व सूयशमाला अंतसरक्षातील ज्या भागाकडे िेकंदाि १२ मचलाचं्या अफाट वगेाने चालले आहेत 
त्या भागातच वीिा हा तारकािंघ आहे. 

 
अणभणजत्  नक्षत्र :— वीिा या तारकािंघात हे नक्षत्र आहे हे पूवीच िासंगतले आहे. हे नक्षत्र 

अयसनकवृत्तापािून उत्तरेि फार दूर अंतरावर आहे. वीिा या नक्षत्रातील आल्िा, बीटा व गॅमा हे तीन तारे 
या अणभणजत्  नक्षत्रात आहेत. (आकृती क्र. ३३) त्यापचकी आल्िा हा योगतारा होय. याि व्हेगा (Vega) 
अिे नाव आहे. हा ०·१ प्रतीचा अिून आकाशातील कमाल तेजस्वी ताऱयापंचकी चौथ्या क्रमाकंाचा तारा 
म्हणून याची गणना होते. १८५० िाली याचा प्रथमच फोटोग्राफ घेण्यात आला. असलकडच्या मोजमापान्वये 
अिे आढळून आले आहे की हा तारा पृथ्वीपािून िुमारे २६ प्रकाशवष ेदूर अिून याची तेजन्स्वता िूयाच्या 
तेजन्स्वतेच्या १०० पट जास्त अिून याचे तपमान िूयाच्या तपमानाच्या दुप्पट आहे; म्हणजेच िुमारे 
१०००० अंश िेंसटगे्रड (िु. १८०००° फॅ.) आहे अिे म्हणतात. 

 
आकृती क्र. ३३ : हंि, वीणा व असभसजत्  

 
आल्िा हा तारा एकेकाळी पथृ्वीचा उत्तर धु्रव म्हणून मानला जात अिे. पृथ्वीची दचनंसदनगती ज्या 

काल्पसनक आिाभोवती चालू आहे तो आि पृथ्वीकके्षच्या लंिाशी एक छोटािा कोन करून एखाद्या 
भोवऱयाप्रमाणे सफरत आहे. त्यामुळे या सफरत्या आिाकडून शकूंची आकृती रेखाटली जाते, अशा प्रकारे या 
आिाच्या एका िंपूणश प्रदसक्षणेि २५८०० वष ेलागतात.या गतीि परािंन (precession) अिे म्हणतात. 
िध्या पृथ्वीच्या आिाचे उत्तर टोक उत्तरेकडील धु्रव ताऱयाकडे आहे. पराचंनामुळे पुन्हा १२००० वषांनी 
म्हणजे इ.ि. १४००० च्या िुमाराि या आिाचे उत्तर टोक अणभणजतच्या आल्िा या योगताऱयाकडे झालेले 
अिेल. 

 
गरुड (Aguila) :— भजुगधारीच्या पूवेि व धनु राशीच्या उत्तरेि हा तारकािंघ आढळून येता. 

याचा सवस्तार होरा १८·५ ते २०·५ ताि व क्रातंी + १५ ते –१० अंश अिा आहे. यातील गमॅा, थीटा व डेल्टा 
या ताऱयानंी या तारकािंघाची सत्रकोणाकृती िनते. गमॅा व थीटा यानंा िाधंणाऱया िरळ रेषेवर गमॅाच्या 
शजेारी आल्फा हा तेजस्वी तारा आहे. याला श्रवि म्हणतात. हा एक जोडतारा आहे. थीटा व डेल्टा, या 
ताऱयानंा िाधंणाऱया िरळरेषेच्या उत्तरेि, जवळच, ईटा हा एक िीफाइड जातीचा रूपसवकारी तारा आहे 
(Cepheid Variable). याच्या तेजन्स्वतेत ४·५ ते ३·७ प्रतींच्या दरम्यान ितत चढउतार होत अितो. 
त्याचा पयशयकाल ७ सदवि ४ ताि १२ समसनटे हा आहे. याच्या वचसशष्ट्यामुळ हा तारा सजज्ञािू सनरीक्षकानंा 
मनोवधेक वाटतो. 
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प्रथम िन १९१८ िाली एका अकस्मात घडून आलेल्या घटनेमुळे पािात्य शास्त्रज्ञाचें लक्ष या 
तारकािंघाकडे आकृष्ट झाले. त्यावळेी याच्या के्षत्रात एकाएकी एक नवतारा सदिू लागला. या ताऱयाची 
तेजन्स्वता वाढू लागली व काही थोडा वळे तो असतशय तेजैःपुजं सदिू लागला तो इतका की त्याती प्रत– 
१·४ पयंत वाढली. तो जवळ जवळ व्याधाइतका तेजस्वी सदिू लागला. त्यामुळे शास्त्रज्ञाचं्या नजरा आसण 
दुर्बिणी सतकडे वळल्या. ितेािेताने या ताऱयाचे तेज कमी कमी होऊ लागले व पूवशन्स्थतीला तो परत आला. 
िध्या हा तारा दुर्बिणीतून पासहल्याि १२ व्या प्रतीचा व म्हणूनच मंद तेजाचा सदितो. 

 
आकाशगंगेची सवषववृत्ताची पातळी व खगोलीय सवषुववृत्ताची पातळी परस्परानंा या नक्षत्राजवळ 

छेदून जातात. 
 
श्रवि (Altair) :— गरुड या तारकािंघातील आल्िा, बीटा व गॅमा या तीन तारकाचंा िमावशे या 

नक्षत्रात केला जातो. आल्िा हा याचा योगतारा. यालाच श्रवि अिे म्हणतात. हा ०·९ प्रतीचा असत 
तेजैःपुंज अिा एक जोडतारा आहे. याचा जोडीदार १० व्या प्रतीचा अिून मुख्य ताऱयापािून २·५ समसनटे या 
अंशात्मक अंतरावर आहे. श्रवण हा तारा पृथ्वीपािून केवळ १६·५ प्रकाशवष े या अंतरावर आहे. याची 
तेजन्स्वता िूयाच्या तेजन्स्वतेच्या िुमारे दहा पट आहे अिे म्हणतात. 

 
हंि तारकािंघातील हंि हा तारा,वीणेतील असभसजत हा तारा आसण गरुडातील श्रवण हा तारा या 

तीनही ठळक ताऱयानंा िाधूंन जो सत्रकोण िनतो तो या कालात आपले लक्ष चटकन वधूेन घेतो. कोणी या 
सत्रकोणाि ग्रीष्ट्म सत्रकोण अिे म्हणतात. (आकृती क्र. ३४) 

 

 
आकृती क्र. ३४ : ग्रीष्ट्म सत्रकोण 
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िलक (Scutum) :— धनु राशी व भुजग याचं्या दरम्यान हा आधुसनक तारकािंघ आढळतो. यात 
फारिे तेजस्वी तारे नाहीत. तथासप यात आढळून येणाऱया मे. ११ (एन. जी. िी. ६७०५) या तारकेय 
तेजोमेघामुळे व R या रूपसवकारी ताऱयामुळे हे नक्षत्र उल्लेनखनीय झाले आहे. मे.११ हा तेजोमेघ सनरि 
काळोख्या रात्री नुित्या डोळ्यानंीही पहाता येतो. R या रूपसवकारी ताऱयाच्या सवशालतेची कमाल व 
सकमान मयादा ४·७ प्रतीपािून ७·८ प्रतीपयंत आहे. 

 
दणक्षि मुकुट (corona Australis) :— धनु राशीला लागून दसक्षणेला हा एक प्राचीन तारकािंघ 

आढळतो. याचा सवस्तार होरा १८ ते १९ ताि व क्रातंी –३५ ते –४५ अंश अिा िामान्यतैः आहे. यातील 
िवश तारे ४ थ्या प्रतीचे व मंद तेजाचे आहेत. या िवश ताऱयाचंी एक अधशवतुशळाकृती िनलेली सदिते.यातील 
िसहवशक्र भाग पूवेकडे व जीवचेा भाग पसिमेकडे आहे. 

 
होरा १९ व २०, ऑगस्ट–सप्टेंबर 

 
मकर रार्ी (Capricornus) :— गरुडाच्या दसक्षणेि िहुतेक मंद तेजाच्या ताऱयानंी िनलेली, 

ििलेल्या िकऱयाच्या आकृतीिारखी सदिणारी ही राशी आहे. सहचा सवस्तार होरा २० ते २२ ताि व क्रातंी -
१० ते –३० अंश अिा आहे. या राशीत ¾ उत्तराषाढा, िंपूणश श्रवि व ½ धणनष्ठा अशा प्रकारे नक्षत्राचंा 
िमावशे होतो. या राशीच्या उत्तरेकडील टोकाला आल्िा व बीटा हे दोन जोडतारे आढळतात. (आकृती 
क्र. ३५) आल्िा हा िाध्या डोळ्यानंीही सदिू शकतो. अणभणजत, श्रवि व हा आल्िा तारा हे तीनही 
िाधारणपणे एका िरळरेषेत सदितात. एके काळी सडिेंिरच्या सतिऱया आठवड्यात िूयश या राशीत प्रवशे 
करीत अिे. तेव्हा यावळेी उत्तरायि िुरू होई. िध्या िूयाचा प्रवशे या राशीत होण्याि जानेवारीचा सतिरा 
आठवडा उगवतो. 

 
आकृती क्र. ३५ : मकर राशी 

 
णतमी (Delphinus) :— गरुडाच्या शजेारी त्याच्या ईशान्येि हा तारकािंघ आढळतो. याचा 

सवस्तार होरा २० ते २१ ताि व क्रातंी ० ते + २० अंश अिा िामान्यतैः आहे. यातील आल्िा, बीटा, डेल्टा 
व गॅमा या ताऱयाचंा एक चौकोन व याच्या दसक्षणेि जवळच एस्प्सलॉन हा तारा या िवांची समळून एखाद्या 
उडणाऱया पतंगािारखी आकृती या तारकािंघाची सदिते. यातील गॅमा हा एक जोडतारा आहे. यातील 
घटक ताऱयाचंी प्रत ४ व ५ अशी आहे. रंग अनुक्रमे सहरवा व सपवळा अिून त्यामंधील अंशात्मक अंतर १० 
िेकंद आहे. 
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धणनष्ठा नक्षत्र ( Delphinus) :— णतमी या तारकािघंातील आल्िा, बीटा, डेल्टा, गॅमा व 
एस्प्सलॉन या पाच ताऱयाचंा िमावशे या नक्षत्रात होतो. आल्िा हा या नक्षत्रातील योगतारा. हे िवश तारे 
िाधारणपणे चौथ्या प्रतीचे आहेत. या नक्षत्राला श्रणवष्ठा (िुप्रसिद्ध) अिेही म्हणतात. 

 
अर्श्मुख (Equuleus) :— णतमीच्या पूवेि त्याला लागनू हा तारकािंघ आढळतो. यातील िवश 

तारे तेजाने मंद आहेत. त्यातल्या त्यात असधक तेजस्वी अिा आल्िा हा तारा िाधारणपणे चौथ्या प्रतीचा 
सदितो. णकतॅल्िा हे त्याचे पािात्य नाव आहे. यातील डेल्टा हा तारा एक जोडतारा आहे. 

 
जंबूक (Vulpecula) :— णतमीच्या उत्तरेि हा अवाचीन तारकािंघ सदितो. याचा सवस्तार होरा १९ 

ते २१·५ ताि व क्रातंी + २० ते + ३० अंश अिा आहे. यात सवशषे उल्लेखनीय अिे तेजस्वी तारे नाहीत. या 
के्षत्रात मे. २७ (एन. जी. िी. ६८५३) हा डंिेलच्या आकाराचा एक तेजोमेघ सदितो. शुि सवरळ मेघािारखा 
सदिणारा हा तेजोमेघ दुर्बिणीच्या िाहाय्यानेच पहाता येतो. 

 
र्र (Sagitta) :— जंबुकाच्या दसक्षणेि सदिणारा हा एक लहानिर तारकािंघ आहे. यातील 

पसिमेकडील आल्िा व बीटा हे तारे जवळ जवळ अिून याचं्या पूवेि डेल्टा व गॅमा अिे आणखी दोन तारे 
आहेत. हे िवश तारे चौथ्या प्रतीचे आहेत. या िवांची समळून एक िाणािारखी आकृती तयार होते. 

 
हंस (Cygnus) :— जंबुकाच्या उत्तरेि हा तारकािंघ आहे. याचा सवस्तार होरा १९ ते २२ ताि व 

क्रातंी + २७ ते + ६० अशं अिा आहे. मध्यभागी गॅमा हा तारा व त्यामधून परस्परानंा िाधारणपणे 
काटकोनात छेदून जाणाऱया दोन िरळ रेषा अशी याची आकृती सदिते. आल्िा व बीटा यानंा िाधंणारी 
एक रेषा आसण एस्प्सलॉन व डेल्टा यानंा िाधंणारी आणखी एक रेषा अशा या दोन रेषा होत. नचऋश त्येकडून 
ईशान्येकडे झेप घेणाऱया एखाद्या हंिािारखी ही आकृती सदिते. ईशान्येकडे पुच्छाच्या िाजूि आल्िा ही 
एक १·३ प्रतीची अत्यंत तेजस्वी तारका आहे. हीच हंस तारका (Deneb). (आकृती क्र. ३३) 
स्वन्स्तकाप्रमाणे एकमेकानंा काटकोनात छेदणाऱया दोन िरळ रेषा व उत्तरेि अिलेले याचे स्थान यावंरून 
या तारकािंघाि उत्तर स्वस्स्तक (Northern Cross) या नावानेही ओळखले जाते. या नक्षत्राच्या 
पाश्वशभमूीवर आकार्गंगा असधकच शोभा देते. सतला येथे दोन िामान्यतैः िमातंर फाटे फुटतात. 

 
या तारकािंघातील तारा क्र. ६१ हा एक ऐसतहासिक महत्तवाचा तारा आहे. या ताऱयाचे 

पृथ्वीपािूनचे अंतर ११·१ प्रकशवष ेअिल्याचे मोजण्यात आले व हा पृथ्वीला अगदी जवळचा तारा आहे 
अिे सकत्येक वष ेमानीत अित. आता णमत्र, व्याध, प्रर्श्ा, हे तारे त्याहूनही जवळचे आहेत. अिे सदिून 
आले आहे. 

 
हंस या तारकािंघाच्या के्षत्रात रूपसवकारी तारे फार मोठ्या िंख्येने आढळतात. गेल्या अडीच–

तीनश ेवषात येथे सकत्येक नवताऱयाचें दशशन घडले आहे. येथे जोडतारेही पुष्ट्कळ आहेत. हंसाच्या नचऋश त्य 
टोकाला अिणारा बीटा (Albireo) हा तारा एक असत िुंदर जोडतारा मानला जातो. त्याच्या 
घटकताऱयाचं्या िोनेरी व सनळिर रंगामुळे त्याला अवणशनीय शोभा प्राप्त झाली आहे. या घटकताऱयाचंी 
दृश्य तेजन्स्वता ३ व ५·३ प्रतींची आहे. 

 
या तारकािंघात मे. ३९ हा एक सवशाल उघडा तारकागुच्छ (Galactic Cluster) आहे. 
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िप्टेंिर मसहन्यात रात्री ७–८ च्या िुमाराि तीन तेजैःपुजं ताऱयानंी िनलेला एक महान सत्रकोण 
पूवेकडून खस्वन्स्तकाकडे िंथपणे िरकत अितो. हंितारकािंघातील हंस, वीणेतील अणभणजत आसण 
गरुडातील श्रवि हे या महान सत्रकोणाचे तारे होत. अंतसरक्षातील पसहल्या वीि तेजस्वी ताऱयाचं्या 
मासलकेतील हे तीन तारे आहेत. त्यामुळे हा सत्रकोण चटकन कोणाच्याही नजरेत भरतो. 
 

सूक्ष्मदर्ी (Microscopium) :— मकर रार्ीच्या दसक्षणेि हा एक असलकडचा तारकािंघ आहे. 
यात फारिे तेजस्वी तारे नाहीत. 
 
होरा २१ व २२, सप्टेंबर–आक्टोबर 

 
कंुभ रार्ी (Aquarius) :— मकर राशीच्या ईशान्येि ही राशी सदिून येते. सहचा सवस्तार होरा 

२०·५ ते २४ ताि व क्रातंी ० ते –२५ अंश अिा आहे. या राशीत ½ धणनष्ठा, िंपूणश र्ततारका आसण ¾ 
पूवाभाद्रपदा अशा प्रकारे नक्षत्राचंा िमावशे केला गेला आहे. याराशीत अवघे दोन-तीनच तारे दुिऱया 
प्रतीचे अिून िाकीचे सतिऱया अगर चौथ्या प्रतीचे आहेत. (आकृती क्र. ३६) सहच्या आकृतीवरून कोणी तरी 
पाण्याने भरलेली घागर शजेारीच अिलेल्या मत्स्यावर ओतून सरकामी करीत आहे अशी कल्पना केली गेली 
आहे. यातील झीटा हा एक जोडतारा आहे. याचे घटकतारे ४·४ व ४·६ प्रतीचे अिून त्यामंधील अंशात्मक 
अंतर ३ िेकंद आहे. दोन्ही तारे शुिवणी आहेत. 

 

 
आकृती क्र. ३६ : कंुभ राशी 

 
र्ततारका अथवा र्तणभषज नक्षत्र :— कंुभ राशीतील पूवेकडील भाग हा या नक्षत्राचा टापू. 

नावाप्रमाणे या नक्षत्रात शभंर तारका अिाव्यात अिा िमज होतो. पण प्रत्यक्षात येथे फारच थोड्या तारका 
डोळ्यानंी सदितात. कंुभ राशीचा लॅम्डा हा या नक्षत्राचा योगतारा आहे. हा िातव्या प्रतीचा तारा अिल्याने 
फक्त सनरि अंधाऱया रात्रीच सदिण्याची शक्यता आहे. कोणी हे अमृताचे शभंर कंुभ आहेत अिे मानतात; 
तर कोणी हे शभंर वचद्यराज आहेत अशीही कल्पना करतात. यावरूनच या नक्षत्राि शतसभषज हे दुिरे नाव 
पडले. 
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उच्ैैःश्रवा अथवा बृहदर्श् (Pegasus) :— कंुभ राशीच्या ईशान्येि तारकाचंी एक मोठी 
चौरिाकृती सदिते. सतला उच्ैैःश्रवािा िौरस (The Great Square of Pegasus) अिे म्हणतात. या 
तारकािंघाचा सवस्तार होरा ताि २१ ते २४ व क्रातंी अंश ० ते + ३५ अिा आहे. या चौरिातील 
पसिमेकडचे आल्फा व िीटा आसण पूवेकडचा गमॅा हे तीन तारे सनव्वळ िृहदश्वाचे मानले जातात. पूवेकडचा 
चौथा तारा डेल्टा हा जिा िृहदश्वाचा तिाच तो त्याच्या ईशान्येि अिणाऱया देवयानी तारकािंघाचा 
आल्फा तारा म्हणूनही ओळखला जातो. याला अल्िराट्झ (Alpheratz) अिेही म्हणतात. या नक्षत्राची 
आकृती उडत्या घोड्यािारखी आहे अिे कन्ल्पले आहे. (आकृती क्र. ३७) 

 

 
आकृती क्र. ३७ : उच्चचैःश्रवा 

 
चौरिाच्या चारही कोनसिदूवर अिलेले तारे इतके तेजैःपुजं आहेत की त्यामंधील के्षत्र हे 

तारकासवहीन आकाश अिल्याचा भाि होतो. तथासप चागंल्या दृष्टीच्या माणिाला सनरि काळोख्या रात्री या 
टापूतील चाळीि पन्नाि तारका िहज मोजता येतील. दुर्बिणीच्या िाहाय्याने पासहल्याि आणखी पुष्ट्कळ 
तारे तेथे सदिू शकतील. त्यापचकी काही जोडतारे व काही तारकागुच्छ आहेत. 

 
िीटा व एन्प्िलॉन हे जोडतारे आहेत. िीटा हा लालिर रंगाचा अिून एन्प्िलॉन नासरगी रंगाचा 

आहे. हे िूयापेक्षा सकतीतरी पट मोठे आहेत. एन्प्िलॉन या जोडताऱयापचकी प्रमुख तारा २·७ प्रतीचा व 
सपवळिर रंगाचा आहे. याचा जोडीदार ८·७ प्रतीचा व जाभंळ्या रंगाचा आहे. या दोघाचें कोनात्मक अतंर २ 
समसनटे आहे. 

 
या तारकािंघाच्या के्षत्रात पसिमेकडील िाजूि + १० अंश या क्रासंतरेषेच्या उत्तरेि मे. १५ (एन. 

जी. िी. ७०७८) हा एक सवस्कटलेला तेजस्वी तारकागुच्छ आहे. 
 
पूवाभाद्रपदा नक्षत्र :— उच्चचैःश्रवा या नक्षत्रातील चौरिाकृतीच्या पसिमिाजूवरील आल्फा व िीटा 

या दोन तारकानंा पूवाभारपदा नक्षत्र अिे म्हणतात. यापंचकी दसक्षणेकडील आल्फा (Markab) हा तारा 
असधक तेजस्वी अिून २·५ प्रतीचा आहे. याला उच्चचैःश्रव्यातील योगतारा मानतात. दुिरा िीटा हा तारा २·६ 
प्रतीचा जोडतारा आहे. 
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उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र :— उच्चचैःश्रवा या नक्षत्रातील चौरिाकृतीत पूवश िाजूवरील गमॅा व डेल्टा या 
तारकानंा उत्तराभारपदा नक्षत्र म्हणतात. यातील उत्तरेकडील डेल्टा हा तारा २·१ प्रतीचा म्हणूनच जास्त 
तेजस्वी आहे. दुिरा दसक्षणेकडील गमॅा (Algenib)हा तारा २·८ प्रतीचा आहे. हा या नक्षत्राचा योगतारा 
आहे. 

 
दणक्षि मत्स्य (Piscis Austrinus) :— कंुभ राशीच्या दसक्षणेि हा तारकािंघ आढळतो. याचा 

सवस्तार होरा ताि २१·५ ते २३ व क्रातंी अंश -२५ ते -३५ अिा आहे. कंुभराशीच्या वणशनात उल्लसेखलेली 
पाण्याने भरलेली घागर याच दसक्षणमत्स्यावर ओतून सरकामी केली जात आहे अशी या तारकािंघािद्दलची 
कल्पना आहे. आल्फा हा याचा योगतारा आहे. हा होरा ताि २३ याच्या अगदी जवळ अिून याला 
मत्स्यमुख (Fomalhout) अिे म्हणतात. हा १·२ प्रतीचा तारा आहे. अतंसरक्षातील असत तेजस्वी तारकाचं्या 
मासलकेत याची गणना केली जाते. पथृ्वीपािून याचे अंतर िुमारे २३ प्रकाशवष ेआहे व तो िूयाच्या िुमारे 
१५ पट तेजस्वी अिल्याचे आढळून आले आहे. 
 
होरा २३ व २४, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 

 
मीन रार्ी (Pisces) :— उच्चचैःश्रव्याच्या दसक्षणेि अयसनक वृत्ताचा िराच मोठा भाग व्यापणारी मंद 

तेजाच्या ताऱयानंी युक्त्त अशी ही राशी आहे. सहचा सवस्तार होरा ताि २३ ते २ व क्रातंी अंश + ३० ते –१० 
अिा िाधारणतैः आहे. या राशीत ¼ पूवाभारपदा, िंपूणश उत्तराभारपदा आसण िंपूणश रेवती अशा प्रकारे 
नक्षत्राचंा िमावशे झाला आहे. सत्रकोण व असश्वनी या नक्षत्राचं्या दसक्षणेि इंग्रजीतील “व्ही” या अक्षराप्रमाणे 
ताऱयाचं्या दोन रागंा येऊन एका सिदूत समळालेल्या सदितात. हे िवश तारे मीन राशीतील होत. (आकृती क्र. 
३८) 

 
िध्या विंत िंपात हा मीन राशीि होत अितो. म्हणजे खगोलीय सवषुववृत्त व अयसनक वृत्त ही 

दोन्ही ज्या सिदूत छेदतात तो सिदू या रासशके्षत्रात आहे. या छेदन–सिदूतून शनू्य होरा जातो. िूयश या 
सिदूमधून माचश २१ ला जातोिा सदितो. 
 

 
आकृती क्र. ३८ : मीन राशी 

 
रेवती नक्षत्र :— या नक्षत्रात ३२ तारे अिल्याचे मानण्यात येते. तथासप हे िवश चौथ्या–िहाव्या 

प्रतीचे तारे अिल्यामुळे िारीक सदितात. याची आकृती मृदंगािारखी आहे अशी कल्पना आहे. याचा 
अयसनक वृत्तावरील झीटा हा तारा या नक्षत्राचा योगतारा होय. यातील िवश तारे मंदतेजाचे अिल्यामुळे चंर 
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रेवती नक्षत्रात अिताना रेवती लोपून जाते! तथासप शुक्र, मंगळ, गुरु इत्यासद ग्रह रेवती नक्षत्रात अिताना 
हे नक्षत्र हेरणे असधक िोसयस्कर अिते. 

 
देवयानी (Andromeda) :— उच्चचैःश्रव्याच्या ईशान्येि त्याला सचकटूनच हा तारकािंघ आढळतो. 

उच्चचैःश्रव्याच्या चौरिाच्या ईशान्यकोनसिदूवर अल्फेराट्ट्झ या नावाचा जो याचा डेल्टा तारा आहे तोच या 
देवयानीचा आल्फा तारा होय हे मागे िासंगतलेच आहे. या ताऱयापािून ईशान्येकडे ताऱयाचं्या दोन रागंा 
परस्परापंािून क्रमशैः दूर होत गेल्या आहेत. हे देवयानीतील तारे होत. आल्फा हा २·१ प्रतीचा तारा आहे. 
या तारकािंघाचा सवस्तार िाधारणपणे होरा ताि २३ ते २·५ व क्रातंी अंश + २० ते + ४५ अिा आहे. 

 
आपल्या पुराणातील कच, देवयानी, शर्बमष्ठा व ययाती याचंी कथा िवशश्रतुच आहे. या कथेचा िंिधं 

या तारकािंघाशी जोडला जातो. म्हणूनच देवयानी, शर्बमष्ठा व ययाती हे तारकािघं परस्पराचं्या शजेारीच 
आढळतात. 

 
या तारकािंघाशी िंिंसधत अशी एक कथा ग्रीक पुराणातही सदलेली आहे. इणथयोणपयाचा राजा 

सीणियस व राणी कॅणसयोणपया याचंी अडँ्रोमेडा ही िौंदयशिंपन्न मुलगी. या मुलीने एकदा आपल्या 
िौंदयाच्या तोऱयात िमुरातील अप्िरानंा सचडसवले. तेव्हा नेपच्यनू या जलदेवाला राग येऊन त्याने सतला 
िमुरसकनाऱयावरील एका मोठ्या खडकाला िाखळदंडाने िाधूंन ठेवले. हेतू हा की त्यावळेी 
िमुरसकनाऱयावर िंचार करणाऱया जलराक्षिाने सतला खाऊन टाकाव.े परंतु योगायोगाने याचवळेी 
आपल्या पेगॅसस नावाच्या पखंवान घोड्यावरून चाललेल्या पर्फसयसने ते पासहले व सतच्या मदतीला धावनू 
आला. त्याने या राक्षिाच्या कचायातून सतची मुक्तता केली. रागाने त्याने त्या राक्षिाला दगडाचे रूप 
सदले. अँड्रोमेडाच्या मतृ्यनंूतर सतला अंतसरक्षात स्थान समळाले. 

 
या तारकािंघाच्या के्षत्रात अिणाऱया मे. ३१ (एन. जी. िी. २२४) या तेजोमेघामुळे या नक्षत्राची 

आकषशकता असधक वाढली आहे. (छायासचत्र क्र. ९) देवयानीच्या नू या तारकेच्या जवळच पसिमेि 
लहानिा शुि सवरळ मेघािारखा एक सठपका सदितो; तोच हा तेजोमेघ. सनकोप दृष्टीच्या माणिाला नुित्या 
डोळ्यानंीही हा एखाद्या पाचव्या प्रतीच्या ताऱयाइतपत सदिू शकतो. चागंल्या शन्क्तशाली दुर्बिणीच्या 
िाहाय्याने याच्याकडे पासहल्याि याचे ित्य स्वरूप प्रतीत होते. मे. ३१ ही एक महान दीर्बघका अिून 
आपली दीर्बघका जी आकाशगंगा सतच्याशी सहचे िाम्य आहे. आकाशगंगेपेक्षा ही काहीशी असधक सवस्तीणश 
आहे. सहच्यापािून सनघालेला प्रकाश पृथ्वीवर येऊन पोचण्याि िुमारे १५ लक्ष वष ेलागतात. या दोनही 
दीर्बघका वसलतासिकेच्या प्रकारात मोडतात. लािंून पासहले अिता मेघाप्रमाणे सदिणारे कोयवधी 
तारकाचें िमुदाय या दोन्हीतही आहेत. दोनही दीर्बघकातून अधून मधून काळ्या मोकळ्या जागा 
आढळतात. 

 
या तारकािंघाचा गमॅा हा एक जोडतारा आहे. तिेच याचा एन्प्िलॉन हा तारा दर िेकंदाला िाडे 

एकावन्न मचलाच्या वगेाने िूयाकडे धाव घेत आहे. 
 
णर्ल्पागार (Sculptor) :— सतसमगलच्या दसक्षणेि होरा ताि २३ ते २ व क्रातंी अंश –२५ ते –४० 

याचं्या दरम्यान हा तारकािघं आढळतो यात फारिे ठळक तारे आढळत नाहीत. 
* * *  
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प्रकरि ८ वे 
उत्तर पणरधु्रव तारे 

 
खगोलीय सवषुववृत्ताच्या उत्तरेकडील + ४५ अंश क्रातंीपािून + ९० अंश क्रातंीपयंत — म्हणजेच 

खगोलीय उत्तर धु्रवापयंत — व्यापलेल्या आकाशाच्या सवभागात जे तारे व तारकािघं सदिून येतात त्याचंी 
मासहती या प्रकरणात आपण घेणार आहोत. या टापूतील ताऱयामंध्ये चटकन सचत्त आकषूशन घेणारा व 
महत्तवाचे मध्यवती स्थान भषूसवणारा तारा म्हणजे धु्रवतारा. त्याच्याभोवती िप्तषी, धु्रवमत्स्य, शर्बमष्ठा, 
ययाती व कालेय अिे काही महत्तवाचे तारकािंघ आढळतात. 

 
एखादा मनुष्ट्य भौगोसलक उत्तरधु्रवावर गेला तर त्याला त्याच्या भोवती प्रत्येक रात्री तेच तेच तारे 

ितत सदित राहतील. ते कधीच अस्ताला जाणार नाहीत. यानंा णनत्योणदत तारे अिे म्हणू. पृथ्वी आपल्या 
आिाभोवती २४ तािात एक प्रदसक्षणा घालीत अिताना या उत्तरधु्रवावरील माणिाि ििंध आकाश 
ताऱयािंह आपल्या भोवती सफरत अिल्यागत सदिेल. त्यातील प्रत्येक ताऱयाची सक्षसतजापािूनउंची ितत 
ठरासवक व कायमच राहील. जे तारे सक्षसतजाच्या अगदी जवळ अितील ते सक्षसतजाशी िमातंर राहून 
सफरताना सदितील. जे तारे त्याच्या डोकीवर अितील ते धु्रवताऱयाभोवती अपिव्य (Anti-clockwise) 
सदशनेे सफरताना आढळतील. या ताऱयानंा उत्तरपणरधु्रव तारे अिे म्हणू. 

 
आता जर हा माणिू भौगोसलक उत्तरधु्रव िोडून दसक्षणेकडे, ४५ अंश उ. अक्षाशंावरील कोणत्याही 

शहरी आला—उदाहरणाथश अमेसरकेतील समसनया पॉसलि सकवा यूरोपातील िलेगे्रड—तर धु्रवतारा 
खस्वन्स्तकी न राहाता खस्वन्स्तक व सक्षसतज याचं्या दरम्यान िरोिर सनम्म्या अतंरावर राहील. येथेही 
धु्रवताऱयाच्या आिमंतातील तारे पसरधु्रवच राहातील. परंतु दसक्षणेकडील काही तारे मात्र पूवेकडे उदय 
पावनू पसिमेि अस्ताला जात अिलेले सदितील. जर हा माणूि सवषुववृत्तावर येऊन पोहोचला तर 
धु्रवतारा सक्षसतजाशी घोटाळेल व कोणताही तारा आता पसरधु्रव सदिणार नाही. 

 
उत्तर पसरधु्रव ताऱयाचं्या मासलकेमध्येही िारा िमान भाग कल्पून मागील प्रकरणात िासंगतलेल्या 

स्थासनक खगोलीय मध्यमंडलामधून कोणकोणते तारे कोणकोणत्या मसहन्यातून जातात हे खाली दाखसवले 
आहे. त्यािरोिरच तेथील होऱयाचंाही उल्लखे असधक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने केला आहे. स्वाभासवकपणे प्रारंभ 
होरा १ पािून झाला आहे. 

 
धु्रवतारा (Polaris) :— रात्री उत्तरेकडे तोंड करून उभे रासहल्याि सक्षसतजापािून वर काही 

अंतरावर एक मध्यम दीप्तीचा तारा सदितो. याच टापूमध्ये सदिणाऱया, पतंगाच्या आकृतीप्रमाणे आकार 
अिलेल्या िप्तषींची ओळख िहुतेकानंा अितेच. िप्तषींच्या चौकड्यामधील पुलह व क्रतू या आघाडीच्या 
ताऱयानंा िाधंणारी रेषा पुढे वाढसवल्याि धु्रवताऱयातून जाते. हा दुिऱया प्रतीचा तारा आहे. िाधारणपणे 
िप्तषीिारखाच आकार अिलेला सकसचत अंधुक ताऱयाचंा धु्रवमत्स्य या नावाचा आणखी एक तारकािंघ 
या ताऱयाजवळ आढळतो. धु्रवमत्स्याच्या शवेटीच्या टोकाशीच धु्रवतारा अिून हा धु्रवमत्स्याचा आल्फा तारा 
आहे. ज्या काल्पसनक अक्षाभोवती पृथ्वी प्रत्यही प्रदसक्षणा करते तो अक्ष दोन्ही िाजूनी वाढवत नेला अिता 
खगोलाच्या ज्या दोन सिदंूपाशी जाऊन सभडेल त्यानंा खगोलीय धु्रव म्हणतात. यापंचकी उत्तर खगोलीय 
धु्रवापािून िुमारे १·२५ अंश अंतरावर, म्हणजेच पूणशचंरसििाच्या व्यािाच्या दुप्पट अंतरावर, धु्रवतारा 
अितो. खगोलीय धु्रवसिदु हा काल्पसनक सिदू आहे; परंतु धु्रवतारा हा प्रत्यक्ष तारा आहे. धु्रवतारा अढळ आहे 
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अिे म्हटले जाते ते खरे नाही. खरे पासहले अिता खगोलीय धु्रवसिदु अढळ आहे व त्याजवळील धु्रवतारा 
या काल्पसनक सिदुभोवती २४ तािात एक प्रदसक्षणा करतो. तथासप या प्रदसक्षणेची सत्रज्या असत लहान 
अिल्याने धु्रवताऱयाचे चलन सदित नाही. 

 
धु्रवतारा हा एक जोडतारा आहे. यातील असधक तेजस्वी तारा दुिऱया प्रतीचा व सनळ्या रंगाचा 

सदितो. याचा िहकारी मंदतेजाचा व सनळिर रंगाचा सदितो. हा नवव्या प्रतीचा तारा आहे. तीन-इंची 
दूरदशशकाच्या िाहाय्याने िुद्धा या जोडताऱयाची उकल होऊ शकते. 

 
धु्रवताऱयाचे उपयोग दोन. (१) भौगोसलक उत्तर सदशा सनसित करण्यािाठी, (२) पहाणाऱयाच्या 

स्थळाचा अक्षाशं जाणून घेण्यािाठी. धु्रवताऱयापािून सक्षसतजावर लंि टाकला अिता तो जेथे पडतो ती 
भौगोसलक उत्तर सदशा होय. सफनीसशयामधील खलाशी उत्तर धु्रवाच्या िंदभाने आपली गलिते हाकारीत 
अिा पािात्य प्राचीन वाङ मयात उल्लेख आढळतो. उत्तर गोलाधातील कोणत्याही स्थळाचा अक्षाशं म्हणजेच 
धु्रवताऱयाचा उन्नताशं. हा षष्ठक (sextant) या िाधनाने मोजता येतो आसण त्यायोगे अक्षाशंाचा िोध होतो. 
५०° उ. अक्षाशंावरून पासहल्याि धु्रवाचा उन्नताशं ५०° अितो. ६०° उ. अक्षाशंावरून पासहल्याि त्याचा 
उन्नताशं ६०° अितो. 

 
रात्रीच्या वळेी सिनसदक्कतपणे घोंघावत जाणाऱया सवमानाचें वचमासनक व सधम्मेपणाने जाणाऱया 

जहाजाचें कप्तान अजूनही या ताऱयाला आपला मागशदशशक समत्र मानतात. 
 
होरा १ व २, नोव्हेंबर–णडसेंबर 

 
र्र्फमष्ठा (Cassiopeia) :— देवयानीच्या उत्तरेि, वृषपव्याच्या शजेारी हा तारकािंघ आढळून 

येतो. याचा आकार स्थानानुिार काहीिा इंग्रजीतील W अगर M या अक्षरािंारखा सदितो. हा तारकािंघ 
जेव्हा धु्रवताऱयाच्या खाली अितो तेव्हा तो W िारखा सदितो आसण वर अितो तेव्हा तो M िारखा सदितो. 

 

 
आकृती क्र. ३९ : शर्बमष्ठा व वृषपवा 
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या तारकािंघाचा आल्फा हा जोडतारा आहे. याच्या घटकताऱयापंचकी असधक तेजस्वी तारा 
सपवळिर रंगाचा व सतिऱया प्रतीचा सदितो व याचा जोडीदार मंद, सनळिर रंगाचा व नवव्या प्रतीचा 
सदितो. याचा ईटा हाही एक जोडताराच आहे. या नक्षत्राच्या डेल्टा या ताऱयाजवळ मे. १०३ हा 
सवस्कटलेला तारकागुच्छ आहे. 

 
शर्बमष्ठा तारकािंघाच्या िंदभात एका अपूवश योगायोगाचा उल्लखे करता येण्याजोगा आहे. सद. ११ 

नोव्हेंिर १५७२ या सदवशी टायको ब्राहे या प्रख्यात डॅसनश ज्योसतर्बवदाला या तारकािंघाच्या जवळच एक 
तेजस्वी तारा एकाएकी नव्यानेच सदिला. सदविा िुद्धा काहीिा स्पष्ट सदिेल इतके या ताऱयाचें एकेकाळी 
तेज होते. या ताऱयाच्या िवश अंगोपागंाचंा याने काळजीपूवशक अभ्याि करून सनरीक्षणाचंी नोंदही ठेवली. 
अथात िध्या हा तारा क्षीणतेज िनला आहे. तथासप अद्यासपही हा तारा “टायकोिा तारा”(Tycho’s Star) 
या नावाने प्रसिद्ध आहे. 

 
अशा रीतीने ज्या ताऱयाचें तेज एकाएकी प्रचंड प्रमाणात वाढते व नंतर ते क्रमशैः कमीही होते त्या 

ताऱयानंा अणतनवतारे (Super Novae) अिे म्हणतात. 
 
होरा ३ व ४, णडसेंबर–जानेवारी 
 

ययाणत (Perseus) :— देवयानीच्या ईशान्येि हा तारकािंघ आढळतो. याचा सवस्तार 
िाधारणपणे होरा २·५ ते ४·५ व क्रातंी अंश + ३० ते + ६० अिा आहे. या नक्षत्रात आल्फा व िीटा हे दोन 
महत्तवाचे तारे आहेत. या व्यसतसरक्त्त फारिे ठळक तारे या तारकािंघात नाहीत. 

 
याचा आल्फा हा तारा + ५० अंशाच्या क्रासंतरेषेवर अिून १·९ प्रतीचा आहे. याला णमरिाक 

(Mirfak) अिे म्हणतात. याचा िीटा हा दुिरा एक महत्तवाचा तारा होय. याला अल् गोल (Algol) अिे 
अरिी नाव आहे. हा एक सपधानी, रूपसवकारी (Eclipsing Variable) तारा आहे. वास्तसवक येथे एक तारा 
निून दोन तारे आपल्या िमाईक गरुत्वमध्याभोवती पसरिमण करीत अितात. या वळेी यापंचकी एक तारा 
दुिऱया ताऱयाि अंशतैः झाकून टाकतो. त्यामुळे तेज घटते व जेव्हा तो पूणशपणे िाजूि िरकतो तेव्हा तेज 
वाढते. हा झाकण्याचा कालावधी ४ तािाचंा अिून दर २¾ सदविानंी अशी न्स्थती पुनैःपुन्हा येते. नुित्या 
डोळ्यानंी िुद्धा हा िदल कळून येतो अिे म्हणतात. वरील कारणाने याच्या िंयुक्त्त तेजन्स्वतेत फरक 
पडतो. हा तारा कमाल तेजाचा होतो तेव्हा त्याची प्रत २·३ होते व सकमान तेजाचा होतो तेव्हा त्याची प्रत 
३·५ होते. शास्त्रज्ञानंी या रूपसवकारी ताऱयाच्या दोनही घटक ताऱयाचंा अभ्याि िराच केला आहे. त्यापंचकी 
असधक तेजस्वी ताऱयाचा व्याि १२ लक्ष ५० हजार मचल अिून वस्तुमान िूयाच्या वस्तुमानाच्या ⅜ पट आहे. 
कमी तेजस्वी ताऱयाचा व्याि १४ लक्ष ५० हजार मचल आहे. या ताऱयाचं्या कें रामंधील अंतर ३० लक्ष मचल 
आहे. याचं्या कके्षची पातळी आपल्या दृसष्टरेषेशी ८ अंशाचा कोन करते. 

 
ययातीचा ईटा हा एक जोडतारा आहे. यातील जास्त तेजस्वी तारा सपवळिर रंगाचा व चौथ्या 

प्रतीचा अिून कमी तेजस्वी तारा सनळ्या रंगाचा व ८·५ प्रतीचा आहे. या जोडताऱयाच्या उत्तरेि जवळच 
ययाती व शर्बमष्ठा याचं्या दरम्यान एन. जी. िी. ८६९ व एन. जी. िी. ८८४ हा एक असत िुंदर व नुित्या 
डोळ्यानंी िुद्धा सदिणारा जोड तारकागुच्छ आहे. 
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होरा ५ व ६, जानेवारी–िेबु्रवारी 
 

सारथी (Auriga) :— वृषभ राशीच्या उत्तरेि ताऱयाचंा एक पचंकोन सदितो. याि िारथी अिे 
म्हणतात. याचा सवस्तार िाधारणतैः होरा ४·५ ते ७·५ व क्रातंी अशं + ३० ते + ५५ अिा आहे. 

 
िारथीचा आल्फा हा अत्यंत तेजैःपुजं सदिणारा तारा ब्रह्महृदय (Capella) या नावाने ओळखला 

जातो. (आकृती क्र. ४०) हा ०·२ प्रतीचा तारा अिून तेजस्वीपणात िवश ताऱयातं याचा पाचवा क्रमाकं 
लागतो. दुर्बिणीच्या व वणादशाच्या िाहाय्याने याचा अभ्याि केल्याि हा एक जोडतारा अिल्याचे आढळून 
येते. यातील घटकतारे िाधारणपणे िमान वस्तुमानाचें व िमान वास्तवगुणाचें म्हणून गणले जातात. 
याचं्या िमाईक गुरुत्वमध्याभोवती एक प्रदसक्षणा पूणश करण्याि यानंा १०४ सदवि लागतात. अशा ताऱयानंा 
विादर्ी जोडतारे (Spectroscopic Binaries) अिे म्हणतात. पृथ्वीपािून याचे अंतर िुमारे ४५ 
प्रकाशवष ेअिून याची तेजन्स्वता िूयाच्या तेजन्स्वतेच्या िुमारे १४० पट आहे. 

 

 
आकृती क्र. ४० : िारथी व ब्रह्महृदय 

 
िारथीचा िीटा हा अिाच आणखी एक मनोहारी तारा आहे. हा ब्रह्महृदयाच्या पूवेि अिून याला 

गालव या नावाने ओळखतात. हा एक सपधानकारी जोडतारा आहे. यातील घटकतारे परस्पराभोवती 
पसरिमण करताना प्रत्येक प्रदसक्षणेत एकमेकानंा आळीपाळीने झाकतात. एका पूणश प्रदसक्षणेि यानंा िुमारे 
चार सदवि लागतात. गालव हा २·१ प्रतीचा तारा अिून पृथ्वीपािून याचे अतंर १६० प्रकाशवष े आहे. 
प्रत्येक घटकताऱयाचे वस्तुमान िूयाच्या वस्तुमानाच्या अडीच पट अिून हा िप्तर्बषकुळातील तारा आहे 
अिे मानले जाते. याचंी पसरिमण–कक्षापातळी आपल्या दृसष्टरेषेि फारच लहान कोन करणारी आहे. 

 
या पचंकोनाकृतीच्या दसक्षणेि िारथीचा गमॅा म्हणून जो तारा आहे तो वृषभाचा िीटा म्हणूनही 

ओळखला जातो. याला अग्नी (Elnath) अिे म्हणतात. 
 
या पंचकोनाकृतीच्या िाहेर उत्तरेि या नक्षत्राचा डेल्टा हा तारा आहे. याि ब्रह्महा सकवा प्रजापती हे 

नाव सदले गेले आहे. 
 



अनुक्रमणिका  

िारथीच्या थीटा व गमॅा या ताऱयाचं्या दरम्यान जवळच मे. ३७ (एन्. जी. िी. २०९९) हा एक िुंदर 
सवस्कटलेला तारकागुच्छ आहे. तिेच पचंकोनाच्या आतील िाजूि गमॅाच्या थोडे उत्तरेि कलत्या 
स्वन्स्तकाच्या आकाराचा मे. ३८ (एन. जी. िी. १९२२) हा आणखी एक तारकागुच्छ सदितो. अथात यानंा 
पाहाण्याि चागंल्या दुर्बिणीचे िाहाय्य घ्याव ेलागते. 

 
करभ (Camelopardalis) :— िारथीच्या उत्तरेि आसण शर्बमषे्ठच्या पूवेि हा चौकोनाकृसत 

तारकािंघ आढळतो. हा अवाचीन तारकािंघ अिून इ. ि. १६१४ िाली िाशशि नावाच्या शास्त्रज्ञाने त्याला 
हे नाव सदले. यातील िवश तारे मंद तेजाचे आहेत. 
 
होरा ७ व ८,िेबु्रवारी–मािश 
 

गवय (Linx) :— पुनवशिू नक्षत्राच्या उत्तरेला ६–७ ताऱयाचंी एक रागं सदिते. यात सतिऱया प्रतीचा 
एकच तारा अिून िाकीचे चौथ्या व पाचव्या प्रतीचे तारे आहेत. हा एक अवाचीन तारकािंघ अिून याचा 
सवस्तार िाधारणपणे होरा ६ ते ९·५ व क्रातंी + ३० ते + ६० अंश याचं्या दरम्यान आहे. 
 
होरा ९ ते १४, मािश–एणप्रल–मे–जून 

 
सप्तषी (Ursa Major) :— उत्तर गोलाधात धु्रवताऱयाच्या पसरिरात ठळकपणे सदिू शकणारा हा 

एक पतंगाच्या आकाराचा तारकािंघ आहे. क्रतू, पुलह, पुलस्त्य, अत्री, अणंगरा, वणसष्ठ, मरीिी हे िात 
ठळक तारे आसण वसिष्ठाच्या ताऱयाजवळ अधुंक सदिणारी अरुधंती ही तारका या िवांचा समळून हा 
तारकािंघ िनला आहे. (आकृती क्र. ४१) याचा सवस्तार िाधारणपणे होरा ९ ते १४ व क्रातंी अंश + ४५ ते 
+ ७० अिा आहे. 

 

 
आकृती क्र. ४१ : िप्तषी 

 
आकृती क्र. ४२ मध्ये दाखसवल्याप्रमाणे ज्या ज्या मसहन्यात िप्तषी आकाशात सदितील. 

िाहसजकच िप्तषीची धु्रवाभोवती प्रदसक्षणा पृथ्वीच्या दचनंसदन गतीमुळे घडते. पृथ्वी िूयाभोवती ३६५¼ 
सदविात एक प्रदसक्षणा करते. िप्तषी धु्रवाभोवती ३६५¼ सदविात ३६६¼ प्रदसक्षणा करतात. ३६५¼ 
प्रदसक्षणा पृथ्वीच्या दचनंसदन गतीमुळे घडतात आसण जास्तीची एक प्रदसक्षणा पृथ्वीच्या िूयाभोवती घडणाऱया 
पसरिमणामुळे घडते. 
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आकृती क्र. ४२ : ज्या त्या मसहन्यात रात्री आठाच्या िुमाराि सदिणारे िप्तषी. 

 
देशपरत्व े िप्तषींना आतापयंत सनरसनराळ्या नावानंीं िंिोधले गेले आहे. इसजन्प्शयन लोकानंी 

यानंा पाणघोडा म्हटले आहे; ग्रीक व पर्बशयन लोकानंी यानंा िृहदृक्ष अिे म्हटले आहे; तर अमेसरकन 
लोकानंी यानंा पाणी काढण्याचा डोया (पाणी काढण्याचे दाडं्याचे भाडें) अिे िंिोधले आहे. हे िात ऋषी 
आहेत व वसिष्ठऋषींच्या जवळच त्याचंी एकसनष्ठ पत्नी अरंुधती आहे अशी प्राचीन काळापािून भारतीयाचंी 
कल्पना आहे. 

 
क्रतू हा िप्तषींचा आल्फा तारा अिून १·९ प्रतीचा आहे. पुलह हा तारा याचा िीटा अिून २·४ 

प्रतीचा आहे. पलुहापािून ऋतूपयंत काढलेली काल्पसनक िरळ रेषा धु्रवताऱयामधून जाते. म्हणनू यानंा 
दर्शक तारे (The Pointers) अिे म्हटले जाते. क्रतू व धु्रवतारा याचं्यामधील अंशात्मक अंतर या 
दशशकताऱयामंधील अंतराच्या िुमारे पाचपट अिल्याचे सदिून येते. पलुस्त्य या ताऱयाची प्रत २·५ अिून हा 
याचा गमॅा तारा आहे. अत्री हा ३·४ प्रतीचा तारा िप्तषींचा डेल्टा आसण असंगरा हा १·७ प्रतीचा तारा 
एन्प्िलॉन. वसिष्ठ हा २·१ प्रतीचा तारा झीटा आहे. हा एक वचसशष्ट्यपूणश तारा आहे. िप्तषीच्या पतंगाची जी 
तीन ताऱयाचंी शपेटी सदिते त्याच्या मध्यभागी हा तारा आहे. इ.ि. १६५० िाली हा पसहला जोडतारा म्हणनू 
जगापढेु आला. नंतर रंगावसलदशशकाच्या िाहाय्याने जेव्हा असधक िंशोधन झाले तेव्हा अिे कळून आले की 
या जोडताऱयापचकी जास्त तेजस्वी तारा हा िुद्धा एक जोडतारा आहे. यावरून वसिष्ठ हा तारकासत्रतय 
ठरतो. वसिष्ठाच्या िसन्नध अिलेली अरंुधती ही तारका ४·२ प्रतीची आहे. म्हणनूच ती मंद तेजाची आहे. 
वसिष्ठ व अरंुधती यामंधील अंशात्मक अंतर १५ िेकंद आहे. हे दोन्ही तारे सहरवट-शुि रंगाचे सदितात. 
कोणालाही अरंुधती स्पष्ट सदिणे ही त्याच्या चागंल्या दृष्टीची किोटी मानली जात अिे. या िद्दलच्या 
खालील िसं्कृत पंक्त्ती प्रसिद्ध आहेत :– 

 
न पश्यणत सनक्षत्रा ंयस्तु देवीमरंुधतीम् । 

धु्रवमाकार्गङ गा ंि तं वदस्न्त हतायुषम् ॥ 
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“ज्याला नक्षत्रािंह अरंुधती, धु्रवतारा आसण आकाशगंगा सदिू शकत नाहीत त्याच्या आयुष्ट्याचा 
शवेट िमीप आला अिे म्हणतात.” अिा या पंक्त्तींचा अथश आहे. या तारकािंघाच्या टोकाला मरीची हा 
िप्तषीचा ईटा अिून त्याची प्रत १·९ आहे. 

 
पुलह, पुलस्त्य याचं्या दरम्यान व यानंा िाधंणाऱया िरळ रेषेच्या जवळच मे. ९७ (एन. जी. िी. 

३५८७) ही एक मोठी असिका दूरदशशकातून पाहाता येते. सहचा आकार घुिडािारखा सदित अिल्याने 
सहला उलूकासिका अिे म्हणतात. 

 
होरा १५ ते २०, जून–जुलै–ऑगस्ट–सप्टेंबर 

 
कालेय (Draco) :— कालेय हे श्रीकृष्ट्णाच्या काळी यमुनेच्या डोहात राहाणाऱया एका प्रचंड व दुष्ट 

अशा िापाचे नाव आहे. या नावाचा तारकािंघ आकाशात धु्रवताऱयाच्या पसरिरात पाहावयाि समळतो. दोन 
खूप मोठाली वळणे घेऊन पिरलेल्या व एखाद्या लक्ष्यावर िंतापाने झडप घालू पाहाणाऱया िपशराजाप्रमाणे 
याची आकृती सदिते. या दृष्टीने हे नाव िाथश वाटते. िप्तषी व धु्रवमत्स्य याचं्या दरम्यान याचे शपूेट आले 
अिून धु्रवमत्स्याला मोठा वळिा घालून थोडे पढेु गेल्यावर तेथे पुन्हा एक मोठे वळण घेऊन हा मागे परतला 
आहे. तेथे ताऱयाचं्या एका चौकोनाने कालेयाचे तोंड िनले आहे. 

 
यातील िवश तारे तेजाने मंदच आहेत. दुिऱया प्रतीहून असधक तेजस्वी अिा एकही तारा यात नाही. 

या नक्षत्राचा आल्फा हा ३·६ प्रतीचा तारा थूबन (Thuban) या नावाने ओळखला जातो. िुमारे ५००० 
वषांपूवी पृथ्वीच्या आिाच्या उत्तर टोकाने हा तारा दशशसवला जाई. म्हणजे आज ज्याप्रमाणे धु्रवताऱयाने 
भौगोसलक उत्तर सदशचेा िोध होतो त्याप्रमाणे त्या काळी थूिन ताऱयाने भौगोसलक उत्तर सदशचेा िोध होई. 
पृथ्वी आपल्या आिाभोवती सफरत अितानाच हा आि वगे मंदावलेल्या सफरत्या भोवऱयाच्या आिाप्रमाणे 
सफरत अितो. या आिाची सफरण्याची सदशा पृथ्वीच्या दचनंसदन सफरण्याच्या सदशचे्या सवरुद्ध अिते. 
आिाच्या या गतीि परािंन (Precession) अिे म्हणतात. िध्या पृथ्वीच्या आिाचे उत्तर टोक धु्रवतारा 
दशशवीत अिले तरी हा आि २५८०० वषात वरील प्रकारच्या गतीने एक प्रदसक्षणा पूणश करीत अितो. याचा 
अथश अिा की पृथ्वीच्या आिाचे उत्तर टोक (आसण दसक्षण टोकही) िदचव अतंसरक्षातील तोच तो सिदू 
दाखवीत नाही. पुन्हा थूिन हा तारा उत्तर धु्रवाची कामसगरी िजासवण्याि इ. ि. २२००० हे िाल उजाडाव े
लागेल. 

 
धु्रवमत्स्य (Ursa Minor) :— िप्तषीप्रमाणेच पण आकाराने लहान अिा हा एक पतंगाच्या 

आकाराचा तारकािंघ आहे. याचा सवस्तार होरा १५ ते १९ व क्रातंी अंश + ७० ते ० अिा आहे. िप्तषीचा 
चौकडा व शपूेट याचं्या िरोिर उलट सदशनेे धु्रवमत्स्याचा चौकडा व शपूेट अिते. म्हणजे चौकडा वरच्या 
अंगाि व शपूेट खाली अशा रीतीने ज्यावळेी िप्तषी आकाशात उजवीकडून वर चढत अिताना सदितात 
त्यावळेी धु्रवमत्स्य शपूेट वर आसण चौकडा खाली अशा रीतीने अढ्याला लोंिकळल्या िारखा सदितो. 
(आकृती क्र. ४३) या पतंगाकृतीच्या शपेटीच्या टोकाशी धु्रवमत्स्यातील िवात ठळक सदिणारा धु्रवतारा 
आहे. त्यामुळे यातील िवश तारे जरी क्षीणतेजाचे अिले तरी हे नक्षत्र ओळखणे िहज शक्य होते. 
धु्रवमत्स्याचा िीटा तारा, म्हणजे कोचाि (Kochab), हा २·२ प्रतीचा तारा आहे. अरिी भाषेत याचा अथश 
“तारा” अिाच आहे. इतर िवश तारे चारीहून कमी प्रतीचे अिल्याने अंधुक सदितात. िप्तषीचे जिे दोन 
आघाडीचे तारे अितात आसण त्यानंा दशशक म्हणतात तिे धु्रवमत्स्याचे जे दोन आघाडीचे तारे अितात 
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त्यानंा “रक्षक” (Guardians) अिे म्हणतात. हे धु्रवाचे शरीररक्षक अिून त्याच्याभोवती जवळून ितत 
सफरत राहून धु्रवाचे रक्षण करतात अशी कल्पना केली आहे. कोलंििाने दयापार जी प्रसिद्ध िफर केली 
त्यािंिधंीच्या सटपणवहीत या “रक्षका”ं ची नोंद केली आहे. त्यावळेच्या इतर दयािारंगानंाही रात्रीची वळे 
कळण्यािाठी या ताऱयाचंा फार उपयोग होत अिे. 

 

 
आकृती क्र. ४३ : धु्रवमत्स्य 

 
धु्रवमत्स्याला लघुऋक्ष (Little Bear) अिेही म्हणतात. याचा आकार एखाद्या लहान 

अस्वलािारखा आहे अशी कल्पना केली आहे. िप्तषी हे मोठ्या अस्वलािारखे सदितात म्हणून त्यानंा 
िृहदृक्ष (Great Bear) म्हणतात. 
 
होरा २१ ते २४ (०), सप्टेंबर–ऑक्टोबर–नोव्हेंबर 

 
वृषपवा (Cepheus) :— हंि व धु्रवतारा याचं्या दरम्यान ताऱयाचंा एक लािंट पंचकोन सदितो. हा 

वृषपवा तारकािंघ. धु्रवताऱयाच्या ज्या िाजूि िप्तषी अितात त्याच्या सवरुद्ध िाजूि हा तारकािंघ 
आढळतो. यातील तारे फारच मंद तेजाचे अिल्याने हा ओळखून काढण्याि कसठण जातो. तथासप या 
नक्षत्राचा डेल्टा या ताऱयामुळे याला ऐसतहासिक महत्तव आले आहे. (आकृती क्र. ३९). हा डेल्टा तारा 
रूपसवकारी जोडतारा आहे. याची प्रत ३·७ आसण ४·६ याचं्या दरम्यान िदलत अिते. तेजस्वीपणातील 
अिला एक चढउतार घडून येण्याि ५ सदवि, ८ ताि, ४७ समसनटे व ३९ िेकंद लागतात. अिा चढउतार 
होण्याचे कारण या ताऱयाची स्पंदनशीलता हे होय. अशा प्रकारच्या ताऱयाचं्या आकारमानात ठरासवक 
कालावधीत चढउतार होत अितो व त्यामुळे त्याच्या तेजस्वीपणात, म्हणजे प्रतीतही, चढउतार होत 
राहातो. अशाप्रकारच्या स्पदंनशील रूपसवकारी जोडताऱयाचंा एक वगेळा वगशच िनसवण्यात आला आहे. 
वृषपव्याच्या “िीसफयि” या नावावरून या वगातील ताऱयािं “सीिाईड तारे” (Cepheids) अिे 
म्हणतात. डेल्टा या ताऱयाला ६·६ प्रतीचा एक जोडीदार आहे. दोघाचेंही पृथ्वीपािून अंतर ५४० प्रकाशवष े
आहे. 

 
अंतसरक्षातील ताऱयाचंी अंतरे सनसित करण्याच्या कामी िीफाईड तारे शास्त्रज्ञानंा िहाय्यक ठरले 

आहेत. 
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सरठ (Lacerta) :— वृषपवा व िृहदश्व याचं्या दरम्यान एका िरळरेषेत अिलेले दोन–तीन मंद 
तेजाचे तारे सदितात. हाच िरठ तारकािंघ होय. हा एक अवाचीन तारकािंघ आहे. 
 

* * * 
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प्रकरि ९ वे 
दणक्षि पणरधु्रव तारे 

 
खगोलीय सवषुववृत्ताच्या दसक्षणेि — ४५ अंश क्रातंीपािून — ९० अंश क्रातंीपयंत — म्हणजेच 

खगोलीय दसक्षणधु्रवापयंत — व्यापलेल्या आकाशाच्या सवभागातील तारे दणक्षि पणरधु्रव तारे या नावाने 
ओळखले जातात. त्याचंी िसवस्तर मासहती या प्रकरणात आपण समळव.ू 

 
पृथ्वीच्या उत्तर गोलाधावर राहाणाऱया लोकाचं्या दृष्टीने हे तारे िहुधा नेहमीच सक्षसतजाखाली 

अितात. त्यामुळे ते त्यानंा सदिू शकत नाहीत. दसक्षण गोलाधावर राहाणाऱया लोकानंा मात्र हे तारे सदिू 
शकतात. 

 
एखादा माणिू भौगोसलक दसक्षण धु्रवावर गेला आसण त्याने तेथील आकाश न्याहाळले तर त्याच्या 

डोक्यावर आकाशात असवचसलत अिा दसक्षण धु्रवसिदू अिेल व त्याच्या पसरिरातील तारे व तारकािंघ 
िव्य (Clockwise) सदशनेे सिदूभोवती सफरताना आढतील. 

 
नरतुरग, नौकातल, णत्ररं्कू, जटाय,ू बक यािंारखे काही ठळक तारकािंघ व णमत्र, णवर्श्ाणमत्र, 

दुवास, अगस्त्य यािंारखे काही ठळक तारे या सवभागात आहेत. या सवभागाचे एक वचसशष्ट्य म्हणजे लघु 
मॅगेलन मेघ व महा मॅगेलन मेघ हे सचत्ताकषशक सनिगश–चमत्कार येथे पहावयाि समळतात. 

 
हे तारे व तारकािंघ मध्यमडंलावर सदिण्याचे मसहने व त्याचं्या होरा या िाितीत उत्तर पसरधु्रव 

ताऱयािंंिधंी जी योजना अनुिरलेली आहे तीच येथेही अनुिरली आहे. अतंणरक्षदर्शनाच्या नकाशावरून 
त्याचंा अभ्याि िुलभतेने करता येईल. 
 
होरा १ व २, नोव्हेंबर–णडसेंबर 

 
अष्टक (Octans) :— खरे पासहले अिता हा तारकािघं होरा १ व २ या पुरताच मयासदत नाही. 

खगोलीय दसक्षण धु्रवाचंी क्रातंी –९० अंश आहे. त्याच्या िभोवतालचा िुमारे –८२ अंशापयंतचा िवश टापू 
या नक्षत्राने व्यापलेला आहे. या सशवाय होरा १८ ते २४ (०) याचं्या दरम्यान याच्या के्षत्राच्या िीमा 
िाधारणपणे -७५ अंश क्रातंीपार ताणल्या गेल्या आहेत. अशा रीतीने –७५ ते –९० या क्रातंीच्या दरम्यान 
या तारकािंघाची व्याप्ती अिल्याने आपल्याला हा िंघ आपल्या टापूमधून सदित नाही. उत्तर गोलाधात 
ज्याप्रमाणे धु्रवतारा िामान्यतैः उत्तर खगोलीय धु्रवसिदूचा सनदेश करणारा व िवांना स्पष्ट सदिणारा आहे 
त्याप्रमाणे दसक्षण गोलाधात दसक्षण खगोलीय धु्रवसिदूचा सनदेश करणारा व िवांना दृश्यमान अिा कोणताच 
तारा नाही. तथासप अष्टकाचा सिग्मा हा ५·५ प्रतीचा, नुित्या डोळ्यानंी िेताि िात अिा सदिणारा तारा 
अिून तो दसक्षण खगोलीय धु्रवसिदूपािून अवघ्या एक अशं अंतरावर आहे. म्हणनू पृथ्वीच्या दचनंसदन गतीि 
अनुिरून हा तारा या धु्रवसिदूभोवती एक छोटेिे वृत्त रेखाटतो. 

 
दसक्षण खगोलीय धु्रवसिदूचे स्थान िाधारणपणे सनसित करण्यािाठी ज्योसतैःशास्त्राच्या व्यािंगी 

लोकानंी एक–दोन आडाखे ििसवले आहेत. सत्रशकूंतील गमॅा व आल्फा हे तारे िाधंणारी िरळ रेषा तशीच 
दसक्षणेकडे िुमारे पाच पट वाढवली म्हणजे तेथे हा धु्रवसिदू समळतो. सकवा महामगेॅलन मेघापािून लघु 
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मगेॅलन मेघापयंत एक काल्पसनक रेषा काढा. तेथून सत्रशकूंच्या सदशनेे वळून या काल्पसनक रेषेइतक्या 
अंतरापयंत गेले की तेथे हा सिदू समळेल. 

 
अथात् हे आडाखे प्रत्यक्ष अनुभवण्यािाठी आपणाि दसक्षण गोलाधातील टापूत कमीत कमी ३५ 

अंश अक्षाशंापयंत जाणे जरूरीचे आहे. म्हणजेच ऑस्रसेलया खंडातील मेलिोनश शहरी सकवा न्यूझीलंड येथे 
सकवा अशाच कोणत्या तरी टापूत गेले पासहजे. 

 
अलगदश (Hydrus) :— या तारकािंघाचा सवस्तार होरा १ ते ३ आसण क्रातंी अंश –६० ते –८० 

अिा िाधारणतैः अिून हे यमुनेच्या दसक्षणेि आहे. उत्तरेकडे आल्फा व दसक्षणेकडे िीटा व गमॅा हे तीन याचे 
िवशिाधारणपणे ठळक तारे आहेत. गमॅा व आल्फा या ताऱयांना जोडणारी रेषा उत्तरेकडे पुढे वाढसवल्याि 
ती यमुना या तारकािंघाच्या अग्रनद या ताऱयामधून जाते. या तारकािंघाच्या िीमेवर डावीकडे पूवेि महा 
मॅगेलन मेघ व उजवीकडे पसिमेि लघु मॅगेलन मेघ आहेत. 
 
होरा ३ व ४, णडसेंबर–जानेवारी 
 

कालयतं्र (Horologium) :— याचा सवस्तार होरा २ ते ४ व क्रातंी अंश –४० ते –७० अिा आहे. 
यमुनेच्या पूवेि व टंकाच्या िाधारणपणे दसक्षणेि हा तारकािंघ आहे. यात सवशषे ठळक अिे तारे नाहीत. 

 
जाल (Reticulum) :— या तारकािंघाचा सवस्तार होरा ३ ते ५ व क्रातंी अंश –५० ते –७० अिा 

आहे. यात फक्त तीन–चार ठळक तारे आहेत. तेही सतिऱया व चौथ्या प्रतीचे. या तारकािंघाच्या एका 
िाजूि, पसिमेि अग्रनद व दुिऱया िाजूि, पूवेि अगस्त्य हे तारे सदितात. हे याचे वचसशष्ट्य. 

 
होरा ५ व ६, जानेवारी–िेबु्रवारी 

 
णित्रिलक (Pictor) :— याचा सवस्तार होरा ५ ते ७ व क्रातंी अंश –४० ते –६० अिा आहे. 

यातील िवश तारे मंद तेजाचे आहेत. या तारकािंघाच्या के्षत्राच्या पूवेि नौकातल तारकािंघातील अगस्त्य 
हा तेजैःपुजं तारा सदितो. त्यामुळे हा तारकािंघ ओळखण्याि मदत होते. 

 
१९२५ िाली याच्या के्षत्रात, याच्या आल्फा ताऱयाजवळ, अगस्त्य आसण महा मगेॅलन मेघ याचं्या 

िरोिर मध्ये, आकाशगंगेपािून जवळ एक नवतारा सदिला. त्याचे तेज वाढत वाढत तो १·७५ प्रतीचा झाला 
आसण नंतर जो सदिेनािा झाला तो कायमचाच! 

 
अणसदंष्ट्र (Dorado) :— सचत्रफलकाच्या दसक्षणेि होरा ४ ते ६ व क्रातंी –५० ते –७० अंश याचं्या 

दरम्यान हा तारकािंघ आढळतो. याचे एक वचसशष्ट्य म्हणजे याची दसक्षण िीमा महा मॅगेलन मेघामधून 
जाते हे होय. आकाशगंगेच्या जवळपािच हा मेघ आहे. प्रसिद्ध िंशोधक खलाशी मॅगेलन याला दसक्षण 
गोलाधाच्या िफरीच्या वळेी या मेघाचा शोध लागला. याची सवस्मयकारक वाता याने उत्तर गोलाधातील 
आपल्या दोस्तानंा िासंगतली. महा मगेॅलन मेघाची अशंात्मक लािंी ७ अंश म्हणजे चंरसििाच्या दृश्यमान 
व्यािाच्या १४ पट आहे. या मेघाच्या पसिमेि कारंडव या नक्षत्रात लघु मॅगेलन मेघ या नावाने पसरसचत 
अिलेला दुिराही मेघ मगेॅलननेच शोधून काढला. या लहान मेघाची अंशात्मक लािंी ४ अंश आहे. हे दोन्ही 
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मेघ म्हणजे सवश्वद्वीपेच होत. लघु मगेॅलन मेघ पृथ्वीपािून िुमारे ८४००० प्रकाशवष ेदूर अिून महा मगेॅलन 
मेघ िुमारे ७५००० प्रकाशवष े दूर आहे. या मेघाचंा आकार असनयसमत आहे. या दृष्टीने देवयानी 
तारकािंघातील वसलतासिका या सवश्वद्वीपापािून हे मेघ वगेळे सदितात. या मेघातं िुमारे ३००० 
रूपसवकारी तारे अिल्याचे सदिून आले आहे. महा मगेॅलन मेघात महा राक्षिी तारे (Super–Giant Stars) 
सवपुल आढळतात. येथे िुमारे ३० गोलाकार तारकागुच्छ िंशोधकानंा ओळखून काढता आले. एस्. 
डोरॅडस या नावाचा एक महा राक्षिी रूपसवकारी तारा या मोठ्या मेघातच आहे. हा तारा िूयाच्या पाच लक्ष 
पट तेजस्वी आहे. याचा व्याि िुमारे १८ कोटी मचल आहे. काही असत नव ेतारे (Super Novae) िोडून 
सदले तर हा तारा िवात जास्त तेजस्वी आहे अिे म्हणता येईल. उत्तर गोलाधाकडील चोखंदळ प्रवािी 
देखील मगेॅलन मेघाचं्या दशशनाने आियशचसकत होऊन जातो. 

 
णत्रकूट (Mensa) :— याचा सवस्तार होरा ३·५ ते ७·५ व क्रातंी अंश –७० ते –८५ अिा आहे. 

याच्या उत्तरेकडील भाग महा मगेॅलन मेघाच्या दसक्षणाधाने व्यासपला आहे. यासशवाय याचे अन्य काही 
वचसशष्ट्य नाही. 

 
होरा ७ व ८, िेबु्रवारी–मािश 
 

प्राचीन काळी नौका (Agro) या नावाचा एक अखंड तारकािंघ िमजला जाई. परंतु याचे के्षत्र 
फारच मोठे अिल्याने असलकडच्या काळात िोयीिाठी या तारकािंघाचे चार भाग केलेले आढळून 
येतील– ते भाग अिे :— १. अणरत्र (Puppis), २. होकायतं्र (Pyxis), ३. नौकार्ीषश (Vela), ४. 
नौकातल (Carina). या चारही भागाचंी मासहती स्वतंत्रपणे घेऊ या. 

 
अणरत्र :— नौकेच्या मागच्या भागाि हे नाव सदले आहे. हा तारकािंघ होरा ६ ते ८ व क्रातंी अंश –

१० ते –५० या दरम्यानच्या के्षत्रात व्यापून रासहला आहे. होरा ८ व क्रातंी –४० अंश याचं्या िंगमसिदूजवळ 
या तारकािंघाचा झीटा हा २·३ प्रतीचा तारा आहे. याच होरेत व क्रातंी –५० अंश या सठकाणी एक सतिऱया 
प्रतीचा रूपसवकारी तारा आहे. या के्षत्रात काही तारकागुच्छही आढळतात. 

 
होकायतं्र :— या तारकािंघाचे के्षत्र िुमारे होरा ८·५ ते ९·५ आसण क्रातंी अंश –२० ते –४० अिे 

पिरले आहे. यात नाव घेण्याजोगा अिा एक ही तेजस्वी तारा नाही. नाही म्हणावयाि होरा ९ वर व क्रातंी 
–३० अंशाच्या जवळ दसक्षणेि एक नव तारा आढळतो. 

 
नौकार्ीषश :— याचा सवस्तार होरा ८ ते ११ व क्रातंी अशं –४० ते –६० अिा आहे. यात गमॅा, 

डेल्टा आसण लँब्डा हे तीन दुिऱया प्रतीचे तारे आहेत. 
 
नौकातल :— नौका या तारकािंघाच्या दसक्षणेकडील भागाि हे नाव सदले आहे. याचा सवस्तार 

होरा ६ ते ११ व क्रातंी अशं –५० ते –७५ अिा आहे. 
 
याचा आल्फा तारा म्हणजेच दसक्षणेकडे या मसहन्यात रात्री ८–९ च्या िुमाराि ठिठशीतपणे 

सदिणारा तारा अगस्त्य (Canopus) होय. िवश तेजस्वी ताऱयाचं्या मासलकेत याचा क्रमाकं दुिरा लागतो. 
हा –०·९ प्रतीचा तारा आहे. पसहला क्रमाकं –१·६ प्रतीच्या व्याधाचा हे आपण मागे पासहले आहे. अगस्त्य 
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आसण व्याध हे दोन्ही तेजैःपुजं तारे होरा ६ व समसनटे ४२·९ आसण होरा ६ व समसनटे २२·८ यावर अिल्यामुळे 
हे एकाच वळेी मध्यमंडल ओलाडंताना सदितात. अगस्त्य हा पृथ्वीपािून िुमारे ६१५ प्रकाशवष ेअतंरावर 
आहे. िूयाच्या ४० पटीने हा जास्त तेजस्वी अिल्यामुळे याला महाराक्षिी तारा हे नाव सदल्याि शोभनू 
सदिेल. अगस्त्यािंिधंीच्या कथा भारतीय, इसजन्प्शयन व िॅसिलोसनयन याचं्या प्राचीन वाङ्मयात 
िापडतात. 

 
नौकातलाचा ईटा हा तारा एक वचसशष्ट्यपूणश रूपसवकारी तारा गणला जातो. १६७७ िाली 

काढण्यात आलेल्या नक्षत्रपटात हा चौथ्या प्रतीचा तारा म्हणनू दाखसवला गेला. १८३७ िाली हा 
अगस्त्याहूनही जास्त तेजस्वी सदिू लागल्याने तेजस्वीपणात तो व्याधाशी स्पधा करू लागला. त्यानंतर 
त्याचे तेज मंदाव ू लागले आसण िघता िघता १८६७ पयंत तो सदिेनािा झाला. िध्या तो दूरदशशकाच्या 
िाहाय्याने ८ व्या प्रतीचा तारा म्हणून सदिू शकतो. 

 
नौकाशीषाचे डेल्टा व कॅप्पा आसण नौकातलाचे एन्प्िलॉन व आयोटा हे चारही तारे समळून एक 

स्वन्स्तक तयार होते. ते सत्रशकूं या प्रसिद्ध स्वन्स्तकाच्या प्रसतकृतीिारखे पण जरािे मोठे सदिते. हेच 
सत्रशकूंचे स्वन्स्तक अिाव े अशी सकत्येकदा खलाशाचंी व इतराचंी फिगत होते. सत्रशकूंचे उत्तर-दसक्षण 
अशा रेषेत अिलेले तारे िरळ रेषेने जोडून ती रेषा दसक्षणेि पाचपट वाढसवल्याि खगोलीय दसक्षण धु्रवसिदू 
समळतो. परंतु वरील फिव्या स्वन्स्तकाच्या िाितीत हे शक्य होत नाही. खलाशी या स्वन्स्तकाच्या नादी 
लागल्याि व त्यावर सविंिल्याि वाट चुकून ते भलत्याच मागाला, भलत्याच सदशनेे जाण्याचा िंभव 
अितो. म्हणून याि िसवे स्वस्स्तक सकवा भ्रामक स्वस्स्तक (False Cross) अिे म्हणतात. 

 
नौका या प्राचीन तारकािंघाचा उल्लखे िहुतेक िवश प्राचीन वाङ मयात केलेला आढळून येतो. मनूने 

ईश्वरी िंकेतानुिार प्रलयकाली िवश प्रासणमात्राि ज्या नौकेतून वाचसवले तीच ही! जेिन व ऑगोनॉटि हे 
चोरीि गेलेल्या िुवणशकेशाच्या शोधाथश याच नौकेतून सनघाले अिा ग्रीक वाङ मयात उल्लेख आढळतो. 

 
र्िरी (Volans) :— याचा सवस्तार होरा ७ ते ९ व क्रातंी अंश –६५ते –७५ अिा आहे. याच्या 

एन्प्िलॉन, डेल्टा, गमॅा व झीटा या ताऱयाचंी पतंगाकृती आसण एन्प्िलॉन ते िीटा अिे शपूेट अशी ही 
आकृती कन्ल्पतात. यातील तारे चौथ्या प्रतीच्या ताऱयाचं्या इतपत मंद तेजाचे आहेत. प्राचीन वाङ मयात या 
शफरीलाही स्थान समळाले आहे. 
 
होरा ९ ते १२, मािश-एणप्रल-मे 

 
वायुभक्ष (Chamaeleon) :— याचा सवस्तार होरा ८ ते १४ व क्रातंी अंश –७५ ते –८५ अिा आहे. 

म्हणजे हा तारकािंघ दसक्षण धु्रवसिदूच्या अगदी जवळ आहे. उत्तर धु्रवाभोवती प्रसदक्षणा घालणाऱया 
िप्तषीत जिे िात तारे आहेत तिेच या नक्षत्रातं िात तारे आहेत. म्हणून कोणी याि दसक्षण िप्तषी अिे 
म्हणतात. मात्र हे तारे िहाव्या प्रतीचे अिल्याने असत मंद सदितात. 

 
णत्ररं्कू अथवा स्वस्स्तक (Crux) :— हस्त व सचत्रा याचं्या दसक्षणेि व दसक्षण सक्षसतजापाशी आपणाि सदिू 
शकणारा हा एक असत िुंदर तारकािंघ आहे. याचे आल्फा, िीटा, गमॅा व डेल्टा अिे चार प्रमुख तारे 
आहेत. दसक्षणेकडील आल्फा व उत्तरेकडील गमॅा यानंा िाधंणारी काल्पसनक रेषा आसण पूवेकडील िीटा व 
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पसिमेकडील डेल्टा यानंा िाधंणारी काल्पसनक रेषा याचं्या छेदनामुळे या नक्षत्राि स्वन्स्तकाचा आकार 
लाभला आहे. (आकृती क्र. ४४) कोणी याला दसक्षण स्वन्स्तक अिेही म्हणतात. आल्फा तारा िुमारे 
पसहल्या प्रतीचा अिून तो मगृातील काके्षयाइतका तेजस्वी सदितो. आल्फा हे एक तारकासत्रतय आहे. िीटा 
व गमॅा हे िुमारे १·५ प्रतीचे आहेत. आसण डेल्टा मात्र िुमारे सतिऱया प्रतीचा, मंद तेजाचा तारा आहे. हा 
तारकािंघ असधक उठून सदितो याचे एक कारण हे की हे चारही तारे जवळ जवळ अिल्याने त्यात 
आटोरशीरपणा आला आहे. सशवाय याला आकाशगंगेची पाश्वशभमूी लाभल्यामुळे याच्या िौंदयात भर पडली 
आहे. उत्तर गोलाधात प्रवाि करणाऱया खलाशानंा ज्याप्रमाणे धु्रवतारा सदशा दाखसवण्याि मागशदशशक ठरतो 
त्याप्रमाणे दसक्षण गोलाधातील खलाशानंा सत्रशकूं मागशदशशक ठरतो. या तारकािघंाचा फोटो मात्र नीट 
सनघत नाही. कारण गमॅा व डेल्टा हे तारे सपवळिर रंगाचे आहेत. सशवाय त्याचें तेजही कमी आहे. या दोन्ही 
उसणवामुंळे याचं्या प्रसतमा फोटोच्या सनगेसटव्हवर स्पष्ट उमटत नाहीत. केवळ आल्फा व िीटा याचें फोटो 
चागंले सनघाले तरी तेवढ्याने काम भागत नाही आसण याचे स्वन्स्तकाशी अिेलेले िादृश्य नष्ट होते. 

 
आकृती क्र. ४४ : सत्रशकूं 

 
आल्फा हा या नक्षत्राचा योगतारा होय. यालाच णत्ररं्कू म्हणतात. वरचे तीन तारे हे त्याचे शकूं. 

सत्रशकूंची कथा प्रसिद्ध आहे. 
 
सत्रशकूं हा अयोध्येचा िूयशवशंी राजा व हसरिरंाचा िाप. हा िुसद्धमान, िद्वतशनी व न्यायी होता. याचे 

आपल्या देहावर आत्यसंतक पे्रम होते. आपण अिा एक यज्ञ करावा की ज्याच्यायोगे आपण िदेह स्वगशलोकी 
जाऊ अशी त्याला इच्छा झाली. म्हणून त्याने आपले कुलगुरु वसिष्ठ यानंा पौरोसहत्य करण्याची सवनंती 
केली. परंतु त्यानंी ती मानली नाही.नंतर त्याने तीच सवनंती वसिष्ठाचं्या शभंर पुत्रानंा केली. त्यानंी ही 
“खुळचट कल्पना” म्हणून त्या सवनंतीची िोळवण केली व स्पष्ट नकार सदला. सत्रशकूंने रागाच्या भरात 
त्यानंा भीरु व षंढ म्हटले. या अपमानाने सचडून जाऊन त्यानंी त्याला “तंू चाडंाळ होशील!” अिा शाप 
सदला. अशा दुदशशते अिताना सवश्वासमत्राने सत्रशकूंचे पौरोसहत्य करण्याचे काम स्वीकारले. कारण पूवी 
एकदा दुष्ट्काळ पडला अिताना सत्रशकूं राजाने सवश्वासमत्राच्या कुटंुिीयानंा मदत केली होती. त्या 
उपकाराची फेड म्हणून सवश्वासमत्राने यज्ञाला िुरुवात केली. स्वगातील िवश देवानंा यज्ञाि उपन्स्थत 
रहाण्याचे त्याने आवाहन केले. परंतु देवानंी नकार सदला म्हणून कोपासवष्ट झालेल्या सवश्वासमत्राने आपल्या 
अिामान्य िामथ्याने सत्रशकूंि िदेह उचलून स्वगाकडे नेण्याि िुरुवात केली. तो वर वर जाऊ लागला. 
शवेटी त्याचे डोके जेव्हा अतंसरक्षाच्या घुमटाि जाऊन सभडले तेव्हा इंरासद देवानंी त्याला खाली ढकलून 
सदले. डोके खाली व पाय वर अशा न्स्थतीत तो वगेाने मत्यशलोकाकडे येऊ लागला. तेव्हा िलशाली 
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सवश्वासमत्र आपल्या जागेवरूनच ओरडला, “थािं! सत्रशकूं, खाली येऊ नकोि!” दुदैवी सत्रशकूं राजा डोके 
खाली व पाय वर अशा न्स्थतीत अंतसरक्षात होता तेथेच लोंिकळत रासहला. सत्रशकूं–तारकािंघाच्या रूपाने 
आजही तो दसक्षण सक्षसतजापाशी पाहावयाि समळतो. 

 
या तारकािंघातील चार प्रमुख तारे व अिंख्य लहान लहान इतर तारे हे िवश िूयशमालेपािून 

िमान अंतरावर आहेत. हे िवश तारे िमातंर मागश रेखाटीत दर िेकंदाि १५ मचल या िरािरी वगेाने 
पृथ्वीपािून दूर दूर चालले आहेत. या िवश ताऱयाचें भौसतक गुणधमशही िारखेच आहेत. 

 
अिंख्य लहान मोठ्या तारकानंी भरगच्च भरलेली धवलवणी आकाशगंगा या तारकािंघाजवळून 

जाते तेव्हा सतला येथे दोन शाखा फुटल्या आहेत. यामुळे या शाखाचं्या दरम्यानचा भाग तारकासवहीन 
अिल्याने जास्त उठून सदितो व आपले लक्ष आकषूशन घेतो. ही एक काळ्या रंगाची असिका अिावी. 
आकाशात सकत्येक सठकाणी अशा अनेक कृष्ट्णासिका अिल्याचे आढळून आले आहे. पािात्य लेखक या 
असिकेचा उल्लखे “कोळर्ािे पोते” (Coal Sack) अिा करतात. 

 
मणक्षका (Musca) :— याचा सवस्तार होरा ११ ते १४ व क्रातंी अंश –६५ ते –७५ अिा आहे. 

सत्रशकूंच्या दसक्षणेि हा तारकािंघ आढळतो. यातील िवश तारे सदिावयाि लहान आहेत. मसक्षकेिारख्या 
क्षुर प्राण्याि िुद्धा नक्षत्रमासलकेत जागा समळावी हे पाहून मौज वाटते. 
 
होरा १३ व १४, मे–जून 

 
नरतुरग (Centaurus) :— सत्रशकूं व मगेॅलन मेघ या दोन मनोवधेक गोष्टी पासहल्यानंतर दसक्षण 

गोलाधात आणखी एका गोष्टीमुळे आपले मन आकृष्ट झाल्यासशवाय राहाणार नाही. ती म्हणजे नरतुरग 
तारकािंघातील समत्र व समत्रक ही ताऱयाचंी जोडी होय. यातील ताऱयाचंी पखरण अशी झालेली आहे की 
त्यावरून अधा नर व अधा तुरग अिा याचा आकार अिल्याची कल्पना व्हावी. या नक्षत्राने फार मोठे के्षत्र 
व्यासपले आहे. याचा सवस्तार िाधारणत : होरा ११ ते १५ व क्रातंी अंश –३० ते –६० अिा आहे. याच्या 
दसक्षणेि मसक्षका, सत्रशकूं, ककाटक हे तारकािंघ व उत्तरेि तुला राशी आसण वािुकी नक्षत्र आहे. पूवेि व 
पसिमेि अनुक्रमे वृक, नौकाशीषश व नौकातल हे नौकेचे भाग अिे आहेत. ग्रीक पुराणात या नक्षत्राचा उल्लेख 
आढळतो. याि दसक्षणक्षश अिेही म्हणतात. 
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आकृती क्र. ४५ : नरतुरग, समत्र व समत्रक 

 
णमत्र हा नरतुरगाचा आल्फा तारा होय. (आकृती क्र. ४५) हा ०·०६ प्रतीचा तारा आहे. िवश तेजस्वी 

ताऱयात याचा क्रम सतिरा लागतो. हा एक जोडतारा अिून िूयशमालेला िवात जवळचा आहे. 
िूयशमालेपािून याचे अंतर िुमारे ४·३ प्रकाशवष ेआहे. या जोडताऱयाच्या घटक–ताऱयानंा एकमेकाभोवती 
एक प्रदसक्षणा पूणश करण्याि िुमारे ८० वष े लागतात. समत्र या जोडताऱयाच्या अगदी जवळच िुमारे २ 
अंशाच्या अतंरावर प्रॉस्ग्झमा सेंटॉरी या नावाचा याचा एक िहकारी तारा आहे. हा १०·५ प्रतीचा तारा 
अिल्याने केवळ दूरदशशकातून पासहल्यािच सदिू शकतो. प्रॉन्ग्झमा हा शब्द िमीपत्विूचक आहे. हा 
समत्राला गुरुत्वाकषशणाच्या सनयमाने िाधंला गेला आहे. याचा पयशयकाल िुमारे ३ लाख वष े आहे अिे 
म्हणतात. खलाशानंा समत्र हा तारा रायगेल कें टॉरस (Rigel Kentaurus) या नावाने असधक पसरसचत आहे. 

 
समत्राच्या शजेारी नरतुरगाचा िीटा हा ०·८६ प्रतीचा तारा आहे. याला णमत्रक अिे म्हणतात. हा 

िुमारे ४२५ प्रकाशवष ेअंतरावर आहे. यावरून जरी समत्र व समत्रक एकमेकाचं्या अगदी जवळ सदित अिले 
तरी याचं्यामधील वास्तसवक अंतर प्रचंड आहे हे स्पष्ट होईल. या दोन ताऱयानंा िाधंणारी िरळरेषा 
सत्रशकूंच्या स्वन्स्तकाकृतीतील उत्तरेकडील गमॅा या ताऱयाकडे जाते. म्हणून यानंा “णत्ररं्कूिे दर्शक” 
(Guardians of the Cross) अिे म्हणतात. समत्र व समत्रक याचं्या मध्यभागी Rया अक्षरानंी दाखसवलेला 
एक रूपसवकारी मंद तेजाचा तारा आढळतो. समत्राच्या वायव्येि िुमारे १८ अंश अंतरावर नरतुरगाचा 
ओमेगा हा एक सतिऱया प्रतीचा तारा आहे. याच्या शजेारीच एक गोल तारकागुच्छ आहे. हा िाध्या जोड 
दुर्बिणीने िुद्धा मनोहारी सदितो. या गुच्छात िुमारे ५०००० तारे आहेत. त्यापंचकी १०० तारे तरी रूपसवकारी 
अिावते. 

 
वृक (Lupus) :— ककाटक व तुला रासश याचं्या दरम्यान हा तारकािंघ आहे. याचा सवस्तार होरा 

१४ ते १६ व क्रातंी अंश –३० ते –५५ अिा आहे. यातील िहुतेक िवश तारे सतिऱया सकवा चौथ्या प्रतीचे 
आहेत. एक वचसशष्ट्य म्हणजे १५ होरा, २० समसनटे हे होरावृत्त तुला रासश व वृक यानंा िाधंत अिता वाटेत 
ककाटक, दसक्षण सत्रकोण आसण कपोत या तारकािंघातून जाते. 
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ककाटक (Circinus) :— वृकाच्या दसक्षणेि समत्रापािून जवळच हा तारकािघं आहे. यात 
सतिऱया प्रतीच्या ताऱयाहून जास्त तेजस्वी अिा एकही तारा नाही. 

 
होरा १५ व १६, जून–जुलै 

 
रेखाटिी (Norma) :— वृक व ककाटक या नक्षत्राचं्या पूवेि हा तारकािंघ िापडतो. यात 

िहुतेक िवश तारे क्षीण तेजाचे आहेत. याच्या दसक्षणिीमेवर, –६० अंशाच्या क्रासंतवृत्तावर एन्. जी. िी 
६०२५ हा एक तारकागुच्छ िापडतो. 

 
दणक्षि णत्रकोि (Triangulum) :— याचा सवस्तार होरा १५ ते १७ व क्रातंी अंश –६० ते –७० अिा 

आहे. समत्र या ताऱयाच्या डावीकडे िाधारण आग्नेयेि या तारकािंघाच्या आल्फा, िीटा व गमॅा या ताऱयाचंा 
एक सत्रकोण आढळतो. यापंचकी आल्फा हा तारा १·९ प्रतीचा व असधक तेजस्वी आहे. 

 
कपोत (Apus) :— दसक्षण सत्रकोणाच्या दसक्षणेि होरा १४ ते १८ आसण क्रातंी अंश –७० ते –८३ 

याचं्या दरम्यान हा तारकािघं आढळतो. यातील िवश तारे मंद तेजाचे आहेत. 
 
होरा १७ व १८, जुलै–ऑगस्ट 

 
पीठ (Ara) :— उत्तरेि वृसिक राशी व दसक्षणेि कपोत नक्षत्र याचं्या दरम्यान हा तारकािघं 

आढळतो. यातील तारे मंद तेजाचे आहेत. 
 
होरा १९ व २०, ऑगस्ट–सप्टेंबर 

 
दूरदर्ी (Telescopium) :— या तारकािंघाचा सवस्तार होरा १८ ते २० व क्रातंी अशं –४५ ते –

६० अिा आहे. यातील िवश तारे मंद तेजाचे आहेत. 
 
णर्खाबल (Pavo) :— या तारकािंघातील आल्फा तारा दूरदशीच्या दसक्षण-िीमेवर आहे. 

उत्तरेकडील आल्फा, पूवेकडील गमॅा व पसिमेकडील डेल्टा अशी एक सत्रकोणाकृती िनत अिून गमॅा व 
डेल्टा यानंा िाधंणारी िरळरेषा याचं्या दरम्यान अिणाऱया िीटामधून जाते. तिेच या सत्रकोणाला जोडून 
उजवीकडे पसिमेि या तारकािंघाच्या आल्फा, डेल्टा, एन्प्िलॉन, झीटा, ईटा, पाय, क्िाय आसण लँब्डा 
या ताऱयानंा िाधूंन तयार होणारी एक अिम अष्टकोनाकृती आहे. आल्फा हा तारा २·१ प्रतीचा अिून तो 
एक तेजस्वी जोडतारा आहे. या अष्टकोनाच्या मध्यभागी कप्पा हा एक रूपसवकारी तारा अिून ९ सदविाचं्या 
अवधीत तो चौथ्या प्रतीपािून पाचव्या प्रतीपयंत िदलत जाऊन पनु्हा परत तो चौथ्या प्रतीचा होतो. 
 
होरा २१ व २२, सप्टेंबर–ऑक्टोबर 

 
यम (Indus) :— सशखािल व दूरदशी याचं्या पूवेि हा तारकािंघ आहे. उत्तरेि याचा आल्फा, 

दसक्षणेि िीटा व याचं्या मध्ये ईटा अशा रीतीने हे तारे िरळरेषेत आहेत. यातील िवश तारे अंधुक आहेत. 
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बक (Grus) :— या तारकािंघाच्या एका िाजूि पूवेकडे जटायू व दुिऱया िाजूि पसिमेकडे यम 
हे तारकािंघ आहेत. याचे आल्फा व िीटा तारे दुिऱया प्रतीचे आहेत. िाकीचे िवश तारे अंधुक आहेत. 
 
होरा २३ व २४ (०), ऑक्टोबर–नोव्हेंबर 

 
जटाय ू(Phoenix) :— या तारकािंघाचा सवस्तार होरा २३ ते २ व क्रातंी अंश –४० ते –६० अिा 

आहे. याचे आल्फा व िीटा हे तारे अनुक्रमे दुिऱया व सतिऱया प्रतीचे आहेत. िाकीचे िवश सतिऱया व चौथ्या 
प्रतीचे तारे आहेत. या तारकािंघाच्या पूवेि ठळकपणे सदिणाऱया अग्रनद या यमुना तारकािंघातील 
तेजस्वी ताऱयावरून या तारकािंघाचे स्थान हेरता येते. 
 

 
(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. २ : सत्रकोण या तारकािंघातील तेजोमेघ, मे ३३ (एन्. जी. िी. ५९८). 
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(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. ३ : वृषभराशीतील ककासिका या नावाने ओळखला जाणारा तेजोमेघ, मे १ (एन्. जी. िी. 
१९५२). 

 

 
(ताराभौसतकीय वधेशाळा, कोडईकनाल याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. ४ : मृगातील महान तेजोमेघ, मे ४२ (एन्. जी. िी. १९७६). 
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(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. ५ : मृगातील कृष्ट्णासिका तथा अश्वमुख असिका 
 

 
(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. ६ : शामंशिलमधील आवताकार तेजोमेघ, मे ५१ (एन्. जी. िी. ५१९४) 
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(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. ७ : शामशिलमधील “समटलेला तारकागुच्छ,” मे ३ (एन्. जी. िी. ५२७२) 

 

 
(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. ८ : वीणेतील अंगठीच्या आकाराचा तेजोमेघ, मे ५७ (एन्. जी. िी. ६७२०) 
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(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. ९ : देवयानीतील तेजोमेघ, मे ३१ (एन्. जी. िी. २२४) 

 

 
(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १० : धनुराशीच्या आिमंतातील आकाशगंगेचा भाग. (१० इंच कें रातंराचे टेिार सभग 
वापरून घेतलेले छायासचत्र). 

 



अनुक्रमणिका  

 
(ताराभौसतकीय वधेशाळा, कोडईकनाल याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. ११ : िूयाचे श्वेतप्रकाशात घेतलेले छायासचत्र. िूयशसििावरील प्रचंड डाग पाहा. 

 

 
(ताराभौसतकीय वधेशाळा, कोडईकनाल याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १२ : िौर प्रभासकरीट. सद. २२ जाने. १८९८ िालच्या िूयशग्रहणाच्या वळेी घेतलेले 
छायासचत्र. 
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(तारा भौसतकीय वधेशाळा, कोडईकनाल याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १३ : कॅलशम के या जंिुप्रकाशात घेतलेले िूयाचे छायासचत्र. वरील उजव्या िाजूि प्रचंड 
तेजैःश्रृंगे सदित आहेत. 

 

 
(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १४ : सनळ्या प्रकाशात घेतलेले शुक्राचे छायासचत्र. दुर्बिणीतून शुक्राकडे पसहल्याि पुष्ट्कळदा 
त्याची अशी कोर सदिते. 

 



अनुक्रमणिका  

 
(ताराभौसतकीय वधेशाळा, कोडईकनाल याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १५ : चंराचा पषृ्ठभाग अिा खडकाळ आहे. 

 

 
(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १६ : सनळ्या व तािंड्या प्रकाशात घेतलेली मंगळाची सभन्न छायासचते्र. 

 

 
(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १७ : सनळ्या प्रकाशात घेतलेले गुरूचे छायासचत्र. त्यावरील सवषुवृत्ताशी िमातंर अिे पटे्ट 
पहा. सवषुववृत्ताच्या वरच्या िाजूि डावीकडे सदितो तो प्रसिद्ध दीघशवतुशळाकार तािंडा डाग, गसॅनमीड 
नावाचा त्याचा एक उपग्रह वरच्या िाजूि उजवीकडे जवळच सदित अिून त्याची वतुशळाकार छाया गुरूवर 
पडली आहे. 



अनुक्रमणिका  

 
(हेल वधेशाळा, अमेसरका याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १८ : शनी 
 

 
(ताराभौसतकीय वधेशाळा, कोडईकनाल याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. १९ : हॅलेचा धूमकेतु सद. १३ मे. १९१० रोजी घेतलेले छायासचत्र. 
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(सनझासमया वधेशाळा, हचरािाद याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. २० : सनझासमया वधेशाळा, हचरािाद येथील ४८ इंची परावती दुर्बिण. 

 

 
(ताराभौसतकीय वधेशाळा, कोडईकनाल याचं्या िौजन्याने) 

छायाणित्र क्र. २१ : ताराभौसतकीय वधेशाळा, कोडईकनाल येथील िवंह दुर्बिण. 

 
कारंडव (Tucana) :— या तारकािंघातील उत्तरेकडील आल्फा व गमॅा आसण दसक्षणेकडील 

झीटा व िीटा हे तारे जोडून इंग्रजी झेड या अक्षराप्रमाणे आकार झाला आहे. याच्या दसक्षणेकडील टापूत 
एन्. जी. िी. १०४ हा तारकागुच्छ व लघु मगेॅलन मेघ आहेत. 
 

* * * 
  



अनुक्रमणिका  

प्रकरि १० वे 
दीर्फघका, अणभ्रका आणि तारकागुच्छ 

 
आपली दीर्फघका, आकार्गंगा :— 

 
सनरि अंधाऱया पूवशरात्री अगर पहाटे आकाशाकडे नजर टाकल्याि तेथील सवस्तीणश प्रागंणात एक 

पाढुंरका पट्टा सक्षसतजाच्या एका कडेपािून सनघनू आपल्या डोक्यावरून जाऊन सक्षसतजाच्या दुिऱया 
कडेपयंत पोचलेला आपल्या दृष्टीि पडतो. कल्पनासवलािाच्या ओघात याचे वणशन करताना कोणी 
“एखाद्या िुरमुनीचा भस्माचा पट्टा”, कोणी “सनशाराणीच्या कमरेतील सदव्य मेखला,” तर कोणी 
“िाडंलेल्या दुधाचा ओघळ” अशािारखी अलंकासरक भाषा वापरतात. हीच आपली आकाशगंगा होय. 
िुरनगरी तारकापुरीतील हे एक अत्यंत मनोहारी, पे्रक्षणीय सठकाण होय. 

 
आकाशगंगा उत्तरेकडील शर्बमष्ठा व ययाती या तारकािघंातून दसक्षणेकडे येत येत क्रमाने िारथी, 

समथुन िृहल्लुब्धक या तारकािंघानंा समळते. या सठकाणी ती थोडी अंधुक सदिते. येथून ती थेट दसक्षणेि 
नौकेचा आश्रय घेऊन सत्रशकूंला गाठते. तेथून नरतुरग व पीठपयंत धडक मारून ती परत उत्तरेकडे वळते. 
तेथून ती िरळ वृसिक व धनू राशींना भेटून भजुगधारी व गरुडानंा गाठते व हंि–वृषपवा याचं्यावरून परत 
शर्बमषे्ठि पोचते. (आकृती क्र.४६). 

 

 
आकृती क्र. ४६ : आकाशगंगेचा मागश 



अनुक्रमणिका  

आकाशगंगेच्या या पट्ट्याचे नीट सनरीक्षण केल्याि या पट्ट्याला काही सठकाणी फाटे फुटलेले व 
काही सठकाणी मध्येच मोठमोठी सखडारे पडलेली आपल्याला सदिून येतात. 

 
दुर्बिणीतून आकाशगंगेकडे पासहल्याि तो एक लक्षावधी ताऱयाचंा िमुदाय अिल्याचे प्रत्ययाि येते. 

ती एक अगसणत ताऱयाचंी विाहतच आहे म्हणा ना. आपली िूयशमाला ही या विाहतीतच आहे. म्हणून 
सहला “आपली दीर्बघका” म्हणावयाचे. सहच्याकडे वरून पासहले अिता सहचे स्वरूप घड्याळातील कमानी 
प्रमाणे अगर चकली प्रमाणे वटेोळ्यािारखे सदिते. (आकृती क्र. ४७) 

 

 
आकृती क्र. ४७ : आकाशगंगा (वरून पासहल्याि) 

 
म्हणून सकत्येकदा सहचे वणशन प्रचंड वसलतासिका अिे केले जाते. िाजूने पासहल्याि सहचा आकार िसहगोल 
सभगािारखा सकवा फुगलेल्या पुरीिारखा आहे. (आकृती क्र. ४८) 

 

 
आकृती क्र. ४८ : आकाशगंगा (िाजूने पासहल्याि) 
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सहचा व्याि िुमारे एक लक्ष प्रकाशवष ेअिून मध्याजवळ सहची जाडी पधंरा हजार प्रकाशवष ेआहे. िूयशमाला 
ही या सभगाकृतीच्या मध्यातून जाणाऱया वचषुसवक पातळीच्या जवळच आसण मध्यापािून िुमारे तीि हजार 
प्रकाशवष ेअंतरावर आहे. दसक्षणेि धनुराशीच्या िाजूला सतचा मध्य आहे. या सठकाणी ताऱयाचंी सवशषे गदी 
अिते. म्हणनू ती येथे फार तेजस्वी सदिते. (छायासचत्र क्र. १०) 

 
आकाशगंगेत काही भागात मोठे काळे डाग सदितात. ती आकाशगंगेला पडलेली सखडारे अिावीत 

आसण त्यातून आकाशगंगेिाहेरील जग पाहाता येऊ शकेल अशी अनेकाचंी िमजूत होती. पण ती चुकीची 
अिल्याचे सदिून आले आहे. वस्तुन्स्थती अशी आहे की आकाशात तेजोमेघािारखे प्रचंड वायुमेघ पुष्ट्कळ 
आहेत. यानंा स्वतैःचे तेज निते. म्हणनू जेव्हा हे वायुमेघ आकाशगंगेच्या व आमच्या मध्ये येतात आसण 
जेव्हा त्याचंी घनता खूप अिते तेव्हा त्यामागील आकाशगंगेचा काही भाग सदिेनािा होतो. त्यामुळे तेथे 
सखडारे अिल्याि भाि होतो. 

 
आकाशगंगा ही आपल्या वचषुसवक पातळीि काटकोन करून मध्यातून जाणाऱया उभ्या आिाभोवती 

अगदी िंथपणाने गोल सफरत आहे. सशवाय सतच्यातील कोयवधी ताऱयानंा स्वतैःची गती आहे. अथात 
ताऱयाचं्या वचयन्क्त्तक गतीवर आकाशगंगेच्या या गतीचा स्वाभासवक पसरणाम होतो. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर 
िवश प्रकारच्या हालचाली चालू अिताना पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती सफरत अिते. अशापचकीच हा प्रकार 
म्हणता येईल. तथासप पृथ्वीची गती व आकाशगंगेची गती या दोन्हामध्ये फार मोठा फरक आहे. पृथ्वीमधील 
िवश घटकरव्ये एकमेकानंा सचकटून आहेत. आकाशगंगा सफरत अिता सतच्यातील घटकतारे, वायुकण, 
अणू हे िारे िुटे िुटे आहेत. त्यामुळे सतच्या मध्याजवळील तारे असधक वगेाने आसण दूरचे तारे 
त्याचप्रमाणात कमी वगेाने मध्याभोवती सफरत अितात. िूयश हा अशा प्रकारे िेकंदाि १६० मचल वगेाने 
सफरत आहे. िूयश व मध्य याचं्या दरम्यानचे तारे वगेामध्ये िूयाला मागे टाकतात तर िूयश व आकाशगंगेची 
कड या दरम्यानचे तारे िूयाला हार जातात व त्यामुळे ते कधी कधी वक्री झाल्यािारखे सदितात. िूयाि 
आकाशगंगेच्या मध्याभोवती एक प्रदसक्षणा करण्याि िुमारे २२ कोटी ४० लक्ष वष ेलागतात अिे म्हणतात. 
 
काही इतर दीर्फघका 
 

आकाशगंगा ही काही असखल सवश्वात आढळून येणारी एकच दीर्बघका नाही. सहच्या िाहेर 
अशाप्रकारच्या कोयवधी दीर्बघका इतस्ततैः पिरलेल्या आहेत. प्रत्येक दीर्बघका म्हणजे स्वतंत्र सवश्वच 
आहे. महािागरात ज्याप्रमाणे सवसवध द्वीपे पिरलेली अितात त्याप्रमाणे या अनंत अंतराळात अनेक 
दीर्बघका पिरलेल्या आहेत म्हणून दीर्बघकानंा “णवर्श्द्वीपे” (Island Universes) अिे म्हटले जाते. काही 
दीर्बघका आमच्यापािून जवळ आहेत तर काही दूर आहेत. आमच्या िूयशमालेिारख्या िूयशमाला यापंचकी 
सकत्येकात अितील. 

 
आकाशगंगेि अगदी जवळची दीर्बघका म्हणजे महा मगेॅलन मेघ होय. सतचे आमच्यापािून अंतर 

िुमारे ७५००० प्रकाशवष ेआहे. हा मेघ दसक्षण खगोलाधात असिदंष्ट्र तारकािंघात आहे. 
 
आमच्यापािून िुमारे ८४००० प्रकाशवष ेअंतरावर लघु मगेॅलन मेघ या नावाची एक दीर्बघका महा 

मगेॅलन मेघाच्या शजेारी कारंडव या तारकािंघात आढळते. 
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देवयानी तारकािंघात म्यू या ताऱयाच्या उत्तरेि व न्यू या ताऱयाच्या सकसचत पसिमेि + ४० अंश या 
क्रासंतवृत्ताच्या जवळच एक दीर्बघका पाहावयाि समळते. ही िूयशमालेला अगदी जवळची अिून अत्यंत 
आल्हादकारक आहे. सहला मेसियर ३१ सकवा एन. जी. िी. २२४ अिे म्हणतात. सहचे आकाशगंगेशी फार 
िाम्य आहे. ही एक वसलतासिका आहे. सदिावयाि ही दीघशवतुशळाकार सदिते. मुख्य दीर्बघकेच्या जवळच 
दोन उपदीर्बघका सदितात. या देखील स्वतंत्र सवश्वेच आहेत. गेल्या ३०-३५ वषात, या दीर्बघकेत शभंराहून 
जास्त नवताऱयाचंा शोध लागला आहे. 
 
अणभ्रका ककवा तेजोमेघ :— 

 
वर वणशन केलेल्या आकाशगंगा व इतर ठळक दीर्बघकावं्यसतसरक्त अंतराळात अनेक असिका अगर 

तेजोमेघही आढळतात. नुित्या डोळ्यानंी जी अधुंक तारका सदिते तीच िाध्या दुर्बिणीने पासहल्याि 
एखाद्या छोया शुि मेघाप्रमाणे सदिते. आसण एखाद्या प्रभावी दुर्बिणीने पासहल्याि तेथे अिंख्य तारकाचंा 
िमुदाय सदितो. यािच असिका सकवा तेजोमेघ म्हणतात आकाशगंगेत अशा अिखं्य असिकाचंा िमावशे 
आहे. असिका गोल, दीघशवृत्तीय, वसलत अशा अनेक आकाराचं्या अिू शकतात. 

 
असिकामंध्ये दोन मुख्य प्रकार कन्ल्पता येतात. १ दीर्बघकेय, २ दीर्बघकातीत. दीर्बघकेय असिकेत १. 

सवकीणश आसण २. ग्रहानुकारी अिे दोन पोटभाग पडतात. 
 
दीर्बघकेय असिका आकाशगंगेत सवपलु िापडतात. त्यापचकी सवकीणश असिका प्रचंड व आकाराने 

असनयसमत अितात. त्यातील अिंख्य तारकाचंा प्रकाश तेथील रव्यावर परावर्बतत पावनू सवकीणश 
झाल्यामुळे त्या तेजस्वी सदितात. कृसत्तकेतील मे. ४५ आसण मृगातील मे. ४२ ही या प्रकारची उदाहरणे 
आहेत. आणखी सकत्येक असिकानंा जवळपाि प्रकाश–प्रभव निल्यामुळे त्या जेव्हा अिंख्य 
तारकािमुदायाचं्या आड येतात तेव्हा त्या काळ्या सदितात. म्हणून त्यानंा कृष्ट्णासिका म्हणतात. मृगातील 
अश्वमुख असिका हे एक कृष्ट्णासिकेचे पे्रक्षणीय उदाहरण आहे. 

 
आकाशगंगेत अनेक सठकाणी फाटे फुटलेले अिल्यामुळे अशा दोन फायाचं्या दरम्यान काळे पटे्ट 

सदितात. सशवाय काही सठकाणी “काळी कखडारे” सदितात. पािात्य गं्रथातून याचंा उल्लेख “कोळशाचे 
पोते” अिा केला जातो. अशी सखडारे पुढील पाच सठकाणी सदितात. १ हंि या ताऱयाच्या आग्नेयेि, २. 
ज्येष्ठा या ताऱयाच्या उत्तरेि आसण मे. ८० या तारकागुच्छाच्या पूवेि, ३. वृषपव्यांतील डेल्टाच्या जवळपाि, 
४. सत्रशकूं तारका िंघाच्या जवळ आसण ५ सत्रशकूं या ताऱयाच्या पूवेि असनयसमत आकाराचा. 

 
ग्रहानुकारी असिका याचंा थाट मध्यभागी एक तारा व त्याभोवती असिकेय रव्य अिा अितो. अशा 

प्रकारच्या िुमारे िव्वाश ेअसिका आढळून येतात. वीणेतील मे ५७ ही एक उत्कृष्ट ग्रहानुकारी असिका होय. 
वीणेतील िीटा व गमॅा या ताऱयाचं्या दरम्यान ही आहे. 

 
दीर्बघकातीत असिकातं मे. ३१ व मे. १०१ या िारख्या सनयसमत असिका, आसण मेगलॅन 

मेघािारख्या असनयसमत असिका याचंा िमावशे होतो. 
 
 



अनुक्रमणिका  

तारकागुच्छ :— 

 
काही लक्षावधी तारे एखाद्या पुष्ट्पगुच्छाप्रमाणे िाधंीव व एकत्र अिलेले सदितात. लक्षावधी 

िसवताचें हे एक िंमेलन अिल्यामुळे हे नयनमनोहर दृश्य सदिते. 
 
तारकागुच्छ दोन प्रकारचे अितात. १. सवस्कटलेले गुच्छ व २. समटलेले गुच्छ. सवस्कटलेल्या 

गुच्छातील तारे इतस्ततैः पिरलेले सदितात. िाध्या दुर्बिणीने िुद्धा हे सदिू शकतात. कृसत्तका, 
रोसहणीशकट व िप्तषी हे गुच्छ उदाहरणादाखल घेता येतील. 

 
सवस्कटलेले गुच्छ हे आकाशगंगेत सवपलु आढळतात. वृसिक व धनू या राशींच्यामधून जाणाऱया 

आकाशगंगेच्या सदशनेे दृष्टी टाकल्याि सवस्कटलेले गुच्छ िरेच सदितात. कृसत्तका, रोसहणी, अरंुधतीकेश 
आसण ककश  यामंधील गुच्छ िूयशमालेला अगदी जवळ आहेत. या गुच्छाचे वचसशष्ट्य अिे की यातील तारे 
िंघसटतरीत्या गसतमान अितात. 

 
समटलेले गुच्छ म्हणून ओळखल्या जाणाऱया गुच्छातील तारे एकसत्रत अिून आकार िाधारणपणे 

गोल अितो. हे िंख्येने कमी सदितात नरतुरगातील ओमेगा, शौरीतील मे. १३, ही या प्रकारच्या गुच्छाची 
उदाहरणे होत. 
 
मेणसयर व एन. जी. सी. :— 

 
आमच्या “अंतसरक्षदशशन” या नकाशात काही दीर्बघका, असिका व तारकागुच्छ दाखसवताना काही 

अंक व त्यामागे “मे.” सकवा “एन. जी. िी” ही अक्षरे आढळतील. चालशि मेसियर या नावाच्या एका फ्रें च 
ज्योसतर्बवदाने िन १७८४ िाली वरील खगोलीय ज्योतींची यादी क्रमाकंािंह प्रसिद्ध केली. या यादींतील 
क्रमाकंाने सवसशष्ट असिका, तारकागुच्छ वगचरे ओळखले जातात. या अंकाचं्यामागे मे. हे मेसियरचे आद्याक्षर 
वापरले आहे. 

 
त्याचप्रमाणे डे्रयरने न्यू जनरल कॅटलॉग नावाच्या आपल्या यादीत क्रमाकंासनशी ज्या ज्या असिका, 

तारकागुच्छ इत्यादींचा िमावशे केला त्याचा उल्लखे या क्रमाकंाने करून त्यामागें एन. जी. िी. ही आद्याक्षरे 
वापरली आहेत. 

 
काही ठळक दीर्बघका, असिका व तारकागुच्छ याचंी यादी जरूर त्या मासहतीिह पसरसशष्ट ६ मध्ये 

सदली आहे. 
 

* * * 
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प्रकरि ११ वे 
सूयशमाला 

 
सूयशमालेतील घटक :— 

 
आकाशगंगा या नावाच्या एका प्रचंड दीर्बघकेचा काही थोडािा भाग िूयशमालेने व्यापलेला आहे हे 

आपण मागे पासहले आहे. आकाशगंगेिारख्या सकतीतरी दीर्बघका असखल सवश्वात आहेत. त्यापंचकी एखाद्या 
दीर्बघकेत आपल्या िूयशमालेिारख्या ग्रहघटकानंी युक्त दुिरी एखादी िूयशमाला अिेलही; कोणी िागंाव?े 

 
िूयश आसण ग्रह हे िूयशमालेचे प्रमुख घटक होत. यासंशवाय काही ग्रहाभंोवती सफरणारे त्याचें उपग्रह, 

लघुग्रह, उल्का व धूमकेतू हेही सतचे घटक आहेत. िूयशमालेत िूयाला, त्याच्या काही नचिर्बगक गुणामुंळे, 
मध्यवती मानाची जागा समळाली आहे. इतर िवश घटक िूयाभोवती प्रदसक्षणा करीत अितात. 
 
केपलरिे णनयम :— 

 
िूयशमालेतील घटकाचं्या वागण्यात सनयसमतपणा आढळून येतो. यानंा लागू पडणारे महत्तवाचे 

सनयम जॉन केपलर आसण सर ऐझॅक न्यटून यानंी शोधून काढले. येथे आपण केपलरचे सनयम काय आहेत 
हे पाहू :— 

 
प्रत्येक ग्रहािी कक्षा ही दीघशवतुशळाकार असून णतच्या दोन कें द्रापैकी एका कें द्रावर सूयश असतो. हा 

केपलरिा पणहला णनयम होय. ग्रहाची कक्षा वतुशळाकार निल्यामुळे त्याचे िूयापािून अंतर नेहमी िदलत 
राहाणे स्वाभासवक आहे. जेव्हा तो िूयाच्या अगदी जवळ येतो तेव्हा तो उपिूयश अितो अिे म्हणतात. जेव्हा 
तो िूयापािून असत दूर अितो तेव्हा तो अपिूयश अितो अिे म्हणतात. (आकृती क्र. ४९) कके्षत सफरताना 
ग्रहाचा वगे िारखा िदलत अितो. जेव्हा तो उपिूयश अितो तेव्हा त्याचा वगे कमाल अितो. जेव्हा तो 
अपिूयश अितो तेव्हा त्याचा वगे सकमान अितो. 
 

 
आकृती क्र. ४९ : उपिूयश व अपिूयश ग्रह 
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अिे जरी अिले तरी ग्रह कके्षतून णिरत असता सूयश व ग्रह यानंा साधिारी काल्पणनक रेषा समान 
कालात कक्षापातळीिे समान के्षत्रिळ मागे टाकत जाते. (आकृती क्र. ५०) या आकृतीत २५ सदविात 
वरील रेषेने मागे टाकलेली कक्षापातळीची के्षत्रफळे अ, ि आसण क ही िमान अिल्याचे सदिून येते. हा 
केपलरिा दुसरा णनयम होय. 
 

 
आकृती क्र. ५० : केपलरचा दुिरा सनयम 

 
तिेच कोणत्याही ग्रहाचा प्रदसक्षणाकाल आसण त्याचे िूयापािून िरािरी अंतर याचं्यात सवसशष्ट 

िंिंध आढळतो. तो हा की ग्रहाच्या प्रदणक्षिाकालािा वगश हा त्या ग्रहाच्या सूयापासून असिाऱया सरासरी 
अतंराच्या घनार्ी समप्रमािात असतो. हा केपलरिा णतसरा णनयम. म्हणजे, कोणत्याही दोन ग्रहाचं्या 
प्रदसक्षणाकालाचं्या वगांचे गुणोत्तर हे त्या दोन ग्रहाचं्या िूयापािून अिणाऱया िरािरी अंतराचं्या घनाचं्या 
गुणात्तराइतके अिते. म्हणजे, 

 
 (अ या ग्रहाचा प्रदसक्षणाकाल)² 

= 
(अ चे िूयापािून िरा. अतंर)³  

 (ि या ग्रहाचा प्रदसक्षणाकाल)² (ि चे िूयापािून िरा. अंतर)³  
 
न्यटूनिा गुरुत्वाकषशिािा णनयम :— 

 
या सनयमाप्रमाणे कोित्याही दोन पदाथांमधये आकषशिात्मक पे्ररिा कायश करीत असते. ही पे्ररिा 

त्या दोन पदाथांच्या वस्तुमानाचं्या गुिाकारार्ी समप्रमािात असून त्याचं्यामधील अंतराच्या वगार्ी व्यस्त 
प्रमािात असते. हा सनयम िूयशमालेतील प्रत्येक घटकाि लागू पडतो. त्यामुळे हे ग्रह िूयाभोवती सनयमाने 
प्रदसक्षणा घालीत आहेत. 
 
सूयश व ग्रह यािें ताऱयांतून सापेक्ष िलन :— 

 
िूयश व तारे यानंा एकाच वळेी पाहाता आले अिते (अथात खग्राि िूयशग्रहणाच्या सदविासशवाय हे 

अशक्य आहे) तर पृथ्वीच्या पसरिमणामुळे िूयश दररोज आपले स्थान िदलून ितत पूवेकडे िुमारे १ अंशाने 
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जातोिा सदिला अिता. म्हणजे तारकामंधून वाट काढीत एक वषशभरात तो ३६० अशं म्हणजेच एक मंडल 
पूणश करतो अिे सदिून येते. 

 
िामान्यतैः िवश ग्रहाचें िापेक्ष चलन पूवेकडेच अिल्याचे आढळते. परंतु पृथ्वीचा वगे व ग्रहाचंा वगे 

या दोन्हींचा िंकसलत पसरणाम म्हणून कधी कधी ग्रह न्स्थर रासहल्याचा भाि होतो तर कधी कधी ग्रह वक्री 
झाल्याचे सदिून येते. सवसवध ग्रहाचं्या िापेक्ष स्थानात दचसनक व वार्बषक चलन पढेु सदले आहेत :— 

 
िलन 

 िुध शुक्र मंगळ गुरु शसन प्रजापती वरुण 

दचसनक : ४° १·५° ०·५° ०·०८° ०·०३° ०·०१° ०·००६° 

वार्बषक : — — १९१·५° ३०·२५° १२·२५° ४·२५° २·१२५° 

 
ग्रहािें वक्री िलन :— 

 
कधी कधी ग्रह वक्री झालेले आपण पाहातो. अशा वळेी ग्रहाचंी नेहमीची गती ज्या सदशनेे चालू आहे 

त्याच्या सवरुद्ध सदशनेे ग्रह जाऊ लागल्याचे दृश्य सदिू लागते. ग्रहाचे वक्री चलन िमजून घेण्यािाठी 
आकृती क्र. ५१ पाहा. यात पृथ्वी व मंगळ आपआपल्या कक्षातं सफरत आहेत. याचं्या वरच्या िाजूि दूर 
अंतरावर खगोलाची तारासंकत पाश्वशभमूी आहे. मंगळापेक्षा पृथ्वी ही िूयाच्या जास्त जवळ अिल्याने सतचा 
वगे मंगळापेक्षा जास्त आहे. पृथ्वी अ या सठकाणी अिताना मंगळ अ₁ या सठकाणी आहे. तो खगोलाच्या 
पाश्वशभमूीवर अ₂ येथे सदित आहेत. पृथ्वी पुढे क्रमाने ब आसण क या सठकाणी पोचते तेव्हा मंगळ हा अनुक्रमे 
ब₁ आसण क₁ येथे आलेला अितो व तो खगोलावर अनुक्रमे ब₂ आसण क₂ येथे सदितो. या तीनही वळेेि 
मंगळ हा िाहसजकच एकाच सदशनेे पढेु चाललेला आपणाि सदितो. परंतु जेव्हा पथृ्वी ड येथे येते तेव्हा 
मंगळ ड१ येथे आलेला आपण पाहतो. पृथ्वीपेक्षा मंगळ हा असधक मंद गतीने सफरत अिल्याने तो थोडा मागे 
रेंगाळला आहे. त्यामुळे तो खगोलावर ड२ येथे आलेला सदितो. अशा रीतीने तो आपल्या पूवीच्या सदशचे्या 
सवरुद्ध सदशनेे जात आहेिा सदितो. म्हणजेच तो येथे वक्री होतो. ही न्स्थती काही सदविानंी िपंते व पुन्हा 
तो आपल्या सदशनेे जाऊ लागतो. याला आपण ग्रह “मागी” झाला अिे म्हणतो. 
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आकृती क्र. ५१ : ग्रह वक्री किा होतो? 

 
आतंरग्रह व बणहग्रशह :— 

 
िूयाभोवती बुध, रु्क्र, पृथ्वी, मंगळ, गुरु, र्नी, प्रजापती (युरेनस), वरुि (नेपच्यनू) आसण कुबेर 

(प्ल्यटूो) हे नऊ ग्रह येथे सदलेल्या क्रमाने वगेवगेळ्या अंतरावर आपआपल्या कक्षातूंन प्रदसक्षणा करीत 
अितात. िधु हा िूयाला िवात जवळचा ग्रह अिून कुिेर हा िवात लािंचा ग्रह आहे. यापंचकी िधु व शुक्र हे 
पृथ्वीपेक्षा जास्त जवळ अिल्याने याचं्या कक्षा पृथ्वीच्या कके्षच्या आतील िाजूि आहेत. यानंा आंतरग्रह 
अिे म्हणतात. िाकीचे पृथ्वीपेक्षा िूयापािून लािं आहेत. यानंा बणहग्रशह अिे म्हणतात. (आकृती क्र. ५२) 
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आकृती क्र. ५२ : िूयशमाला 

 
सूयश :— 

 
िूयश हा आकाशगंगेतील एक तारा आहे. येथील लक्षावधी ताऱयाचं्या मानाने हा काहीिा लहान व 

कमी तेजाचा अिे म्हटले पासहजे. तो पृथ्वीला जास्त जवळ अिल्याने आपणाि तो प्रखर व तेजस्वी 
सदितो. 

 
िूयाचा व्याि हा पृथ्वीच्या व्यािाच्या िुमारे १०९ पट आहे. त्याचे वस्तुमान व गुरुत्वाकषशण ही 

प्रचंड आहेत. त्याचे गुरुत्वाकषशण पृथ्वीच्या गुरुत्वाकषशणाच्या िुमारे २८ पट आहे. म्हणजे पृथ्वीवर ज्या 
पदाथाचे वजन १०० सक. गॅ्र. अिेल त्याचे िूयावर वजन केल्याि ते २८०० सक. गॅ्र. भरेल. 
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िूयावर काळे डाग अिल्याचे गसॅलसलयोला प्रथम सदिले. दुर्बिणीतून पासहल्याि आपल्यालाही हे 
डाग सदितील. मात्र दुर्बिणीच्या नेत्रीय सभगापाशी काळा सफल्टर लावनू मगच िूयाकडे पाहाव.े म्हणजे 
डोळा िुरसक्षत राहील. हे डाग मध्यभागी खूप काळे अिून त्याभोवती कमी काळे अितात. (छायासचत्र क्र. 
११) हे डाग नेहमी आपले आकार िदलत अितात. हे डाग म्हणजे िूयावरील प्रचंड वादळे होत. यात 
काही तप्त वायू खळिळाटामुळे उंच उंच जातात व ते तेथे प्रिरण पावतात. त्याचें तपमान िुमारे ४०००° िें. 
च्याही खाली जाते. परंतु वादळ होत निलेल्या इतर भागाचें तपमान त्यामानाने खूपच, म्हणजे िुमारे 
६०००° िें. पेक्षाही जास्त, अिते व हे भाग जास्त तेजस्वी सदितात. म्हणून वादळे होत अिलेला भाग 
तुलनेने असधक काळा सदितो. या डागाचंी िंख्याही िदलत अिते. हे डाग िूयशसििाच्या एका िाजूकडून 
दुिऱया िाजूकडे जाताना सदितात. अिे करण्याि सवषुववृत्तावरील डागाि १२ – १३ सदवि लागतात. 
अशा रीतीने िूयाच्या सवषुववृत्तावरील एखादा डाग अदृश्य होऊन पनु्हा पसहल्या िाजूने िाहेर येण्याि १२ 
– १३ सदवि लागतात. याचा अथश अिा की िूयश हा स्वतैःभोवती िुमारे २५ सदविात एक फेरी घालीत 
अितो. तथासप त्याचा सफरण्याचा वगे िवश सठकाणी िारखा नितो. सवषुववृत्तावरील एखाद्या सिदूि अशी 
एक फेरी घालावयाि २५ सदवि लागतात तर त्याच्या उत्तरेि अगर दसक्षणेि ६०° अंतरावरील एखाद्या 
सिदूि ३१ सदवि लागतात. 

 
एखाद्या वषी िूयावर पुष्ट्कळ डाग सदितात. त्यानंतर पुनैः अिे पुष्ट्कळ डाग सदिण्याि िुमारे ११।। 

वष ेलागतात. या डागाचंा उपिगश आपणाि पुष्ट्कळ पोचतो. या डागाचंी िंख्या वाढली की आपल्याकडील 
रेसडयो, सिनतारी िंदेश यंते्र, इत्यादींच्या कायात अडथळे सनमाण होतात. पृथ्वीभोवतालच्या चुंिकीय 
के्षत्रात वादळे सनमाण होतात. पृथ्वीवर िहुतेक असतवषृ्टी होते आसण डागाचंी िखं्या कमी अिताना थंडी 
जास्त पडते व अवषशण पडते अिा िमज आहे. 

 
िूयाच्या पृष्ठभागावर तप्त वायूंचे कल्लोळ चालू अिल्याने त्याला न्स्थर अिा पृष्ठभाग आहे अिे किे 

म्हणावयाचे? तथासप खवळलेल्या िागराला ज्या अथाने आपण पृष्ठभाग आहे अिे म्हणतो त्या अथाने 
िूयालाही पृष्ठभाग आहे अिे म्हणाव े लागेल आसण अशा प्रकारचे िीसमत पृष्ठभाग अिलेले िूयशसिि 
आपणाि िकाळी व िायंकाळी पाहावयाि समळतेही. या िूयशसििाि तेजोगोल अिे म्हणतात. याच्यावर 
िुमारे १६०० सक. मी. जाडीचा जो वातावरणाचा भाग आहे त्याि व्युत्क्रम थर अिे म्हणतात. त्यानंतर 
िुमारे ९६०० सक. मी. जाडीचा दुिरा जो एक थर आहे त्याि रंगयुक्त गोल अिे म्हणतात. यामधून 
तािंड्या सकवा नासरगी रंगाच्या लहान मोठ्या ज्वाला मधून मधून िाहेर पडत अितात. या वातावरणाचा 
िवात वरचा थर म्हणजे प्रभाणकरीट होय. (छायासचत्र क्र. १२) हा अत्यंत तेजैःपुजं थर अितो. खग्राि 
िूयशग्रहणाच्या वळेी हा नुित्या डोळ्यानंी िुद्धा सदिू शकतो. म्हणनूच खग्राि िूयशग्रहण ही एक अशा 
सनरीक्षकािंाठी पवशणीच अिते अिे म्हणतात ते काही खोटे नाही. या ग्रहणाच्या ५–७ समसनटाचं्या 
अवकाशात िूयाचे फोटो व वधे घेण्याची केवढी गडिड उडून गेलेली अिते. अशावळेी, २४००० सक. मी. 
पेक्षा जास्त उंच जाणाऱया िूयशकल्लोळातील ज्वालाचें दृश्य मनोहारी सदिते. या अशा ज्वालानंा तेजैःरंृ्गे 
अिे म्हणतात. (छायासचत्र क्र. १३) 
 
बुध :— 

 
िुध हा िूयाच्या अगदी जवळून पसरिमण करणारा ग्रह आहे. िूयापािून वाढत्या अंतराच्या क्रमाने 

हा पसहला ग्रह आहे. कक्षा दीघशवतुशलाकार अिल्याने कधी तो िूयाच्या जवळ येतो तर कधी िूयापािून दूर 
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जातो. िूयापािून याचे िरािरी अंतर ३ कोटी ६० लक्ष मचल आहे. िूयाभोवती सफरत अिता तो कधी 
पृथ्वीच्या अगदी जवळ येतो. तेव्हा त्याचा पृथ्वीशी अंतयोग झाला अिे म्हणतात. कधी तो पृथ्वीपािून दूर 
जातो. तेव्हा त्याचा पृथ्वीशी िसहयोग झाला अिे म्हणतात. (आकृती क्र. ५३) 

 

 
आकृती क्र. ५३ : िुधाचा पृथ्वीशी अंतयोग व िसहयोग 

 
िुध हा िूयाच्या जवळूनच सफरत अिल्यामुळे तो नेहमी िूयाच्या जवळ काही थोड्या अंतरावरच 

सदिू शकतो. म्हणून कधी तो पहाटे िूयोदयापूवी तर कधी तो िायंकाळी िूयास्तानंतर सदितो. दोन्ही वळेा 
तो अगदी थोडावळेच सदितो. प्राचीन काळी िकाळी सदिणारा िुध सनराळा व िायंकाळी सदिणारा िधु 
सनराळा अिे दोन स्वतंत्र ग्रह मानले जात अित. पायथगॅोरि या शास्त्रज्ञाने हे दोन्ही ग्रह एकच आहेत हे 
प्रथम ओळखले व जगाला िासंगतले. हा ग्रह क्षीणतेज अिल्याने प्रसिद्ध पोसलश ज्योसतवेत्ता कोपर्बनकि 
याला त्याच्या ििधं हयातभर तो सदिू शकला नाही अिे िागंतात. 

 
िुधाचा पृथ्वीशी अंतयोग होतो तेव्हाच तो अयसनकवृत्तही ओलाडंीत अिेल तर त्यावळेी िधुाचे 

िूयावरून असधक्रमण होताना सदिते. १०० वषांतून िुमारे १३ वळेा अशी असधक्रमणे होतात. ती दुर्बिणीतून 
पाहाता येतात. पढुील असधक्रमण १० नोव्हेंिर १९७३ रोजी होईल. सजज्ञािूंनी याची नोंद घ्यावी. 

 
िूयाभोवती पसरिमण करण्याि िधुाला ८८ सदवि लागतात. हे िधुाचे वषश होय. 
 
िूयाभोवती पसरिमण करीत अितानाच िुध स्वतैःभोवती ८८ सदविातच एक प्रदसक्षणा करीत 

अितो. यावरून अिे म्हणता येईल की िुधाचे एक वषश व त्याचा एक सदवि याचें कालमान एकच अिते. 
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म्हणजे िुधाच्या एका िाजूला िदचव सदवि राहून त्याि िूयाची प्रचंड उष्ट्णता समळत अिते व त्याच्या सवरुद्ध 
िाजूि िदचव अधंार राहून तेथे कल्पनातीत थंडी अिते. तथासप याची कक्षा दीघशवतुशलाकार आहे आसण 
आपल्या दीघशवतुशलाकार कके्षवरून तो सफरत अिता त्याचा पसरिमणाचा वगे िारखा िदलत अितो. 
त्यामुळे त्याचा उजेडातील भाग व अंधारातील भाग याचं्या िीमाभागातील काहीशा सचचोळ्या टापूत मात्र 
एकदा प्रकाश व एकदा अधंार रीतीने नेहमी समळत राहतो. 

 
िुध हा िवश ग्रहातं लहान ग्रह आहे. त्याचा व्याि िुमारे ३००० मचल आहे. तथासप तो पृथ्वीला जवळ 

अिल्याने जेव्हा सदितो तेव्हा त्याचे तेज त्या मानाने िरेच अिते. तो जेव्हा जास्त तेजस्वी सदितो त्यावळेी 
तो काके्षय सकवा व्याध या ताऱयाइंतका तेजस्वी भाितो. िधुावरील गुरुत्वाकषशण पृथ्वीच्या गुरुत्वाकषशणाच्या 
िुमारे ⅓ अिते. दुर्बिणीतून पासहल्याि िधुाला कला अिल्याचे आढळून येते. 

 
िुधावरील करपवनू टाकणारी उष्ट्णता व गोठवनू टाकणारी थंडी यामुंळे या ग्रहावर पृथ्वीवरील 

प्राण्याचं्या िदृश प्राणी अगर वनस्पती अिण्याची शक्यता नाही. सशवाय यावर वातावरणही नाही. म्हणनू 
यावर पुढे मागे मनुष्ट्यप्राण्याची विती होण्याचा िंभव सदित नाही. तथासप या ग्रहावरील खसनजिपंत्तीच्या 
िमृद्धतेकडे माणिू दुलशक्ष करणार नाही. भसवष्ट्यकाळात गरजेनुिार तो आपली सवसजगीषु दृष्टी त्याकडे 
वळवीलही! 
 
रु्क्र :— 

 
िुधाप्रमाणे हा एक आंतरग्रह अिून िूयापािून वाढत्या अंतराच्या क्रमाने याचा क्रम दुिरा लागतो. 

पृथ्वीला हा असत जवळचा आहे. याचा व्याि ७७०० मचल आहे. िूयाभोवती एक प्रदसक्षणा करण्याि याला 
२२५ सदवि लागतात. स्वतैःभोवती प्रसदक्षणा करण्याि याला सकती सदवि लागतात हे अद्यासप एक न 
िुटलेले कोडे आहे. 

 
याचे कारण हे आहे की शुक्राभोवती िुमारे ४०–४५ मचल अंतरावर १०–१५ मचल जाडीचे 

अपारदशशक अिे मेघ पिरले आहेत. म्हणून दुर्बिणीतून पाहाण्याचा प्रयत्न केला तरी या ग्रहाचा पृष्ठभाग 
आपणाि सदित नाही व त्यािंिधंीची मासहती समळू शकत नाही. िूयशप्रकाशाचे परावतशन या मेघावंरूनच 
होत अिल्याने हा जास्त तेजस्वी सदितो. 

 
दुर्बिणीतून पासहले अिता शुक्राला कला अिल्याचे सदिून येते. (छायासचत्र क्र. १४) शुक्राचा 

पृथ्वीशी िसहयोग होतो तेव्हा िंपूणश शुक्रसिि आपणाि सदिते. तथासप आता त्याचे पृथ्वीपािून अंतर जास्त 
अिल्यामुळे तो तेजाने जरा कमी सदितो. शुक्राचा पृथ्वीशी अतंयोग होतो तेव्हा त्याचा अधंारातील भाग 
जास्तीत जास्त पृथ्वीकडे अिल्याने त्याची चंरकोरीप्रमाणे कोर आपणाि दुर्बिणीतून सदिते. तथासप यावळेी 
तो पृथ्वीच्या अगदी जवळ अिल्यामुळे तो िवात जास्त तेजैःस्वी सदितो. 

 
िुधाप्रमाणे शुक्राचेही िूयावरून असधक्रमण होते आसण ते काळ्या काचेमधून नुित्या डोळ्यानंी 

पाहाता येते. २४३ वषांनी ४ वळेा अशी असधक्रमणे होतात. 
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हा ग्रह िूयापािून पूवेकडे अगर पसिमेकडे ४८ अंशाहून जास्त अंतरावर सदित नाही. हा िूयाच्या 
पूवेि अितो तेव्हा िायंकाळी सदितो. िूयाच्या पसिमेि अितो तेव्हा तो पहाटे सदितो. (आकृती क्र. ५४) 
 

 
आकृती क्र. ५४ : शुक्राची परमोच्च न्स्थती व त्याच्या कला 

 
शुक्रावर प्रासणजीवन अिेल काय? हा एक महत्तवाचा प्रश्न अिून आतापयंत वळेोवळेी मानवाने हा 

िोडसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अगदी असलकडे सद. २६ ऑगस्ट १९६२ रोजी अमेसरकेने शुक्रावर मसॅरनर–
२ हे मानवरसहत यान िोडले होते. १०९½ सदविानंतर हे यान शुक्राजवळून िुमारे २१६०० मचलावरून गेले 
व याने पृथ्वीकडे िरीच मासहती पाठवनू सदली. (आकृती क्र. ५५) 
 

या मासहती प्रमाणे शुक्राभोवती त्यापािून ४५ मचल अंतरावर १५ मचल जाडीचे मेघ आहेत याची खात्री 
पटली. हे मेघ हायड्रोकािशन्िच्या िारंीभवनाने िनलेले आहेत. शुक्रावरील उष्ट्णता व थंडी ही दोन्ही 
असतशय आहेत. 
 

 
आकृती क्र. ५५ : मरॅीनर २ हे यान शुक्रावर िोडले. 
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शुक्रावर जाण्याचे मानवाचे प्रयत्न चालू आहेत. या प्रयत्नामुळे आपल्या या ग्रहािद्दलच्या ज्ञानात 
िरीच भऱ पडणे शक्य होईल. 
 
पृथ्वी :— 

 
अंतसरक्षाचे दशशन आपणाि ज्या ग्रहावरून घ्यावयाचे आहे त्या पृथ्वीची मासहती देणे सकतपत 

ियुन्क्तक ठरेल? आपणाि अंतसरक्षातील इतर ग्रह, तारे इत्यादी ज्या स्वरूपात दशशन देतात त्या स्वरूपात 
पृथ्वीचे दशशन आपणाि केवळ अंतराळातूनच घडणे शक्य आहे. म्हणनू वरील प्रश्न उत्पन्न होतो. 

 
याला उत्तर अिे देता येईल की, पृथ्वीची मासहती सदल्यासशवाय ज्या िूयशमालेची मासहती आपणाि 

घ्यावयाची आहे त्याि पूणशता यावयाची नाही. दुिरे अिे की मानवाने जो अंतसरक्ष-प्रवािाचा प्रयत्न 
आतापयंत ितत चालसवला आहे त्याला आता नेत्रदीपक यश समळाले आहे. अगदी नुकतेच, म्हणजे सद. २१ 
जुलच  १९६९ रोजी श्री. नील आमशस्राँग या मानवश्रेष्ठाचे पसहले पाऊल चंराच्या पृष्ठभागावर पडले व तेथून 
सदिणाऱया पृथ्वीग्रहाचे अपूवश व मनोहरी दृश्य त्याने पासहले हे िवांना माहीत आहे. अशी रीतीने पृथ्वीच्या 
आसण त्याचप्रमाणे इतर ग्रहगोलाचं्या अभ्यािाचे एक अभतूपूवश दालन उघडले गेले. “पृथ्वी” या ग्रहाचा 
िागंोपागं अभ्याि करताना पृथ्वीचा हा अिा जवळून केलेला अभ्याि त्याि खािच उपयोगी पडणारा 
आहे. 

 
पृथ्वी हा एक सवपुल व सवसवध जीविृष्टीने व्यापलेला िूयशमालेतील ग्रह आहे. मानवाचे हे एकमेव 

विसतस्थान आहे. असखल सवश्व सनरसखण्याची मानवाची ही एक िोसयस्कर जागा आहे. िुध, शुक्र, मंगळ व 
कुिेर हे चार ग्रह पृथ्वीपेक्षा लहान अिून गुरु, शनी, प्रजापती व वरुण हे ग्रह पृथ्वीपेक्षा फारच मोठे आहेत. 

 
पृथ्वीत लोहचुिंकीय गुणधमश फार मोठ्या प्रमाणात आहेत आसण या िंदभात ती स्वतैःच जणू काय 

एक प्रचंड लोहचुिंक अिल्याप्रमाणे वागते ही गोष्ट इ. ि. १६०० िाली िर सवल्यम सगल्िटश याने सनदशशनाि 
आणली. 

 
पृथ्वीमध्ये मुख्यतैः पढुील तीन भाग आढळतात :— 

 
१. वातावरि २. जलावरि आसण ३. णर्लावरि. 

 
पृथ्वीभोवती िुमारे ३२० सक. मी. पयंत हवा व्यापून रासहली आहे. अशी पूवापार िमजूत आहे. परंतु 

असलकडे सनदशशनाि आलेल्या काही घटनावंरून हवचेे हे आवरण पृथ्वीभोवती िुमारे ८००–९५० सक. मी. 
उंचीपयंत आढळते अिे सदिून आले आहे. 

 
वातावरणापचकी पृथ्वीलगतचा िुमारे ११ सक. मी. चा थर त्यातल्या त्यात घन हवचेा िनलेला आहे. 

त्याि अधोमंडळ अिे म्हणतात. या भागामध्ये तपमान, दाि व आरशता यामध्ये फारच मोठ्या प्रमाणात 
उलथापालथ घडून येते. याची िीमा ओलाडूंन गेल्यावर िुमारे ८० सक. मी. पयंतच्या वातावरणाच्या 
भागाि उध्वशमंडळ अिे म्हणतात. येथील तपमान –६७° फॅ पयंत खाली गेलेले अिून येथे अत्यतं वगेवान 
वारे वाहात अितात. उध्वशमडंळावर अिलेल्या टापूि अयनमंडळ अिे म्हणतात. हा अत्यंत सवरळ हवेत 
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टापू आहे. अथात दािही अत्यल्प अितो. पृथ्वीवरून िोडलेल्या रेसडओ-लहरी या अयनमंडळातील 
सनरसनराळ्या थरावंरून परावर्बतत पावनू पृथ्वीकडे परत येतात. उत्तरप्रकाश अगर दसक्षणप्रकाश यािंारखे 
सनिगशचमत्कार याच टापूत सदितात. िूयाकडून येणारे असतनील सकरण हे अयनमंडळात िऱयाच प्रमाणात 
शोसषले जातात. यामुळे या सकरणापंािून जीविृष्टीला घडणारा िंभाव्य धोका टाळणे शक्य होते. 

 
पृथ्वीवर पाणी मुिलक प्रमाणात आढळते. पथृ्वीचा िुमारे ¾ भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. िमुर, 

नद्या, िरोवरे, इत्यादींच्या पाण्याच्या िाष्ट्पीभवनाने वातावरण िाष्ट्पयुक्त होते. िाष्ट्पीभवनाची सक्रया नेहमी 
कमीजास्त प्रमाणात घडते. त्यामुळे वातावरण िाष्ट्पसमसश्रत होण्याचे प्रमाणही कमीजास्त होते. यामुळे 
सनरसनराळ्या भभूागावरील हवामान सनरसनराळे राहू शकते. 

 
िागरात िापडणाऱया वनस्पती, प्राणी, इत्यादींमुळे मानवाला अन्न, क्षार, खते इत्यादी समळतात. 
 
पृथ्वीवरील भभूाग हा सशला, रेती व माती इत्यादींनी िनलेला आहे. यापंचकी भपूृष्ठापािून िुमारे 

२८८० सक. मी. जाडीचे कसठण अिे िाह्य आवरण आहे व त्याखाली िुमारे ३५२० सक. मी. सत्रज्येचा भाग हा 
पृथ्वीच्या अंतरंगातील गाभा िमजला जातो. याचा मधला भाग हा घनिदृश रव्याने िनला अिून 
त्यािाहेरील भाग तप्त सशलारिाचा िनलेला आहे. 

 
पृथ्वी आपल्या आिाभोवती २३ ताि ५६ समसनटे व ४ िेकंदामंध्ये एक प्रदसक्षणा करीत अिते. 

यामुळे सदवि व रात्र सनमाण होतात. 
 
पृथ्वी दर िेकंदाि २९·६ सक. मी. या वगेाने ३६५ सदवि ६ ताि ९ समसनटे व १० िेकंद या कालात 

िूयाभोवती एक प्रदसक्षणा करीत अिते. या अवधीि पृथ्वीचे वषश अिे म्हणतात. 
 
पृथ्वी िूयाभोवती सफरताना सहचा अक्ष सतच्या कक्षापातळीला काढलेल्या लंिाशी २३½ अंशाचा 

कोन करतो. (२३° २७Â अचूक िासंगतल्याि) त्यामुळे वषातील काही मसहने सतचा उत्तर गोलाधातील भाग 
िूयाकडे जास्त झुकलेला तर काही मसहने दसक्षण गोलाधातील भाग िूयाकडे जास्त झुकलेला तर आणखी 
काही मसहने दोनही गोलाधातील भाग िूयाकडे िमानतेने झुकलेला अिा प्रकार घडून येतो. यामुळे 
पृथ्वीवर विंत, ग्रीष्ट्म, शरद व सशसशर अिे ऋतू येतात. (आकृती ५६) 

 

 
आकृती क्र. ५६ : पृथ्वीची वार्बषक गती व ऋतंूचे आगमन 
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दचनंसदन व वार्बषक गती िरोिरच पृथ्वीला आणखी एक गती अिल्याचे आढळून येते. ज्याप्रमाणे 

भोवरा आपल्या अक्षाभोवती सफरत अिता त्याचा अक्ष आपल्या टोकाभोवती सफरत राहातो त्याप्रमाणे 
पृथ्वीचा ििधं अक्ष आपल्या मध्यसिदूभोवती सफरत अितो. या गतीि परािंन अिे म्हणतात. (आकृती क्र. 
५७) अक्षाचा उत्तर धु्रव व दसक्षण धु्रव हे या गतीमुळे वतुशळे रेखाटत अितात. आिाच्या एका टोकाला अशा 
रीतीने एक प्रदसक्षणा करण्याि २५८०० वष ेलागतात. यामुळे अक्षाच्या टोकाशी आज सदिणारे तारे िदचव 
तेथेच सदिणार नाहीत. सनरसनराळ्या कालखंडात सनरसनराळे तारे तेथे सदितील. िध्या धु्रवतारा या 
अक्षाच्या उत्तर टोकाशी आहे. तथासप आपण इतके सदवि िमजत होतो तिा तो अढळ नाही. पराचंनामुळे 
१२००० वषांनंतर धु्रवतारा िाजूला जाईल व त्या सठकाणी असभसजतचा आल्फा हा तारा त्याची जागा घेईल. 

 
चंर हा पृथ्वीचा उपग्रह अिून तो २७·३२ सदविात पृथ्वीभोवती एक प्रदसक्षणा करीत अितो. 

 

 
आकृती क्र.५७ : भोवऱयाच्या व पृथ्वीच्या अक्षाचें पराचंन 

 
िंद्र :— 

 
खगोलात वावरत अिणाऱया ग्रह, उपग्रहापंचकी पृथ्वीचा उपग्रह चंर हा आपणाि असतजवळचा 

उपग्रह होय. चंराची कक्षा देखील लंिवतुशलाकार अिल्याने तो कधी पृथ्वीच्या अगदी जवळ येतो तर कधी 
दूर जातो. जवळ येतो तेव्हा त्याचे पृथ्वीपािून अंतर ३५४३४० सक. मी. अिते; असत दूर जातो तेव्हा त्याचे 
अंतर ४०४३३७ सक. मी. अिते. त्याचे पृथ्वीपािून िरािरी अतंर ३७९३३९ सक. मी. अिते. पृथ्वी 
िूयाभोवती सफरत अिताना चरं हा पृथ्वीभोवती सफरत अितो. म्हणनू चरंाचा िूयाभोवतीचा मागश 
वतुशलाकार अगर दीघशवतुशलाकार निून कधी पृथ्वी व िूयश याचं्यामधून तर कधी याचं्या िाहेरून जाणारा 
नागमोडी वळणाचा आहे. 

 
चंराचा व्याि ३४५६ सक. मी. त्याचे वस्तुमान पृथ्वीच्या वस्तुमानाच्या १/८१ आहे. घनता ३·४ गॅ्र. 

दर घ. िें. मी आहे. 
 
चंर हा इतर ग्रहापं्रमाणे परप्रकासशत आहे. एका वळेी त्याचा फक्त सनम्मा भागच िूयाकडून 

प्रकासशत होतो. अमावास्येला चरंाचा काळोखाचा भाग पृथ्वीकडे अितो व पौर्बणमेला त्याचा उजेडातील 
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भाग पृथ्वीकडे अितो. यामंधील सतथींना या दोन्ही भागातील थोडा थोडा भाग योग्य प्रमाणात सदित 
अितो. यामुळे चरंाच्या कला सदितात. (आकृती क्र. ५८) 

 
आकृती क्र. ५८ : चंराच्या कला 

 
एका पौर्बणमेपािून त्यापढुील दुिऱया पौर्बणमेपयेत २९½ सदवि लागतात. याि चारंमाि म्हणतात. चरं 
पृथ्वीभोवती सफरत अिताना िूयाभोवतीही सफरत अितो. २७ नक्षत्रामंधून तो िमण करताना आपणाि 
सदितो. अशा रीतीने एक प्रदसक्षणा करण्याि त्याला २७¼ सदवि लागतात. त्याि नाक्षत्रमाि अिे 
म्हणतात. हा मोजणे िुद्धा िोपे अिते. एकदा चंर कोणत्या ताऱयापाशी आहे हे पाहून लक्षात ठेवाव.े पनु्हा 
तो याच ताऱयापाशी सकती सदविानी येतो ते पाहाव.े या सदविानंा नाक्षत्रमाि म्हणावयाचे. (आकृती क्र. ५९) 
याच काळात तो स्वतैःभोवतीही अशा प्रकारे सफरत अितो की त्यामुळे चरंाची ितत एकच िाजू पृथ्वीला 
असभमुख अिते. तथासप चंराच्या दोन्ही कडेला अिणारा काही सचचोळा भाग एकदा उजेडात व एकदा 
अंधारात राहतो व चरंसिि जणू हेलकाव े खात आहे अिे भािते. िाधारणपणे चंराचा ४१ टके्क पृष्टभाग 
ितत पथृ्वीला असभमुख अितो, ४१ टके्क ितत आपल्या दृसष्टआड अितो आसण उरलेला १८ टके्क कधी 
दृष्टीिमोर तर कधी दृष्टीआड अिे हेलकाव ेखातो. 
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आकृती क्र. ५९ : नक्षत्र माि 

 
पृथ्वीप्रमाणे चंरावर वातावरण निल्याने त्याचा उजेडात अिणारा भाग असतशय तापलेला 

(तपमान िुमारे १००° िें.) व काळोखातील भाग असतशय थंड (तपमान िुमारे–१८०° िें.) अितो. 
जवळच्या भसवष्ट्यकाळात चरंावर जाऊ पाहाणाऱया माणिाला या अशा सवषम तपमानाला किे तोंड 
द्यावयाचे हा प्रश्न प्रथम िोडवावा लागेल. येथे वातावरण नाही म्हणजे पाणीही नाही. त्याचा पृष्ठभाग अत्यतं 
खडकाळ आहे. (छायासचत्र क्र. १५) मोठमोठ्या पवशताचं्या रागंा, सगसरसशखरे, प्रचंड ज्वालामुखीची सववरे 
आसण सवशाल भेगा अिल्याचे दुर्बिणीतून सदिते. या सववरानंा प्रसिद्ध शास्त्रज्ञाचंी नाव ेदेण्यातं आली आहेत. 

 
चंरावर वातावरण निल्याने पाऊि, सहमवषाव, वारा, वादळे इ॰ पृथ्वीवरील नचिर्बगक घटना येथे 

आढळणार नाहीत. तिेच इंरधनुष्ट्य, उत्तर अगर दसक्षण प्रकाश इत्यासद गोष्टी येथे सदिणार नाहीत. 
कोणत्याही प्रकारच्या ध्वसनलहरींच्या सनर्बमतीची व प्रिाराची येथे शक्यता नाही. िूयोदय व िूयास्त यामुळे 
पृथ्वीवर ज्याप्रमाणे िसंधप्रकाश सदितो तिा येथे सदित नाही. उजाडणे व रात्र होणे या गोष्टी येथे एकाएकी 
घडतात. आकाशातील रक्त्सतमेचे व सभन्न सभन्न रंगाचें दशशन होणे येथे अशक्य अिते. 

 
मात्र ज्योसतर्बवदानंी खगोलीय ज्ञान िंपादण्यािाठी चरंावर जरूर जाव े व तेथे आपली एक 

प्रयोगशाळा माडंावी. ग्रह व तारे येथे तळपत्या तेजाने सदिू लागतील. िूयश, तारे व ग्रह याचं्याकडून येणाऱया 
प्रकाशाचा वणशपट कशाचीही आडकाठी न येता यथान्स्थत घेता येईल व त्यातील घटकरव्याचंा अभ्याि 
चागंल्या तऱहेनें करता येईल. मानवाच्या ज्ञानात मोलाची भर पडेल. 
 
मंगळ :— 

 
िवश ग्रहातं मंगळावर एकंदरीने अभ्याि फार झालेला सदिून येईल. अमेसरकेतील लॉवले वधेशाळा 

मुख्यतैः ग्रहाचं्या अभ्यािािाठी सनघाली. सतने मंगळाचा सवशषे अभ्याि केला आहे. 
 
मंगळाच्या इतकी उलटिुलट मते दुिऱया कोणत्याही ग्रहािंद्दल आढळत नाहीत. 
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मंगळ हा पृथ्वीच्या जवळून सफरणारा पसहला िसहग्रशह आहे. मंगळाचा पृथ्वीशी जेव्हा अंतयोग होतो 
तेव्हा या दोन्ही ग्रहामंधील अंतर कमीत कमी अिते. त्यामुळे अशा वळेी मंगळाचा िवांगीण व किून 
अभ्याि करण्याची आपणािं िंधी समळते. मंगळावर ज्या आकृत्या, रेघोया सदितात त्या मंगळाचा पृष्ठभाग 
तािंिू, तपसकरी, सहरवा, पाढंरा, अशा सवसवधरंगी अिल्यामुळे सदितात. मंगळवार, दऱया व कालव े
अिण्याची कल्पना खरी नाही. दोन रंगाचं्या सवभागामधील िीमारेषा रेखीव आहेत. तािंूि रंगाचे भाग उत्तर 
गोलाधात जास्त सदितात तर तपसकरी व सहरव्या रंगाचे भाग दसक्षण गोलाधात जास्त सदितात. पाढंरा टापू 
उत्तर व दसक्षण धु्रवाच्या आिपाि सदितो. एकदा उत्तर धु्रवाजवळ पाढंरा भाग सदितो. नंतर येथील पाढंरा 
भाग नाहीिा होऊन तो दसक्षण धु्रवाजवळ सदिू लागतो. यावरून हा पाढंरा भाग म्हणजे त्या सठकाणी जमा 
झालेला िफश  अिून िूयापािून दूर कललेल्या धु्रवाच्या भागाजवळ िफश  तयार होते अिे अनुमान काढता येते 
व मंगळावर वातावरण अिाव ेया िमजाला पुष्टी समळते. 

 
मंगळ िाह्य ग्रह अिल्यामुळे त्याच्या िीजेच्या चंराप्रमाणे अगर अष्टमीच्या चरंाप्रमाणे कला सदिणार 

नाहीत. (छायासचत्र क्र. १६) त्याचे सिि नेहमी िंपूणश सकवा अध्यापेक्षा जास्त अशा स्वरूपात सदिते. 
अध्यापेक्षा जास्त अशा स्वरूपात जे सिि सदिते त्यातील जो काळा भाग पृथ्वीवरून सदितो त्यावर 
िंसधप्रकाशािारखा प्रकाश आढळून येतो. यावरून हा परावर्बतत प्रकाश अिला पासहजे व हे परावतशन 
मंगळाच्या वातावरणावरून झालेले अिले पासहजे अिा सनष्ट्कषश सनघतो. यािाितीत मंगळाचे पृथ्वीशी िाम्य 
अिाव ेअिे वाटू लागते. 

 
मधून मधून मंगळाजवळ मेघ सदितात सकवा धुके सदिते. यावरूनही मंगळाभोवती वातावरण 

अिाव ेया िमजाि दुजोरा समळतो. वातावरणाची जाडी सकवा वातावरणाचे घटक यािाितीत काही सनसित 
ठरलेले नाही. िामान्यपणे पृथ्वीवरच्यापेक्षा येथे कािशन डाय ऑक्िाईड दुप्पट अिून िाष्ट्प अगर प्राणवाय ू
अगदी कमी अितो. नायरोजनचे ऑक्िाईड् िही येथे तुरळक िापडतात. 

 
मंगळ व पृथ्वी या दोन्ही ग्रहाचें अक्ष त्याचं्या कक्षापातळीला काढलेल्या लंिाशी जवळ जवळ 

िारखेच कोन करतात. (पथृ्वीचा अक्ष २३·५ अंशाचा कोन करतो व मंगळाचा अक्ष २५·२ अंशाचा कोन 
करतो) यामुळे दोन्ही ग्रहावंरील ऋतुमान िारख्याच प्रकारचे अिते. तथासप पृथ्वीवरील प्रत्येक ऋतूची जी 
कालमयादा ठरलेली अिते सतच्या जवळ जवळ दुप्पट कालमयादा मंगळावरील ऋतूची अिते. कारण 
मंगळाचा िूयाभोवती प्रदसक्षणेचा काल ६८७ सदवि (पृथ्वीच्या िूयश–प्रदसक्षणाकालाच्या दुप्पटीच्या 
जवळपाि) आहे. दोघाचें अक्षप्रदसक्षणाकालही जवळ जवळ िारखेच आहेत. त्यामुळे दोन्ही ग्रहावरील 
सदविाच्या प्रकाशात होणारा िदल िारखाच आहे. मंगळ हा िूयापािून दूर अिल्याने त्याला िूयापािून 
समळणाऱया प्रकाश व उष्ट्णता याचें प्रमाण पृथ्वीच्या मानाने कमी आहे. 

 
मंगळावर प्रासणजीवन व वनस्पतीजीवन अिेल की नाही यावर शास्त्रज्ञामंध्ये मतभेद सदिून येतात. 
 
मंगळाला दोन उपग्रह आहेत (१) फोिॉि (भीसत) (२) डीमॉि (घिराट). फोिॉिचा व्याि ३२ 

सक. मी. अिून डीमॉिचा १६ सक. मी. आहे. दोनही उपग्रह मंगळाभोवती घड्याळाच्या कायाच्या सवरुद्ध 
सदशनेे सफरतात. फोिॉि हा मंगळापािून ९२८० सक. मी. अंतरावरून व डीमॉि हा २३३६० सक. मी. 
अंतरावरून सफरतो. 
 



अनुक्रमणिका  

लघुग्रह :— 

 
मंगळ व गुरु याचं्या दरम्यान अपेके्षिाहेर फार मोठे अतंर अिल्याचे आढळून येते. तेथे आणखी 

एखादा ग्रह िूयाभोवती पसरिमण करणारा अिला पासहजे हा शास्त्रज्ञाचंा कयाि होता. त्या दृष्टीने 
शोधाशोध िुरू झाली. पण तेथे ग्रह न समळता अनेक छोटे-मोठे गोल आसण सशलाखंड आपआपल्या कक्षात 
राहून िूयाभोवती सफरत अितात अिे सदिून आले. 

 
लघुग्रहाचंा शोध प्रथम तासत्तवक रीतीने िोड या शास्त्रज्ञाचं्या सनयमाचंा उपयोग करून लावला गेला. 
 
बोडच्या सनयमाप्रमाणे ग्रहाचंी अंतरे ज्या सवसशष्ट पद्धतीने काढली ती पद्धती खालील प्रमाणे :— 
 
(१) िूयापािून ज्या क्रमाने ग्रह आढळतात त्या क्रमाने ते सलहा. 
(२) प्रत्येक ग्रहाखाली ४ हा अंक सलहा. 
(३) त्याखाली ०×३, १×३, २×३, ४×३, ८×३, १६×३ इत्यादी क्रमाने सलहा. 
(४) िवश उभ्या रकान्यातील अंकाचंी िेरीज करून त्याि १० ने भागा. 
 

िुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ, (लघुग्रह?) गुरु शनी, 

४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ 
० ३ ६ १२ २४ ४८ ९६ 

०·४ ०·७ १·० १·६ २·८ ५·२ १०·० 
 

या िवांची वास्तसवक अतंरे, पृथ्वीचे अंतर १ मानून अनुक्रमे खालील प्रमाणे आहेत :— 
 

०·३९ ०·७२ १·० १·५२ २·८ ५·२ ९·५४ 

 
वरील िवश अंतरे ज्योसतैःशास्त्रीय एककातं आहेत हे उघड आहे. वरील सनयमाप्रमाणे िूयापािून 

२·८ ज्यो. ए. अंतरावर आणखी एखादा ग्रह अिला पासहजे अिा कयाि िाधूंन पद्धतशीर िंशोधन िुरू 
झाले. अशा रीतीने लघुग्रहाचंा शोध लागला. 

 
ज्या िुमारे २००० लघुग्रहाचंा शोध आतापयंत लागला आहे ते िवश दुर्बिणातूनच सदिू शकतात. 

त्यातील िहुतेकाचा शोध दुर्बिणीि जोडलेल्या कॅमेऱयाच्या िाहाय्याने लागला. िवात मोठ्या सिसरि 
नावाच्या लघुग्रहाचा व्याि ७६८ सक. मी. अिून जोिेप सपयाझी नावाच्या इटासलयन ज्योसतर्बवदाने १ 
जानेवारी १८०१ या सदवशी हा शोधून काढला. िाकीच्या िहुतेकाचंा व्याि ८० सक. मी. हून कमी आहे. 
िहुिंख्य लघुग्रहाचं्या कक्षा मंगळ व गुरु याचं्या कक्षाचं्या दरम्यान आहेत. काही थोडे लघुग्रह पृथ्वी व मंगळ 
याचं्या दरम्यान सफरतात. याचंा िूयशप्रदसक्षणाकाल २ वषांपािून १२ वषांपयंत आहे. िऱयाच लघुग्रहाचंी 
कक्षापातळी इतर ग्रहाचं्या कक्षाचं्या पातळीत आहे. तथासप इकॅरि या लघुग्रहाची कक्षा पृथ्वीच्या कके्षशी 
िुमारे २१ अंशाचा कोन करते. सहडाल्गो या आणखी एका लघुग्रहाची कक्षा ४३ अंशाचा कोन करणारी आहे. 

 



अनुक्रमणिका  

लघुग्रहाचं्या रूपाने जे रव्य िूयशमालेत अतंसरक्षात तरंगत राहून िूयाभोवती प्रदसक्षणा करीत आहे ते 
अगदी थोडे अिूनही त्याचा पसरणाम जवळपािच्या ग्रहाचं्या गतीवर होऊन त्यात असनयसमतपणा येण्याचा 
िंभव आहे. खुद्द लघुग्रहाचं्या पसरिमणातही असनसितपणा आहे. यामुळे एखादे वळेेि यातील एखादा 
घिघसशत लगुग्रह सफरत सफरत पृथ्वीच्या असत जवळ आला तर पुढे काय हा प्रश्न आहे आसण अिे मागे १-
२ वळेा घडलेही आहे! 
 
गुरु :— 

 
हा पृथ्वीपािून दुिऱया क्रमाकंाचा िसहग्रशह आहे. िवश ग्रहातं हा फारच मोठा ग्रह आहे आसण असतशय 

तेजस्वी आहे. शुक्र व व्याध याचं्या खालोखाल गुरु तेजस्वी सदितो. 
 
गुरूचा पृष्ठभाग आपणाि कधीच सदित नाही. जे सदिते ते गुरूभोवतीचे ५०० ते ८०० सक. मी. 

जाडीचे वातावरण होय. यात अमोसनया व मीथेन या प्रमुख वायूचंा िमावशे अिल्याचे आढळते. त्यात 
हायड्रोजनचाही थोडािहुत प्रादुभाव सदिून येतो. गुरूचे पृष्ठीय तपमान – १२९° िें (–२००° फॅ.) आहे. या 
तपमानाला अमोसनया वायू गोठून त्याचे िूक्ष्म स्फसटक िनतात व ते मीथेन व हायड्रोजनयुक्त वातावरणात 
तरंगत राहतात आसण या िवांचा प्रचंड दाि खालील थरावंर व ग्रहाच्या पृष्ठावर पडतो. 

 
दुर्बिणातून पासहल्याि हा ग्रह दोन धु्रवाजंवळ काहीिा चपटा सदितो आसण या ग्रहावर सवषववृत्ताि 

िमातंर अिे सनरसनराळ्या रंगाचें पटे्ट व मधून मधून डाग सदितात. याचं्या स्थानात, रंगात व आकारात 
िारखा फरक पडतो. या डागापंचकी जास्त लक्षात येणारा डाग म्हणजे यावर सदिणारा तािंडा डाग होय. 
(छायासचत्र क्र. १७) हा प्रथम १६३१ िाली शास्त्रज्ञाचं्या लक्षात आला. १८८७ िाली अत्यंत स्पष्ट झाला व 
नंतर तो ितेािेताने अधुंक होत चालला अिून आता फक्त त्याची िीमारेषाच सदिते. 

 
गुरु िरािरीने ९ ताि ५४ समसनटात आपली अक्षप्रदसक्षणा िंपसवतो. िूयशप्रदसक्षणेि याि िुमारे १२ 

वष ेलागतात. 
 
गुरूला एकंदर १२ उपग्रह आहेत. जवळचे उपग्रह, मधले उपग्रह व दूरचे उपग्रह अिे याचें तीन 

गट पडतात. जवळच्या उपग्रहात गसॅलसलयोने शोधून काढलेले चार व प्रा. िनाडश याने शोधून काढलेला 
एक अिे पाचं उपग्रह िमासवष्ट केले गेले आहेत. याचंा सनदेश याचं्या नावाने न करता शास्त्रज्ञ िहुधा जे १, 
जे २, जे ३, जे ४, आसण जे ५, अशा रीतीने करतात. जे ६, जे ७ व जे १० हे तीन मधले उपग्रह होत. दूरच्या 
उपग्रहात जे ८, जे ९, जे ११ आसण जे १२ अशा चारींचा िमावशे आहे. हे िवश ग्रह प्रचंड वगेाने गुरूभोवती 
सफरत अितात. 

 
िाध्या दुर्बिणीने अगर जोड–दुसिंणीने गुरूचे ३–४ उपग्रह चागंले सदिू शकतात. कधी एखादा ग्रह 

गुरूच्या मागे “ग्रस्त अवस्थेत अितो. तर कधी त्याचे गुरूच्या पृष्ठभागावर “असधक्रमण” होते. 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका  

र्नी :— 

 
िसहग्रशहात शनीचा क्रमाकं पथृ्वीपािून सतिरा लागतो. नुित्या डोळ्यानंी हा ग्रह इतर ग्रहापं्रमाणे 

जरी सदित अिला तरी दुर्बिणीतून पासहल्याि याचे सवलक्षण रूप आपल्या नजरेत भरते. शनीभोवती कडीं 
अिल्याचे आपणाि सदिून येते. शनीचा अक्षप्रदसक्षणाकाल १० ताि १४ समसनटे आहे. िूयशप्रदसक्षणाकाल 
२९½ वष े आहे. या कालखंडात तो िारा राशीतून सफरतो. म्हणजे प्रत्येक राशीला तो िुमारे अडीच वष े
अितो. शनी हा ज्या राशीला अिेल त्या राशीच्या माणिाि तो पीडा देतो अशी िमजूत आहे. इतकेच नव्हे 
तर तो या राशीच्या मागील व पुढील राशींच्या माणिानंाही त्याचा त्राि पोचतो. म्हणून प्रत्येक राशीि 
िाडेिात वष ेशनीची पीडा चालू राहते. यावरून “िाडेिाती” हा शब्द रूढ आहे. 

 
या ग्रहाभोवती २४००० सक. मी. जाडीचे वातावरण आहे. त्यात हायड्रोजन व मीथेन जास्त प्रमाणात 

अिून अमोसनया कमी प्रमाणात आहे. 
 
त्याचा अक्षप्रदसक्षणाकाल १० ताि १४ समसनटे आहे. एवढ्या थोड्या वळेेत एवढ्या प्रचंड ग्रहाची 

अक्षाभोवती एक फेरी होते. यावरून या प्रदसक्षणेचा वगे अफाट आहे हे सदिून येते. सवषुववृत्तावर जास्तीत 
जास्त वगे अिून धु्रवाजवळ कमीत कमी वगे अितो. यामुळे हा ग्रह सवषुववृत्तावर जास्त फुगीर अिून 
धु्रवावंर चपटा झाला आहे. दुर्बिणीतून पासहल्याि गुरूप्रमाणे याही ग्रहावर आडव ेपटे्ट व डाग सदितात. पण 
हे फार कमी आसण अस्पष्ट आहेत. 

 
शनीला एकंदर तीन कडीं आहेत. कोणत्याही दोन कड्यातं काही जागा मोकळी आहे. शनी आसण 

त्याजवळचे पसहले कडे यातही जागा मोकळी आहे. (छायासचत्र क्र. १८). या कड्यानंा अ, ि आसण क अशी 
नाव ेआहेत. ि हे मधले कडे जास्तीत जास्त तेजस्वी अिून त्याच्या खालोखाल िवात िाहेरचे कडे तेजस्वी 
आहे. ग्रहाच्या अगदी जवळ अिलेले क हे कडे अगदी कमी तेजाचे व सझरसझरीत आहे. म्हणून याला “के्रप 
करग” अिे म्हणतात. अ आसण ि या कड्यामंध्ये जी फट आहे ती प्रथम कॅणसनी याने शोधून काढली म्हणून 
याि कॅणसनीिी िट अिे म्हणतात. अ या िाहेरील कड्यामध्येच एक फट अिल्याचे एन्के (Encke) या 
शास्त्रज्ञाला आढळले. म्हणनू या फटीि एन्केिी िट अिे म्हणतात. (आकृती क्र. ६०) ही कडीं पातळ 
अिून शनीच्या वचषुसवक पातळीत राहून शनीभोवती सफरत अितात. ही कडीं वाळूच्या कणािंदृश 
रव्यकणानंी सवरळपणे िनलेली अिल्याने ती अधशपारदशशक आहेत. 
 

 
आकृती क्र. ६० : शनी व त्याची कडीं 
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शनीला एकंदर ९ उपग्रह आहेत आसण हे िवश या कड्याचं्या िाहेर राहून शनीभोवती सफरत 

अितात. त्यापंचकी सटटान हा िवात मोठा व तेजस्वी उपग्रह आहे. िधुापेक्षा सकसचत मोठा अिलेला हा 
उपग्रह िन १६५५ िाली हायगेन्िने (Huyghens) शोधून काढला. आपल्या िूयशमालेत जे जे उपग्रह 
आढळतात त्या िवात हा मोठा उपग्रह आहे. कुपर (Kuiper) या शास्त्रज्ञाने याचा वणालेख काढून त्यावरून 
या उपग्रहाभोवती मीथेनचे वातावरण अिल्याचे दाखवनू सदले. िवश उपग्रहात वातावरण अिल्याचा पुरावा 
फक्त या उपग्रहाच्या िाितीतच समळालेला आहे. सममाि हा शनीला अगदी जवळचा उपग्रह अिून फोएि 
हा िवात दूरचा आहे. िामान्यपणे हेिवश उपग्रह आपली एकच िाजू कायमची शनीला असभमुख करून 
सफरत अितात. या िाितींत याचें आपल्या चरंाशी िाम्य आहे. 

 
शनीची तुलना काहीशी आपल्या िूयाशी करता येण्याजोगी आहे. िूयाभोवती ९ ग्रह सफरत 

अितात; शनीभोवती ९ उपग्रह सफरतात. िूयाचे ग्रह सफरत अिलेल्या असतशय अवाढव्य टापूवर िूयाचे 
असधराज्य चालते. शनीच्या राज्याचा सवस्तार देखील लहान-िहान नाही. शनीच्या िभोवती एका िाजूि 
१·२८ कोटी सक. मी. (शनीच्या असत दूरच्या उपग्रहाचे अंतर) व दुिऱया िाजूि १·२८ कोटी सकलो मीटर 
अिे समळून २·५६ कोटी सक. मी. व्यािाच्या प्रचंड प्रदेशावर शनीचे असधराज्य चालते. या राज्यातील ९ 
“भवुने” शनीभोवती सफरतात. शनीभोवती ज्याप्रमाणे कडीं सफरत अितात त्याप्रमाणे िूयाभोवतीही कडीं 
सफरत अिावीत व कालातंराने पुढे या कड्याचें रूपातंर लघुग्रहातं झाले अिाव ेअशी एक कल्पना आहे. या 
कारणाकसरताच शनीला िूयशपुत्र िमजतात हे यथायोग्य वाटते. 
 
प्रजापती (युरेनस) :— 

 
हा ग्रह िन १७८१ िाली सवल्यम हशशल या नावाच्या एका हौशी ज्योसतषाने दुर्बिणीच्या िाहाय्याने 

शोधून काढला. दुर्बिणाचे िाहाय्य घेऊन शोधून काढलेला हा पसहलाच ग्रह होय. यापूवी इसतहािपूवश 
काळापािून लोकानंा ठाऊक अिलेले िवश ग्रह नुित्या डोळ्यानी सदिण्याजोगे अिल्याने याचं्या शोधािाठी 
दुिीण वापरण्याचे कारण पडले नाही. अथात या िवशच ग्रहाचं्या प्रगत िंशोधनािाठी असलकडच्या काळात 
दुर्बिणीचा वापर केला गेला ही गोष्ट सनराळी. आज खगोलशास्त्राचा अभ्याि व नवनवीन तंत्रानंी युक्त्त 
दुर्बिणीचा वापर या अगदी असभन्न व अटळ गोष्टी होऊन ििल्या आहेत. 

 
हा ग्रह िूयाभोवती िुमारे ८४ वषांत एक प्रदसक्षणा करीत अितो. तिेच हा आपल्या आिाभोवती 

१० ताि ४० समसनटात एक प्रदसक्षणा करतो. इतर िवश ग्रहाचं्या गतीपेक्षा या ग्रहाच्या गतीची रीत सनराळी 
आहे. इतर ग्रह आपल्या कके्षतून सफरताना आसण आपआपल्या आिाभोवती सफरताना घड्याळाच्या 
कायाच्या सवरुद ध सदशनेे सफरत अितात. परंतु प्रजापती आपल्या कके्षतून इतरापं्रमाणेच घड्याळाच्या 
कायाच्या सवरुद ध सदशनेेच सफरतो; पण आपल्या आिाभोवती मात्र हा घड्याळाच्या कायाच्या सदशनेे 
सफरतो. 

 
प्रजापती िूयापािून २८५·२८ कोटी सक. मी. दूर आहे. त्याचा व्याि िुमारे ५१२०० सक. मी. आहे. 

याचे सवषुववृत्त याच्या कक्षापातळीशी ८२ अंशाचा कोन करते. प्रजापतीला एकूण पाच उपग्रह अिून त्या 
िवांची प्रजापतीभोवती सफरण्याची पातळी एकच आहे आसण प्रजापती आपल्या आिाभोवती ज्या पातळीत 
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सफरतो ती पातळी व उपग्रहाचंी पातळीही एकच आहे. हा ग्रह िूयापािून अत्यंत दूर अिल्याने त्याच्या 
पृष्ठभागाची कल्पना िाध्या दुर्बिणीने येत नाही. 
 
वरुि (नेपच्युन) :— 

 
हा ग्रह िन १८४६ मध्ये जॉन ॲडॅम्ि या आंग्ल ज्योसतषाने शोधून काढला. प्रजापतीची गसणताने 

काढलेली न्स्थती आसण प्रत्यक्ष वधे घेऊन समळालेली न्स्थती यामंध्ये तफावत पडू लागली. ती पाहून 
ज्योसतषानंा अिे वाटू लागले की प्रजापतीच्याही पसलकडे आणखी एखादा ग्रह अिला पासहजे आसण या 
ग्रहाच्या आकषशणाचा पसरणाम प्रजापतीच्या गतीवर घडून येऊन ही तफावत पडत अिली पासहजे. अनेक 
वषांच्या पसरश्रमपूवशक केलेल्या िंशोधनानंतर वरुणाचा शोध लागला. 

 
वरुण हा िूयापािून ४४६·८८ कोटी सक. मी. दूर आहे. त्याचा व्याि ४९६०० सक. मी. आहे. 

िूयाभोवती प्रदसक्षणा करण्याि याला िुमारे १६५ वषे लागतात. आपल्या आिाभोवती फेरी मारण्याि 
त्याला १५ ताि ४० समसनटे वळे लागतो. 

 
याला दोन उपग्रह अिून त्यापचकी एकाचा शोध वरुणाच्या शोधानंतर काही मसहन्यानंी लागला. 

दुिऱयाचा शोध मात्र अगदी असलकडे म्हणजे िन १९४९ िाली लागला. 
 
कुबेर (प्ल्यटूो) :— 

 
आतापयंत ठाऊक अिलेल्या ग्रहात हा शवेटचा व िूयापािून असतशय दूरचा ग्रह आहे. वरुणाचा 

शोध लागल्यानंतर त्याची गसणताने काढलेली न्स्थती आसण वधेानंतर पाहावयाि समळालेली न्स्थती आसण 
वधेानंतर पाहावयाि समळालेली न्स्थती यामंध्ये फार फरक जाणव ूलागला. िाहसजकच अिा तकश  केला 
गेला की वरुणाच्या पसलकडेही आणखी एखादा ग्रह कदासचत अिू शकेल. २० वष ेया िंिधंीचे िंशोधन 
चालू होते. १९३० िाली माचश मसहन्यात अमेसरकेतील प्रा. पर्बिव्हल लॉव्हेल याना कुिेराचा शोध लागला. 

 
याची कक्षा िरीच दीघशवतुशलाकार आहे. याला िूयाभोवती प्रदसक्षणा करण्याि िुमारे २४८ वष े

लागतात. कुिेरापािून पृथ्वीवर प्रकाश येण्याि िुमारे ५ ताि लागतात. याचे िूयापािून अंतर िुमारे ५९२ 
कोटी सक. मी. आहे. याचा व्याि ५७६० सक. मी. आहे. 

 
कुिेराच्या पसलकडे आणखी एखादा ग्रह अिावा अिा तकश  आहे. तथासप अजून त्यािंिधंी 

खात्रीलायक पुरावा समळालेला नाही. 
 
िूयशमालेचे काही महत्तवाचे तौलासनक आकडे पसरसशष्ट ७ मध्ये सदले आहेत. 

 
उल्का व धुमकेतू :— 

 
सनरि काळोख्या रात्री आकाशाकडे िहज दृष्टी वळसवली तर तेथील एखादा ‘तारा’ सनखळून 

जसमनीकडे झेपावताना सदितो. अिे करताना तो आकाशाच्या काळ्या पाश्वशभमूीवर तेजोरेषा उमटसवतो व 
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काही िेकंदातच सदिेनािा होतो. रोज अिे लाखो ‘तारे’ आकाशातून सनखळताना आपणाि सदिू 
शकतील. खरोखर हे तारे निून पाषाणाचें, खसनजरव्याचें आसण लोह इत्यासद धातंूचे अिंख्य लहान–मोठे 
तुकडे होत. त्यात मोहरी एवढ्या तुकड्यापािून अनेक टन वजनाच्या तुकड्यापयंत िवांचा िमावशे 
अितो. आपल्या कके्षत पथृ्वी सफरत अिता या तुकड्याचं्या जवळून जाऊ लागली की हे तुकडे 
गुरुत्वाकषशणाने पथृ्वीकडे खेचले जातात व अत्यंत वगेाने वातावरणातून जसमनीकडे येऊ लागतात. हवचे्या 
घषशणाने ते तापून शुिोष्ट्ण होतात व त्यापंचकी जे लहान–िहान तुकडे अितील ते जळून खाक होतात. 
क्षणभर चमकून नष्ट होणाऱया या तुकड्यानंा उल्का म्हणतात. कधी कधी हे तुकडे अवाढव्य अितात. 
त्यामुळे ते वाटेत नष्ट न होता िरळ जसमनीवर येऊन आदळतात. यानंा अर्नी सकवा उल्का पाषाि अिे 
म्हणतात. ॲसरझोना, िायिेसरया, एस्थोसनया वगचरे अनेक सठकाणी अशसनपातामुळे जसमनीि पडलेले खूप 
मोठे खडे्ड आजही पाहावयाि समळतात. उल्कापाषाण दोन प्रकारचे अितात. एक पाषाणमय व दुिरा 
धातुमय. पसहल्या प्रकारात सिसलका सकवा गारगोटीचे रव्य अिते आसण दुिऱयात लोखंड, सनकेल, 
कोिाल्ट इ॰ धातू मोठ्या प्रमाणात अितात. सशवाय या दोन्हींच्या िसंमश्रणाने सतिराही प्रकार िंभवतो. 

 
पूवशरात्रीपेक्षा उत्तररात्री उल्कावषाव जास्त होतो. एका रात्री होणाऱया उल्कावषावात उल्काचें 

िारकाईने सनसरक्षण केले आसण उल्काचंा पतनाच्या सदशा मागे वाढसवल्या तर त्या एकाच लहानशा के्षत्रात 
एकमेकानंा छेदतात अिे आढळून येते. याि उल्कावषावाचे कें र अिे म्हणतात. अमेसरकेत ज्याप्रमाणे हौशी 
ज्योसतमंडळे आहेत त्याप्रमाणे उल्काचं्या अभ्यािािाठी उल्कामंडळेही (Meteor Society) आहेत. अशा 
एका उल्का मंडळाने हंि व वीणा या तारकािंघाचं्या पसरिरात कें र अिलेल्या उल्कावषावाची नोंद 
आपल्या नोंदवहीतील नकाशात कशी केली आहे ते आकृती क्र. ६१ मध्ये सदले आहे. 

 

 
आकृती क्र. ६१ : उल्का मंडळाच्या नोंदी 

 
ििंध वषात काही ठरासवक काली व आकाशातील काही ठरासवक स्थळापािून मोठ्या प्रमाणात 

उल्कावषाव होताना आढळून येतो. काही थोडे सदवि हा वषाव ितत होत राहातो. हौशी सनसरक्षकािंाठी 
अशा काही महत्तवपूणश व सवश्वािाहश उल्कावषावाचंी मासहती खाली सदली आहे. त्यावरून उल्कावषावाचे त्या 
त्या वळेी सनरीक्षण करता येईल व जमल्याि त्याचंा फोटोही घेता येईल: 
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उल्का वषाव 

    उल्कावषावाचे कें र 

कोणत्या तारकािंघापािून मसहना व िाधारण सदनाकं होरा क्रातंी 
    ता. - सम. अंश 

वीणा एसप्रल सद. १९-२३ १८ - ४ + ३३ 

कंुभ मे सद. ०१-०६ २२ - १६ -२ 

कंुभ (डेल्टा ताऱयापाशी) जुलच  सद. २६-२१ २२ - ३६ -११ 

ययाती ऑगस्ट सद. १०-१४ ३ - ८ + ५८ 

मृग ऑक्टोिर सद. १८-२३ ६ - ८ + १५ 

सिह नोव्हेंिर सद. १५-२० १० - ० + २२ 

समथुन सडिेंिर सद. १०-१३ ७ - ३२ + ३२ 

 
िूयशमालेतील िवश घटकात आपले लक्ष चटकन वधूेन घेणारे जर कोणी अितील तर ते धूमकेतू 

होत. त्याचंा सवस्तार प्रचंड अितो. धूमकेतूत तीन भाग अितात. १. सशर, २. कें र व ३ शपूेट. सशर हे हजारो 
सक. मी. व्यािाचे व गोल आकाराचे अिते. त्यात मध्यभागी चकाकणारे एक कें र अिते. त्यामागे लाखो 
सक. मी. लािंीचे सकसचत पारदशशक व चंचल शपूेट अिते. याला आपल्याकडे सशखा सकवा शेंडी म्हणतात. हे 
वायू व धूसलकणाचें िनलेले अिते. काही धूमकेतू आपल्या प्रचंड असतदीघशवतुशळाकार कक्षामंधून िूयाभोवती 
प्रदसक्षणा घालीत अितात. ते िूयाच्या जवळ जिजिे येतात तितिे त्याचें शपूेट लािं होते व ते दूर 
जातात तिे ते आखूड होते. शपेटाची सदशा नेहमी िूयाच्या सवरुद्ध िाजूि अिते. शपेटातील रजैःकणावंर 
िूयशसकरणाचंा दाि पडल्यामुळे अिे होते. धूमकेतू िूयाच्या जवळ जिजिा येतो तितिे त्याचे सशर 
आकाराने लहान होत जाते व कें राचे तेज वाढत जाते. तो िूयापािून लािं जाऊ लागला तर सशर मोठे होत 
जाते व कें राचे तेज कमी होत जाते. काही धूमकेतूच्या काक्ष परवलयाकृती अगर अपास्त आकाराच्या 
अितात. 

 
हॅलेिा धूमकेतू या नावाने प्रसिद्ध अिलेला धूमकेतू िुमारे ७५ वषांनी एकदा पृथ्वीला आपले दशशन 

देतो. (छायासचत्र क्र. १९). हा धूमकेतू इ. ि. १५३१, १६०७, १६८२, १७५९, १८३५ व १९१० या िाली 
िातत्याने सदिल्याच्या ऐसतहासिक नोंदी आढळतात. हा पुन्हा िाहसजकच इ. ि. १९८५ च्या िुमाराि 
सदिण्याचा िंभव आहे. (आकृती क्र. ६२) याची कक्षा प्रचंड अिून ती वरुणाच्या कके्षच्याही पसलकडे 
गेल्याचे या आकृतीवरून लक्षात येते. 
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आकृती क्र. ६२ : हॅलेचा धूमकेतू 

 
आतापयंत सदिलेल्या काही प्रसिद्ध धूमकेतंूची मासहती खाली सदली आहे :— 

 
धूमकेतूिे नाव अणलकडे केव्हा णदसला? र्ोध केव्हा लागला? 

वलू्फ १ सडिें. १९५९ इ. ि. १८३४ 

ब्रकू्ि २ जुलच  १९६०  इ. ि. १८८९ 

एन्के फेबु्र. १९६१  इ. ि. १७८६ 

टेंपल २ जून १९६२  इ. ि. १८७३ 

पॉन्ि सवनेक मे १९६३  इ. ि.१८१९ 

आरेंड–रोलंड मे १९६४  इ. ि.१९५६ 

हॅले [हा पुन्हा इ. ि. १९८५ च्या िुमाराि पृथ्वीि सदिणार आहे.] मे १९१०  सि. पू. ४६६ 

 
* * * 
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प्रकरि १२ वे 
मानवािा णदव्यिकू्ष–दुबीि 

 
ताऱयािंा अभ्यास व दुबीि 

 
ग्रह, िूयश, तारे, इत्यासद सवषयाचें ज्ञान आपणाि जे समळते ते मुख्यतैः या गोलाकंडून पृथ्वीकडे 

येणाऱया प्रकाशसकरणाचं्या िाहाय्याने या प्रकाशाचे पृथैःकरण करून या गोलामंधील रव्य, पृष्ठीय तपमान 
इत्यादींची मासहती समळते. या प्रकाशाचा काळजीपूवशक अभ्याि केल्याने ताऱयाचें वस्तुमान, वगे व इतर 
मासहती आपणाि होते. 

 
यािाठी अत्यावश्यक अिणाऱया अनेक उपकरणापंचकी दुिीण हे एक प्रमुख उपकरण आहे. 

दुर्बिणीमुळे (अ) ताऱयाकंडून येणाऱया प्रकाशसकरणाचें िंकलन होते (आ) त्याचं्यावरील अनेक गोष्टी 
तपशीलवार सदिू शकतात आसण (इ) मूळ वस्तूची प्रसतमा आपणापािून असधक जवळ तयार झाल्याने ती 
मोठी सदिते. म्हणजेच कोणत्याही दुर्बिणीत (अ) प्रकाश िंकलन िामथ्यश (आ) सवश्लेषण िामथ्यश आसण 
(इ) वधशन िामथ्यश अशी तीन िामथ्ये अितात व ही सजतकी जास्त प्रभावी सततकी ती दुिीण जास्त 
शन्क्तशाली व दजेदार अिते अिे म्हटले पासहजे. 

 
दुर्बिणीचे (१) सभगाची दुिीण व (२) आरशाची दुिीण अिे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. येथे आपण 

केवळ खगोलीय दुर्बिणीचाच सवचार करणार आहोत. खगोलीय सनरीक्षणात अखेरची प्रसतमा उलटी सदिली 
तरी त्यामुळे फारिे सिघडत नाही. 
 
(१) कभगािी दुबीि 

 
यात दोन िसहगोल सभगे अितात. एक सभग पदाथाकडे अिते व दुिरे सभग डोळ्याकडे अिते. 

पदाथाकडील सभगाि पदाथीय सभग व डोळ्याकडील सभगाि नेत्रीय सभग अिे म्हण.ू 
 
खगोलीय अतंरे फार मोठी अितात. त्यामुळे तारे, ग्रह, इत्यादींकडून दुर्बिणीकडे येणारे 

प्रकाशसकरण िमातंर अितात अिे मानले जाते. हे सकरण पदाथीय सभगामधून दुर्बिणीत सशरून त्याच्या 
कें रापाशी, कें रगत पातळीत प्रसतमा तयार करतात. सभगाच्या कें रामधून सभगाच्या प्रमुख आिाि लंिरूप 
अशा प्रकारे काढलेल्या पातळीि कें रगत पातळी अिे म्हणतात. ही झाली पसहली प्रसतमा. आता नेत्रीय सभग 
अशा सठकाणी ठेवतात की जेथे ठेवल्याने पसहली प्रसतमा नेत्रीय सभगाच्या कें राच्या सकसचत आत आसण कें र व 
सभग याचं्या दरम्यान येईल. यामुळे पसहल्या प्रसतमेचे वधशन होऊन दुिरी, अखेरची प्रसतमा तयार होते. 
अखेरची प्रसतमा मूळ पदाथाच्या उलटी, त्यापेक्षा मोठी व िामक अिते (आकृती ६३) अखेरच्या प्रसतमेमुळे 
डोळ्याजवळ जो कोन होतो तो मूळच्या पदाथामुळे तेथे होणाऱया कोनापेक्षा असधक मोठा अितो. अशा 
रीतीने होणाऱया कोनीय वधशनामुळेच मूळ पदाथाचे वधशन होऊन अखेरची प्रसतमा मोठी सदिते. या िाितचे 
कोनीय वधशनाचे िूत्र खालीलप्रमाणे माडंतात :— 
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कोनीयवधशना = प्रसतमेने डोळ्याजवळ केलेला कोन  

पदाथाने डोळ्याजवळ केलेला कोन.  

 
आकृती क्र. ६३ : सभगाची दुिीण 

 
मोठ्या वधशनािाठी पदाथीय सभगामधील दोन िंभाव्य दोष काढून टाकले पासहजेत. हे दोष वणीय सवचलन 
व गोलीय सवचलन या नावाने ओळखले जातात. 

 
विीय णविलनािा दोष 

 
प्रकाश सकरण सभगामधून जातो तेव्हा त्याचे वक्रीभवन होते. तिेच त्याचे सवचलनही होते. त्यामुळे मूळ 
प्रकाशसकरणाचे घटकरंगाचं्या सकरणात पृथैःकरण होते. प्रत्येक रंगाचा सकरण सभगातून िाहेर पडताना 
त्याचे कमीजास्ती प्रमाणात सवचलन होते. जाभंळ्या सकरणाचें सवचलन िवात जास्त होते व तािंड्या 
सकरणाचें िवात कमी होते. (आकृती ६४). अशा रीतीने कमीजास्ती प्रमाणात, सनरसनराळ्या रंगाचं्या 
प्रकाशसकरणाचें सवचलन झाल्याने ते एकाच सठकाणी कें रीत न होता वगेवगेळ्या सठकाणी कें सरत होतात 
आसण त्या त्या सठकाणी सनरसनराळ्या रंगाचं्या प्रसतमा तयार होतात, यामुळे हा दोष िंभवतो. 

 
 

 
आकृती क्र. ६४ : वणीय सवचलनाचा दोष 

 
हा दोष नाहीिा करण्यािाठी एक िसहगोल सभग व दुिरे एक अतंगोल सभग याचंी योग्य प्रकारे 

सनवड करून ती दोन्ही कॅनडा िाल्िम या रव्याने सचकटसवतात. (आकृती क्र. ६५) सकवा त्या दोन्हीत थोडे 
अंतर ठेवनू ती ििसवतात. कॅनडा िास्लमचा वक्रीभवनाकं काचेच्या वक्रीभवनाकंाइतकाच अिल्याने हे 
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िाध्य होते. यामुळे िसहगोल सभगातील सवचलनामुळे जो पसरणाम घडून येतो त्याच्या अगदी उलट पसरणाम 
अंतगोल सभगातील सवचलनामुळे घडून येतो व हा दोष नाहीिा होतो, तथासप या जोडसभगाने वक्रीभवन 
होते. या जोडसभगाि सनवशणी सभग अिे म्हणतात. ही झाली याची तासत्तवक िाजू. व्यावहासरक दृष्टीने अशा 
जोडसभगाचा सनवशणीपणा वणशपटामधील ठरासवक दोन रंगापंुरताच मयासदत अितो. 

 

 
आकृती क्र. ६५ : सनवशणी सभग 

 
गोलीय णविलनािा दोष 

 
कोणत्याही सभगाचे वक्रपृष्ठभाग दोन सभन्न गोलाचें भाग अितात. िसहगोल सभगाचेही अिेच अिते. 

(आकृती ६६) अशा या सभगातून जाणारा प्रकाश नीट एकाच सिदूत कें सरत होत नाही. त्याच्या मध्यभागातून 
जाणाऱया प्रकाश-सकरणाचंा सदशािदल अल्पप्रमाणात होत अिून टोकाकडील भागामधून जाणाऱया 
सकरणाचंा सदशािदल मोठ्या प्रमाणात होतो. आकृती क्र. ६७ मध्ये अ हा मध्यभागाजवळील प्रकाशसकरण 
सभगापािून दूर अंतरावर कें सरत होत अिून ब हा टोकाकडील सकरण सभगापािून जवळ कें सरत होतो हे 
स्पष्ट सदित आहे. याचा अथश अिा की सभगावर िवशत्र पडणारे प्रकाशसकरण एकाच सनसित सिदूमध्ये कें सरत 
होत नाहीत. त्यामुळे समळणारी प्रसतमा अस्पष्ट अशी सदिते. 
 

 

 

आकृती क्र. ६६ : दोन सभन्न वक्रपृष्ठाचें सभग आकृती क्र. ६७ : गोलीय सवचलनाचा दोष 

 
या दोषाचा वणीय सवचलनाच्या दोषाशी काही िंिधं नाही. वणीय सवचलनाचा दोष नितानाही 

एखाद्या सभगात गोलीय सवचलनाचा दोष अिू शकेल. 
 
सभगातील हा दोष िंपूणशपणे नाहीिा करणे शक्य निते. परंतु तो काही उपायाने थोड्या फार 

प्रमाणात कमी करता येतो. मध्ये भोक अिलेल्या काळ्या पडद्याने सभग आच्छादन सभगाच्या कडेने त्यातून 
जाणाऱया प्रकाशसकरणानंा अटकाव करणे हा त्यापंचकी एक उपाय आहे. 
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णनदोष पदाथीय कभग 

 
अलीकडच्या िुधारलेल्या सनदोष पदाथीय सभगाची िाजू गोलच ठेऊन इष्ट तो पसरणाम घडवनू 

आणलेला अितो. त्यािाठी सभगाची प्रत्येक िाजू योग्य त्या वक्रतेची ठेऊन आसण जोडसभगाचे प्रत्येक घटक 
सभग जरूर त्या रव्याचे िनवनू जोडसभग िनवण्यात येते. या योजनेनुिार तयार करण्यात आलेल्या एका 
प्रकारात िसहगोल सभग क्राऊन जातीच्या काचेचे व अंतगोल सभग न्फ्लंट जातीच्या काचेचे िनवतात. सशवाय 
यातील िसहगोल सभगाच्या वक्रपृष्ठाचं्या गोलसत्रज्या २:३ या प्रमाणात अितात आसण अंतगोल सभगाची एक 
िाजू िपाट अिून दुिऱया िाजूची वक्रता शजेारच्या िसहगोल सभगाच्या िाजूपचकी कमी गोल सत्रज्येच्या 
पृष्ठाच्या वक्रतेशी समळतीजुळती अिते. अशा प्रकारे िनवण्यात आलेल्या जोडसभगाच्या िाितीत वरील 
दोनही दोष कमी झालेले अितात. म्हणून दुर्बिणीतील पदाथीय सभग म्हणनू वापरण्याि ते योग्य ठरते. 
 
नेत्रीय कभग 

 
नेत्रीय सभग म्हणून एकच िसहगोल सभग न वापरता दोन िसहगोल सभगाचे िंयुक्त सभग वापरले 

जाते. दोनही सभगे एका योग्य मोजमापाच्या नळीमध्ये एकमेकात िुमारे १ इंच अंतर ठेवनू कायमची 
ििवलेली अितात. ही नळी दुर्बिणीच्या प्रमुख नळीत दुिऱया टोकापाशी ििवनू मागे–पुढे िरकसवता येते. 
(आकृती ६८) 
 

 
आकृती क्र. ६८ : नेत्रीय जोडसभग 

 
या जोडसभगातील सभगापंचकी डोळ्यापािून दूर अिणाऱया सकसचत मोठ्या सभगामुळे प्रकाश–

सकरणाचें िंकलन केले जाते व हे िंकसलत सकरण डोळ्याजवळच्या सकसचत लहान अशा दुिऱया सभगाकडे 
पाठसवले जातात. या दुिऱया सभगाकडे पाठसवले जातात. या दुिऱया सभगामुळे मुख्यत्वकेरून प्रसतमावधशनाचे 
काम होते. 

 
नेत्रीय सभगामधून िाहेरचे के्षत्र एखाद्या प्रकाशमान वतुशळािारखे सदिते. या वतुशळाचा व्याि 

पाहाणाऱयाच्या डोळ्याजवळ जो कोन करतो त्या कोनाि दृश्यके्षत्र अिे म्हणतात. कोणत्याही नेत्रीय सभगाचे 
दृश्यके्षत्र त्या सभगापुरते नेहमी अचल अिते. (आकृती ६९) 
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आकृती क्र. ६९ : दृश्यके्षत्र 

 
नेत्रीय सभगाचा दजा हा त्याची िनावट, त्याचे कें रातंर व त्याला उपलब्ध होणारे दृश्यके्षत्र यावर 

अवलंिून अितो. सवसवध प्रकारची नेत्रीय सभगे व पदाथीय सभगे कारखान्यात तयार केली जातात व योग्य 
व्यापाऱयाकडे सवकत समळू शकतात. 
 
नेत्रीय कभगािें प्रकार 

 
नेत्रीय सभगाच्या अनेक प्रकारापंचकी काहींची त्रोटक मासहती खाली सदली आहे :— 
 
१. हायगेन्सिे नेत्रीय कभग :— या प्रकारात दोन िपाट िसहगोल सभगे वापरतात. दोन्ही सभगाचंी 

िपाट िाजू डोळ्याकडे केलेली अिते. (आकृती क्र. ७०) या प्रकारच्या २५ सम. मी. कें रातंर अिलेल्या 
एका प्रासतसनसधक नेत्रीय सभगामध्ये डोळ्याजवळचे सभग १६ सम. मी. कें रातंराचे व १२ सम. मी. व्यािाचे 
अिून डोळ्यापािून दूर अिणाऱया सभगाचे कें रातंर ४८ सम. मी. व व्याि २६ सम. मी. अितो अिे सदिून येते. 

 

 
आकृती क्र. ७० : हायगेन्िचे नेत्रीय सभग 

 
अिल्या उत्तम प्रकारच्या सभगाचे दृश्यके्षत्र ५० अंशापयंत समळू शकते. तथासप यातील दोष चागंल्या 

प्रकारे दूर केलेले अित नाहीत. म्हणनू या प्रकारच्या सभगाचा उपयोग काहीिा मयासदतच होतो. 
 
२. रॅम्सडेनिे नेत्रीय कभग :— यातही दोन िपाट िसहगोल सभगे अिून त्यापंचकी डोळ्याजवळच्या 

सभगाचा िपाट भाग डोळ्याकडे व डोळ्यापािून दूर अिणाऱया सभगाचा िपाट भाग याच्या उलट केलेला 
अितो. (आकृती क्र. ७१) वणीय सवचलनाचा दोष यातून काढून टाकलेला अित नाही. 
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आकृती क्र. ७१ : रॅम्िडेनचे नेत्रीय सभग 

 
३. केल्नरिे नेत्रीय कभग :— यामध्ये रॅम्िडेनच्या सभगाप्रमाणे दोन सभगे अिून त्यापंचकी 

डोळ्याजवळचे सभग लहान अिून त्यात एक िसहगोल व दुिरे अंतगोल सभग वापरून ते सनवशणी केलेले 
अिते. (आकृती क्र. ७२) िवश िाधारण वधशनािाठी याचा वापर िरिहा करण्यात येतो. अशा प्रकारच्या 
एका नमुनेदार २५ सम. मी. केरातंराच्या सभगाच्या उपागंाचंी मासहती खालील प्रमाणे देता येईल :— 

 

 
आकृती क्र. ७२ : केल्नरचे नेत्रीय सभग 

 
डोळ्यापािून दूरचे सभग, कें रातंर = ४१ सम. मी. व्याि = २८ सम. मी. 
 
डोळ्याजवळचे सभग, कें रातंर = ३२ सम. मी.व्याि = १८ सम. मी. 

 
वरील दोन सभगामंधील अंतर २० सम. मी. 

 
४. यथायोग्य दृश्य देिारे नेत्रीय कभग (Orthoscopic Eyepiece) :— या प्रकारात डोळ्यापािून 

दूर अिणारे सभग तीन घटक सभगानंी िनलेले अिते. त्यापंचकी मधले सभग न्फ्लंट जातीच्या काचेचे व दुहेरी 
अंतगोल अिून याच्या दोन्ही िाजूि दोन क्राऊन जातीच्या काचेची दुहेरी िसहगोल सभगे कॅनडा िाल्िमने 
सचकटसवलेली अितात. डोळ्याजवळचे सभग िपाट िसहगोल अिून वरील सभगाच्या अगदी जवळ ठेवलेले 
अिते. (आकृती क्र. ७३) या प्रकारात नेहमीचे दोनही दोष नाहीिे केलेले अितात. यामुळे समळणारी 
अखेरची प्रसतमा िुस्पष्ट, रेखीव व चागंली प्रकासशत अिते. सहचे वधशनही मोठे अिते. 

 

 
आकृती क्र. ७३ : यथायोग्य दृश्य देणारे नेत्रीय सभग 
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हे एक उत्तम प्रकारचे नेत्रीय सभग म्हणून मान्यता पावलेले आहे. 
 

कभगावरील परावतशनािा दोष 

 
प्रकाश-सकरण दुर्बिणीत सशरताना त्यापंचकी काही सकरणाचें सभगाच्या िाहेरील व आतील पृष्ठावर 

परावतशन होऊन काही दुय्यम प्रसतमा तयार होतात व त्या त्रािदायक ठरण्याची शक्यता अिते. त्यामुळे 
अखेरच्या प्रसतमेची स्पष्टता व तेजस्वीपणा कमी होतो. 

 
हा दोष नाहीिा करण्यािाठी सभगाच्या पृष्ठभागावर मगॅ्नेसशयम फ्लोराइडिारख्या रव्याचा लेप 

देतात. त्यामुळे या लेपाच्या िाहेरील व आतील पृष्ठावरून परावर्बतत होणाऱया प्रकाश लहरींचे व्यसतकरण 
(Interference) होऊन ते सकरणच लोप पावतात. 
 
दुर्फबिीिी णत्रगुिात्मक काये 

 
कोणत्याही दुर्बिणीला तीन प्रकारची काये करावी लागतात. 
 
ती अशी :— 
१. पदाथाची दृश्य तेजन्स्वता वाढसवणे. 
२. पदाथावरील िारीक िारीक गोष्टी िुद्धा असधक तपसशलवार दाखसवणे. 
३. दूरच्या मूळ पदाथाची वर्बधत प्रसतमा तयार करणे. 
 
१. प्रकाशाची दृश्य तेजन्स्वता वाढसवणे हे दुर्बिणीच्या प्रकाश-िंकलन-िामथ्यावर अवलंिून 

अिते. एखाद्या ताऱयाकडून येणाऱया प्रकाश-सकरणाचें सजतक्या मोठ्या प्रमाणात िंकलन होईल सततकी ती 
दुिीण असधक दजेदार िमजली जाते. पदाथीय सभग असधक मोठे अिते. ते त्यातून आत येणाऱया प्रकाश-
सकरणाचें िंकलन करते व त्यानंा असधक लहान अशा नेत्रीय सभगामधून व त्यामागील डोळ्यातील 
िाहुलीमधून पाठसवते. म्हणजे पदाथीय सभगाच्या व्यािाइतक्या जाडीचा प्रकाश-सकरणाचंा िमूह जणू काय 
एखाद्या लवसचक पदाथाप्रमाणे िवशिाजंूनी दािला जाऊन नेत्रीय सभगाच्या आसण िाहुलीच्याही 
व्यािाइतक्या जाडीचा िनवला जातो. (आकृती क्र. ७४) दुर्बिणीत सशरण्यापूवी अिलेले प्रकाश सकरणाचें 
सवस्तासरत स्वरूप पालटून, हेच सकरण लहान व मयासदत जागेतून गेल्यामुळे ते अरंुद पण तीव्रतर अशा 
सकरणशलाकाचें रूप धारण करतात. त्यामुळे पदाथाची दृश्य तेजन्स्वता वाढते आसण अशा दुर्बिणीतून 
नुित्या डोळ्यानंी न सदिणारे पाचव्या सकवा िहाव्या प्रतीपेक्षा असधक प्रतीचे अंधुक तारे देखील स्पष्ट सदिणे 
िुलभ होते. 

 

 
आकृती क्र. ७४ : दुर्बिणीचे प्रकाशिकंलन िामथ्यश 
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प्रकाशिकंलन िामथ्यश हे पदाथीय सभगाच्या व्यािाच्या वगाशी िमप्रमाणात अिते. डोळ्याच्या 
िाहुलीचा व्याि िुमारे २·५ सम. मी. (¼ िें. मी.) अितो. दुर्बिणीच्या पदाथीय सभगाचा व्याि १ िें. मी. 
अिल्याि नुित्या डोळ्यातून सजतका प्रकाश एरवी जातो त्याच्या १६ पट (४²) प्रकाश या पदाथीय 
सभगामधून जाऊ शकतो. तिेच २ िें. मी. व्याि अिणाऱया पदाथीय सभगामधून ६४ पट (२² × ४² = ६४) 
प्रकाश जात अिल्याचे आढळून येते. म्हणजे ६ व्या प्रतीच्या ताऱयाच्या ६४ पट अधुंक अिणारे तारे २ िें. 
मी. व्यािाच्या दुर्बिणीतून सदिू शकतील. िाहसजकच हे तारे िुमारे १०·५ प्रतीचे अिणार. 

 
२. मूळ पदाथावरील िासरकिासरक गोष्टीिुद्धा तपसशलवार दाखसवणे हे दुर्बिणीचे दुिरे कायश. हे 

दुर्बिणीच्या सवश्लेषणिामथ्यावर अवलंिून अिते. जेथे िाध्या डोळ्यानंी एकच तारा सदित अितो तेथे 
चागंल्या दुर्बिणीतून पासहले अिता खरोखर दोन सकवा चार तारे अिल्याचेही आपणाि सदिून येऊ शकते. 
दुर्बिणीचे हे सवश्लेषणिामथ्यश सतच्या पदाथीय सभगाच्या व्यािावर अवलंिून अिते. व्याि मोठा अिल्याि हे 
िामथ्यशही मोठे अिते; व्याि लहान अिल्याि हे िामथ्यश लहान अिते. हे किे ते पाहा :— 

 

 
आकृती क्र. ७५ : दुर्बिणीचे सवश्लेषणिामथ्यश 

 
िमजा दूर काही अंतरावर अ व ि हे दोन प्रकाशमान सिदू — दोन मोठे सवजेचे सदव े— आहेत. त्या 

सिदंूमध्ये काही मीटरचे अंतर आहे. त्याचं्यापािून काही अंतरावरून त्याचं्याकडे पासहले अिता ते दोनही 
सिदू स्पष्ट वगेवगेळे सदितात. (आकृती क्र. ७५) परंतु त्याहून जास्त अंतरावरून पासहले तर ते दोनही सिदू 
एकमेकात सवलीन झाल्यािारखे वाटतात व त्यासठकाणी दोन ऐवजी एकच अधुंक, अस्पष्ट सिदू सदितो. 
जोपयंत अ ब या अंतराने डोळ्याजवळ केलेला कोन िुमारे १ समसनटापेक्षा जास्त अितो तो पयंतच अ आसण 
ब हे सिदू वगेवगेळे सदिू शकतात. परंतु हा कोन िुमारे १ समसनटाहून कमी झाल्याि हे सिदू वगेवगेळे न 
सदिता तेथे एकच सिदू सदिू लागतो. या िंदभामध्ये डोळ्याचे सवश्लेषण–िामथ्यश १ समसनट आहे अिे 
म्हणतात. 

 
याहून जास्त सवश्लेषण–िामथ्यश हव ेअिल्याि दुर्बिणीच्या पदाथीय सभगाचा व्याि शक्य सततका 

मोठा अिला पासहजे. 
 
पदाथीय सभगाचा व्याि व सवश्लेषण–िामथ्यश यातंील िंिधं खालील िूत्राने दाखसवला जातो. 

 

सवश्लेषणिामथ्यश (िेंकदात) = ५ 

पदाथीय सभगाचा व्याि (इंचात) 
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आकृती क्र. ७६ : दुर्बिणीचे वधशनिामथ्यश 

 
३. दुर्बिणीने ज्या पदाथाचे सनरीक्षण केले जाते त्या पदाथाची प्रसतमा असधक जवळ सदिते. म्हणूनच 

ती मोठी सदिते. मूळ पदाथाने डोळ्यापाशी केलेल्या कोनापेक्षा त्याच्या प्रसतमेने तेथे केलेला कोन असधक 
मोठा होतो. (आकृती क्र. ७६) या सठकाणी खरे म्हणजे कोनाचे वधशन होते म्हणून प्रसतमेचे वधशन झालेले 
आपणाि सदिते. मूळ पदाथश डोळ्यापाशी ३ अंशाचा कोन करीत अिेल व दुर्बिणीतून सदिणारी त्याची 
प्रसतमा ६० अंशाचा कोन करीत अिेल तर दुर्बिणीमुळे होणारे वधशन २० अिेल. म्हणजे प्रसतमा पदाथाच्या 
२० पट मोठी होते हे उघड आहे. 

 
दुर्बिणीतील वधशन हे पदाथीय सभग व नेत्रीय सभग याचं्या कें रातंराचं्या गुणोत्तराशी िमप्रमाणात 

अिते हे भसूमतीच्या िाहाय्याने सिद्ध करता येते. म्हणून पढुील िूत्र माडंता येते :— 
 

वधशन = 
पदाथीय सभगाचे कें रातंर  
नेत्रीय सभगाचे कें रातंर  

 
वरील िूत्रातील उजवीकडील गुणोत्तर जिजिे जास्त अगर कमी होत जाईल तितिे वधशनही 

जास्त अगर कमी होत जाईल. 
 

या िूत्रावरून अिे सदिून येते की, असधक वधशन होण्यािाठी पदाथीय सभगाचे कें रातंर असधक मोठे 
व नेत्रीय सभगाचे कें रातंर असधक लहान होत गेले पासहजे. म्हणजे तासत्तवक दृष्टीने सकतीही मोठे वधशन होऊ 
शकते. 

 
तथासप वधशनाच्या वाढीला काही व्यावहासरक मयादा पडतातच. त्या खालीलप्रमाणे :— 
 
वधशन मोठे होत गेल्याने (१) प्रसतमेचा आकार वाढतो. त्यामुळे प्रसतमेची स्पष्टता नष्ट होते. (२) 

प्रसतमेची तेजन्स्वता कमी होते. कारण पदाथापािून येणारा प्रकाश प्रसतमेच्या असधक सवस्तृत पृष्ठभागावर 
पिरतो. िाहसजकच प्रसतमेचे तेज कमी होते. (३) आकाशाचे दशशनके्षत्र िकुंसचत होत जाते. वधशन दुप्पट 
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झाल्याि दशशनके्षत्र सनमपट होते. (४) ताऱयाचंी लुकलुकण्याची सक्रया वाढते. त्यामुळे सनरीक्षणात अडथळे 
येतात. 

 
या िाठी काही अनुभवजन्य िंकेत पाळणे आवश्यक ठरते. पदाथीय सभगाचा व्याि २·५ िें मी. 

अिल्याि दुर्बिणीतील वधशनाची कमाल मयादा ४० पयंतच ठेवावी. हा व्याि १० िें. मी. अिल्याि वधशन 
१६० पेक्षा जास्त होऊ देऊ नये. 

 
वधशनाची कमाल मयादा जशी िाभंाळावी लागते तशीच त्याची सकमान मयादाही िाभंाळावी लागते. 

पदाथीय सभगाचा व्याि २·५ िें. मी. अिल्याि वधशन सकमान ४ अिले पासहजे. १० िें. मी. व्याि अिल्याि 
१६ पेक्षा कमी वधशन ठेवणे अयोग्य ठरते. या सकमान मयादेपेक्षा कमी वधशन ठेवल्याि डोळ्यात सशरणाऱया 
प्रकाशाची तीव्रता भरमिाट वाढून तो डोळ्याला अिह्य होण्याचा िंभव अितो. िराचिा प्रकाश फुकटही 
जातो. 

 
२. आरर्ािी दुबीि 

 
या दुर्बिणीत अंतगोल आरिा पदाथीय म्हणून व िसहगोल सभग नेत्रीय म्हणून वापरतात. िहुतेक 

घरगुती आरशानंा त्याचं्या मागील िाजूि पारा लावनू आरिा परावतशनशील केलेला अितो. या दुर्बिणीतील 
आरशाि अिे करून चालत नाही. या आरशाच्या पुढील िाजूि म्हणजेच खोलगट िाजूि पारा लावतात. 
यामुळे िवशच्या िवश प्रकाश परावतशन पावतो. तथासप खोलगट िाजूि सदलेला लेप लवकर नाहीिा होऊन 
आरिा लवकर खराि होण्याचीही शक्यता अिते. 

 
असलकडे अिले आरिे ॲल्युसमसनयमचा लेप देऊन तयार करतात. हे जास्त चागंले आरिे म्हणनू 

गणले जातात. 
 
आरशाच्या दुर्बिणीत (१) न्यटून पद्धतीची दुिीण व (२) कॅसिगे्रन पद्धतीची दुिीण अिे दोन प्रकार 

हल्ली सवशषे प्रचसलत आहेत. 
 
१. न्यटून पद्धतीिी दुबीि 

 
या दुर्बिणीच्या खालच्या िाजूि तळापाशी पदाथीय म्हणून अंतगोल आरिा अितो. दूरच्या 

ताऱयाकडून आलेले प्रकाशसकरण या आरशावर पडून, परावर्बतत होऊन त्याच्या कें रापाशी एकत्र येतात. 
तेथे ताऱयाची लहान, उलटी, खरी अशी प्रसतमा तयार होते. या सठकाणी एक छोटािा िपाट आरिा 
अतगोल आरशाच्या प्रमुख आिाि ४५ अंशाचा कोन करून व त्याची परावतशनशील िाजू अंतगोल 
आरशाकडे करून ठेवल्याि ही प्रसतमा एका िाजूि नेली जाते व तेथील नेत्रीय िसहगोल सभगाच्या 
िाहाय्याने सतची वर्बधत प्रसतमा पाहाता येते. (आकृती क्र. ७७) िपाट आरशाऐवजी तेथे काटकोनी 
िमसद्वभजु सत्रकोणी लोलक वापरल्यानेही वरील प्रमाणेच पसरणाम घडून येऊ शकतो. 
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आकृती क्र. ७७ : न्यूटन पद्धतीची आरशाची दुिीण 

 
२. कॅणसगे्रन पद्धतीिी दुबीि : 
 

या दुर्बिणामध्ये वरीलप्रमाणेच दूरच्या ताऱयाकडून आलेले प्रकाशसकरण अंतगोल आरशावर 
परावर्बतत होऊन त्याची प्रसतमा कें रापाशी तयार होते. तथासप ती तशी तयार होऊ न देता या सकरणाचं्या 
मागावर एक छोटा िसहगोल आरिा ठेवतात. त्यावर पडणारे सकरण पनु्हा परावतशन पावून त्याची प्रसतमा ‘प्र’ 
या सठकाणी तयार होते. ही प्रसतमा सदिण्यािाठी पदाथीय अंतगोल आरशाच्या मधोमध एक योग्य मापाचे 
भोक पाडून तेथे ठेवलेल्या नेत्रीय िसहगोल सभगातून पासहले जाते. (आकृती क्र. ७८) 

 

 
आकृती क्र. ७८ : कॅसिगे्रन पद्धतीची आरशाची दुिीण 

 
आरर्ाच्या दुर्फबिीिे िायदे : 
 

१. अंतगोल आरशाने समळालेली प्रसतमा प्रकाशपरावतशनामुळे तयार झाल्याने ती वणीय 
सवचलनाच्या दोषापािून मुक्त्त अिते. या आरशाऐवजी परवलयज आरिा वापरल्याि गोलीय 
सवचलनाचा दोषही राहाणार नाही. 

 
२. मोठ्या व्यािाचे सभग तयार करण्यापेक्षा मोठ्या व्यािाचा आरिा तयार करणे असधक िोपे 

अिते. म्हणनू जगातील मोठ्या दुर्बिणी आरशाच्या केलेल्या आढळतात. 
 
दंवटोपि (Dew cap) :— 

 
रात्रीच्या वळेी दुिीण वापरताना दुर्बिणीमधील सभगाचें व आरशाचे दवापािून िंरक्षण होणे जरूरीचे 

अिते. त्यािाठी दुर्बिणीच्या पुढील व मागील तोंडावर योग्यतऱहेने िितील अशी टोपणे लावनू ती तोंडे िंद 
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करून ठेवावी लागतात. सवशषेतैः जेवढा वळे दुिीण वापरात निते तेवढा वळे तोंडानंा दवटोपणे लावनू 
ठेवणे िरे. 
 
दुबीि कर्ी लावावी? :— 

 
दुर्बिण दोन पद्धतीनी लावता येते. १. उन्नसतसदगंश पद्धती (Alt-Azimuth mounting) आसण २. 

वचषुसवक पद्धती (Equatorial mounting). 
 
उन्नसतसदगंशपद्धतीमध्ये दुिीण सतच्या आिाभोवती सफरवनू सक्षसतज ते मध्यमंडल या दरम्यानच्या 

कोणत्याही उंचीवरील ताऱयाकडे ती रोखता येते. 
 

 
आकृती क्र. ७९ : उन्नसतसदगशं पद्धतीने लावलेली दुिीण. 

 
ही दुिीण सतच्या आडव्या आिािह एका उभ्या आिाभोवती ० अंश ते ३६० अंशाचं्या दरम्यान 

कोणत्याही कोनापयंत सफरवनू न्स्थर करता येते. (आकृती क्र. ७९) 
 
वचषुसवक पद्धतीमध्ये दुिीण सतच्या क्रासंत अक्षाभोवती (Declination Axis) सफरवनू हव्या त्या 

क्रातंीला (Declination) रोखता येते, व घट्ट ििसवता येते. 
 

 
आकृती क्र. ८० : वचषुसवक पद्धतीने लावलेली दुिीण 
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ही दुिीण व सतचा क्रासंतअक्ष ही दोन्ही सतच्या धु्रवसदग्दशशक आिाभोवती (Polar axis) सफरवनू 
इष्टतारा िातत्याने दशशनके्षत्रातच राहील अिे करता येते. 
 

जगप्रणसद्ध २०० इिंी “हेल दुबीि” :— ही दुिीण अमेसरकेमध्ये कॅणलिोर्फनयातील पॅलोमर 
पवशतावर ििसवली अिून तेथील मौंट णवल्सन व मौंट पॅलोमर या वधेशाळा सतच्या िाहाय्याने आपले 
ज्योसतैःशास्त्रसवषयक िंशोधनकायश पार पाडीत आहेत. या दुर्बिणीची योजना आखून ती यशस्वीपणे पार 
पाडण्याि यक्िश व पलॅोमर वधेशाळाचें तत्कालीन िचंालक श्री. जॉजश ई. हेल याचें प्रमुख अगं अिल्याने 
त्याचं्या स्मरणाथश या दुर्बिणीि “हेल दुर्फबि” हे नामासभधान देण्यात आले. रॉकिेलर िाउंडेर्नने या 
कामी ६० लक्ष डॉलर अनुदान देऊन असधक चालना सदली. 

 
आजसमतीला ही जगातील िवात मोठी परावती दुिीण आहे. सहचा प्राथसमक परावतशक २०० इंच 

व्यािाचा पायरेक्ि काचेचा िनसवलेला आहे. त्याची जाडी २७ इंच आहे. त्याच्या वरच्या आंतरगोल 
पृष्ठभागाि ॲल्युसमसनयमचा मुलामा सदलेला आहे. परावतशकाचे कें रातंर ५५·५ फूट आहे. दुर्बिणीची नळी २० 
फूट व्यािाची अिून ती सतच्या धु्रवीय अक्षाच्या जोखडात राहून क्रासंतवृत्तावंर सफरू शकते. (आरंभ पृष्ठ) या 
दुर्बिणीचे वजन सतच्या िवश घटकािंह, १४० टन भरते. दुर्बिणीच्या इमारतीवरचा घुमट िुमारे १३७ फूट 
व्यािाचा आहे. 

 
ही दुिीण असत शक्त्सतशाली आहे. िाधारणपणे दहा लक्ष मानवी चक्षू जेवढ्या प्रकाशाचे िंकलन 

करू शकतील तेवढे िंकलन ही एकटी दुिीण एकाच वळेी करू शकते. सहची झेपही सततकीच प्रचंड आहे. 
िुमारे दोन अब्ज प्रकाशवषाइतक्या अंतरापयंत दूरवर अंतराळात सहची दृष्टी पोचू शकते. भतूरव्याची 
रचना, तारकाचंा सवकाि, सवश्वाचा सवस्तार, इत्यासद िािींचा छायासचत्राद्वारे व प्रत्यक्ष अभ्याि करून 
जागसतक ज्ञान िमृद्ध करणे हे या वधेशाळेचे प्रमुख उसद्दष्ट आहे. 
 

णनझाणमया वेधर्ाळेतील ४८ इिंी दुबीि :— या वधेशाळेची स्थापना हचरािाद येथे िन १९०८ 
िाली करण्यात आली. पुढे िन १९१८ िाली तेथे उस्माणनया णवद्यापीठािी स्थापना झाल्यावर ही वधेशाळा 
या सवद्यापीठाि जोडण्यात आली. तेथील जुजिी दुर्बिणीने व इतर उपकरणानंी काम चालू होते. सद्वतीय व 
तृतीयपंचवार्बषक योजनेखाली सवद्यापीठ अनुदान मंडळाकडून व अमेसरकेच्या शािनाकडून फार मोठी रक्कम 
सवद्यापीठाि अनुदान म्हणनू समळाल्यावर अमेसरकेच्या जे. डब्ल्यू. फेक्कर कंपनीकडून एक ४८ इंची परावती 
दुिीण मागसवण्यात आली. हचरािादपािून ३५ मचलावरील रंगपूर या गावाजवळ योग्य अशा जागेची सनवड 
करून तेथे या दुर्बिणीि योग्य अशा घुमटािह इमारत िाधंण्यात आली व सवद्यापीठात ज्योसतैःशास्त्रीय 
अध्यापनाची िोय करण्यात आली. २१ सडिेंिर १९६८ पािून या दुर्बिणीचे काम िुरू झाले आहे. या पूवी या 
वधेशाळेचे काम बेगमपेट येथे चालत अिे. 

 
ही दुिीण इंन्ग्लश वचषुसवक पद्धतीने ििसवलेली अिून आधार–खडकापयंत गेलेल्या काँक्रीटच्या 

दोन भरभक्कम आधारस्तंभावंर सतचा धु्रवीय अक्ष दसक्षणोत्तर अिा अनुस्थासपत केला गेला आहे. त्याचा 
परवलयाकार प्राथसमक परावतशक ४८ इचं व्यािाचा व ८ इंच जाडीचा अिून खाि अशा पायरेक्ि काचेने 
िनसवलेला आहे. याचे वजन १२०० पौंड आहे. परावतशक दुर्बिणीची नळी, िमतोलनािाठी वापरलेला 
प्रसतभार याचं्यािह ििधं दुिीण १० टन वजनाची आहे. खगोलीय वस्तंूचे सनरीक्षण करणे, त्याचंी छायासचते्र 
घेणे, अचूक मापन करणे, रंगावसलदशशक जोडून त्यावर काम करणे, इत्यासद िािींच्यािाठी योग्य अशीच 
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याची रचना व स्थापना केली आहे. या कामािाठी ििंंसधत आतील जागेचे तपमान िुन्स्थर ठेवण्याची 
आवश्यकता अिते. ही व्यवस्थाही येथे चोख ठेवण्यात आली आहे. 

 
आतापयंत या वधेशाळेने सवसवध तारकाचं्या होरा-क्रातंीचे अचूक मापन करणे, त्याचंी सवस्तृत िूची 

तयार करण्याच्या कामी आंतरराष्ट्रीय कायशक्रमात िहभागी होणे, ग्रह, धूमकेतू, रूपसवकारी तारे, 
ताराग्रहणे, िूयावरील घडामोडी, इत्यादींचा अभ्याि करणे, १९५७–५८ या आंतरराष्ट्रीय भ–ूभौसतकीय 
वषाच्या सनयोसजत कायशक्रमात भाग घेणे, इत्यासद िहुमोल कामसगरी केली आहे. यापुढील काळात शुक्र व 
मंगळ या गं्रहािंिधंींचा असधक अभ्याि करण्याचेही ठरले आहे. 

 
या वधेशाळेतील दुर्बिणीचे छायासचत्र अन्यत्र सदले आहे. (छायासचत्र क्र. २०) 

 
कोडईकनाल वेधर्ाळेतील संवह दुबीि :— 

 
तासमळनाडू राज्यात मदुराईपािून ७५ मचलावंर व कोडाईकनाल रोड स्टेशनपािून ५० मचलावंर 

“पळणी सहल्ि” या पवशतावर कोडाईकनाल हे गाव विलेले आहे. गावापािून िुमारे अडीच मचलावर 
भारतीय शािनाखालील तारा–भौसतकीय वधेशाळा अिून ती िन १८९९ पािून कायान्न्वत झाली आहे. 
जागसतक कीतीच्या वधेशाळापंचकी ज्या थोड्या िौर वधेशाळा आहेत त्यापंचकी ही एक आहे अिे मानले जाते. 
वधेशाळा िमुरिपाटीपािून िुमारे ७६८८ फूट उंचीवर विली अिल्याने सदव्याचं्या शहरी झगमगाटापािून 
व धुळीच्या त्रािापािून असलप्त आहे. भौगोसलक सवशषे स्थानामुळे वषातील िराच काळ येथील आकाश 
सनरि िापडू शकते. पूवीपािून येथे िारा इंची सभगाच्या दुर्बिणीने काम चालू होते. तथासप असलकडे 
ज्योसतैःशास्त्रसवषयक उच्च प्रतीच्या जागसतक कायात िहभागी होता येण्यािाठी एक िंवह दुिीणही 
ििसवण्यात आली आहे. (छायासचत्र क्र. २१) 
 

* * * 
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प्रकरि १३ वे 
अतंणरक्ष णनरीक्षकािी णर्दोरी 

 
आता आपण अंतसरक्षदशशनािाठी जाणार आहोत. अंतसरक्षातील प्रत्येक महत्तवाच्या वस्तूचे स्वरूप 

योग्य तऱहेने आपणाि पाहावयाि समळाव ेयािाठी आपल्यािरोिर काही सशदोरी नेणे जरूरीचे आहे. आपण 
िाध्या प्रवािाला सनघतो त्यावळेी आपल्या िरोिर नेतो तशा प्रकारची केवळ खाद्य पेयाचंी सशदोरी आता 
नेऊन चालणार नाही. अथात जरूरीप्रमाणे कधी कधी ही खाद्य-पेयाचंी सशदोरीही आपणाि न्यावी लागणार 
आहे. कारण सकत्येकदा अंतसरक्षाचे सनरीक्षण करण्यािाठी आपणाि आपल्या गावापािून दूर जाव ेलागते व 
तेथे गरजेप्रमाणे सकत्येक रात्री काढाव्या लागतात. 

 
मी िागंणार आहे ती सशदोरी वरीलपेक्षा थोडी वगेळी आहे. मला येथे िागंावयाचे आहे ते मुख्यतैः 

सनरीक्षणािाठी योग्य अिे स्थळ कोणते सनवडावे, िोित उपकरणे कोणती घ्यावी, िदंभािाठी कोणते गं्रथ 
घ्याव,े तारकापट व आकाशाचे नकाश ेआवजूशन िरोिर न्यावते यािद्दल :— 

 
णनरीक्षिास योग्य स्थळ :— 

 
वास्तसवक जगातील कानाकोपऱयात राहणाऱया माणिाला हे अंतसरक्ष सनरीक्षणाचे वडे लागावयाि 

हव.े वडे जरी निले तरी त्याच्या अंतरंगात अंतसरक्षाच्या दशशनाची ओढ, उत्िुकता ही मात्र अितेच. परंतु 
पुष्ट्कळदा तो राहात अितो ते सठकाण, त्याच्या घराच्या आिपािची जागा ही या अशा प्रकारच्या 
सनरीक्षणाला अयोग्य अिते. कारण तो शहरात राहात अितो. रस्त्यावरील अनेक मोठमोठ्या सदव्याचें 
प्रकाश भपकेिाज दीपनळ्याचं्या जासहराती आसण वारंवार झगझसगत प्रकाशाचें झोत टाकीत इतस्ततैः 
धावणाऱया मोटारी यामुंळे या सनरीक्षणात व्यत्यय येतो. प्रकाश प्रत्यक्ष डोळ्यावंर पडल्याि डोळे सदपून 
जाऊन आकाशातील दृश्य एकटक पाहाणे कसठण जाते. तिेच हा प्रकाश दुर्बिणीच्या सभगावंर पडल्याि 
त्यातून सदिणाऱया दृश्याची स्पष्टता नष्ट होते. म्हणून िाहासजकच सनरीक्षकाला आपल्या कायशक्रमाची 
िाधेंिूद आखणी करून या िवश अडचणींपािून दूर अशा एखाद्या स्थळी जाव े लागते. उदाहरणाथश, 
मंुिईतील माणिाि आपल्या इमारतीवरून हे काम करता येणे शक्य नाही. त्याला रात्रीच्या दहानंतरची 
सनवातं वळे गाठून भारतद्वारी (गेट व ेऑफ इंसडया) अगर जुहूच्या सकनारी जाऊन िमुर सक्षसतजाला दूर 
ज्या सदशनेे टेकलेला आहे ती सदशा त्यािाठी पिंत करावी लागेल. सकवा िरळ मंुिईच्या िाहेर 
पडण्यािाठी माथेरानची गाडी पकडावी लागेल. िागंली–कोल्हापूर सकवा पुण्याकडील लोकानंा पन्हाळा, 
महािळेश्वर अगर पाचंगणी अशा सठकाणी जाव े लागेल. अिचूा पहाड, उटकमडं याचं्या पसरिरातील 
लोकानंा या स्थळाचंा आश्रय घ्यावा लागेल. यािरोिरच हेही लक्षात घेणे जरूरीचे आहे की कोणत्याही 
एखाद्या खेडेगावात जाऊन त्याच्या जवळपाि अिलेल्या एखाद्या टेकाडावरूनही हे सनरीक्षणाचे काम 
करता येण्याजोगे आहे. मात्र तेथे सदव्याचंा झगमगाट निला म्हणजे झाले. िरोिर पुरेिे गरम कपडे 
घेण्याि सविरू नये. 
 
जोड दुबीि (Binocular) :— 

 
असलकडे पुष्ट्कळ प्रकारच्या जोड दुर्बिणी िाजारात उपलब्ध आहेत. असंतसरक्षाच्या सनरीक्षणाच्या 

कामी त्यापंचकी काही थोड्या उपयुक्त ठरतील. त्याचंी योग्य पारख आपणाि करता आली पासहजे. 
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जोड दुर्बिणीमध्ये दोन दुर्बिणी एकत्र जोडलेल्या अिून सनरीक्षणािाठी दोन्ही डोळ्याचंा वापर 

करता येतो. सशवाय त्यात प्रसतमा िुलटी समळण्याची िोय मुद्दाम िाधलेली अिते. 
 
काही लहान व स्वस्त जोड दुर्बिणीची वधशनक्षमता २–३ च्या पुढे अित नाही. अंतसरक्षाच्या 

सनरीक्षणाच्या कामी याचंा उपयोग होत नाही. अशा सनरीक्षणािाठी मोठ्या व्यािाची पदाथीय सभगे 
अिलेल्या व उच्च वधशनक्षमतेच्या जोड दुर्बिणींची जरूरी लागते. िध्या प्रचारात िामान्यतैः ३·५ िें. मी. ते ५ 
िें. मी. व्यािाची पदाथीय सभगे अिलेल्या व ५ ते १० वधशनक्षमता अिलेल्या जोड दुर्बिणी आढळतात. 

 
हे दोन्ही प्रकारचे अकं जोड दुर्बिणीवर सलसहलेले अितात. त्यावरून आपणाि ती सवकत घेतेवळेी 

सतची गुणवत्ता कळू शकते. उदा॰ ज्या जोड दुर्बिणीवर “१०×५०” अिे अंक अितील सतची वधशनक्षमता १० 
अिून सतच्या पदाथीय सभगाचा व्याि ५० सम. मी. म्हणजेच ५ िें. मी. अिे सनसित िमजाव.े वधशनक्षमतेच्या 
अंकामुळे प्रसतमा मूळपदाथाच्या सकती पट मोठी सदिते हे आपणाि कळून येते व सभगाचं्या व्यािावरून या 
उपकरणाचे प्रकाश िंकलन–िामथ्यश सकती आहे हे िमजते. िामान्यपणे नुित्या डोळ्याचं्या प्रकाश–
िंकलन–िामथ्यापेक्षा िरेच जास्त प्रकाश–िंकलन–िामथ्यश या उपकरणाचे अिते. 

 
जोड दुर्बिणीतून चंरावरील पवशत व सववरे, िूयावरील काळे डाग, गुरूचे ३–४ पयंत उपग्रह, काही 

जोडतारे, काही ठळक तारकागुच्छ, मृगातील तेजोमेघ इत्यासद सवस्मयजनक गोष्टी सदिू शकतात. 
 
खगोलीय कामािाठी उपयोगी पडणाऱया मोठ्या जोड दुर्बिणीमध्ये एक आढळणारा दोष म्हणजे 

त्या वजनाने जड अितात. त्यामुळे त्या हातात िराच वळे धरून ठेवल्याि हाताला शीण येतो. त्यामुळे हात 
थरथरू लागून या जोड दुर्बिणीतून सदिणारे आकाशातील दृश्याचे न्स्थरत्व सटकणार नाही. म्हणनू अशा 
उत्तम व जड जोड दुर्बिणी आधारासशवाय वापरत नाहीत. या दृष्टीने दुिीण हे िाधन असधक उपयुक्त आहे. 
 
दुबीि :— 

 
अंतसरक्षातील सदव्यत्वाची प्रचीसत मानवाला जर कोणी पटसवली अिेल तर ती दुर्बिणीने. म्हणूनच 

सतला मानवाचा सदव्यचक्षू अिे िाथश नाव समळाले आहे. दुर्बिणीला सतपाई आधारावर घट्ट अशी आरूढ करता 
येत अिल्याने सतच्यातून सदिणारे दृश्य सनिल सदिते. दुिीण ही िच्चा अंतसरक्ष सनरीक्षकाची एक लाडकी 
िहचरी आहे अिे म्हणता येईल. कामाच्या वळेी तो सतला थोडा वळे देखील हातावगेळी करू शकणार 
नाही. हे सतचे आगळे महत्तव लक्षात घेऊन दुर्बिणीची रचना, कायश, दुर्बिणींचे प्रकार, दुिीण कशी लावावी 
इत्यादींची िसवस्तर चचा ‘मानवाचा सदव्यचक्षू – दुिीण’ (प्रकरण १२) हे खाि प्रकरण सलहून त्यात केली 
आहे. शास्त्रीय अभ्यािात घरगुती उपकरणाचें महत्तव फार मोठे आहे. प्रत्येक हौशी सनरीक्षकाला आपल्या 
पुरती चालचलाऊ का होईना, एखादी दुिीण तयार करता येणे जरूरीचे अिते. यादृष्टीने हे वरील प्रकरण 
जरूर वाचाव.े 
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कॅमेरा :— 

 
आपला डोळा हा त्या वळेेपरुता जो प्रकाश डोळ्यात सशरतो तेवढाच “स्वीकारीत” अितो. परंतु 

‘कॅमेरा’ मात्र त्याचे मुख जेवढा वळे उघडे ठेवले अिेल तेवढ्या वळेेत जो जो प्रकाश कॅमेऱयामध्ये येतो तो 
तो िवशच्या िवश िाठवनू ठेव ूशकतो. म्हणून िाध्या डोळ्यानंी एखादा अधुंक तारा हुडकून काढता येणार 
नाही. पण कॅमेऱयाने मात्र तो िापडण्याची शक्यता अिते. उत्तर धु्रवताऱयाकडे तोंड करून एखादा िुिज्ज 
कॅमेरा ठेवला तर काही तािात त्यातील सफल्मवर काय चमत्कार सदितो, त्यावरून कोणते सनष्ट्कषश काढता 
येतात हे िवश “तारका” या प्रकरणात सदले आहे. (छायासचत्र क्र. १ पहा.(जगप्रसिद्ध “हचल दुर्बिण”)) 
 
तारकागोल व तारकािक्र :— 

 
तारकागोल हा एक ८–१० इंच व्यािाचा काचेचा गोल अिून त्याच्या आत मध्यावर तीव्र प्रकाशाचा 

सदवा ििसवण्याची िोय अिते. ििधं गोल काळ्या रंगाने रंगसवलेला अिून त्यावर तारे दाखसवणारी 
लहान-मोठी सटिे कोरलेली अितात. ती कोरताना ताऱयामंधील िापेक्ष अंतरे लक्षात घेतलेली अितात. 
ज्या त्या मसहन्यात सवसशष्ट वळेी जे तारे आकाशात सदितात ते तारे तारकागोलामाफश त सदिावते म्हणून 
तारकागोल सवसशष्टपद्धतीने लावनू ठेवण्याची िोय केलेली अिते. आतील सदवा लावताच पारदशशक 
सटिामंधून प्रकाश िाहेर पडून मुद्दाम लावलेल्या कृसत्रम घुमटावर न्स्थरावतो. तेथे अिंख्य तारे सदिू 
लागतात. प्रथम यावंरून ताऱयाचंी व तारकािंघाचंी नाव,े त्याचंी स्वरूपे इत्यादींची मासहती घ्यावी. नंतर 
प्रत्यक्ष आकाशातील ताऱयाचें सनरीक्षण करणे िोपे जाते. इयत्ता ११ वीच्या िामान्य सवज्ञानाच्या अभ्याक्रमात 
खगोलशास्त्राचा िमावशे केल्यापािून िऱयाचशा मोठ्या शाळानंी तारकागोलाची खरेदी केल्याचे आढळून 
येते. कोणत्याही शास्त्रीय उपकरणाचं्या व्यापाऱयाकडे हल्ली हा सवकत समळू शकतो. 

 
तारकाचक्रात एक पुठ्ठ्ठ्याचे वतुशळ अिून त्यावर ताऱयाचंा नकाशा छापलेला अितो. हे वतुशळ 

दुिऱया एका वतुशळाकार कोशात सफरते ििसवलेले अिून त्या कोशाला एक छोटीशी सखडकी ठेवलेली 
अिते. जेव्हा हे पुठ्ठ्ठ्याचे वतुशळ सफरवनू चालू मसहना, सदवि व ताि पाहून िरोिर त्यासठकाणी आणण्यात 
येते तेव्हा त्या “सखडकी” तून त्या वळेची ताऱयाचंी न्स्थसत सदिू लागते. 
 
णक्षत्यंर् व उन्नतारं् मापक :— 

 
ताऱयाचें सक्षत्यंश व उन्नताशं मोजण्यािाठी हे उपकरण आवश्यक अिते. एखाद्या स्थळाचा 

दसक्षणसिदू व उत्तरसिदू यानंा िाधंणाऱया रेषेतून काढलेली सक्षसतजलंि पातळी आकाशाला ज्या ऊध्वशवृत्ताशी 
स्पर्बशत झाल्याचा भाि होतो ते सक्षत्यंश मोजण्याच्या दृष्टीने प्रारंसभक ऊध्वशवृत्त िमजले जाते. कोणत्याही 
ताऱयातून जाणारे ऊध्वशवृत्त व हे प्रारंसभक ऊध्वशवृत्त यामंधील कोनाि त्या ताऱयाचा णक्षत्यरं् अिे म्हणतात. 
सक्षत्यंश नेहमी दसक्षणेकडून पसिमेि मोजण्याची प्रथा आहे. कोणताही तारा सक्षसतजापािून वर ज्या 
कोनात्मक अंतरावर अितो त्याि उन्नतारं् अिे म्हणतात. 

 
आकृती क्र. ८१ मध्ये खगोल दाखसवला अिून चारही सदशा त्यात सदित आहेत. अ हे खस्वन्स्तक 

अिून ब हे अधैःस्वन्स्तक आहे. णन येथे सनरीक्षक उभा अिून त्याला त या ताऱयाचा सक्षत्यंश व उन्नताशं 
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मोजावयाचा आहे. वरील मासहती प्रमाणे िाहसजकच ∠ दअत हा त्या ताऱयाचा सक्षत्यशं अिून ∠ पणनत हा 
त्या ताऱयाचा उन्नताशं होय. 

 

 
आकृती क्र. ८१ : ताऱयाचा सक्षत्यंश व उन्नताशं 

 

 
आकृणत क्र. ८२ : सक्षत्यंश व उन्नताशं मापक 
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आकृती क्र. ८२ वरून या उपकरणाची रचना कळण्याजोगी आहे. अ व ब ही दोन पटु्ट्ठ्याची अगर 
पत्र्याची वतुशळे अिून ती आकृतीत दाखसवल्याप्रमाणे जोडली आहेत. अ हे सक्षसतजिमातंर वतुशळ अिून ब हे 
त्याि लंि पातळीत आहे. दोन्ही वतुशळावर अंशाचें आकडे आहेत. पम ही ब या वतुशळाच्या कें राभोवती 
लंिपातळीत सफरणारी नळी आहे. ज्या ताऱयाचे हे कोन मोजावयाचे आहेत तो तारा या नळीतून सदिेल अिे 
कराव.े ∠ बकप हा कोन येथील आकड्यावरून कळून येतो. हाच या ताऱयाचा उन्नताशं होय. आता प्रथम या 
नळीतून धु्रवतारा सदिेल अिे कराव.े अिे झाले म्हणजे ब वतुशळ उत्तर–दसक्षण या सिदूतून जाणारी 
लंिपातळी दशशवील. नंतर अ वतुशळावरील ० अंशाचा आकडा या उभ्या पातळीत दसक्षणेि येईल अिे हे 
वतुशळ सफरवाव.े ते तेथेच न्स्थर करून ब वतुशळ अ वतुशळाच्या ड या लंिाभोवती सफरवाव ेते अिे की तो तारा 
पम नळीच्या पातळीत येईल. नळी थोडी वर खाली हालसवल्याि तारा सदिू लागेल. नंतर अ वतुशळावरील 
आकड्यावरून दसक्षणेकडून पसिमेच्या सदशनेे या ताऱयाचा सक्षत्यंश िमजेल. 

 
रचना िोपी अिल्यामुळे हे उपकरण घरी देखील करता येण्याजोगे आहे. 

 
पुस्तके व नकारे् :— 

 
भपूृष्ठावरील पे्रक्षणीय स्थळाचें दशशन घेण्याि आपण जेव्हा जातो तेव्हा त्या स्थळाचंी मासहती देणारी 

पुस्तके आपण चाळतो. ते स्थळ ज्या प्रदेशात आहे त्या प्रदेशाचा नकाशा आपण पाहातो व आपल्यािरोिर 
घेतो. ते स्थळ आंतर–राष्ट्रीय महत्तवाचे अिल्याि आपण जगाचा नकाशा उत्तमातला उत्तम पाहून आपल्या 
िोित िाळगतो. 

 
तर मग अंतसरक्षाचे दशशन घ्यावयाि जाताना या सवषयावरील चागंली पुस्तके, तारकापट व िमग्र 

आकाशाचा नकाशा आपल्या जवळ अिणे व गरजेप्रमाणे त्यातील िंदभश पाहणे हे अगत्याचे ठरते. 
 
“अंतसरक्षदशशन” हा गं्रथ िामान्यपणे मराठी सशसक्षत वाचकाच्या या के्षत्रातील गरजा पुरवील अिाच 

आहे. याच्या मदतीने अंतसरक्ष सनरीक्षणाच्या कायशक्रमाची उत्तमप्रकारे िुरुवात करावयाि काही हरकत 
नाही. असधक अभ्यािािाठी या गं्रथाच्या शवेटी सदलेल्या िंदभश गं्रथांच्या यादीतील पुस्तके समळवनू वापरणे 
लाभदायक ठरेल. या गं्रथाच्या शवेटी जी िूची सदली आहे सतचा चागंल्या तऱहेने वापर केल्याि आपणाि 
हव ेअिलेले सवषय हव्या त्या क्रमाने हाताळता येतील. पसरसशष्टात सदलेल्या तेजस्वी तारे, रूपसवकारी तारे, 
जोडतारे, दीर्बघका, असिका व तारकागुच्छ, इत्यादींच्या तक्त्तयामुळे आपल्या पसरश्रमाला लाभदायकतेची 
झालर लावल्यागत वाटेल. 

 
या गं्रथाच्या िोित सदलेल्या ताऱयाचं्या नकाशामुळे आपली अंतसरक्ष दशशनाची प्राथसमक गरज तरी 

सनसित भागसवता येईल. सशवाय शक्य झाल्याि ‘रीडिश डायजेस्ट’ या िंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या नकाशाचं्या 
पुस्तकातील तारकाचंा नकाशा, नॅशनल सजऑगॅ्रसफक मगॅसॅझन या िंस्थेने प्रसिद्ध केलेला The Map of the 
Heaven हा नकाशा, The Sky Observer’s Guide या पुस्तकातं शवेटी छापलेला “The Map of the 
Heavens” हा नकाशा, अिे अनेक नकाश ेउपयुक्त ठरतील. याचंी यादी पसरसशष्ट १० मध्ये “िंदभश गं्रथ व 
नकाश”े या िदरात पहावयाि समळेल. 
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णवजेिा टॉिश :— 

 
रात्रीच्यावळेी दुर्बिणीतून तारे पाहाण्यापूवी ते नकाशात नीट पाहून घ्याव ेलागतात. त्याचें स्थान, 

न्स्थती, प्रत, प्रकार, इत्यादींची मासहती आगाऊ नकाशाच्या िाहाय्याने घेऊन ठेवावी लागते व आकाशाचे 
प्रत्यक्ष सनरीक्षण करतेवळेी पुन्हा पनु्हा नकाशा पाहून आपली सनरीक्षणे पडताळून पाहावी लागतात. 
त्यािाठी एक चागंल्या प्रकारचा टॉचश सनरीक्षकाने जवळ िाळगणे जरूरीचे अिते. या टॉचशच्या पुढच्या 
काचेि शक्यतो सहरवा सफल्टर (Green cellophane) ििसवलेला अिावा. सहरवा सफल्टर न समळाल्याि 
डोळ्याला त्राि न पोचेल अशा दुिऱया एखाद्या रंगाचा सफल्टर चालू शकेल. 
 
ताऱयािंा नकार्ा कसा धरावा? :— 

 
अननभवुी सनरीक्षकाला पसहल्या-पसहल्यादंा ताऱयाचंा नकाशा वापरताना गोंधळल्यागत होईल. 

कारण आपण दुर्बिणीतून पाहात अिलेले दृश्य आसण त्याच दृश्याचा ताऱयाचं्या नकाशातील भाग हे दोन्ही 
तंतोतंत िारखे सदित नाहीत. त्या दोन्हींच्या प्रमाणात तर फरक अितोच. सशवाय नकाशातल्यापेक्षा 
प्रत्यक्षात दुर्बिणीतून सदिणारे तारे िंख्येने जास्त सदितात. दुर्बिणीतून सदिणाऱया ताऱयाचें दृश्य, 
दुर्बिणीच्या सवसशष्ट प्रकाराि अनुिरून, कदासचत उलटे सकवा िाजू िदललेले अिे सदिेल. 

 
तथासप सनरीक्षकाने यािाित गोंधळून न जाता काही प्राथसमक व चाचणी स्वरूपाची सनरीक्षणे करून 

या पसरन्स्थतीची नीट जाणीव करून घ्यावी. 
 
नकाशात सदलेला एखादा तेजोमेघ दुर्बिणीतून प्रत्यक्षात किा सदितो हे पाहावयाचे आहे अिे 

िमजू. प्रथम या तेजोमेघाजवळील एखादा ठळक तारा नकाशात पाहावा आसण या ताऱयावर आपली दुिीण 
रोखावी. हा तारा व या जवळील काही तारे समळून सत्रकोण, चौकोण, इत्यादीपचकी कोणती आकृती होते ते 
पाहाव.े नंतर ताऱयाचंा नकाशा दुर्बिणीजवळ खाली सदलेल्या तंत्रानुिार धरून त्यावर टॉचशचा प्रकाश 
पाडावा. दुर्बिणीत सदिणारी आकृती व नकाशातील आकृती यात मेळ ििेल अिे कराव.े थोड्याशा 
प्रयत्नाने हा तेजोमेघ दुर्बिणीत सदिू लागेल. 

 
सनरीक्षक उत्तर गोलाधातून सनरीक्षणे करत अिल्याि नकाशा धरताना खालील तंत्र िाभंाळाव.े 

(आकृती क्र. ८३) 
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आकृती क्र. ८३ : नकाशा किा धरावा? 

 
सनरीक्षक पूवासभमुख अिल्याि नकाशाची उत्तर िाजू आपल्या डावीकडे व धु्रवताऱयाच्या सदशनेे 

करावी (अ). उत्तरासभमुख अिल्याि पाहावयाचे के्षत्र धु्रवताऱयाच्या खालच्या िाजूि अिल्याि नकाशाची 
उत्तरिाजू वर करून तो धरावा व हे के्षत्र धु्रवताऱयाच्या वरच्या िाजूि अिल्याि नकाशाची उत्तर िाजू 
खाली करून तो धरावा (ि). पसिमासभमुख अिल्याि नकाशाची उत्तर िाजू आपल्या उजवीकडे व 
धु्रवताऱयाच्या सदशनेे करावी (क) आसण दसक्षणासभमुख अिल्याि नकाशाची उत्तर िाजू वरच्या िाजूि 
करावी (ड). 

 
सनरीक्षक दसक्षण गोलाधात अिल्याि वरीलप्रमाणेच तंत्र लागू कराव.े फरक एवढाच की 

नकाशाच्या उत्तर िाजूऐवजी दसक्षण िाजू दसक्षणधु्रवाकडे करावी. 
 

नोंदवही :— 

 
प्रत्येकाजवळ स्वतैःची नोंदवही अिावी व त्यात सनयसमतपणे तारीखवार सनरीक्षणाच्या नोंदी 

कराव्यात. सनरीक्षणाच्या वळेा काटेकोरपणे सलहाव्यात व जेथून नोंदी केल्या अितील त्या स्थळाचाही स्पष्ट 
उल्लेख अिावा. यािाठी नोंदवहीतील पाने एक िोडून एक आखीव व कोरी अिावीत. म्हणजे कोऱया 
पानावर सनरीक्षण केलेल्या खगोलीय वस्तूची आकृती काढून त्याच्या शजेारी आखीव पानावर सनरीक्षणाचा 
मजकूर सलसहता येईल. आपले घड्याळ प्रमाणवळेेप्रमाणे लावनू घेतलेले अिाव.े 
 
हौर्ी ज्योणतमंडळे :— 

 
अमेसरका, इंग्लंड, कॅनडा, इत्यासद देशात हौशी लोकाचंी ज्योसतमंडळे अितात व ती मध्यवती 

िरकारी वधेशाळानंा जोडलेली अितात. त्यानंा गरजेप्रमाणे िरकारकडून आर्बथक अनुदानही समळते. 
सकत्येक महत्तवाच्या ज्योसतर्बवषयक शोधाचं्या िाितीत हौशी मंडळानंी भरीव कामसगरी केलेली आढळते. 
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आपल्या देशातील न्स्थती या िाितीत फारशी आशादायक नाही. ज्या सदवशी आपल्या देशात अशी 
हौशी मंडळे जनतेच्या मदतीने सनघतील आसण अतंसरक्ष सनरीक्षणाच्या कायाला गती प्राप्त होईल तो िुसदन! 
 

* * * 
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प्रकरि १४ वे 

अतंणरक्षदर्शनािा नकार्ा 
 

अंतसरक्षदशशन या गं्रथािरोिर तारे, तारकािंघ, राशी, नक्षते्र, असिका, तारकागुच्छ इत्यादींची 
िापेक्षस्थाने दाखसवणारा िमग्र आकाशाचा नकाशा सदला आहे. या नकाशाचा एकंदर आकार व वापरलेले 
प्रमाण यािं अनुिरून सजतका सिनचकूपणा आणता येणे शक्य होते सततका आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 
या नकाशात िोयीिाठी तीन भाग केलेले सदितील. १. उत्तरपसरधु्रव तारे. यात क्रातंी + ९० ते + 

४५ अंशापयंतच्या टापूतील तारे दाखसवले आहेत. २. वचषुसवक सवभागातील तारे. यात खगोलीय 
सवषुववृत्ताच्या दोन्ही िाजूि क्रातंी + ४५ ते – ४५ अंशापयंतच्या टापूतील तारे दाखसवले आहेत. ३. दसक्षण 
पसरधु्रव तारे. यात क्रातंी – ९० ते – ४५ अंशापयंतच्या टापूतील दाखसवले आहेत. 

 
वचषुसवक सवभागाच्या सशरोभागी ० ते २४ पयंतच्या होरा दाखसवल्या अिून त्याच्या दोन्ही िाजूि 

क्रासंतवृत्ताचे अंश सदले आहेत. उत्तर व दसक्षण पसरधु्रव ताऱयाचं्या सवभागाचं्या िाितीत त्याचं्या पसरघाभोवती 
होरे सदले अिून मध्ये क्रासंतवृते्त व त्याचें अंश योग्य सठकाणी सदले आहेत. 

 
वचषुसवक सवभागाच्या तळाशी सनरसनराळे तारे व तारकािंघ रात्री ९ च्या िुमाराि मध्यमंडली 

येण्याचे मसहने क्रमवार सदले आहेत. ज्या त्या वळेी या ताऱयांचे सनरीक्षण व अभ्याि करता येईल. अथात 
त्यािाठी सनरि अंधारी रात्र व सनरीक्षणाि पोषक अिे वातावरण अिणे आवश्यक आहे. प्रत्येक तारा 
दररोज आदल्या सदविापेक्षा िुमारे ४ समसनटे अगोदर उगवतो म्हणजेच ४ समसनटे अगोदर मध्यमंडली येतो 
हे लक्षात घेतले पासहजे. 

 
सनरसनराळ्या अक्षाशंावरून आकाशाकडे पासहले अिता काही सवसशष्ट तारेच सदितात, काही तारे 

सदित नाहीत. ते िदचव सक्षसतजाखालीच अितात. सनरीक्षकाने प्रथम आपण कोणत्या अक्षाशंावर आहोत हे 
पाहून कोणते तारे पाहावयाचे व कोणते सदिणे अशक्य आहे याचा सवचार केला पासहजे. अशाप्रकारे 
प्रत्येकाने आपआपले “उपयुक्त्त सनरीक्षण सक्षसतज” ठरवनू त्या प्रमाणे वचषुसवक सवभागातील ताऱयाचं्या 
नकाशावर त्या सठकाणी एक आडवी रेषा मारून ठेवावी. म्हणजे त्यावरील सकवा खालील तारे सवनाकारण 
पाहाण्याचे टाळता येईल. या िाितीत “आकाशाचे अक्षाशं–रेखाशं” या प्रकरणातील “अक्षाशं व 
तारकादशशन” हे िदर वाचाव.े (पृ. क्र. ४२) 

 
आमच्या नकाशात ५ व्या प्रतीपयंतचे लहानमोठे अिे िुमारे १४५० तारे सदलेले आहेत. त्याचप्रमाणे 

पसरसशष्टात दाखसवल्याप्रमाणे िवश तारकािंघ, जोडतारे, रूपसवकारी तारे, नवतारे, दीर्बघका, असिका आसण 
तारकागुच्छ याचंी स्थळे दाखसवली आहेत. ज्या सठकाणी दोन तारे अगदी जवळजवळ अिल्याने स्वतंत्रपणे 
दाखसवणे शक्य निेल त्यासठकाणी मोठ्या ताऱयाचं्या जागी एकच तारा दाखसवला अिून त्याच्या सनदेशाच्या 
डोकीवर १, २ अिे अंक सलसहले आहेत. जिेψ ¹,² 

 
अयसनक वृत्त िुस्पष्टपणे दाखसवले अिून ज्या सिदूपाशी हे खगोलीय सवषुववृत्ताशी छेदते ते िंपात 

सिदू व जाणारी िंपात होरा (Equinoctial Colure) प्रकषाने सदिू शकतील. राशी व तारकािंघ याचं्या 
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के्षत्रदशशक िीमा तुटक रेषेने दाखसवल्या आहेत. तिेच त्यामधील काही सवसशष्ट तारे योग्यप्रकारे जोडून 
काही पौरासणक व्यक्ती, घटना, प्राणी इत्यादींचे आकार किे िूसचत होतात हे दाखसवण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. या िाितीत काही नव्या जुन्या प्रख्यात पािात तारकापटाचंी मदत घेतली आहे. जुनी परंपरा फारशी 
न िोडता आवश्यक तेथे थोडािहुत िदल केला आहे. 
 

* * * 
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पणरणर्ष्ट १ ले 
पाश्चात्य तारकासघं 

 
(वणानुक्रमाने) 

 
उत्तर गोलाधश 

१. अरंुधतीकेश, Coma Berenices 
२. अश्वमुख, Equuleus 
३. उच्चचैःश्रवा, (िृहदश्व) Pegasus 
४. उत्तरमुकुट, Corona Borealis 
५. करभ, Camelopardalis 
६. ककश , Cancer 
७. कालेय, Draco 
८. गरुड, Aquila 
९. गवय, Lynx 

१०. जंिूक, Vulpecula 
११. सत्रकोण, Triangulum 
१२. देवयानी, Andromeda 
१३. सतमी, Delphinus 
१४. धु्रवमत्स्य, Ursa Minor 
१५. भजुग, Serpens 
१६. भजुगधारी, Serpentarius 
१७. भतूप, Bootes 
१८. समथुन, Gemini 
१९. मीन, Pisces 
२०. मृग, Orion 
२१. मेष, Aries 
२२. ययाती, Perseus 
२३. लघुलुब्धक, Canis Minor 
२४. लघुसिह, Leo Minor 
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२५. वीणा, Lyra 
२६. वृषपवा, Cepheus 
२७. वृषभ, Taurus 
२८. शर, Sagitta 
२९. शर्बमष्ठा, Cassiopeia 
३०. शौरी, Herculus 
३१. श्यामशिल, Canes Venatici 
३२. िप्तषी, Ursa Major 
३३. िरठ, Lacerta 
३४. िारथी, Auriga 
३५. सिह, Lio 
३६. हंि, Cygnus 

 दणक्षि गोलाधश  
*३७. असरत्र, Puppis   
३८. अलगदश, Hydrus   
३९. अश्मंत, Fornax   
४०. अष्टक, Octans   
४१. असिदंष्ट्र Dorado   
४२. कन्या, Virgo   
४३. कपोत, Apus   
४४. ककाटक, Circinus   
४५. कारंडव, Tucana   
४६. कालयंत्र, Horologium   
४७. कंुभ, Aquarius   
४८. चषक, Crator   
४९. सचत्रफलक, Pictor   
५०. जटाय,ू Phoenix   
५१. जाल, Reticulum   
५२. टंक, Caelum   
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५३. सतसमगल, Cetus   
५४. तुला, Libra   
५५. सत्रकूट, Mensa   
५६. सत्रशकूं, Crux   
५७. दसक्षण सत्रकोण, Triangulum Australe   
५८. दसक्षण मत्स्य, Pisscis Austrinus   
५९. दसक्षण मुकुट, Corona Australis   
६०. दूरदशी, Telescopium   
६१. धनू, Sagittarius   
६२. ध्वाकं्ष, Corvus 
६३. नरतुरग, Centaurus 

*६४. नौकातल, Carina 
*६५. नौकाशीषश, Vela 
६६. पारावात, Columba 
६७. पीठ, Ara 
६८. फलक, Scutum 
६९. िक, Grus 
७०. िृहल्लुब्धक, Canis Major 
७१. मकर, Capricornus 
७२. मसक्षका, Musca 
७३. यम, Indus 
७४. यमुना, Eridanus 
७५. रेखाटणी, Norma 
७६. वाताकषश, Antlia 
७७. वायुभक्ष, Chamaeleon 
७८. वािुकी, Hydra 
७९. वृक, Lupus 
८०. वृसिक, Scorpius 
८१. शफरी, Volans 
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८२. शशक, Lepus 
८३. सशखािल, Pavo 
८४. सशल्पागार, Sculptor 
८५. श्रृंगाश्व, Monoceros 
८६. षडंश, Sextans 
८७. िूक्ष्मदशी, Microscopium 

*८८. होकायंत्र, Pyxis 
*[असरत्र, नौकातल, नौकाशीषश आसण होकयंत्र हे नौकाचे सनरसनराळे भाग आहेत. प्राचीन काळी या चारही भागानंा समळून नौका (Argo) या एकाच 
नावाने ििंोसधले जात अिे. िध्या याचंी स्वतंत्र गणना केली जाते.] 
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पणरणर्ष्ट २ रे 
तारकासघं मधयमंडळी येण्यािे वार्फषक वेळापत्रक 

 
या तक्त्यात होरा १ ते होरा २४ यावंर कोणकोणते तारकािंघ आहेत हे सदले अिून यापंचकी प्रत्येक 

तारकािंघ वषातील सनरसनराळ्या मसहन्यात कोणत्या सदनाकंानंा रात्रीच्या कोणत्यावळेी मध्यमंडळावर 
सदितो हे सदले आहे. प्रत्येक होरेवरील तारकािंघ देतानंा उत्तरेकडून दसक्षणेकडे अिा क्रम ठेवला आहे. 
उदा., होरा १ वरील तारकािंघाचंा क्रम अिा ठेवला आहे :– शर्बमष्ठा, देवयानी, मीन, सशल्पागार, जटाय,ू 
अष्टक. कोणत्याही तारकािंघातील एखादा ठळक तारा माहीत अिल्याि तो तारकािंघ योग्य वळेी 
आकाशात िापडणे िुलभ जाते. “अंतसरक्षदशशन” या नकाशाचे िाहाय्य घ्याव.े 
 
  वेळा 

होरा तारकासंघ साय.ं 
६ 

→ 
७ 

 
८ 

 
९ 

 
१० 

 
११ 

मधयरात्र 
१२ 

→ 
१ 

 
२ 

 
३ 

 
४ 

 
५ 

सकाळ 
६ 

१ शर्बमष्ठा जाने. सडिें. सडिें. नोव्हें. नोव्हें. ऑक्टो. ऑक्टो. िप्टें. िप्टें. ऑग. ऑग. जुलच  जुलच  

  ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ७ २२ ७ 

 देवयानी ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ७ २२ ७ 

 मीन ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ७ २२ ७ 

 सशल्पागार ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ७ २२ ७ 

 जटायू ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ७ २२ ७ 

 अष्टक ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ७ २२ ७ 

२ सत्रकोण २२ ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २२ ७ २२ 

 मेष २२ ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २२ ७ २२ 

 सतसमगल २२ ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २२ ७ २२ 

 यमुना २२ ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २२ ७ २२ 

 अलगदश २२ ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २२ ७ २२ 

३ ययाती फेबु्र. जाने. जाने. सडिें. सडिें. नोव्हें. नोव्हें. ऑक्टो. ऑक्टो. िप्टें िप्टें. ऑग. ऑग. 

  ७ २२ ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २२ ७ 

 अश्मंत ७ २२ ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २२ ७ 

 कालयंत्र ७ २२ ७ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २१ ६ २२ ७ 

४ वृषभ फेबु्र. फेबु्र. जाने. जाने. सडिें. सडिें. नोव्हें. नोव्हें. ऑक्टो. ऑक्टो. िप्टें. िप्टें. ऑग. 
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पणरणर्ष्ट ३ रे 
अत्यतं तेजस्वी तारे 

 
–१·५८ प्रतीपािून + १·५८ प्रतीपयंत तेजस्वीपणाच्या उतरत्या क्रमाने पसहले २० तेजस्वी तारे, 

त्याचंा तारकापुजंातील सनदेश, स्थान, प्रत, रंग पृथ्वीपािूनची अंतरे आसण त्याचंा मध्यमंडलात येण्याचा 
काल ही िवश मासहती खाली एकत्र सदली आहे. अंतसरक्ष-दशशन नकाशाच्या िाहाय्याने पाहा. 
 
क्र. ताऱयाचे 

नाव 
तारकापुंजातील 

सनदेश 
स्थान प्रत रंग पृथ्वीपािून 

अंतर 
(प्रकाशवषश) 

रात्री ९ वाजता 
मध्यमंडलात 

येण्याचा काल 

पािात्य नाव 
होरा क्रांती 
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१२ आरा 
(काके्षय) 

मृग, आल्फा ५,५२·५ + ७, २४ + ०·९२ तांिूि १५०० फेबु्र. ३ Betelgeuse 

१३ रोसहणी वृषभ, आल्फा ४,३३·० + १६, २५ + १·०६ नासरगी ६८ जाने. १४ Aldebaran 

१४ सचत्रा कन्या, आल्फा १३,२२·६ -१०, ५४ + १·२१ सनळिर २१० मे २८ Spica 

१५ प्लक्ष कन्या, िीट ७,४२·३ + २८, ९ + १·२१ सपवळा ३५ माचश ३ Pollux 

१६ ज्येष्ठा वृसिक, आल्फा १६,२६·३ -२६, १९ + १·२२ तांिूि ३२० जुलच  १४ Antares 

१७ मत्स्यमुख दसक्षणमत्स्य, आल्फा २२,५४·९ -२९, ५३ + १·२९ शुि २३ ऑक्टो. २० Formalhout 
१८ हंि हंि, आल्फा २०,३९·७ + ४५, ६ + १·३३ शुि १००० िप्टें. १६ Deneb 

१९ मघा सिह, आल्फा १०, ५·७ + १२, १३ + १·३४ सनळिर शुि ८४ एसप्रल ९ Regulus 

२० कश समथुन, आल्फा ७,३१·४ + ३२, ० + १·५८ सहरवट शुि ४५ फेबु्र. २८ Castor 

  



अनुक्रमणिका  

पणरणर्ष्ट ४ थे 
काही वैणर्ष्ट्यपूिश रूपणवकारी तारे 

 
(वणानुक्रमाने) 

 
   हावशडश 

णवद्यापीठीय 
णनदेर् 

पयशयकाल 
(णदवस) 

प्रतीिा पल्ला  
क्र. तारकासंघ णनदेर् कमाल णकमान प्रकार 

१ उत्तरमुकुट R १५४४२८ — ५·८ १४·८ असनयसमत 

२ कन्या R १२३३०७ १४६ ६·२ १२·१ दीघशपयशयकाली 
३ सतसमगल O (समरा) ०२१४०३ ३३२ २·० १०·१ दीघशपयशयकाली 
४ सत्रकोण R ०२३१३३ २६६ ५·७ १२·६ दीघशपयशयकाली 
५ देवयानी R ००१८३८ ४०९ ६·१ १४·९ दीघशपयशयकाली 
६ नरतुरग T १३३६३३ ९१ ५·५ ९·० अधशसनयसमत 

७ नौकातल ϲ ०९४२६२ ३६ ५·० ६·० स्पंदमान 

८ फलक R १८४२०५ — ४·७ ७·८ अधशसनयसमत 

९ ययाती β (अलगोल) ०३०१४० २·९ २·२ ३·५ सपधानी 
१० वीणा β १८४६३३ १२·९ ३·४ ४·१ सपधानी 
११ वृषपवा Τ २१०८६८ ३९० ५·४ ११·० दीघशपयशयकाली 
१२ वृषपवा δ २२२५५७ ५·४ ३·६ ४·३ स्पंदमान 

१३ शर्बमष्ठा RZ ०२३९६९ १·२ ६·४ ७·८ सपधानी 
१४ शशक R ०४५५१४ ४३३ ५·९ १०·५ दीघशपयशयकाली 
१५ सशखािल κ १८४६६७ ९·१ ४·८ ५·७ स्पंदमान 

१६ सिह R ०९४२११ ३१३ ५·४ १०·५ दीघशपयशयकाली 
१७ हंि χ १९४६३२ ४०९ ३·३ १४·२ दीघशपयशयकाली 
 
टीप :— जे तारे दसक्षण खगोलाधात आहेत त्याचं्या िाितीत हावशडश सवद्यापीठीय सनदेशामधील शवेटचे दोन 
अंक अधोरेसखत केले आहेत. (पहा. प्रकरण दुिऱयातील रूपसवकारी ताऱयाचें सनदेश) 
 

* * * 
  



अनुक्रमणिका  

पणरणर्ष्ट ५ वे 
काही वेधक जोडतारे 

 
(वणानुक्रमाने) 

 

क्र. तारकािंघ तारका प्रत रंग 
स्थान (१९५०) 

होरा क्रातंी 
     हो.  सम. अंश 

१. उत्तरमुकुट  ४·१, ५·० पा.ं , सन. १५ – ३८  +  ३६·८ 

२. कन्या γ ३·६, ३·७ पा.ं, सप. १२ – ३९ – १·२ 

३. कासलय ν ४·६, ४·६ पा.ं, पा.ं १७ – ३१  +  ५५·२ 

४. सत्रशकूं α, सत्रशकूं १·४, १·९ सन., सन. १२ – २४ – ६३·८ 

५. देवयानी γ ३·०, ५·० सप., सन. २ – ००  +  ४२·१ 

६. धसनष्टा γ ४·०, ५·० सप., सह. २० – ४४  +  १६·० 

७. धु्रवमत्स्य α, धु्रवतारा २·५, ८·८ सप., सन. १ – ४९  +  ८९·० 

८. नरतुरग α, समत्र ३·०, १·७ सप., ता.ं १४ – ३७ – ६०·६ 

९. भतूप  ३·०, ६·३ ना., सह. १४ – ४३  +  २७·३ 

१०. समथुन α, कश २·७, ३·७ पा.ं, पा.ं ७ – ३१  +  ३२·० 

११. मृग β, राजन्य १·०, ८·० सन., सन. ५ – १२ – ८·२ 

१२. 
मृग 
तारकाचंा चौकडा :–  

मे. ४२, σ{ 
४·१, १०·३ 

}सन. ५ – ३६ – २·६ 
२·५, ६·३ 

१३. ययासत η ४·०, ८·५ सप., सन. २ – ४७  +  ५५·७ 

१४. वीणा  ४·६, ४·९ सप., सन. १८ – ४३  +  ३९·६ 

१५. वीणा ¹ ४·६, ६·३ सप. १८ – ४३  +  ३९·६ 

१६. वीणा ² ४·९, ५·२ सन. १८ – ४३ – ३९·६ 

१७. वृसिक α, ज्येष्ठा १·२, ६·५ ता.ं, पा.ं १६ – २६ – २६·३ 

१८. शौरी α ३·०, ६·१ ना., सह. १७ – १२  +  १४·४ 

१९. िप्तषी , 
वसिष्ठअरुं धती 

२·४, ४·० पा.ं, पा.ं 
१३ – २२  +  ५५·२ 

२०. हंि β, अलसिसरयो ३·०, ५·३ सप., सन. १९ – २९  +  २७·८ 

ता.ं, तािंडा; ना., नासरगी; सन., सनळा; पा.ं, पाढंरा; सप., सपवळा; सह., सहरवा. 
* * * 

  



अनुक्रमणिका  

पणरणर्ष्ट ६ वे 
काही वैणर्ष्ट्यपूिश दीर्फघका, अणभ्रका व तारकागुच्छ 

 

क्र. 
मेणसयर 

क्र. 
एन.जी.सी 

तारकासंघ 
नाव 

स्थान 
प्रकार वैणर्ष्ट्ये 

होरा क्रातंी 

    ता. सम. अं. सम.   
१ १ १९५२ वृषभ ५–३२ २१-५९ दीघीकेय असिका ककासिका 
२ ३ ५२७२ शामशिल १३–४० २८-३८ समटलेला गुच्छ  
3 ६ ६४०५ वृसिक १७–३७ -३२-११ सवस्कटलेला गुच्छ  
४ ७ ६४७५ वृसिक १७–५१ -३४-४८ सवस्कटलेला गुच्छ  
५ ११ ६७०५ फलक १८–४८ -६-२० सवस्कटलेला गुच्छ  
६ १३ ६२०५ शौरी १६–४० ३६-३३ समटलेला गुच्छ नुित्या डोळ्याने 

सदिू शकतो. 
नालाच्या 
आकाराची 
अिंख्यगुसणत 
ताऱयानंी युक्त्त 

७ १७ ६६१८ धनू १८–१८ -१६ -१२ सवसकणश असिका 
८ २० ६५१४ धनू १७–५९ -२३-२ सवसकणश असिका 

९ २३ ६४९४ धनू १७–५४ -१९-१ सवस्कटलेला गुच्छ  
१० २७ ६८५३ जंिूक १९–५८ २२-३५ ग्रहानुकारी असिका डंिेलच्या 

आकाराची नुित्या 
डोळ्याने अंधुक 
ताऱयाप्रमाणे 

११ ३१ २२४ देवयानी ०–४० ४१-० दीर्बघका, 
वसलतासिका 

१२ ३३ ५९८ सत्रकोण १–३९ ३०-२४ वसलतासिका  
१३ ३४ १०३९ ययाती २–३९ ४२-३४ सवस्कटलेला गुच्छ  
१४ ३५ २१६८ समथुन ६–६ २४-२१ सवस्कटलेला गुच्छ  
१५ ३७ २०९९ िारथी ५–४९ ३२-३३ सवस्कटलेला गुच्छ  
१६ ३८ १९१२ िारथी ५–२५ ३५-४८ सवस्कटलेला गुच्छ  
१७ ३९ ७०९२ हंि २१–३० ४८-१३ सवस्कटलेला गुच्छ  
१८ ४२ १९७६ मृग ५–३३ -५-२५ सवकीणश असिका महान तेजोमेघ 

१९ ५१ ५१९४ शामशिल १३–२८ ४७-२७ वसलतासिका आकाशगंगेशी 
िाम्य 

२० ५७ ६७२० वीणा १८–५२ ३२-५८ ग्रहानुकारी असिका आंगठी अगर 
कंकणाप्रमाणे 
सदिते 

२१ ८१ ३०३१ िप्तषी ९–५२ ६९-१८ वसलतासिका प्रसिद्ध दीर्बघका 
२२ ९७ ३५८७ िप्तषी ११–१२ ५५-१८ ग्रहानुकारी असिका उलुकासिका 

म्हणतात 



अनुक्रमणिका  

२३ १०३ ५८१ शर्बमष्ठा १–३० ६०-२६ सवस्कटलेला गुच्छ  
२४ – { 

८६९ ययाती २–२० ५६-० दोन तारकाचंा गुच्छ  
  ८८४      

२५ ४४ २६३२ ककश  ८–३७ २०-१० सवस्कटलेला गुच्छ मधमाशाच्या 
पोवळ्यािारखा 
(Praesepe) 

२६ – २०७० असिदंष्ट्र ५–४० -६८-३० सवकीणश असिका महामेगलॅन 
मेघातील तारा– 
३०च्या भोवती 

२७ – १०४ कारंडव ०–२० -७३- ० समटलेला गुच्छ लघुमेगलॅन 
मेघातील 

२८ – ४७५५ सत्रशुकूं १२–४८ -५९- ० तारकागुच्छ सकत्येक रंगीत तारे 
आहेत 

२९ – ५१३९ नरतुरग १३–२० -४७- ० समटलेला गुच्छ ओमेगा िेंटॉरि 
म्हणतात 

 
* * * 

  



अनुक्रमणिका  

पणरणर्ष्ट ७ वे 
सूयशमाला, महत्त्वािे तौलणनक आकडे 

 
क्र.  सूयश बुध रु्क्र पृथ्वी मंगळ गुरू र्णन प्रजापती 

(युरेनस) 
वरुि 

(नेपिुन) 
कुबेर 

(प्लूटो) 
१ िूयापािून 

िरािरी अंतर 
– ५·७६ 

सक. मी. 
१०·७५ 
सक.मी. 

१४·९७ 
सक.मी. 

२२·६४ 
सक.मी. 

७७·२८ 
सक.मी. 

१४१·७६ 
सक.मी. 

२८५·२८ 
सक.मी. 

४४६·८८ 
सक.मी. 

५९२·०० 
सक.मी. 

 (आकडे 
कोटीत) 

– ३·६० मच. ६·७२ मच. ९·३० मच. १४·१५ मच. ४८·३० मच. ८८·६० 
मच. 

१७८·३० 
मच. 

२७९·३० 
मच. 

३७०·०० 
मच. 

२ िूयापािून 
अंतर [ज्यो. 
ए.] 

– ०·३९ ०·७२ १·०० १·५२ ५·२० ९·५४ १९·१९ ३०·०७ ३९·५ 

३ कके्षत 
सफरण्याचा वेग 
[सक.मी. िें.] 

– ४७·५२ ३४·७२ २९·६० २४·०० १२·९६ ९·६० ६·७२ ५·४४ ४·८० 

४ अक्ष प्रदसक्षणा 
काल 

२५ सद. ८ 
ता. 

८८ सद. ? २३ ता. 
५६ सम. 

२४ ता. ३७ 
सम. 

९ ता. ५४ 
सम. 

१० ता. 
४० सम. 

१० ता. ४० 
सम. 

१५ ता. १४ 
सम. 

? 

५ िूयशप्रदसक्षणा- 
काल 

– ८८ सद. २२४·७ ३६५·२५ 
सद. 

६८७ सद. ११·८६ वष े २९·४६ 
वष े

८४·०१ वष े १६४·७८ 
वष े

२४८·० 
वष े

६ िरािरी व्याि 
[सक. मी.] 

१३८२४०० ४८१४ १२१२० १२६६९ ६७४६ १३८७२० ११४४०० ५१२०० ४९६०० ५७६० 

७ वस्तुमान 
(पृथ्वी=१) 

३३३४०० ०·०४ ०·८० १·०० ०·११ ३१७·०० ९५·०० १४·७० १७·३० ०·७० 

८ घनफळ 
(पृथ्वी=१) 

१३००००० ०·०५५ ०·८७६ १·००० ०·१५१ १३१२·० ७६३·० ५९·० ७२·० ? 

९ घनता (पाणी= 
१) 

१·४१ २·८६ ४·८६ ५·५२ ३·९६ १·३४ ०·७१ १·२७ १·५८ ? 

१० पृष्ठभागावरील 
गुरुत्वाकषशण 
(पृथ्वी= १) 

२७·६ ०·२७ ०·८५ १·०० ०·३८ २·६४ १·१७ ०·९२ १·१२ ? 

११ प्रकाश प्रसतके्षप – ५·५ % ५९ % ५० % १५ % ४४ % ४२ % ४५ % ५२ % ? 
१२ आकषशण मुक्ता 

वेग (सक. 
मी/िें.) 

– 
 

३·५२ १०·०८ ११·२० ४·९६ ५९·२० ३५·२० २०·८० २२·४० ? 

१३ अयसनकवृत्ता
शी कोन 

– ७°०’१२
″ 

३°२३’३८ ०°०’०″ १°५१’०″ २°२९’२९″ १°१८’२
६″ 

०°४६’२२
″ 

१°४६’३७
″ 

१७°८’३
८″ 

१४ कक्षा–
सवषुववृत्त कोन 

७·०२° नाही अज्ञात २३°२७’ २५°१२’ ३°७’ २६°४७’ ९८° २९° ? 

१५ प्रत (िरािरी) -२६·७ -०·४ -३·९ – -०·६ -२·० + ०·३ + ५·७ + ७·६ + १४ 
१६ िूयशप्रकाश / 

उष्ट्णता 
(पृथ्वी=१) 

– ७ १·९ १·० ३/७ १/२७ १/९१ १/३६७ १/९०४ ? 

१७ तपमान 
(केन्ल्व्हन) 

५९८० ४४५ ३२७ २७७ २२४ १२२ ९० ६३ ५१ ४४ 

१८ उपग्रह िंख्या – ० ० १ २ १२ ९ ५ २ ० 

 
* * * 

  



अनुक्रमणिका  

पणरणर्ष्ट ८ वे 
पाणरभाणषक र्ब्द (मराठी–इगं्रजी) 

 
अगस्त्य Canopus 
अग्नी Elnath 
अत्री Megrez 
अग्रनद Achernar 
असधक्रमण Transit 
अधोमंडल Troposphere 
अधोमंडल िीमा Tropopause 
अधोरक्त  Infra red 
अधैःस्वन्स्तक Nadir 
अपिव्य Anticlockwise 
अपिूयश Aphelion 
अपास्त Hyperbola 
असभसजत Vega 
असिका Nebula 
असिका, असनयसमत Irregular Nebula 
असिका, अश्वमुख Horse−head Nebula 
असिका, ग्रहानुकारी  Planetary Nebula 
असिका, दीर्बघकातीत  Extragalactic Nebula 
असिका, दीर्बघकेय  Galactic Nebula 
असिका, सवकीणश  Diffuse Nebula 
असिकेय  Nebulous 
अयन मंडळ  Ionosphere 
अयसनक वृत्त  Ecliptic 
असरत्र  Puppis 
अरंुधती  Alcor 
अरंुधतीकेश  Coma Berenices 
अलगदश  Hydrus 
अवष्टंभ  Winter Solstice 
अशनी, (उल्का पाषाण पाहा)  
अश्मंत Fornax 



अनुक्रमणिका  

अश्वमुख Equuleus 
अष्टक Octans 
असिदंष्ट्र Dorado 
अंसगरि Alioth 
अंतसरक्ष, अंतरीक्ष The Sky 
अंतयोग, आंतरयोग Inferior conjunction 
आरा (काके्षय पाहा)  
उच्चचैःश्रवा Pegasus 
उत्तर प्रकाश Aurora Borealis 
उत्तर मुकुट Corona Borealis 
उन्नताशं, उन्नतकोन Angle of Elevation 
उपिूयश perihelion 
उल्का  Meteor 
उल्कापाषाण Meteorite 
उल्कावषाव Meteor Shower 
ऊध्वशमंडल Stratosphere 
एकक Unit 
कदंि Polar Axis of the Ecliptic 
कदंिाग्र Pole of the Ecliptic 
कन्या Virgo 
कपोत Apus 
करभ Camelopardalis 
ककश  Cancer 
ककाटक Circinus 
कश Caster 
काके्षय Betelgeuse 
कारंड Tucana 
कालयंत्र Horologium 
कालेय Draco 
कुत्र्याचे सपलू Pup 
कुिेर Pluto 
केवल Absolute 
कंुभ Aquarius 



अनुक्रमणिका  

ऋतू Dubhe 
कोळशाचे पोते Coal Sack 
क्रासंतवृते्त Parallels of Declination 
क्रातंी Declination 
क्वािार Quasar 
खगोल Celestial Sphere 
खगोलीय धु्रव Celestial Pole 
खगोलीय सवषुववृत्त Celestial Equator 
खखन्स्तक Zenith 
गरुड Aquila 
गवय Lynx 
गुच्छ Cluster 
गुच्छ, समटलेला Globular Cluster 
गुच्छ, सवस्कटलेला Open Cluster 
गुच्छसवकारी तारे Cluster type variables 
गुसणत तारका Multiple Star 
ग्रहपथ, ग्रहमागश Zodiac 
ग्रीष्ट्म सत्रकोण Summer Triangle 
चषक Crator 
चारंमाि Synodic Month 
सचत्रफलक Pictor 
सचत्रा Spica 
जटाय ू Phoenix 
जलावरण Hydrosphere 
जाल Reticlum 
जंिूक Vulpecula 
जोडतारा Double Star 
जोडतारा, दुहेरी Double double Star 
जोडदुिीण Binocular 
ज्येष्ठा Antares 
ज्योसतैःशास्त्रीय एकक Astronomical Unit 
टंक Caelum 
तारकागुच्छ Star custer 



अनुक्रमणिका  

तारकागुच्छ समटलेला Globular Star cluster 
तारकागुच्छ सवस्कटलेला Open Star cluster 
तारकािंघ Constellation 
तारकेय रव्य Steller Matter 
सतसमसगल Cetus 
सतमी Delphinus 
तुला Libra 
तेजोगोल Photosphere 
तेजोमेघ Nebula 
तेजैःशृगंें Prominences 
तेजन्स्वता Luminocity 
सत्रकूट Mensa 
सत्रकोण Triangulum 
सत्रशकूं Crux Alpha Crux 
दसक्षणसत्रकोण Triangulum Australis 
दसक्षणमत्स्य Piscis Austrinus 
दसक्षणमुकुट Corona Australis 
दसक्षणके्षत्र Field of view 
दीप्ती Luminosity, Candle Power 
दीप्ती, प्रत्यक्ष Apparent Luminosity 
दीप्ती, वास्तसवक Actual Luminosity 
दीघशवृत्तीय Elliptical 
दीर्बघका Galaxy 
दीर्बघकातीत Extra Galactic 
दीर्बघकेय Galactic 
दुिीण Telescope 
दुिीण, आरशाची Reflecting Telescope 
दुिीण, सभगाचंी Refracting Telescope 
दुवाि Gamma Crux 
दूरदशशक (दुिीण पाहा)  
दूरदशी Telescopium 
देवयानी Andromeda 
धनू Sagittarius 



अनुक्रमणिका  

धूमकेतू Comet 
धु्रवतारा Pole Star 
धु्रवमत्स्य Ursa Minor 
ध्वाकं्ष Corvus 
नरतुरग Centaurus 
नवतारा Nova 
नवतारा, असत Super Nova 
नक्षत्रिारणी Star Catalogue 
नाक्षत्रमाि Sidereal Month 
सनरपेक्ष, (केवल पाहा)  
सनदेश Designation 
नौकातल Carina 
नौकाशीषश Vela 
परवलय Parabola 
परवलयज Parabollic 
पराशर Parallax of a Star 
पराचंन Precession 
पसरधु्रव Circumpolar 
पसरिमण Revolutionary Motion 
पयशयकाल Period 
पल्िार, (स्पंदनमान तारे पाहा)  
पारावत Columba 
पावशण तारे Cepheids 
पािेक(+) Parsec (Parallax + Second) 
सपधानी तारा Eclipsing Varible 
पीठ Ara 
पुनवशिू Pollux 
पुलस्त्य Phecda 
पुलह Merak 
प्रकाश प्रसतके्षप Albedo 
प्रकाश प्रभव Source of Light 
प्रकाश वषश Light year 
प्रकाश िकंलन िामथ्यश Light Gathering Power 



अनुक्रमणिका  

प्रजापती Uranus 
प्रत Magnitude 
प्रत, ऋण Negative Magnitude 
प्रत, केवल/सनरपेक्ष Absolute Magnitude 
प्रत, दश्य/प्रत्यक्ष Apparent Magnitude 
प्रत, शून्य Zero Magnitude 
प्रत्यक्ष Apparent 
प्रभासकसरट Corona 
प्रसवभागणी Sub−division 
प्रश्वा Procyon 
प्रासणचक्र Animal circle 
प्लक्ष, (पुनवशिू पाहा)  
फलक Scutum 
िक Grus 
िसहयोग, िाह्ययोग Superior Conjunction 
सिनतारी िंदेशयंत्र Wireless Apparatus 
िृहल्लुब्धक Canis Major 
ब्रह्महृदय Capella 
ब्रह्मा, (समत्रक पाहा)  
सभग Lens 
सभग, जोड Double Lens 
सभग, सनवशणी Achromatic Lens 
सभग, नेत्रीय Eye Piece 
सभग, पदाथीय Objective Lens 
सभग, िंयुक्त Compound Lens 
भजुग Serpens 
भजुगधारी Serpentarius 
भतूप Bootes 
भोग Celestial Longitude 
मकर Capricornus 
मसक्षका Musca 
मघा Regulus 
मत्स्यमुख Fomalhout 



अनुक्रमणिका  

मगेॅलन मेघ Magellanic Cloud 
मगेॅलन महा arge Magellanic cloud 
मगेॅलन लघु Small Magellanic cloud 
मध्यमंडळ Meridian 
मरीची Alkaid 
समत्र Alpha Centaurus, Rigel Kentaurus 
समत्रक Beta Centaurus, Agena 
समथुन Gemini 
मीन Pisces 
मुख, कॅमेऱयाचे Aperture of camera 
मृग Orion 
मेष Aries 
मेषारंभ First Point of Aries, Vernal Equinox 
यम Indus 
यमुना Eridanus 
ययाती Perseus 
रक्तवणी राक्षिी तारे Red Giants 
राजन्य Rigel 
रासशचक्र Zodiacal Band 
राशी Signs of Zodiac 
रूपसवकारी तारा Variable Star 
रेखाटणी Norma 
रोसहणी Aldeberan 
रंगयुक्त गोल Chromosphere 
लघुग्रह Asteroid, Planetoid 
लघुलुब्धक Canis Minor 
लघुसिह Lio Minor 
वरुण Neptune 
वणशपट Spectrum 
वणशपटदशशक Spectroscope 
वणादशी जोडतारा Spectroscopic Binary 
वणालेख (वणशपट पाहा)  
वधशन Magnification 



अनुक्रमणिका  

वधशनक्षमता Magnifying Power 
वसिष्ठ Mizar 
वाताकषश Antlia 
वातावरण Atmosphere 
वायुभक्ष Chamaeleon 
वािुकी Hydra 
वास्तासवक Actual 
सवचलन Aberration 
सवचलन, गोलीय Spherical Aberration 
सवचलन, वणीय Chromatic Aberration 
सवश्लेषण िामथ्यश Resolving Power 
सवश्वासमत्र Beta Crux 
सवष्टंभ Summer Solstice 
वृक Lupus 
वृसिक Scorpius 
वृषपवा Cepheus 
वृषभ Taurus 
वीणा Lyra 
व्यसतकरण Interference 
व्यसतकरण मापक Interferometer 
व्याध Sirius 
व्युत्क्रम थर Reversing Layer 
शफरी Volans 
शर (i) Celestial Latitude, (ii) Sagitta 
शर्बमष्ठा Cassiopeia 
शशक Lepus 
सशखािल Pavo 
सशलावरण Lithosphere 
सशल्पागार Sculptor 
सशसशर सत्रकोण Winter Triangle 
शृगंाश्व Monoceros 
शौरी Herculus 
श्यामशिल Canes venatici 



अनुक्रमणिका  

श्रवण Altair 
श्वेत वामनमूती तारे White Dwarfs 
षडंश Sextans 
िप्तषी Ursa Major 
िरठ Lacerta 
िव्य Ciockwise 
िहसनदेश Co–ordinates 
िापेक्ष Relative 
िारथी Auriga 
िूक्ष्मदशी Microscopium 
िंपात सिदू Equinox 
िंपात विंत Vernal Equinox 
िंपात शरद Autumnal Equinox 
िंपात होरा Equinoctial Colure 
सिह Leo 
स्पंदमान तारे Pulsating Stars Pulsars 
स्वन्स्तक Cross 
स्वाती Arcturus 
होकायंत्र Pyxis 
होरा Right Ascension (R. A.) 
होरावृत्त Hour Circle 
होरावृत्त, प्रमुख–, िंपात होरा पाहा  
हंि (तारकािंघ) Cygnus 
हंि (तारका) Deneb 
  



अनुक्रमणिका  

पणरणर्ष्ट ९ वे 
पाणरभाणषक र्ब्द (इगं्रजी–मराठी) 

 
Aberration, सवचलन 

Aberration, Chromatic–, वणीय सवचलन 

Aberration, Spherical–, गोलीय सवचलन 

Absolute, केवल, सनरपेक्ष 

Achernar, अग्रनद 

Actual, वास्तसवक 

Agena, see Centautus Beta Albedo, प्रकाश प्रसतके्षप 

Alcor, अरंुधती 
Aldeberan, रोसहणी 
Alioth, अंसगरि 

Alkaid, मरीची 
Altair, श्रवण 

Andromeda, देवयानी 
Angle of Elevation, उन्नताशं, उन्नत कोन 

Animal Circle, प्रासणचक्र 

Antares, ज्येष्ठा 
Anti-clockwise, अपिव्य 

Antlia, वाताकषश 
Apparent, प्रत्यक्ष 

Aphelion, अपिूयश 
Apus, कपोत 

Aquarius, कंुभ 

Aquila गरुड 

Ara, पीठ 

Arcturus, स्वाती 
Aries, मेष 

Aries, First Point of−, मेषारंभ 

Asteroid, लघुग्रह 
Atmosphere, वातावरण 



अनुक्रमणिका  

Auriga, िारथी 
Aurora Australis, दसक्षण प्रकाश 

Aurora Borealis, उत्तर प्रकाश 

Betelgeuse, काके्षय 

Binary, see Double Star  
Binocular, जोडदुिीण 

Bootes, भतूप 

Caelum, टंक 

Camelopardalis, करभ 

Camera, Aperture of-, कॅमेऱयाचे मुख 

Cancer, ककश  
Candle power, दीप्ती, तेजन्स्वता 
Canes Venatici, श्यामशिल 

Canis Major, िृहल्लुब्धक 

Canis Minor लघुलुब्धक 

Canopus, अगस्त्य 

Capella, ब्रह्महृदय 

Capricornus, मकर 

Carina, नौकातल 

Cassiopeia, शर्बमष्ठा 
Castor, कश 

Celestial, खगोलीय 

Celestial, Equator, खगोलीय सवषुववृत्त 

Celestial, Pole, खगोलीय धु्रव 

Celestial, Sphere, खगोल 

Centaurus, नरतुरग 

Centaurus, Alpha--, समत्र 

Centaurus, Beta--, समत्रक, ब्रह्मा 
Cepheid Star, पावशणतारा, स्पंदमान तारा 
Cepheus, वृषपवा 
Cetus, सतसमगल 

Chamaeleon, वायुभक्ष 



अनुक्रमणिका  

Chromosphere, रंगयुक्त गोल 

Circinus, ककाटक 

Circumpolar, पसरधु्रव 

Clockwise, िव्य 

Cluster, गुच्छ 

Cluster, Globular-, समटलेला गुच्छ 

Cluster, Open-, सवस्कटलेला गुच्छ 

Coal Sack, कोळशाचे पोते 

Columba, पारावत 

Coma Bernices, अरंुधती केश 

Comet, धूमकेतू 

Conjunction, Inferior-, अंतयोग 

Conjunction , Superior-, िसहयोग 

Constellation, तारकािंघ 

Co-ordinates, िहसनदेशक 

Corona, प्रभासकरीट 

Corona Australis, दसक्षण मुकुट 

Corona Borealis, उत्तर मुकुट 

Corvus, ध्वाकं्ष 

Crator, चषक 

Cross, स्वन्स्तक 

Cross,False-, फिव/ेिामक स्वन्स्तक 

Crux, सत्रशकूं (तारकािंघ) 

Crux, Alpha-, सत्रशकूं (तारका) 

Crux, Beta-, सवश्वासमत्र 

Crux, Gamma-, दुवाि 

Cygnus, हंि (तारकािंघ) 

Declination, क्रातंी 
Declination, Parallels of-, क्रासंतवृते्त 

Delphinus, सतमी 
Deneb, हंि (तारका) 

Designation, सनदेश 



अनुक्रमणिका  

Dorado, असिदंष्ट्र 

Double Star, जोडतारा 
Double Double Star, दुहेरी जोडतारा 
Draco, कालेय 

Dubhe, क्रतू 

Ecliptic, अयसनक वृत्त 

Elliptical, दीघशवृत्तीय 

Elnath, अग्नी 
Equinoctial, Colure प्रमुख होरावृत्त 

Equinox, िंपात 

Equinox, Autumnal-, शरद िंपात 

Equinox, Vernal-, विंत िंपात, मेषारंभ 

Equuleus, अश्वमुख 

Eridanus, यमुना 
Fomalhout, मत्स्यमुख 

Fornax, अश्मंत 

Galactic, दीर्बघकेय 

Galactic, Extra-, दीर्बघकातीत 

Galaxy, दीर्बघका 
Gemini समथुन 

Grus, िक 

Herculus, शौरी 
Horologium, कालयंत्र 

Hour Circle, होरावृत्त 

Hydra, वािुकी 
Hydrosphere, जलावरण 

Hydrus, अलगदश 
Hyperbola, अपास्त 

Indus, यम 

Infra-red, अधोरक्त 

Interference, व्यसतकरण 

Interferometer, व्यसतकरणमापक 



अनुक्रमणिका  

Ionosphere, अयनमंडळ 

Lacerta, िरठ 

Latitude, Celestial-, शर 

Lens, सभग 

Lens, Achromatic-, सनवशणी सभग 

Lens, Compound-, िंयुक्त सभग 

Lens, Double-, जोड सभग 

Lens, (Eye-piece), नेत्रीय सभग 

Lens, (Objective) पदाथीय सभग 

Leo, सिह 

Leo Minor लघुसिह 

Lepus, शशक 

Libra, तुला 
Light, Source of−, प्रकाशप्रभव 

Light-gathering power, प्रकाश िकंलन िामथ्यश 
Light year, प्रकाशवषश 
Lithosphere, सशलावरण 

Logitude, Celestial–, भोग 

Luminocity, दीप्ती, तेजन्स्वता 
Lupus, वृक 

Lynx, गवय 

Lyra, वीणा 
Magellanic cloud, मगेॅलन मेघ 

Magellanic cloud, Large−, महामगेॅलन मेघ 

Magellanic cloud, Small−, लघुमगेॅलन मेघ 

Magnification, वधशन 

Magnifying power, वधशनक्षमता 
Magnitude, प्रत 

Magnitude, Absolute−, केवल सनरपेक्ष प्रत 

Magnitude, Apparent−, दृश्यप्रत 

Magnitude, Negative−, ऋणप्रत 

Magnitude, Zero−, शून्यप्रत 
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Megrez, अत्री 
Mensa, सत्रकूट 

Merak पुलह 

Meridian, मध्यमंडळ 

Meteor, उल्का 
Meteorite, उल्कापाषाण, अशनी 
Meteor Showers, उल्कावषाव 

Microscopium, िूक्ष्मदशी 
Mizar, वसिष्ठ 

Monoceros, शृगंाश्व 

Musca, मसक्षका 
Nadir, अधैःस्वन्स्तक 

Nebula, असिका, तेजोमेघ 

Nebula, Dark−, कृष्ट्णासिका 
Nebula, Diffuse−, सवकीणश असिका 
Nebula, Extra−Galaetic–, दीर्बघकातीत असिका 
Nebula, Galaetic−, दीर्बघकेय असिका 
Nebula, Horse head–, अश्वमुख असिका 
Nebula, Irregular–, असनयसमत असिका 
Nebula, Planetary–, ग्रहानुवती असिका 
Nebulous, असिकेय 

Neptune, वरुण 

Norma, रेखाटणी 
Nova, नवतारा 
Nova, Super–, असतनवतारा 
Octans, अष्टक 

Orion, मृग 

Parabola, परवलय 

Parabollic परवलयज 

Parallax of a slar, पराशर 

Parses, पािेक 

(Parallax + Secound)  
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Pavo, सशखािल 

Pegasus, उच्चचैःश्रवा, िृहदश्व 

Perihelion, उपिूयश 
Period, पयशयकाल, प्रदसक्षणाकाल 

Perseus, ययाती 
Phecda, पुलस्त्य 

Phoenix, जटाय ू

Photo-sphere, तेजोगोल 

Pictor, सचत्रफलक 

Pisces, मीन 

Pisces Austrinus, दसक्षणमत्स्य 

Planetoid, see Asteroid  
Pluto, कुिेर 

Polar Axis of the Ecliptic, कदंि 

Pole of The Ecliptic, कदंिाग्र 

Pollux, प्लक्ष 

Precession, पराचंन 

Procyon, प्रश्वा 
Prominences, तेजैःशृगें 
Pulsars see Pulsating Stars, Pulsating Stars, स्पंदमान तारे, पल्िार 

Pup, कुत्र्याचे सपलू 

Puppis, असरत्र 

Pyxis, होकायंत्र 

Quasar, क्वािार 

Red Giants, रक्तवणी राक्षिी तारे 

Regulus, मघा 
Relative, िापेक्ष 

Resolving Power, सवश्लेषण िामथ्यश 
Reticulum, जाल 

Reversing Layer, व्युत्क्रम थर 

Revolutionary motion, पसरिमण 

Rigel, राजन्य 
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Rigel Kentaurus, See Alpha Centaurus  
Right Ascension, होरा 
Sagitta, शर (एक तारकािंघ) 

Sagittairus, धनू 

Scorpius, वृसिक 

Sculptor, सशल्पागार 

Scutum, फलक 

Serpents, भजुग 

Serpentarius, भजुगधारी 
Sextans, षडंश 

Sidereal Month, नाक्षत्रमाि 

Sirius, व्याध 

Sky, अंतसरक्ष, अंतरीक्ष 

Solstice, Summer−, सवष्टंभ 

Solstice, Winter−, अवष्टंभ 

Spectroscope, वणशपटदशशक 

Spectroscopic, वणादशी 
Spectrum, वणशपट, वणालेख 

Spica, सचत्रा 
Star catalogue, नक्षत्र िारणी 
Star Cluster, तारका गुच्छ 

Star, Multiple−, गुसणत तारका 
Steller Matter, तारकेय रव्य 

Stratosphere, ऊध्वशमंडल 

Sub-division, प्रसवभागणी 
Synodic Month, चारंमाि 

Taurus, वृषभ 

Telescope, दुिीण, दूरदशशक 

Telescope, Reflecting–, आरशाची दुिीण 

Telescope, Refacting–, सभगाचंी दुिीण 

Telescopium, दूरदशी 
Transit, असधक्रमण 
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Trapopause अधोमंडल िीमा 
Traposphere, अधोमंडल 

Triangle, Summer–, ग्रीष्ट्मसत्रकोण 

Triangle, Winter–, सशसशरसत्रकोण 

Triangulum, सत्रकोण 

Triangulum, Australis, दसक्षणसत्रकोण 

Tucana, कारंडव 

Unit, एकक 

Unit, Astronomical−, ज्योसतैःशास्त्रीय एकक 

Uranus, प्रजापसत 

Ursa Major, िप्तषी 
Ursa Minor, धु्रवमत्स्य 

Variable Star रूपसवकारी तारा 
Variable Clustertype–, गुच्छसवकारी तारा 
Variable Eclipsing–, सपधानी तारा 
Vega, असभसजत 

Vela, नौकाशीषश 
View, Field of−, दशशन के्षत्र 

Virgo, कन्या 
Volans, शफरी 
Vulpecula, जंिूक 

Wireless, सिनतारी िंदेश यंत्र 

Zenith, खस्वन्स्तक 

Zodiac, ग्रहपथ, ग्रहमागश 
Zodiac, Signs of–, राशी 
Zodiacal Band, रासशचक्र 

* * * 
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पणरणर्ष्ट १० वे 
सदंभशगं्रथ व नकारे् 

 
१. भारतीय ज्योसतैःशास्त्र अथवा भारतीय ज्योसतषाचा प्राचीन आसण अवाचीन इसतहाि–ले : 

श.ं िा. दीसक्षत 

२. ज्योसतर्बवलाि अथवा रात्रीची दोन घटका मौज :– ले : श.ं िा. दीसक्षत 

३. आचायश िाळ गंगाधर शास्त्री जाभेंकर, जीवनवृत्त व लेखिंग्रह, खंड १ 

४. आचायश िाळ गंगाधर शास्त्री जांभेकर, जीवनवृत्त व लेखिंग्रह, खंड २ 

५. आचायश िाळ गंगाधर शास्त्री जाभेंकर, जीवनवृत्त व लेखिंग्रह, खंड ३ 

६. ज्योसतवैंभव– ले : त्र्यं. गो. ढवळे 

७. नक्षत्रदशशन– ले : त्र्यं. गो. ढवळे 

८. पंचागंातंील ज्योसतैःशास्त्र– ले : त्र्यं. गो. ढवळे 

९. तारासचत्रक–प्रकाशक : ज्योसतर्बवद्या पसरिसं्था, पुणे 

१०. आमची नक्षते्र– ले : प्रा. र. सव. वचद्य 

११. New Handbook of the Heavens −By Bernard− Bennett−Rice 

१२. Astronomy made simple–By Meir H. Degani 
१३. The Sky Observer’s Guide–By Mayall–Mayall–Wyckoff 
१४. The Constellations and How to find them, Northern Hemisphere & Southern 

Hemisphere –By Peck 

१५. Nice Planets– By Alan E Nourse 

१६. The Spave Guide Book–By William J. Weiser 
१७. Radio Astronomy–By F. Graham Smith 

१८. The Pan Book of Astronomy – By James Muirden 

१९. Stars, A Guide to Astronomy –By Zim and Baker 
२०. A Map of the Heavens –National Geographic Magazine 

२१. ज्ञानकोश, प्रस्तावनाखंड, सवभाग ५ 

२२. आकाशाचे देखाव–े ले : दा. ग. केळकर, इचलकरंजी गं्रथमाला 
 

* * * 
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सूिी 
 
अगस्त्य 

अग्नी 
अग्रनद 

अत्री 
असधक्रमण 

अधोमंडळ 

अनुराधा 
अडॅम्ि, जॉन 

अपावंत्ि 

अपोलो 
असभसजत 

असिका, 

ग्रहानुकारी, 
दीर्बघकातीत, 

असिकाके्षत्र 

असिकाचें प्रकार 

अयसनक वृत्त 

असरत्र 

अरंुधती 
अंरुधतीकेशपाश 

अलगदश 
अलगोल 

अलसजिा 
अलजेसनि 

अलफाडश 
अलसिसरयो 
अल्फराट्ट्झ 

अवष्टंभसिदू 

अशनी 
अश्मंत 
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अश्वमुख 

अश्वमुख असिका 
असश्वनी 
अष्टक 

असिदंष्ट्र 

अक्षवृते्त 

अक्षाशं 

अक्षाशं व तारकादशशन 

अक्षाशं रेखाशं 

आकाशाचे– 
भगूोलाचे– 

अंसगरा 
अंिा 
अँड्रोमेडा, (देवयानी पाहा) 

आकाशगंगा 
आकाशगंगेचा मागश 
आकाशगंगेची गती 
आकाशाचे नकाश े

आप 

आगोनॉट्ट्ि 

आरा नक्षत्र 

ऑर्बफयि 

आमशस्रांग, नील– 

आर सलयॉनेि 

आवताकार असिका 
आश्लेषा नक्षत्र 

आंतरग्रह 

आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय मंडळ 

इल्वला 
उच्चचैःश्रवा 
उच्चचैःश्रव्याचा चौरि 

उत्कषाची तारका 
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उत्तरधु्रव, पृथ्वीचा– 

उत्तरप्रकाश 

उत्तरमुकुट 

उत्तर स्वन्स्तक 

उत्तरा, उत्तराफल्गुनी 
उत्तराषाढा नक्षत्र 

उत्तरा भारपद 

उन्नताशं 

उपग्रह, गुरूचे– 

पृथ्वीचा– 
प्रजापतीचे– 
मंगळाचे– 
वरुणाचे– 
शनीचे, 

उलुकासिका 
उलूिेग 

उल्का 
उल्कापाषाण, (अशनी पाहा) 

उल्कावषाव 

उल्कावषावाचे कें र 
ऊध्वशमंडळ 

एन्प्िलॉन, वीणेचा– 

एस्कुलासपयि 

ओरायन, 

ओरायनचा कुत्रा 
ओसिसरिची नौका 
कदंि 

कदंिाग्र, उत्तर– 

दसक्षण– 
कन्याराशी 
कपोत 

करभ 
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ककश राशी, 

ककाटक 

ककासिका 
कश 

कॅनडा िालिम 

कॅमेऱयाची नोंद 

कॅसियोसपया, (शर्बमष्ठा पाहा) 

कारंडव 

कॉर कॅरोली 
कालयंत्र 

कालेय 

काके्षय 

सकताल्फा 
कुत्र्याचे सपलू 

कुिेर 

कंुभराशी 
कृसत्तका नक्षत्र 

कृष्ट्णासिका 
कृष्ट्णासिकाचंी स्थाने 

केपलरचे सनयम 

कोचाि 

कोपर्बनकि 

कोळशाचे पोते 

ऋतू 

क्रातंी 
क्रासंतवृते्त 

खगोल 

खगोलावरील ग्रीसनच 

खगोलीय धु्रव 

उत्तर–, दसक्षण– 

गगनीची समसिसिपी 
गरुड 
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गवय 

गसॅलसलयो 
गालव 

सगल्िटश, िर सवल्यम– 

गुरू 

गुरुत्वाकषशणाचा सनयम 

गुरु-पुष्ट्ययोग 

गोसमझा 
गोलीय सवचलनाचा दोष 

ग्रहमागश 
ग्रह व तारे 

ग्रीक मुळाक्षरे 

चलन, वक्री– 

िापेक्ष– 
चषक 

चर 

चारंमाि 

सचत्रफलक 

सचत्रा 
सचत्रानक्षत्र 

जटाय ू

जलावरण 

जंिूक 

जाल 

जाभेंकर, कच . िाळशास्त्री– 

जेिन 

जोडतारा 
दुहेरी–, िामक–, 
वणादशी–, वास्तसवक, – 

जोडदुर्बिण 

जोडसभग 

ज्येष्ठा 
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ज्योसतैःशास्त्रीय एकक 

ज्योसतर्बवद मंडलें , हौशी– 

टंक 

टायकोचा तारा 
टायकोब्राहे 

टॉचशचा वापर 

टॉलेमी 
डोरॅडि, एस 

डे्रयर 

तारका, गुसणत– 

जोड–, सत्रगुण– 
तारकागुच्छ 

जोड– 

सवस्कटलेला (उघडा)– 

समटलेला– 

तारकागुच्छाचे प्रकार 

तारकागोल व तारकाचक्र 

तारकाचंा चौकडा 
तारकािंघ 

उत्तरगोलाधातील– 

दसक्षणगोलाधातील– 

तारकािंघाचंी नाव े

तारकािंघाची पसहली यादी 
तारकािंघाची िंख्या 
तारकािंघाचंी के्षते्र 

तारकािंघाचं्या आकृत्या 
तारकेय कायशशक्त्ती 
तारकेय रव्य 

तारे, अत्यतं तेजस्वी– 

असनयसमत रूपसवकारी– 

अपिव्य सदशनेे सफरणारे– 

उत्तर पसरधु्रव– 
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गुच्छसवकारी– 

दसक्षणपसरधु्रव– 

दीघश पयशयकाली– 

सनत्योसदत– 
पयशयकाली– 
सपधानी– 
सपधानी रूपसवकारी– 
महाराक्षिी– 
रक्त वणी राक्षिी– 
रूपसवकारी– 
श्वेतवामनमूर्बत– 
िव्यसदशनेेसफरणारे– 
िामान्य– 
िीफाईड (पावशण)– 
स्पंदमान– 

तारे व ग्रह 

ताऱयाचंा पयशयकाल 

ताऱयाचंा व्याि 

ताऱयाचंी अतंरे 

ताऱयाचंी घनता 
ताऱयाचंी ऋण प्रत 

ताऱयाचंी केवल प्रत 

ताऱयाचंी प्रत 

ताऱयाचंी शनू्य प्रत 

ताऱयाचंी स्थानसनसिती 
ताऱयाचें चलन 

ताऱयाचें दृश्य िमण 

ताऱयाचें सनदेश 

रूप सवकारी– 
ताऱयाचें रंग व तपमान 

ताऱयाचें वगश, रूपसवकारी– 

ताऱयाचें लुकलुकणे 
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ताऱयाचें वगीकरण 

ताऱयाचें स्वरूप 

सतसमसगल 

सतमी 
तुला राशी 
तेजोगोल 

तेजोमेघ, (असिका पाहा) 

आंगठीच्या आकाराचा– 

तेजैःशृगें 

सत्रकाडंिाण 

सत्रकूट 

सत्रकोण, दसक्षण– 

सत्रशकूं 

–कथा, दशशक 
थूिान, 

दरायि, 

दव टोपण 

दशशक तारे 

दसक्षणप्रकाश 

दसक्षण मत्स्य 

दसक्षणमुकुट 

दीप्ती, प्रत्यक्ष– 

वास्तसवक– 
दीर्बघका 

आपली–, (आकाश गंगा पाहा) 
इतर–, उप– 

दीर्बघकाचें प्रकार 

दुिीण, 

४८ इंची– 
आरशाची – 

केसिगे्रन पद्धतीची– 
न्यूटन पद्धतीची– 
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सभगाचंी– 
िंवह– 
हेल– 

दुिीण कशी लावावी 
दुर्बिणीची सत्रगुणात्मक काये 

दुर्बिणीचे (आरशाच्या) फायदे 

देवयानी 
धसनष्ठा नक्षत्र 

धनुराशी 
धूमकेतू, 

एन्केचा–, हॅलेचा– 
धु्रवतारा 
धु्रवताऱयाचे उपयोग 

धु्रवसिदू, खगोलीय– 

उत्तर–, दसक्षण– 
धु्रवमत्स्य 

ध्वाकं्ष 

नरतुरग 

नवतारा 
असत– 

नक्षत्रचक्र 

नक्षत्र देवता 
नक्षत्र व वषारंभ 

नक्षत्राकृती 
नक्षते्र 

तारकात्मक– 
भारतीय– 
सवभागात्मक– 

नक्षते्र व भारतीय माि 

नाक्षत्रमाि 

नॉटशन 

सनिधंनपद्धती, अयसनक– 
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वचषुव– 
सनरीक्षकाची सशदोरी, 

सनरीक्षणयोग्य स्थळ 

सनवशणी सभग 

नेत्रीय सभग 

केल्नरचे– 
यथायोग्य दृश्य देणारे–, 
रॅम्िडेनचे–, 
हायगेन्िचे–, 

नेपच्युन, (वरुण पाहा) 

नोंदवही 
नौका 
नौकातल 

नौकाशीषश 
न्यू जनरल कॅटलॉग 

(एन. जी. िी.) 

पदाथीय सभग 

सनदोष– 
पराशर 

पराशर मापनातील दुरुस्त्या 
पराशर व पािेक 

पराचंन 

पर्बियि, (ययाती पाहा) 

पॅलोमर, मौंट– 

पारावत 

पािेक 

सपधान 

सपयाझी, जोिेप– 

पीठ 

पुनवशिू नक्षत्र 

पुलह 

पुलस्त्य 



अनुक्रमणिका  

पुष्ट्यनक्षत्र 

पुष्ट्ययोग 

पूवा, पूवा फल्गुनी 
पूवा भारपदा 
पूवाषाढा नक्षत्र 

पृथ्वी, 

पृथ्वीची गती, दचनंसदन– 

वार्बषक– 
पेगिॅि 

प्रकाशवषश 
प्रजापती – 

प्रसतमंगळ 

प्रभासकरीट 

प्रश्वा 
प्रासणचक्र 

प्रॉसियॉन 

सप्रिीप 

प्लक्ष 

फलक 

फोमलहौट 

फ्लॅमस्टीड 

िक 

िानाडश, प्रा.– 

िसहग्रशह 

िीम इंटरफेरोमीटर 

िीव्हर 

िुध, 

िृहदश्व, (उच्चचैःश्रवा पाहा) 

िृहदृक्ष 

िृहल्लुब्धक 

िेयरची सनदेश पद्धती 
िेयर, जोहॅन– 
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िोडेचा सनयम 

ब्रह्महृदय 

ब्रह्मा 
भरणी नक्षत्र 

भजुग 

भजुगधारी 
भतूप 

भोग 

भोगवृत्त, प्रारंसभक– 

भोगवृते्त 

मकर राशी 
मघा 
मघा नक्षत्र 

मघा पंचक 

मत्स्यमुख 

मनूची नौका 
मरीची 
मसक्षका 
मगेॅलन मेघ 

महा–, 
लघु– 

मसॅरनर– 

मंगळ 

मारकाि 

समत्र 

समत्रक 

समथुनराशी 
समरफाक 

समरा 
समझाम 

मीनराशी 
मुकुटमणी 
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मूळ नक्षत्र 

मृग नक्षत्र 

मृगशीषश 
मे 

मेषराशी 
मेषारंभ 

यम 

यमुना 
ययाती 
ययातीचा िीटा 
योगतारा 
रिेल-हर् झशस्पु्रगं आकृती 
रक्षक 

रंगयुक्त गोल 

राजन्य 

राधा 
रासशचक्र 

राशी 
तारकात्मक– 

सनरयन– 

पािात्तय– 

सवभागात्मक− 

िायन– 

रूपसवकारी तारा 
रेखाटणी 
रेखा वृत्त, प्रमुख– 

रेखावृते्त 

रेखाशं 

रेवती नक्षत्र 

रोसहणी 
रोसहणी नक्षत्र 

लघुऋक्ष, (ध्रवमत्स्य पाहा) 
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लघुग्रह, 

लधुलुब्धक 

लघुसिह 

लॉव्हेल, पर्बिव्हल– 

लेन्व्हल, कु. हेनसरटा– 

वराहसमसहर 

वरुण 

वणीय सवचलनाचा दोष 

वधशन, कोनीय– 

वसलतासिका 
वसिष्ठ 

वाताकषश 
वातावरण 

वादळे, चुंिकीय– 

वायुभक्ष 

वार्बषक वळेापत्रक, तारकािघं पाहाण्याचे– 

वािुकी 
वािुकी हृदय 

सवद्यापीठ, उस्मासनया– 

सवशाखा नक्षत्र 

सवश्लेषण िामथ्यश 
सवश्वद्वीपे 

सवश्वासमत्र 

सवश्वाचे सवराटचक्र 

सवषुव वृत्त 

खगोलीय–, भौगोसलक– 
सवषुवाशं 

सवष्टंभ सिदू 

वीणा 
वीणेचा एन्प्िलॉन 

वलू्फ 

वृक 
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वृसिक राशी 
वृषपवा 
वृषपव्याचा डेल्टा 
वृषभ राशी 
वधेशाळा, कोडाईकनाल– 

सनझासमया– 

मौंट पलॅोमर– 

मौंट सवल्िन– 

यक्िश– 

लॉवले– 

हेल– 

विे 

वचश्ववषश 
व्यसतकरण मापक 

व्याध 

व्याधाचा िहचर, (कुत्र्याचें सपलू पाहा) 

व्युत्क्रम थर 

शततारका नक्षत्र 

रातसभषज् (शततारका नक्षत्र पाहा) 

शनी, 

शनीची कडी 
शफरी 
शर 

शरवृते्त 

शर्बमष्ठा 
शशक 

सशकागो जागसतक मेळावा 
सशखािल 

सशलावरण 

सशल्पागार 

सशसशरसत्रकोण 

शुक्र, 
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शृगंाश्व 

शौरी 
श्यामशिल 

श्रवण 

श्रसवष्ठा 
श्वा, (िृहल्लुब्धक पाहा) 

षडंश 

षष्ठक 

िप्तषी, 

दसक्षण– 
िप्तषींच्या पत्नी 
िरठ 

िात िसहणी 
िारथी 
सिहराशी, 

सिहाचा गमॅा 
िीसफयि (वृषपवा पाहा) 

िूयश 
िूयशमाला, 

िूयावरील डाग 

िूक्ष्मदशी 
िंपात सिदू 

विंत– 

शरद– 

स्पंदमान तारकाचंा उपयोग 

स्वगशद्वार 

स्वन्स्तक, फिव–े 

स्वाती 
हॅमाल 

हस्तनक्षत्र, (ध्वाकं्ष पाहा) 

हंि 

हंितारा 
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हंिाचा िीटा 
हायगेन्ि 

सहप्पाकश ि 

हेल, जॉजश ई– 

होकायंत्र 

होरा 
होरावृत्त, प्रमुख– 

शून्य– 

होरावृते्त 

हौशी ज्योसतषी 
सक्षत्यंश-उन्नाताशं मापक 

 


