
 अनुक्रमणिका 

 

 

+222 

 
  



 अनुक्रमणिका 

 

सृणिज्ञान 

आकाश-दशशन ॲटलास 
अथवा 

हा तारा कोिता? 
 

∶ लेखक ∶ 

प्रा. गो. रा. पराांजपे 
     आय्. ई. एस्. (णनवृत्त) 

 
 
 
 
 
 

 
 

महाराष्ट्र रा सा साणह सा–सांस्कृणत मांडळ 
१९७२ 

  



 अनुक्रमणिका 

प्रथमावृत्ती ∶ १९७२ (शके १८९४) 
द्वितीय आवृत्ती १९९८ 
⬜ 
 
 
प्रकाशक ∶ 
सद्विव, 
महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य-संस्कृद्वत मंडळ, 
सद्विवालय, म ंबई - ३२ 
⬜ 
 
© ∶ प्रकाशक 
 
⬜ 
 
म द्रक ∶ 
व्यवस्थापक 
शासकीय फोटोझिंको म द्रणालय, 
प णे - ४११ ००१ 
 
⬜ 
 
झकमत ∶ रूपये ११९ 
  



 अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 
मराठी भाषेला व साद्वहत्याला ज्ञानद्ववज्ञानाच्या के्षत्रात पद्विमी भाषािंा दर्जा प्राप्त व्हावा; इंग्रर्जी, फ्रें ि, 

र्जममन, रद्वशयन इत्यादी पद्विमी भाषानंा र्जसे द्ववद्यापीठीय स्तरावर स्वयंपूणम महत्त्व प्राप्त िंाले आहे तसे मराठी 
भाषेला व साद्वहत्याला प्राप्त व्हाव;े इंग्रर्जी भाषेला व साद्वहत्याला आर्ज भारतीय द्ववद्यापीठामंध्ये र्जसे म ख्य स्थान 
आहे तसे स्थान, महाराष्ट्रातील द्ववद्यापीठातं मराठी भाषेला व साद्वहत्याला प्राप्त व्हाव ेया उदे्दशाने साद्वहत्य 
आद्वण संस्कृद्वत मंडळाने वाङ्मयद्वनर्ममतीिा द्ववद्ववध कायमक्रम हाती घेतला आहे. द्ववश्वकोश, मराठी भाषेिा 
महाकोश, वाङ्मयकोश, द्ववज्ञानमाला, भाषातंरमाला, आंतरभारती–द्ववश्वभारती, महाराष्ट्रेद्वतहास, इत्यादी 
योर्जना या कायमक्रमात अंतभूमत केल्या आहेत. 

 
२. मराठी भाषेला द्ववद्यापीठीय भाषेिे प्रगल्भ स्वरूप व दर्जा येण्याकद्वरता मराठीत द्ववज्ञान, तत्त्वज्ञान, 

सामाद्वर्जकशासे्त्र आद्वण तंत्रद्ववज्ञान या द्ववषयावंरील संशोधनात्मक व अद यावत माद्वहतीने य क्त्त्त अशा गं्रथािंी 
रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकता आहे. वरील द्ववषयावंर केवळ पद्वरभाषाकोश अथवा पाठ्यप स्तके 
प्रकाद्वशत करून अशा प्रकारिे स्वरूप व दर्जा मराठी भाषेला प्राप्त होणार नाही. सवमसामान्य स द्वशद्वक्षतापंासून 
तो प्रज्ञावतं पदं्वडतापयंन्त मान्य होतील अशा गं्रथािंी रिना व्हावयास पाद्वहरे्ज. मराठी भाषेत झकवा अन्य भारतीय 
भाषामंध्ये द्ववज्ञान, सामाद्वर्जक शासे्त्र व तंत्रद्ववज्ञान या द्ववषयािें प्रद्वतपादन करावयास उपय क्त्त्त अशा पद्वरभाषासूिी 
झकवा पद्वरभाषाकोश तयार होत आहेत. पद्वरभाषा झकवा शब्द यािंा प्रद्वतपादनाच्या ओघात समपमकपणे वारंवार 
प्रद्वतद्वित लेखातं व गं्रथातं उपयोग केल्याने अथम व्यक्त्त्त करण्यािी त्यातं शक्त्ती येते. अशा तऱ्हेने उपयोगात न 
आलेले शब्द केवळ कोशात पडून राद्वहल्याने अथमशून्य राहतात. म्हणून मराठीला आध द्वनक ज्ञानद्ववज्ञानािंी 
भाषा बनद्ववण्याकद्वरता शासन, द्ववद्यापीठे, प्रकाशनसंस्था व त्या त्या द्ववषयािें क शल लेखक यानंी गं्रथरिना 
करणे आवश्यक आहे. 

 
३. वरील उदे्दश ध्यानात ठेवनू मंडळाने र्जो बह द्ववध वाङ्मयीन कायमक्रम आखला आहे, त्यातील पद्वहली 

पायरी म्हणून सामान्य स द्वशद्वक्षत वािकवगाकद्वरता स बोध भाषेत द्वलद्वहलेली द्ववज्ञान व तंत्रद्ववषयक प स्तके 
प्रकाद्वशत करून स्वल्प झकमतीत देण्यािी व्यवस्था केली आहे. मंडळाने आर्जवर, आरोग्यशास्त्र, शरीरद्ववज्ञान, 
र्जीवशास्त्र, आय वेद, गद्वणत, ज्योद्वतिःशास्त्र, भौद्वतकी, रेद्वडओ, अण द्ववज्ञान, साखं्ख्यकी, स्थापत्यशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, इत्यादी द्ववज्ञान व तंत्रद्ववषय २४ दरे्जदार प स्तके प्रकाद्वशत केली आहेत. या द्ववज्ञानमालेतील प्रा. 
गो. रा. परारं्जपे यानंी द्वलद्वहलेले “सृंद्विज्ञान आकाशदशमन ॲटलास” हे पिंद्ववसाव ेप स्तक होय. या गं्रथात, 
रात्रीच्या वळेी द्वनरभ्र आकाशातील तारकािंी व तारकासमूहािंी, नकाश,े उत्कृि फोटोद्विते्र व रेखाकृत्या याचं्या 
साहाय्याने, ओळख करून द्वदली आहे. भारतीय आद्वण पािात्त्य प्रािीन गं्रथातंील तारकासमूहासंबधंीिी 
मनोरंर्जक माद्वहती, खगोलातील काही महत्त्वपूणम आद्ववष्ट्कारािंी माद्वहती, तसेि आकाशगंगा, धूमकेतू, 
तेर्जोमेघ, तारकाग च्छ, ताऱ्यािंी गती, त्यािें दृश्य पद्वरणाम व त्यािें रूपद्ववकार, रेद्वडओ–द र्मबण, अण गभीय 
प्रद्वक्रया, द्ववश्वािी रिना इत्यादी द्ववषयावंरील माद्वहती सरळ व स बोध भाषेत प्रा. परारं्जपे यानंी या गं्रथात करून 
द्वदली आहे. ज्योद्वतिःशास्त्रािी आवड असणाऱ्यानंा हा गं्रथ उपयोगी आहेि पण सवमसाधारण वािकासं 
ज्योद्वतिःशास्त्र द्ववषयािी आवड द्वनमाण होण्यासही या गं्रथािी मदत होईल. 
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म ंबई : लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
द्वदनाकं : अध्यक्ष, 
१२ ऑक्त्टोबर १९७२. महाराष्ट्र राज्य साद्वहत्य आद्वण संस्कृद्वत 
(आद्वश्वन २०, १८९४) मंडळ. 
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लेखकाचे प्रास्ताणवक णनवेदन 
 

‘आकाशदशमन ॲटलास’ या प स्तकािा, कोणत्याही गं्रथसंग्रहालयामध्ये, ज्योद्वतिःशास्त्र द्ववभागात 
समावशे केला र्जाईल, हे र्जरी खरे असले तरी या प स्तकािा उदे्दश ज्योद्वतिःशास्त्र द्वशकद्ववण्यािा नाही. यामध्ये, 
गद्वणतशास्त्र झकवा वास्तवशास्त्र यािंाही, द्वशकद्ववण्याच्या हेतूने, समावशे केलेला नाही. या प स्तकात, म ख्यत्वे, 
वषमभरात आपल्या देशात रात्रीच्या आकाशात आढळणारे देखावे आहेत. भ-ूद्ववभागाचं्या नकाशािंा सामान्य 
स द्वशद्वक्षत माणसाला र्जो उपयोग होतो, तोि उपयोग रात्रीच्या वळेी द्वनरभ्र आकाशातील तारकासमूहािें 
अवलोकन करणाराला या आकाश-दशमनातील नकाशािंा. सतत ब द्विप रिःसर द्वनरीक्षण केल्याने द्वकत्येक 
तारकािंी व तारकासमूहािंी आद्वण इतर दृश्यािंी ओळख करून घेता येते. अशा रीतीने काही काळ 
द्वनयद्वमतपणे प्रयत्न करीत राद्वहल्यास ज्योद्वतिःशास्त्राद्ववषयी आवड द्वनमाण होईल यात संदेह नाही. 
 

‘रात्रीिे आकाश’ हा एक उत्कृि, अप्रद्वतम आद्वण अत्यंत द्वबनिूकपणे घडून येणारा सृद्वििमत्कार आहे. 
आकाशातील द्वभन्न द्वभन्न ज्योतींच्या अवलोकनातूनि कालमापनाला प्रारंभ िंाला असे सागंतात. प्रािीन आयांिे 
मूळ वसद्वतस्थान पथृ्वीवरील कोणत्या द्वठकाणी आद्वण कोणत्या कालखंडात होते यासंबधंीिी र्जी थोडीफार 
आद्वण द्ववश्वसनीय माद्वहती उपलब्ध िंालेली आहे ती केवळ आपल्या पूवमर्जानंी रिलेल्या आद्वण आर्जतागाईत 
र्जतन केले गेलेल्या वदे-वाङ्मयातीलं खगोलामधील आद्ववष्ट्काराचं्या उल्लेखातून होय. 

 
या झकवा त्या कारणानी ताराद्वदकािंी ओळख करून घेण्यािी मानवाला सदोद्वदत गरर्ज भासलेली 

आहे. आपणापैकी कोणालाही, थोड्याफार प्रयत्नाने, ही गोि साध्य होण्यासारखी आहे. द्वनसगानेि आपल्या 
अवतीभोवती अवश्य तेवढी साधनसामग्री आद्वण प्रयोगशाळा द्ववनामूल्य उपलब्ध करून द्वदलेली आहे. आपण 
समंर्जसपणे डोळे उघडून रात्रीच्या आकाशाकडे वळेोवळेी पाहात राद्वहलो तर असंख्य घटना सहर्ज दृिीस 
पडण्यासारख्या आहेत. ही प्रयोगशाळा म्हणरे्जि रात्रीिे द्वनरभ्र आकाश. वषारंभ कोठूनही केला तरी एका वषात 
३६५ रात्रींिा समावशे होतो. ऐन पावसाळ्यातील काही रात्री वगळल्या तर, आपल्या देशात, रात्रीिे आकाश 
द्वनरभ्र आद्वण स्वच्छ असण्यािा संभव भरपूर असतो. सतत बघत राद्वहले म्हणरे्ज द्वकत्येक मरे्जदार आद्ववष्ट्कार 
दृिीस पडतात. साहद्वर्जकपणे त्यासंबधंीच्या अन भवानंा व प्रश्ानंा उत्तरे द्वमळावीत अशी इच्छा पाहणाऱ्याच्या 
मनात उदभवते. आर्ज एक तारा ज्या द्वठकाणी द्वदसतो तो काही द्वदवसानंी (झकबह ना काही तासानी) त्या 
समयाला त्याद्वठकाणी आढळत नाही. असे का घडते? या अगदी साध्यास ध्या आद्वण प्राथद्वमक प्रश्नापासून 
‘रात्रीच्या आकाशािे कोडे’ उलगडले र्जाण्यास प्रारंभ होतो. 

 
सतत द्वनरीक्षण करणाराला द्वकत्येक अन भव येतात. आकाशािा गोल, ठराद्ववक पितीने, आपल्या 

सभोवती एकसारखा द्वफरत असल्यािा अन भव ताबडतोब येतो. नंतर एका वषात आकाशगोलािी एक प्रदद्वक्षणा 
पूणम िंाल्यािा द सरा अन भव येतो. अत्यंत द्वनयद्वमतपणे आकाशदृश्यातील द्वभन्नता द्वनमाण होण्यािे हे एक प्रम ख 
कारण आहे. वस्त ख्स्थतीि अशी आहे की, पथृ्वीपिृावरील एका लहानशा द्वठकाणावरून आपण रात्रीच्या 
आकाशाकडे पाहात असतो. आपणाला एकावळेी आकाशािा, र्जास्तीत र्जास्त, फक्त्त्त अधमगोल दृिीस पडणे 
शक्त्य असते. तोही अधमगोल, डोके द्वफरद्ववल्याद्वशवाय, एकदम द्वदसू शकत नाही. यासाठी दृश्य अधमगोलािे पाि 
भाग कख्ल्पले आहेत. उत्तर, पूवम, दद्वक्षण आद्वण पद्विम हे िार. प्रत्येक द्वदशकेडे तोंड करून, द्वनरीक्षणासाठी, उभे 
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राद्वहले असताना आकाशािा रे्जवढा भाग सहर्जासहर्जी दृिीस पडण्यािी शक्त्यता असते तेवढ्या भागािाि 
एकेका नकाशात समावशे आहे. अगदी डोक्त्यावरच्या झबदूला ख-स्वख्स्तक म्हणतात. त्याच्या आसमंतातील 
भाग नीटपणे पाहावयािा असेल तर द्वनरीक्षकाने उताणे पडून आकाशाकडे दृद्वि लावणे सोयीिे असते. अशा 
प्रकारे रात्रीच्या आकाशातील कोणत्याही एका द्ववभागाकडे पाहताना प्रस्त त अटलासमधील योग्य तो नकाशा 
समोर धरून ताराद्वदकािंी ओळख करून घेणे सोपे पडते. 

 
पथृ्वीवरील ज्या स्थानावरून आद्वण ज्यावळेी आपण रात्रीच्या आकाशाकडे पाहतो त्याच्या अन रोधाने 

आकाशदृश्यातं द्वभन्नता आढळते. असे घडण्यािी दोन म ख्य कारणे आहेत. वधेस्थानािा म्हणरे्जि द्वनरीक्षण 
स्थानािा भौगोद्वलक अक्षाशं आद्वण रेखाशं; अशी ती दोन कारणे असतात. अक्षाशंरेखाशंाचं्या द्वभन्नतेिे आकाश-
दृश्यावर घडणारे पद्वरणाम आपल्या अगदी नेहमीच्या पद्वरियातंील दोन उदाहरणानी लक्षातं येण्यासारखे 
आहेत. (१) प ण्याला रात्रीच्या आकाशातं, उत्तरेच्या बारू्जला, द्वक्षद्वतर्जापासून स मारे १८ अंशावर ध् ु वतारा 
द्वदसतो. परंत  द्ववष ववृत्तानर्जीकच्या प्रदेशातंील द्वनरीक्षकाला तोि ध् ु वतारा अगदी द्वक्षद्वतर्जाशी द्वभडलेला 
आढळेल, तर उत्तर ध् ु व प्रदेशातंील द्वनरीक्षकाला तोि ध् ु वतारा र्जवळर्जवळ डोक्त्यावर असल्यािे द्वदसेल. 
(२) आपल्याि देशातं, प ण्या-म ंबईला रे्जव्हा सूयोदय होतो त्याच्या पूवी स मारे १ तास अगोदर कलकत्त्यास 
सूयोदय होतो. अगदी असाि प्रकार रात्रीच्या आकाशातं तारकाचं्या उगवण्या-मावळण्याच्या बाबतींत घडतो. 
त्यािा पद्वरणाम असा होतो की, रे्ज रात्रीिे आकाश आपणाला सायंकाळी द्वदसते ते, अमेद्वरकेतील मेख्क्त्सको वगैरे 
प्रदेशातं, पहाटेस द्वदसते. 

 
प्रस्त त ॲटलास मधील नकाश,े म ख्यत्व,े महाराष्ट्रासाठी योद्वर्जले आहेत. त्यातंील देखाव े दर 

मद्वहन्याच्या १५ तारखेला, भारतीय प्रमाण वेळेन सार, रात्री ८ वार्जता ंआद्वण अक्षाशं १८° उत्तर येथील द्वनरीक्षण 
स्थानावरून द्वदसणाऱ्या देखाव्यािें आहेत. प ण्यािे अक्षाशं, स मारे, १८° उत्तर आहेत. भारताच्या उत्तर दद्वक्षण 
सीमेर्जवळील श्ीनगर आद्वण द्वत्रवेंद्रम येथील अक्षाशं, अन क्रमे, स मारे ३४° उत्तर आद्वण ८° उत्तर असे आहेत. 
त्यािप्रमाणे भारताच्या पूवमपद्विम सीमेर्जवळच्या द्वठकाणामंध्ये, रेखाशं-द्वभन्नतेम ळे, स्थाद्वनक कालमापनातं स मारे 
१ तासािा फरक आढळतो. ही दोन्ही कारणे लक्षातं घेऊन या ॲटलासमधील आकाश दृश्ये, अगदी थोड्या 
फरकाने झकवा अवश्य ती द ुस्ती करून, सवम भारतात उपयोगी पडण्यासारखी आहेत. प्रस्त त ॲटलासिे हेि 
वैद्वशष्ट्य आहे असे म्हणावे लागते. पाद्विमात्य प्रगत देशात अशा प्रकारिे रात्रीच्या आकाशदृश्यािें उत्कृि 
नकाश े मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. परंत  त्यातंील बह तेक ५५° उत्तर झकवा त्याच्या र्जवळपासच्या 
अक्षाशंावर आधारलेले असल्याकारणाने भारतातील द्वनरीक्षकाला ते पूणमतिः उपयोगी पडण्यासारखे नसतात. 
त्याद्वशवाय आणखी एक म ख्य अडिण अशी आहे की आपणाला सहर्जासहर्जी द्वदसू शकणारे आकाशािे काही 
भाग त्या परदेशी ॲटलासमध्ये दाखद्ववलेलेि नसतात. कारण त्या देशातील द्वनरीक्षकाला ते आकाशद्ववभाग 
द्वदसण्यासारखे नसतात. 

 
प्रत्येक आकाशदृश्यासोबत त्यािी त्याि आकारािी सूिी द्वदलेली आहे. सूिीमध्ये प्रम ख ताऱ्यािंी आद्वण 

तारकासमूहािंी (नक्षत्रािंी) भारतीय नाव,े देवनागरी द्वलपीत, आद्वण आंतराष्ट्रीय नाव,े रोमन द्वलपीत, द्वदलेली 
आहेत. त्याद्वशवाय आकाशगंगेिा द्ववस्तार, तेर्जोमेघ, तारकाग च्छ यािंाही, र्जागच्यार्जागी, द्वनदेश केलेला आहे. 
द्वनरीक्षकाला र्जास्त खोलात द्वशरण्यािी इच्छा िंाली तर, त्याच्या सोयीखातर, खगोलातील सहद्वनदेशाकं 
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(होरा आद्वण क्रादं्वत), वैष द्ववक वृत्त, आयद्वनक वृत्त, परािंन वृत्त इत्याद्वदकािंा स्पि उल्लेख सूद्विद्वित्रात केलेला 
आहे. 

 
पथृ्वी स्वतिःच्या आसाभोवती द्वफरत आहे आद्वण त्याि वळेी सूयाभोवतीही प्रदद्वक्षणा घालीत आहे. 

त्याम ळे सूयमही स्वतिः आयद्वनक वृत्तावरून, क्रमशिः, द्वभन्नद्वभन्न तारकासमूहातून, राशीमधून, द्वनयद्वमतपणे 
मागमक्रमण करीत असताना द्वदसतो. अशा पद्वरख्स्थतीत, प्रस्त त ॲटलासमधील, मद्वहन्यािी ५ याप्रमाणे, बारा 
मद्वहन्यातील एकूण ६० आकाशदृश्ये द्वनयद्वमतपणे प निः प निः द्वनरद्वनराळ्या वळेी द्वदसण्यािी शक्त्यता असते. 
कोणत्याही एका नकाशातील तेि दृश्य प न्हा कोणत्या मद्वहन्यात, पद्वहल्या झकवा पधंरा तारखेच्या रात्री झकवा 
पहाटे द्वकती वार्जता, द्वदसू शकते यािी माद्वहती प्रत्येक नकाशात खालच्या अंगाला द्वदलेल्या वळेापत्रकावरून 
द्वमळू शकते. 

 
भारतीय आद्वण पािात्य प्रािीन गं्रथातील तारकासमूहासंबधंीच्या काही मनोरंर्जक कथा थोडक्त्यात 

द्वदल्या आहेत. त्यािप्रमाणे खगोलातील काही महत्त्वपूणम आद्ववष्ट्कारािंी मद्वहतीही बालबोध भाषेत समर्जावनू 
देण्यािा प्रयत्न केला आहे. संपात–झबदूिे परािंन, आकाशगंगा, धूमकेत , तेर्जोमेघ, तारकाग च्छ, ताऱ्याचं्या 
गद्वत व त्यािें दृश्य पद्वरणाम, ताऱ्यािें रूपद्ववकार, त्यािें तपमान, ख रे्ज व राक्षसी तारे, रेद्वडओ द र्मबण, क्वासार, 
अण गभीय प्रद्वक्रया, द्ववश्वािी रिना इत्यादी मनोरंर्जक द्ववषयािंा थोडक्त्यातं समावशे केला आहे. या सवम 
प्रयत्नातूंन ज्योद्वतिःशास्त्राद्ववषयी आवड द्वनमाण होण्यास मदत होईल अशी आशा वाटते. 

 
प्रत्येक आकाशदृश्यासमोर आद्वण सूद्विद्वित्रासमोर द्ववद्वशि नक्षते्र आद्वण तारकासमूह याचं्यासंबधंी र्जी 

माद्वहती द्वदली आहे द्वतच्यात द्वकत्येक पाद्वरभाद्वषक शब्दािंा वापर करणे अटळ िंाले. वािकाचं्या सोयीसाठी 
त्यातंील बऱ्यािशा पाद्वरभाद्वषक संज्ञािें स्पिीकरण प्रारंभीच्या पिृातं द्वदले आहे. त्यामध्ये ज्योद्वतिःशास्त्रातंील 
काही महत्त्वाच्या व्याख्या, कालमापन, स्थाद्वनक कालान सार द्वनरीक्षकाने करावयािी द ुस्ती, अंतरािंी काही 
एकके, तारकािंी व समूहािंी आंतरराष्ट्रीय आद्वण भारतीय नाव ेइत्याद्वद द्ववद्ववध मर्जकूर हेत प रस्सर घातलेला 
आहे. 

 
‘आकाशदशमन ॲटलास’ तयार करण्यािी कल्पना प्रथमतिः ‘सृद्विज्ञान’ माद्वसकासाठी मूतम स्वरूपात 

आणली. १९६४ र्ज लै ते १९६७ रू्जन या कालखंडात, दर मद्वहन्यात दोन याप्रमाणे, सवम नकाश ेक्रमशिः प्रद्वसि 
करण्यात आले. द्वशक्षणके्षत्रातील अन भवी आद्वण नामवतं द्वमत्रानंी या प्रयत्नािे मनापासून स्वागत करून अशा 
प्रकारिा एक स्वतंत्र गं्रथि तयार करून प्रद्वसि करावा असे स िद्ववले. त्याप्रमाणे माडंणी केल्यावर अशी 
कल्पना आली की हेि नकाश ेभारतातील सवम भाद्वषकासंाठी उपय क्त्त्त होण्यासारखे आहेत. नकाश ेकायम 
राहून फक्त्त्त स्पिीकरण इत्यादी द्वभन्न द्वभन्न प्रादेद्वशक भाषामंधून तयार करून घ्याव ेलागेल येवढेि. परंत  तरीही 
नकाश ेकायम राद्वहल्याने एकंदर खिात प ष्ट्कळ कपात होण्यािी शक्त्यता आहे. 

 
रात्रीच्या आकाशािे पािं द्ववभाग करून दर मद्वहन्यासाठी पाि नकाश े देण्यािी कल्पना ज्याना द्ववशषे 

पसंत पडली त्यामध्ये द्वदल्ली येथील ‘राष्ट्रीय शदै्वक्षक अन संधान और प्रद्वशक्षण पद्वरषद’ (N C E R T) या संस्थेिा 
म द्दाम उल्लेख करावासा वाटतो. द्ववशषे म्हणरे्ज त्या संस्थेने प्रस्त त लेखकाकडून एक स्वतंत्र ॲटलास तयार 
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करवनू घेतला असून तो सध्या इंग्रर्जी भाषेत प्रकाशनाच्या मागावर आहे. फरक येवढाि की यातील द्वनरीक्षकािे 
स्थान अक्षाशं २५° उत्तर धरले आहे. हा अक्षाशं अलाहाबाद, वाराणशी या शहरािंा आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्याच्या साद्वहत्य आद्वण संस्कृद्वत मंडळाने ‘आकाशदशमन ॲटलास’ मराठी भाषेतून प्रद्वसि 
करण्यािे मान्य केले. सृद्विज्ञान माद्वसकाने पूवमप्रकाशनािे वगैरे सवम हक्क औदायाने मर्जकडे सूपूतम केले व मी ते 
मोठ्या उत्स कतेने व आनंदाने साद्वहत्य संस्कृद्वत मंडळाला देऊ केले. मंडळाने मला अन दान द्वदले. प ण्यातील 
आनंद म द्रणालयानें छपाईिे काम उत्साहाने आद्वण उत्कृिपणे केले. याबद्दल मी सवम संबदं्वधतािें मनापासून 
आभार मानीत आहे. 

 
द्वकत्येक संदभमगं्रथािंा व त्यातंील काही उत्कृि फोटोद्वित्रािंा आद्वण आकृतींिा मला उपयोग िंाला. 

त्यातंील काही महत्त्वपूणम गं्रथािंा सोबत र्जोडलेल्या यादीमध्ये आभारपूवमक द्वनदेश करीत आहे. 
 
ज्योद्वतर्मवद्या पद्वरसंस्थेतील मािें द्वमत्र व सहकारी श्ी. मो. ना. गोखले व महाद्ववद्यालयातील 

गद्वणतद्वशक्षक श्ी  मो. ग. िाफेकर यानंी वळेोवळेी हस्तद्वलद्वखते तयार करण्यात आद्वण म द्वद्रते तपासण्यात रे्ज 
बह मोल साहाय्य केले त्याबद्दल मी दोघािंा ऋणी आहे. त्याद्वशवाय मािें द्वित्रकार द्वमत्र श्ी. प्रभाकर वा. र्जोशी 
आद्वण श्ी. ि.ं श्ी. पाटील यानंी काळर्जीपूवमक आद्वण समर्जावनू घेऊन आकृत्या आद्वण फोटोद्विते्र तयार करून 
द्वदली त्याबद्दल त्यािें आभार मानणे मािें कतमव्य आहे असे समर्जतो. 

 
१५ ऑगस्ट १९७२, 
“स दशमन” 
११५९ सदाद्वशव, प णे ३० 

}  
गो. रा. पराांजपे 
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(१) 
रात्रीच्साा वेळी णदशा णनणित करिे 

 
उत्तर गोलाधातील कोणत्याही द्वठकाणी रात्रीच्या वळेी, द्वनरभ्र आकाशात, ध् ु वतारा द्वदसू शकतो. 

द्ववशषे म्हणरे्ज सबंध रात्रभर आद्वण वषातील प्रत्येक रात्री तो द्वदसणे शक्त्य असते. र्जो तारा कधीही आपल्या 
आकाशातंील स्थानावरून फारसा सरकलेला आढळत नाही तो ध् ु वतारा. बाकीिे सवम तारे, लहानमोठ्या 
वत मळातूंन या ताऱ्याभोवती िोवीस तासातं एक याप्रमाणे, प्रदद्वक्षणा घालत असल्यािे द्वदसते. आकाशातील सवम 
तारे उत्तर आकाशातील एका काल्पद्वनक झबदूभोवती लहानमोठ्या वत मळाकृती मागावरून द्वफरत असतात. 
ध् ु वतारा या झबदूपासून स मारे १° असल्याम ळे २४ तासातं तो स्वतिः केवळ १° द्वत्रज्येच्या वत मळातून द्वफरत 
असतो. त्याम ळे एकदा ध् ु वतारा कोणता हे समर्जले तर रात्रीच्या वळेी र्जवळर्जवळ द्वबनिूकपणे उत्तर द्वदशा 
सापडली असे मानता येते. 
 

र्जानेवारी मद्वहन्यात, कोणत्याही रात्री स मारे ८ वार्जता, आपल्या अंदार्जान रूप उत्तरेकडे दृिी 
टाकल्यास समोरि साधारण ठळक अशा पािं ताऱ्यािंी एक इंग्रर्जी M अक्षरासारखी आकृद्वत आढळते. या 
तारकासमूहाला शर्ममष्ठा (कॅद्वसओद्वपआ) म्हणतात. ही आकृती एका लाबंि लाबं पाढंऱ्या पट्ट्यामध्ये 
ग रफटलेली द्वदसते. हा पाढंरा पट्टा आकाशगांगा या नावाने ओळखला र्जातो. त्याला इंग्रर्जीत ‘द्वमल्की वे’ 
म्हणरे्ज ‘द ग्धमागम’ असे साथम नावं आहे. शर्ममिेच्या उर्जव्या अंगाला द्वक्षद्वतर्जालगत दोन द्ववशषे ठळक तारे उगवत 
असलेले द्वदसतात. हे सप्तर्षी नक्षत्रातंील, उगवताना प्रथम द्वक्षद्वतर्जावर येणारे, तारे असून स मारे तासाभरात 
सवमि नक्षत्र द्वक्षद्वतर्जावर येऊन द्वदसू लागते. पद्वहल्या दोन ताऱ्यानंा द्वदग्दशमक म्हणतात, कारण त्यािंा रोख 
ध् ु वताऱ्याकडे वळलेला असतो. द्वदग्दशमक ताऱ्यामंधून शर्ममिेच्या द्वदशनेे वाढद्ववलेल्या सरळ रेषेवर, स मारे 
द्वनम्म्या अंतरावर, झकवा द्वदग्दशमक ताऱ्याचं्या मधील अंतराच्या स मारे ५·५ पट अंतरावर र्जो साधारण ठळक 
तारा भेटतो त्यालाि ध् ु वतारा असे नाव आहे आकाशातील या प्रदेशात ताऱ्यािंी फारशी गदी नसल्याने 
ध् ु वतारा सापडण्यास अडिण पडत नाही. याला इंग्रर्जीत पोलाणरस असे नाव आहे. 

 

 
आकृद्वत ०·१ : रात्रीच्या वळेी उत्तरेकडिे आकाश व ध् ु वताऱ्यािे अढळ स्थान 
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ध् ु वताऱ्याकडे पाहात असताना आपली दृिी नेमकी उत्तरेकडे असते. साहद्वर्जकि, अशा पद्वरख्स्थतीत, 
डाव्या हाताला नेमकी पणिम, उर्जव्या हाताला नेमकी पूवश आद्वण पाठीमागच्या बारू्जला नेमकी दणिि हे ओघाने 
आले. अशा रीतीने रात्रीच्या वळेी म ख्य द्वदशा शोधून काढता येतात. 

 
आकाशाच्या गोलाला र्गोल म्हणतात. पथृ्वी स्वतिःच्या उत्तर-दद्वक्षण आसाभोवती द्वफरत असते, परंत  

आपण पथृ्वीपृिावर ख्स्थर असल्याने भगोल आपल्याभोवती द्वफरत असल्यािा भास होतो. पथृ्वीिा वलनाक्ष 
उत्तरेकडे आद्वण दद्वक्षणेकडे कल्पनेने वाढवनू आकाशाला म्हणरे्ज भगोलाला नेऊन द्वभडद्ववला तर रे्ज दोन झबदू 
द्वमळतात त्याना र्गोलीसा उत्तरध् ु व आद्वण र्गोलीसा दणििध् ु व अशी नाव ेआहेत. ध् ु वताऱ्यािे आकाशातील 
स्थान सध्याच्या भगोलीय उत्तरध् ु वाच्या बरेि र्जवळ असल्याने ध् ु वतारा त्याच्या स्थानावंरून ढळत नसल्यािे 
द्वदसून येते. 
 

पथृ्वीच्या द्ववष वपातळीशी सूयममागािी पातळी २३·५ येवढा कोन करते. त्या कारणाने भगोलीय अक्ष 
आद्वण आयद्वनक वृत्तािा अक्ष यामध्येही २३·५ एवढा कोन असतो. त्याद्वशवाय भगोलीय अक्ष ख्स्थर नसून तो 
आयद्वनकवृत्ताच्या अक्षाभोवती दर २६,००० वषांत एक फेरी पूणम करीत असतो. यािाि अथम असा की, 
भगोलातील ज्या स्थानाशी पथृ्वीिा अक्ष सध्या द्वमळतो त्या स्थानावर तो दर २६,००० वषांनी प निः प निः येत 
राहील. या वत मळाकृती मागावर र्जो र्जो ठळक तारा येत असतो त्याला त्याला त्या कालान सार ध् ु वतारा म्हणून 
ओळखला र्जाण्यािा मान द्वमळतो. (पाहा : परािंनगद्वत प.ृ५३) 

 
२६,००० वषांिा अवधी आपल्या आय ममयादेच्या मानानें फार मोठा असल्याकारणाने ध् ु वतारा म्हणरे्ज न 

ढळणारा असे आपण म्हणतो, ते योग्यि आहे. 
 

ध् ु वतारा (पोलाद्वरस) ध् ु वम स्सा या नक्षत्राच्या टोकाशी आहे. सप्तषीिी आकृती ध् ु वमत्स्याप्रमाणेि 
आहे. परंत  या नक्षत्राना ंअन क्रमे बृहत्ऋक्ष आद्वण लघ ऋक्ष (उसा मेर्जर आद्वण उसा मायनर) अशी नाव ेअसून 
त्या नावािंा अथम मोठे अस्वल आद्वण लहान अस्वल असा आहे. सबधं वषात ध् ु वताऱ्याच्या संदभात ध् ु वमत्स्य 
कधी उर्जवीकडे, कधी वर, कधी डावीकडे तर कधी खालच्या अंगाला कसा द्वदसतो ते आकृद्वत ०·१ वरून 
कळून येईल. 
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(२) 
 साोणतिःशास्त्रातील काही सांज्ञा 

 
पथृ्वीच्या गोलाला र्ूगोल आद्वण आकाशाच्या गोलाला र्गोल म्हणतात. द्वनरीक्षकाला आकाशािा र्जो 

भाग द्वदसतो त्याला खगोल असे नाव आहे. 
 

भगूोलावर र्जसे अिाांश आद्वण रेखाांश, तसे भगोलावर क्राांणतअांश आद्वण णवरु्षवाांश मानण्यात येतात. 
 
भगूोलावरील शून्य अक्षाशंािे वृत्त म्हणरे्जि णवरु्षववृत्त आद्वण ९०° अक्षाशंािी वृत्तें म्हणरे्ज ध् ु वबिंदू होत. 

 
पथृ्वीवरील ध् ु वझबदंूना उत्तरध् ु व आद्वण दणििध् ु व अशी नाव ेआहेत. 
 
याि धतीवर भगोलावरील शून्य अंशावर वैरु्षणवक वृत्त, उत्तरेकडील ९०° अंशावर भगोलीय उत्तर 

शाश्वतबिंदु आद्वण दद्वक्षणेकडील ९०° अंशावर भगोलीय दणिि शाश्वतबिंदु असतात. 
 

वैष द्ववक वृत्ताशी काढलेल्या समातंर वृत्तानंा क्राांणतवृत्त म्हणतात आद्वण वैष द्ववक वृत्ताशी काटकोनात 
असणाऱ्या व उत्तर दद्वक्षण शाश्वतझबदूमधून र्जाणाऱ्या वृत्तानंा होरावृत्त ेम्हणतात. 
 

क्राांणतवृत्त ेआद्वण होरावृत्त ेज्यावर रेखाटली आहेत अशी कल्पना केली र्जाते तो र्गोल. यािा द्ववस्तार 
अनंतापयमन्त पोहोितो व द्वनरीक्षक त्याच्या मध्याशी उभा राहून वधे घेतो अशी ज्योद्वतिःशास्त्रीय द्ववविेनािी मूळ 
कल्पना आहे. या कल्पनेन सार भगोलातंील स्थानद्वनद्वितीसाठी काही द्ववशषे सहद्वनदेशक (द्वनबधंने) वापरले 
र्जातात. 
 

खगोलावरचे सहणनदेशक : उन्नताांश आद्वण णि साांश 
 
पथृ्वीच्या द्ववष ववृत्तापासून र्जसर्जसे द्वतच्या ध् ु वझबदूकडे र्जाव ेतससतशी उन्नणत ०° पासून ९०° पयमन्त 

िढते. उत्तरेकडील उन्नताांश + (अद्वधक) आद्वण दद्वक्षणेकडील उन्नताांश - (उणे) मानतात. 
 
द्वक्षद्वतर्ज पातळीत एका ठराद्ववक द्वदशपेासून द सऱ्या द्वदशपेयमन्त मोर्जलेले कोनात्मक अंतर म्हणरे्ज 

णि साांश होय. द्वक्षत्यंश पूवेकडे ०° ते + १८०° पयंत अथवा पद्विमेकडे ०° ते - १८०° पयंत असू शकतात. 
 

र्गोलावरील सहणनदेशक : वैरु्षवाांश आणि क्राांणत 
 

वसंतसंपात ज्या होरावृत्तात पडतो त्या होरावृत्तािा वैरु्षवाांश शून्सा असतो. तेथून पूवेकडे मोर्जलेल्या 
ताऱ्याच्या कोनात्मक अंतरास वैरु्षवाांश + म्हणतात. हा एक सहद्वनदेशक आहे. वैष द्ववकािे २४ समान भाग 
करून त्यातील प्रत्येक भागाला होरा म्हणतात. 
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आकृद्वत ०·२ : ज्योद्वतिःशास्त्रातंील काही पाद्वरभाद्वषक शब्द आद्वण सहद्वनदेशक 

 
एक होरा = ६० द्वमद्वनटे, १ द्वमद्वनटे = ६० सेकंद. अशी आणखी द्ववभागणी करता येते. त्या अन रोधाने 

कोणत्याही ताऱ्यािे स्थान होरा तास, द्वमद्वनटे आद्वण सेकंद) असे द्वदलेले असते. 
 
द सऱ्या सहद्वनदमशकाला क्राांणत असे नाव असनू त्यािा प्रारंभ वैष द्ववकपासून होऊन, उत्तरेकडे + आद्वण 

दद्वक्षणेकडे -, अशा रीतीने शून्यापासून ९०° पयमन्त मोर्जमाप करतात. 
 

होरा आणि क्राांणत साा मापनाने ताऱ्सााचे णनणित स्थान माहीत होत नसून तो र्गोलामध्सेा आपिापासून 
कोि साा णदशेला आहे सेावढेच कळू शकते. कारण प्रत्यक्षातं सवम तारे कोणत्याही एका गोलपृिावर द्विकटलेले 
नसून, आपण ते तसे आहेत अशी कल्पना करतो येवढेि. 

 

 
आकृद्वत ०·३ : क ं भ राशीिे सहद्वनदेशक 
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र्गोलाि : पथृ्वीच्या अक्षािी दोन्ही टोके दोनही द्वदशानंी वाढद्ववली म्हणरे्ज र्गोलाि द्वमळतो. 
 
ख–स्वस्स्तक : द्वनरीक्षक उभा असताना त्याच्या नेमका डोक्त्यावर असणारा भगोलातील झबद . यालाि 

शेखरबिंदु असेही म्हणतात. 
 

मध्सामांडळ : हे एक बृहत्वृत्त असून ते उत्तर शास्वतझबदू, दद्वक्षण शास्वतझबदू आद्वण द्वनरीक्षकािे ख-
स्वख्स्तक यातूंन र्जाते. 
 

र्गोलावरचे ध् ु वबिंदू : भगूोलाक्ष भगोलाला ज्या झबदंूमध्ये छेदतो त्या झबदंूना शाश्वतबिंदू असेही 
म्हणतात. (हे शाश्वत झबदू वस्त तिः शाश्वत नसूत सतत २६,००० वषापयंत दद्वक्षणेकडील आद्वण उत्तरेकडील 
एकेका लहानशा वत मळावर द्वफरत असतात). 
 

आसाणनक वृत्त : खगोलातील नक्षत्रामंधून र्जाण्यािा सूयािा भासमान मागम. 
 
आयद्वनक वृत्तािी पातळी सूयम-मध्यातूंन आद्वण पथृ्वी-मध्यातूंन र्जाते, सूयावरून पाद्वहले असता 

आयद्वनक वृत्त म्हणरे्ज पथृ्वीिा सूयाभोवतालच्या प्रदद्वक्षणेिा मागम. आयद्वनक-वृत्तािी पातळी वैष द्ववक वृत्ताच्या 
पातळीशी २३·५° इतकी कललेली आहे. या दोन्ही पातळ्यातंील वृते्त ज्या दोन झबदंूमध्ये परस्परासं छेदतात 
त्यानंा सांपात बिंदू म्हणतात. 

 
वसांत सांपात : (होरा O अथवा XXIV तास, क्रादं्वतअंश O) सूयम या स्थानावर २१ मािमला येतो व नंतर 

येथून उत्तरगोलाधात प्रवशे करतो. 
 
शरद् सांपात : (होरा XII अथवा १२ तास, क्रादं्वतअंश O) सूयम या स्थानावर २३ सप्टेंबरला येतो व नंतर 

येथून दद्वक्षणगोलाधात प्रवशे करतो. 
 
आयद्वनक वृत्तातूंन मागमक्रमण करीत असताना सूयम वैष द्ववकापासून र्जास्तीत र्जास्त २३·५° उत्तरेकडे, 

स मारे २१ झकवा २२ रू्जनला, आद्वण र्जास्तीतर्जास्त २३·५° दद्वक्षणेकडे, स मारे २१ झकवा २२ द्वडसेंबरला, र्जाऊ 
शकतो. या स्थानानंा सांस्तांर् असे म्हणतात. सांस्तांर् या शब्दािा अथम असा आहे की त्या स्थानावर आला 
असताना काही काळ सूयम तेथे ख्स्थर असल्यािा भास होतो. अशा प्रकारिी दोन संस्तंभ-स्थाने असतात. 
उत्तरेकडील संस्तंभाला णविांर् आद्वण दद्वक्षणेकडील संस्तंभाला अविांर् अशी नावं ेआहे. 
 

णविांर् (होरा VI झकवा ६ तास, क्रादं्वत २३·५ अंश) 
 
अविांर् (होरा XVIII झकवा १८ तास, क्रादं्वत २३·५ अंश) 
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(३) 
कालमापन 

 
ख–स्वस्स्तक : द्वनरीक्षक उभा असताना त्याच्या नेमका डोक्त्यावर असणारा भगोलातील झबदू. हाि 

शखेर झबद . 
 
मध्सा मांडळ : हे एक बृहत्वृत्त असून ते उत्तर शास्वत झबदू, दद्वक्षण शास्वत झबद  आद्वण द्वनरीक्षकािे ख-

स्वख्स्तक यातूंन र्जाते. 
 
प्रमाणित मध्सामांडळ : हे एक बृहत् वृत्त असून ते उत्तर शास्वत झबद , दद्वक्षण शास्वत झबद  आद्वण 

इंग्लंडमधील ग्रीद्वनि वधेशाळेवरील ज्व-स्वख्स्तक यामंधून र्जाते. 
 
स्थाणनक मध्सामांडळ : हे एक बृहत् वृत्त असून ते उत्तर शास्वत झबद , दद्वक्षण शास्वत झबद  आद्वण 

पथृ्वीवरील द्वनरीक्षकािे स्थानावरील ख-स्वख्स्तक यामंधून र्जाते. 
 
जागणतक वेळ : (U. T.) अथवा (T. U.) 
ग्रीद्वनि येथील रेखाशंाच्या संदभात मध्यरात्रीस O (शून्य) तास समर्जूत मोर्जण्यात येणारी वळे. 
 
स्थाणनक वेळ : (L. T.) स्थाद्वनक रेखाशंाच्या संदभात मोर्जली र्जाणारी वळे. द्वनरीक्षकािा रेखाशं 

ग्रीद्वनि रेखाशंापासून द्वकती पूवेला असतो झकवा द्वकती पद्विमेला असतो त्याच्या अन रोधाने, दर अंशाला + ४ 
झकवा - ४ द्वमद्वनटे या प्रमाणें, फरक करून ठरद्ववलेली वळे. 

 
र्ारतीसा प्रमाि वेळ : (I. S. T.) ही वळे ग्रीद्वनिच्या पूवेला ८२·५° रेखाशंावर द्वनद्वित केलेली असून, 

ती र्जागद्वतक वळेेच्या ५ तास ३० द्वमद्वनटे अगोदर स रू होते. हा रेखाशं अर्जमासे अलाहाबाद आद्वण वाराणशी 
याचं्या दरम्यान येतो. 
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(४) 
णनरीिक-स्थानाच्साा रेखाांशानुसार कालमापनात पडिारा फरक 

 
भारतातील काही प्रम ख शहरािें अक्षासं आद्वण रेखाशं खालील कोिकातं द्वदलेले आहेत. शवेटच्या 

स्तंभामध्ये द्वठकद्वठकाणिी स्थाणनक वेळ (लोकल टाइम = L. T.) आद्वण र्ारतीसा प्रमािवेळ (इख्ण्डअन 
स्टॅण्डडम टाईम = I. S. T.) यामधील फरक दाखद्ववला आहे. 

 
ग्रीद्वनि मध्यम वळे (G. M. T.) – भारतीय प्रमाणवळे (I. S. T.) = ५ तास ३० द्वमद्वनटे, 
भारतीय प्रमाणवेळ (I. S. T.) + ५ तास ३० द्वमद्वनटे = ग्रीद्वनि मध्यमवळे (G. M. T.) 

 
स्थाणनक वेळ (L. T.) आणि र्ारतीसा प्रमाि वेळ (I. S. T.) साामधील फरक 

द्वठकाणािे नाव 
अक्षाशं 
उत्तरेकडे 

रेखाशं 
पूवेकडे 

फरक 
(L. T.- I. S. T.) 

अंश द्वमद्वनटे अंश द्वमद्वनटे द्वमद्वनटे 
अलाहाबाद २५ २७ ८१ ४४ - ०३·० 
अहमदाबाद २३ ०४ ७२ ३८ - ३९·५ 
इंदूर २२ ५३ ७५ ४८ - २७·० 
उजै्जन २३ ११ ७५ ४७ - २७·० 
औरंगाबाद १९ ५३ २५ २० - २६·८ 
कटक २० २८ ८५ ५६ + १३·७ 
कलकत्ता (अद्वलपूर) २२ ३२ ८८ २० + २३·०३ 
िदंीगड ३० ४४ ७८ ५३ - २३·५ 
र्जबलपूर २३ १० ७९ ५७ - १०·२ 
र्जोधपूर २६ १८ ७३ ०१ - ३८·० 
द्वत्रवेंद्रम ०८ २८ ७६ ५७ - २२·२ 
द्वदल्ली २८ ३५ ७७ १२ - २०·१ 
नागपूर २१ ०६ ७९ ०३ - १३·८ 
पाटणा २५ ३७ ८५ १० + १०·७ 
प णे १८ ३२ ७३ ५१ - ३४·६ 
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(५) 
अांतराांचीं काही एकके 

 
लाबंी मोर्जण्यािे एकक = १ सेंद्वटमीटर. 
भपूिृावरील अंतरे द्वकलोमीटरमध्ये मोर्जतात. 
१ द्वकलोमीटर = १००० मीटर; १ मीटर = १०० सेंद्वटमीटर 
 
खस्थ पदाथािी अंतरे फार मोठी असल्याकारणाने द्वकलोमीटर हे एकक फार लहान पडते. त्यासाठी 

मोठे एकक द्वनद्वित करण्यात आले असून, त्यािे नाव  साोणतष्ट्साकीसा एकक (ॲस्रॉनॉद्वमकल य द्वनट) असे आहे 
व ते A. U. अशा संद्वक्षप्त द्विन्हाने द्वनदमद्वशले र्जाते. 
 

पथृ्वी आद्वण सूयम यामधील सरासरी अंतर = १ A. U. 
१ A. U. = १४,९४,५०,००० द्वकलोमीटर 

= ५०० प्रकाश-सेकंद 
= स मारे ८·५ प्रकाश-द्वमद्वनटे (प ढे पाहा) 
 

प्रकाशवर्षश या एककािा उपयोग सूयमक लातील अंतराहून र्जास्त मोठाली अंतरे, द्ववशषेतिः ताऱ्यािंी 
अंतरे, मोर्जण्यासाठी करतात. 

 
प्रकाशवर्षश म्हणरे्ज एका वषात प्रकाश रे्जवढे अंतर तोडू शकतो ते. 
प्रकाशािा वगे= २·९९८६×१०¹⁰ सें.मी./सेकंद. 
१ प्रकाशवषम = ९·४६०×१०¹² द्वकलोमीटर 

= ६३,२७१ ज्योद्वतष्ट्यकीय एकके (A. U.) 
= ०·३०७ पासेक(प ढे पाहा) 

 
पासेक या नावािे एकक ताऱ्यािंी फार मोठमोठाली अंतरे मोर्जण्यासाठी वापरतात. 

आकाशगंगेबाहेरील आकाशस्थ ज्योतींिी अंतरे बह धा पासेक या मापाने दाखद्ववतात. 
 
पारालाक्स अथवा पराशर म्हणरे्ज द्वनरीक्षणाच्या दोन द्वभन्न स्थाना वरून दृश्यापयंत काढलेल्या 

दृद्विरेषामध्ये सामावलेला कोन. या संदभांत पथृ्वीच्या कके्षिी द्वत्रज्या दूरच्या ताऱ्याशी र्जो संम ख-कोन करते 
त्या कोनाएवढा तो असतो. (आकृद्वत ०·४) 
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आकृद्वत ०·४ : पारालाक्त्स आद्वण A. U. 

 
अथात ज्या अंतरावर पथृ्वीकके्षच्या द्वत्रज्येवरील संम खकोन १ सेकंद येवढा होतो त्या अंतराला १ पार्-

सेक (par-sec) म्हणतात. (आ. ०·५) 
१ पार-सेक= २,०६,२६५ ज्योद्वतष्ट्यकीय एकके 

= ३·२६ प्रकाशवष े
= ३·०८६×१०¹³ द्वकलोमीटर 

 

 
आकृद्वत ०·५ : पासेक आद्वण A. U. 
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(६) 
दुिंीि 

 

 
आकृद्वत ०·६ : अपवती (झभगािी) द बीण 

 
१. फ गट झभग : पदाथीय, २. नेत्रीय झभग, ३. (पद्वहली) लहान प्रद्वतमा ४. (द सरी) मोठी प्रद्वतमा 
 
आकाशातंील दृश्य अदृश्य वस्तंूिे व्यवख्स्थतपण द्वनरीक्षण करण्यासाठीं द र्मबणीिा फार उपयोग होतो. 

न सत्या डोळ्यानंा रे्ज र्जमत नाही ते द र्मबणीला सहर्ज साध्य होते. द बीणीच्या सहाय्याने बरािसा प्रकाश एकद्वत्रत 
होत असल्याने अंध क तारे स िा िागंल्या रीतीने द्वदसू शकतात. आकाशातंील र्जी ज्योती आपण पहातो द्वतिी 
द्वदशा आद्वण द्वतिे, एका पूवमद्वनयोद्वर्जत प्रारंभ रेषेपासूनिे, कोनात्मक अंतर द र्मबणीच्या सहाय्याने मोर्जता येते. 
अशा रीतीने ज्योद्वतष्ट्यकानंा सवम वधेािंी नीटपणे नोंद करून ठेवणे शक्त्य िंाले आहें. याद्वशवाय, न सत्या 
डोळ्यानंी द्वदसते त्यापेक्षा द र्मबणीने दूरिी वस्तू द्वकतीतरी मोठी द्वदसू शकते, हाही फायदा सहर्ज 
समर्जण्यासारखा आहे. 

 
द र्मबणीमध्ये झभगे झकवा खोलगट आरसे वापरण्यािी प्रथा आहे. त्याम ळे दूर अंतरावरून येणाऱ्या 

प्रकाश-शलाका एकद्वत्रत करता येतात. द र्मबणीच्या ज्या झभगाम ळे झकवा खोलगट आरशाम ळे हे घडते त्याला 
पदाथीसा म्हणतात, पदाथीसा म्हणून रे्जव्हा खोलगट आरसा वापरतात तेव्हा त्या द र्मबणीला ‘परावती’ 
(द्वरपलेक्त्टर) आद्वण रे्जव्हा झभगािा व्यहू वापरतात तेव्हा द्वतला अपवती (द्वरफॅ्रक्त्टर) म्हणतात. द र्मबणीिी 
ताख्त्वक रिना सोपी असते. प्रथमतिः पदाथीयाच्या साहाय्याने दूर अंतरावरील पदाथािी छोटी प्रद्वतमा तयार 
होते. द सऱ्या एका झभगसमूहातून पाद्वहले असता ही छोटी प्रद्वतमा मोठी िंालेली आढळते. या द सऱ्या 
झभगसमूहाला नेत्रीसा म्हणतात, कारण द र्मबणीिा हा भाग द्वनरीक्षकाच्या नेत्रार्जवळ येतो. 
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ज्यािे द्वनरीक्षण करावयािे असते त्याच्या द्वनरद्वनराळ्या ग णािंी दखल घेणे झकवा मोर्जमापही करणे 
द र्मबणीच्या उपयोगाने शक्त्य होते. परंत  अशा वळेी काही द्ववशषे साहाय्यक उपकरणे वापरावी लागतात. 
उदाहरणाथम, 

 
(१) द र्मबणीला कॅमेरािी साथ द्वदली तर दूरच्या ज्योतीिे फोटो घेता येतात व सावकाशपणे त्यािंी 

तपासणी करणे शक्त्य होते. 
 
(२) आपणापंयंत पोहोिणाऱ्या प्रकाशािे, म्हणरे्जि प्रारणरूपी ऊरे्जिे, मोर्जमाप करण्यासाठी प्रकाश-

द्ववद्य त् घटािा उपयोग करता येतो. 
 
(३) ज्योतीतील तपमानािा अंदार्ज करण्यासाठी द र्मबणीला तपय ग्म र्जोडता येते. 
 
गदॅ्वलद्वलओच्या पूवी द र्मबणीिी माद्वहतीि नव्हती. त्या काळातं सवमि वेध न सत्या डोळ्यानंी घेतले र्जात. 

गदॅ्वलद्वलओला द र्मबणीिा र्जनक समर्जतात. त्यानंतर र्जसर्जशी प्रकाश-द्ववज्ञानािी प्रगती होत गेली तसतसा 
द र्मबणीिा दर्जा स धारला. गद्वलद्वलओच्या द र्मबणीत झभगे वापरली र्जात. अथात ती द बीण अपवती प्रकारिी असे. 
१८व्या शतकाच्या अखेरीस परावती द र्मबणींिा वापर होऊ लागला आद्वण ज्योद्वतष्ट्यकीय द्वनरीक्षक प ढील 
काळातं या प्रकारच्या द र्मबणीवर र्जास्त र्जास्त द्ववसंबनू राहू लागले. 
 

 
आक द्वत ०·७ : परावती (आरशािी) द बीण 

१ .खोलगट आरसा : पदाथीय, २. नेत्रीय झभग, ३. सपाट आरसा, ४.(पद्वहली) लहान प्रद्वतमा, ५.(द सरी) 
मोठी प्रद्वतमा. 
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द र्मबणीिी उपय क्त्त्तता म ख्यत्व ेज्या ग णावर अवलंबनू असते त्याला णवश्लेर्षि-िमता म्हणतात. दूर 
अंतरावरिे परंत  एकमेकाशरे्जारिे दोन द्वभन्न झबदू ‘द्वभन्न असल्यािी साक्ष पटणे’ हे द र्मबणीच्या द्ववश्लेषण-
क्षमतेम ळे शक्त्य होते. पदाथम मोठा द्वदसणे हा द्ववशालनक्षमतेिा पद्वरणाम. परंत  अनेक झभगे लागोपाठ वापरून 
द्ववशालन वाढद्ववता येत असले तरी त्याम ळे द्ववश्लेषणक्षमतेंत वाढ होत नाही. द्ववश्लेषणक्षमता पदाथीयाच्या 
द्ववस्तारावर (व्यासावर) आद्वण प्रकाश-तरंगाच्या लाबंीवर अवलंबनू असते. आद्वण याि कारणास्तव परावती 
द र्मबणीिे आरसे १००” आद्वण २००” इतके मोठे करण्यात आले. अपवती द र्मबणीतील झभगे वार्जपीपेक्षा मोठी 
करता येत नाहीत. कारण झभग र्जसे मोठे करावे तसे ते र्जास्त र्जाड होते व त्यातं र्जास्ति प्रकाश शोषला र्जातो. 
आद्वण तसे होणे इि नसते. 
 

(१००” द बीण म्हणरे्ज ज्या द र्मबणीच्या पदाथीयािा व्यास शभंर इंि अथवा स मारे २५० सें. मी. असतो 
ती. शभंर इंिी, दोनश ेइंिी हे वणमनात्मक पाद्वरभाद्वषक शब्द समर्जाव.े) 

 
सध्या ज्योद्वतष्ट्यकीय वधेशाळातं मोठमोठ्या परावती द र्मबणींिा वापर केला र्जातो. माऊंट द्ववल्सन 

येथील १००” द बीण इ.स. १९१८ त बसद्ववली आद्वण माऊंट पालोमार येथील २००” द बीण इ.स. १९४८ मध्ये 
बसद्ववली. 

 
रेद्वडओ द बीण हा प्रकार नवीन असून त्यािी माहीती प ढे द्वदली आहे. 
 

 
आकृद्वत ०·८ : रेद्वडओ द र्मबणीिा ग्राहक अवयव 
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(७) 
ताऱ्सााची प्रत 

 
तारा ही आकाशस्य ज्योती, सूयाप्रमाणे, वाय मय असते. द्वतिे तपमान अद्वत उच्च असल्याकारणाने, 

द्ववरे्जच्या द्वदव्यातंील तारेप्रमाणें, ताऱ्यातंील वाय , प्रखर ऊष्ट्णतेम ळें, तापदीप्त िंालेला असतो. ताऱ्यातून ज्या 
मानाने प्रारणरूपी ऊर्जा बाहेर फेकली र्जाते त्या मानाने त्यािी दीख्प्त कमी झकवा र्जास्त असते. द्वदव्यािी कँडल 
पॉवर मोर्जावी त्याप्रमाणे तापदीख्प्तसंबधंीिेही मोर्जमाप केले र्जाते. आपण रे्जव्हा एखादा तारा पाहतो त्यावळेीि 
त्याच्या िकाकीिी साधारणपणे कोणत्या तरी द सऱ्या ताऱ्याच्या िकाकीशी आपण मनामध्ये त लना करीत 
असतो. या अंदार्जाने आपण ताऱ्याच्या िकाकीिी दृश्सा प्रत मनाशी ठरद्ववतो. 

 
अगदी प्रािीन काळापासून टालेमी नावाच्या र्जोद्वतर्मवदाने अद्वतशय ठळक आद्वण अद्वतशय अंध क अशा 

ताऱ्याचं्या प्रद्वत अन क्रमे १ आद्वण ६ अशा माद्वनल्या. त्यानंतर प्रारणािी तीव्रता मोर्जून पाद्वहल्याने असे उघडकीस 
आले की, ‘प्रत १’ असलेल्या ताऱ्यापासून, ‘प्रत ६’ असलेल्या ताऱ्यापेक्षा द्वनदान १०० पट र्जास्त प्रारणरूपी 
ऊर्जी बाहेर पडत असते. १०० िे पािवे मूळ काढले असता ते २·५१२ येवढे येते. यािा अथम असा की ‘प्रत ५’ 
असलेला तारा ‘प्रत ६’ असणाऱ्या ताऱ्यापेक्षा २·५१२ पट र्जास्त िकिकीत असल्यािे आढळते. अशा रीतीने 
िकाकी मोर्जण्यािी, झकवा द्वतिा अंदार्ज काढण्यािी, एक श्ेणी तयार होते. ‘प्रत १’ पेक्षा र्जास्त िकाकी 
असणारे तारे उणे (-) प्रतीिे मानतात. उदाहरणाथम, ब्रह्महृदय (कापेल्ला) ताऱ्यािी प्रत ०·२ आद्वण व्याध 
ताऱ्यािी प्रत – १·६ भरते. पूणमिदं्रािी िकाकी स मारे – १२·६ येते. न सत्य डोळ्यानंी द्वदसू शकणाऱ्या ताऱ्यािी 
‘प्रत ६’ असते. तर द र्मबणीतून द्वदसू शकंणाऱ्या ताऱ्यािी, द र्मबणीच्या प्रभावान सार, ‘प्रत १९’ पयंत असू शकते. 
 

ताऱ्याच्या द्वदसणाऱ्या िकिकीतपणावरून त्यािी दृश्सा प्रत ठरद्ववता. येते. या प्रतीला र्ासमान प्रत 
असे म्हणतात. णनरपेि प्रत अथाति भासमान प्रतीहून द्वभन्न असते. कारण ताऱ्यातून प्रारणरूपी ऊर्जा द्वकती 
मापाने बाहेर पडते त्यावर ती अवलंबनू राहते. णनरपेि प्रत णनणित करण्साासाठी उगमस्थानाची दीप्ती मुळाांतच 
णकती आहे  सााची िंरोिंर माणहती असिे आवश्साक असते. 
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आकृद्वत ०·९: ताऱ्यािंी प्रत 

 
दीस्प्त हा ग ण द्वदव्यातील ‘कँडल पॉवर’ सारखा आहे. त्याम ळे ताऱ्यािी कँडल पॉवर समर्जू शकली तर 

द्वतच्यावरून दीप्तीही कळू शकते. शहरातंील रस्त्यावरिे सवम द्वदव ेसमान कँडल पॉवरिे असतात. तरीस िा 
र्जवळिा र्जास्त ठळक व दूरिा मंद असे र्जरी भासत असले तरी त्या सवांिी दीख्प्त समान असल्याने ‘त्यािंी 
णनरपेि चकाकी समान असली पाद्वहरे्ज’ हे समर्जण्यासारखे आहे. अंतर माहीत असेल तर दृश्य प्रतीवरून 
द्वनरपेक्ष प्रत ठरद्ववणे शक्त्य होते. केवळ अंतराम ळे उदभवणारा आद्वण भासणारा िकाकी मधला फरक 
टाळण्याच्या हेतूने, ‘सवमि तारे १० पासेक अंतरावर आहेत’ असे मानून प्रथमतिः त्यािंी िकाकी ठरद्ववतात व 
द्वतला णनरपेि चकाकी म्हणतात. अशा रीतीने अंदार्ज केला तर सूयािी, अद्वतशय ठळक ताऱ्यािी आद्वण अद्वत 
अंध क ताऱ्यािी णनरपेि प्रत अन क्रमे ४·९, – ९ आद्वण १८ येवढी भरते. 

 

 
आकृद्वत ० १०: शौरी नक्षत्रामधील एकाि ताऱ्यािी दोन दृश्ये. 
 कमाल तेर्जस्वी द्वकमान तेर्जस्वी  
 १० मािम १९३५ ६ मे १९३५  

 
अंतर माहीत असलेल्या अद्वत ठळक ताऱ्यािी दीख्प्त सूयाच्या दीप्तीपेक्षा ३,००,००० पट र्जास्त भरते. 

त्यािप्रमाणें अद्वत अंध क ताऱ्यािंी दीख्प्त. सूयाच्या दीप्तीच्या फक्त्त ०·०००५ येवढी भरते. 
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ताऱ्यािी द्वनरपेक्ष दीख्प्त माहीत िंाली तर त्या ताऱ्यािे आपल्यापासूनिे अंतर अर्जमावता येते. ताऱ्यािा 
ठळकपणा दशमद्ववताना साहद्वर्जकि दृश्य प्रतीिा उल्लेख केला र्जातो. आद्वण याि मापन-पितीने अद्वत ठळक 
ताऱ्यािी प्रत १ आद्वण अद्वत अंध क ताऱ्यािी प्रत ६ मानण्यािी अगदी प्रािीन काळापासून ुढी पडली. 
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(८) 
नित्रनामे आणि ताऱ्सााांची नाांवे 

 
काही तारे द्वमळून एक समूह होतो व त्याला नक्षत्र म्हणतात. हे तारे रेषानंी र्जोडले म्हणरे्ज त्यािी 

काहीतरी काल्पद्वनक आकृद्वत तयार होते. ही आकृद्वत कोणी पक्ष्यािी, कोणी र्जनावरािी, कोणी माणसािी, 
अशी आपापल्या कल्पनेन सार मानतात व त्याच्या अन रोधाने त्या तारकासमूहाला नावं द्वदले र्जाते. ग्रीक, रोमन, 
झकवा भारतीय प्रािीन वाङ्मयातील नावं ेअशा प्रकारे द्वकत्येक नक्षत्रानंा द्वदलेली आढळतात. कधीकधी या 
नावंात व त्याचं्या  पौराद्वणक कथामंध्ये साम्य द्वदसते, तर कधी द्वदसत नाही. उदा.(१) वृद्विक आद्वण स्कोर्मपऊस 
(२) द्वमथ न आद्वण रे्जद्वमनी (३) ककम  आद्वण कॅन्सर या नक्षत्राचं्या काल्पद्वनक आकृद्वत अगदी डोळ्यातं 
भरण्यासारख्या आहेत व पािात्य आद्वण पौवात्य कल्पनेमध्येही फार साम्य आहे. द्वकत्येक द्वठकाणी काल्पद्वनक 
द्विते्र व कथाही द्वभन्न असतात आद्वण कसल्याही प्रकारिे साम्य सापडत नाही. उदाहरणाथम, (१) मृग, मृगशीषम 
आद्वण योिा ओरायन, (२) सप्तषी आद्वण बृहदऋक्ष, (३) द्वत्रशकूं आद्वण सदनम क्रास (४) लघ ऋक्ष आद्वण 
ध् ु वमत्स्य, इत्याद्वद. 

 
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय पितीन सार एकंदर ८८ नक्षते्र योर्जलेली आहेत. त्याचं्या मयादा सोईप्रमाणे 

द्वनद्वित करण्यातं आल्या आहेत आपल्या भारतीय ज्योद्वतिःशास्त्रातं, आयद्वनकवृत्ताच्या पयासं, २७ नक्षते्र आद्वण 
१२ राशी योद्वर्जल्या आहेत. त्याच्या पद्वलकडे उत्तरेला व दद्वक्षणेला रे्ज तारकासमूह आहेत, त्यानंा आपली प्रािीन 
नावं ेफारि थोडी असत. द्वनदान आपणाला फारशी माहीत नाहीत. बह तेकािंी नावं ेआध द्वनक आहेत. राशींिी 
पािात्य नावं ेआद्वण भारतीय नावंे यामध्ये द्ववलक्षण साम्य आहे ही गोि ध्यानातं घेण्यासारखी आहे. 

 
आयद्वनक पयाच्या बाहेरिी नक्षत्रनामे आध द्वनक आहेत. आद्वण ती बह तेक वळेा पािात्य नावंावरून 

घेतलेली आहेत. काही बाबतींत तर पािात्यानंी द्वदलेली नावंहेी आध द्वनकि आहेत. 
 
नक्षत्रातंील अथवा द्ववद्वशि व काल्पद्वनक तारकासमूहातंील र्जो ठळक तारा असतो त्याला सूिक असे 

काही तरी नाव द्वदले र्जात असे. अशी नावं ेद्विनी, अरबी, ग्रीक, रोमन अथवा भारतीय भाषातंील असत. बऱ्याि 
द्वठकाणी ती अद्यापही तशीि ठेद्ववली गेलो आहेत. 

 
सध्या ंमात्र आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सोईिे पडावे म्हणून ताऱ्यानंा त्याचं्या दीप्तीन सार α, β, γ... अशी 

ग्रीक भाषेंतील म ळाक्षरान रूप नावंे देण्यातं आली आहेत. ही अक्षरे प रेशी नसतील त्याद्वठकाणी अंक 1, 2, 3 
इत्याद्वद अंकवािक द्विन्हे वापरतात. 

 
तेर्जोमेघ, तारकाग च्छ इत्याद्वदकाना क्रमाकं देतात व त्याचं्या पाठीमागे M अथवा NGC अशी अक्षरे 

द्वलद्वहलेली असतात. M हे अक्षर फ्रें ि ज्योद्वतझवद ‘मेस्स्सए’ याच्या गौरवाथम असून NGC द्वह ‘न्सा ू जनरल 
कॅटलॉग’ यातंील तीन इंग्रर्जी शब्दािंी आद्याक्षरे आहेत. 
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ग्रीक र्ार्षेंतील मुळािरे व  सााांचे उच्चार 
α आल्फा ί आयोटा ρ ऱ्हो 
β बीटा κ काप्पा σ द्वसग्मा 
γ ग्यामा ƛ लाबं डा τ टाऊ 

δ डेल्टा μ म्य ू υ उप्सीलोन 

ε इप्सीलोन ν न्य ू ϕ फाय 

ζ िंीटा ξ क्त्साय χ खाय 

η ईटा ο ओद्वमक्रोन ψ प्साय 

θ थीटा π पाय ω ओमेगा 
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(९) 
आपल्साा शेजारच्साा काही प्रमुख ताऱ्सााांची अांतरे 

 
ताऱ्सााचे नाव  अांतर 
सूयम  ८·५ प्रकशद्वमद्वनटे 
प्रॉख्क्त्समा (α सेंटाुस अथवा नरत रंगामध्ये) ४·३ प्रकाशवषे 
व्याध (α बृहल्ल ब्धकामध्ये) ८·७ प्रकाशवषे 
अद्वभद्वर्जत (α स्वरमंडळामध्ये) २६ प्रकाशवषे 
ब्रह्महदय (α सारथीमध्ये) ५२ प्रकाशवषे 
मघा(α झसहामध्ये) ६७ प्रकाशवषे 
द्वित्रा (α भतूपामध्ये) १२० प्रकाशवष े
काद्वक्ष (α मृगामध्ये) २०० प्रकाशवष े
रार्जन्य (β मृगामध्ये)  ५४० प्रकाशवष े
हंस (α हंसामध्ये)  ६५० प्रकाशवष े
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(१०) 
नित्राांची आणि काही ठळक ताऱ्सााांची नावे 

(प्रथमतिः नक्षत्रनाम, नंतर त्यातंील ताऱ्यािे ग्रीक म ळाक्षरातंील साकेंद्वतक नावं, नंतर त्याि ताऱ्यािे बह ताशंी 
अरबी नावं आद्वण नंतर भारतीय नावं अशी माडंणी केली आहे). 

 
अणरत्र (पुप्पीस) गुड (ॲणिला) धणनष्ठा (डेस्ल्फनुस) 
ζ नोआस α अल् टेअर = श्वण α द्वनकोलाऊस 
उत्तर मुकुट (कोरोना िंोणरआणलस) β अल् शाइन β व्हेनाटोर 
α रे्जम्मा (अल फेक्का)= म क टमद्वण γ टारािेंद धनु (साणजटाणरउस) 
कन्साा (स्हहगो) चर्षक (के्रटर) α ुकबात 
α स्पायका = द्वित्रा α अल केस β आरकाब 
β िंाद्ववर्जावा णतबमगल (सीटुस) δ कास द्वमद्वडआ  

} = पूवमषाढा γ = आपस् α मेन्कर ε कास आऊस्राद्वलस  
ε ख्व्हण्डेद्वमआद्वरक्त्स β द्वडफ्डा ƛ कास बोद्वरआद्वलस  
ककश  (कॅन्सर) ० द्वमरा = द्वतझमगल σ नंकी  } = उत्तराषाढा 
δ = प ष्ट्प तुला (णलब्रा) ζ  
कोलेसा (ड्राको) α िं बेन एल गेन द्वट = 

द्ववशाखा 
ध् ु वम स्सा (उसा मासानर) 

α ठ बान β िं बेन एथ α पोलाद्वरस = ध् ु वतारा 
β अल्वाइद = ऋत γ िं बेन एल हक राबी β कोिाब 
γ एटाद्वमन, } = सत्य 

णत्रशांकु (कु्रक्स) नरतुरांग (सेण्टाुस) 
रास्ताबेन  σ ए क्र क्त्स α = द्वमत्र 
कुां र् (अिाणरऊस) दणिि म स्सा (णपणसस 

आऊस्स्रनुस) 
β = द्वमत्रक 

α सद अल मेद्वलक α फोमालहाऊट = 
मीनास्य 

नौकातल (कारीना) 

β सद अल स द देवसाानी (आण्ड्रोमीडा) α कॅनोपस = अगस्त्य 
γ सदािद्वबआ = शतद्वभषक α आल्फारेट्ट्िं पारावत (कोलम्िंा) 
δ स्कात β द्वमराख α फाक्त्ट 
िृंहद्लुग्धक (कॅणनस मेजर) γ अल माख लघु लुब्धक (सणनक मासानर) 
α द्वसद्वरउस = व्याध णमथुन (जेणमणन) α प्रोद्वसओन = प्रश्वा 
β म र्मिंम α कॅस्टर = प नवमस  β गोमेइिंा 
δ विेेंक β पोल क्त्स = प नवमस  वासुकी (हैड्रा) 
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ε अधारा γ अल हेना = आद्रा α अल फदम = कोर हैड्रा 
η अल द्रा मीन (णपणसस) ζ = आश्लेषा 
र्ुजांग (सपेन्स) α काइटाम वृणिक (स्कोर्मपउस) 
α उन कलहाय ζ िंीटा द्वपद्वशअम α आण्टारेस = ज्येिा 
र्ुजांगधारी (ओणफउकुस) मृग (ओरासान) β आकराव  

} = अन राधा α रास अल हाग α बेटेलगूर्ज = काद्वक्ष = 
भरत 

δ िं बा  

β केल अल राइ β द्वरगेल = रार्जन्य ε  } = मूळ 
δ येद γ बेलाद्वरक्त्स ƛ शौला  
ζ साद्वबक δ द्वमण्टाका वृर्षपवा (सीणफऊस) 
र्ूतप (िूंटेस) ε अल द्वनलाम α अल दराद्वमन 
α आक्त्ट मुस = स्वाती κ साइफ β अल फकम  
β नेककार ƛ इल्वला γ अल राई 
σ इिंार ζ अल द्वनताक वृर्षर् (टाऊुस) 
η म र्मफद मेर्ष (एणरस) α अल डेबरान = रोद्वहणी 
μ अल काल रोप स α हामाल = मेष, अद्वश्वनी β एल नाथ 
मकर (कार्मपकोनुशस) β शरेाटान η अल द्वसओने = कृद्वत्तका 
α द्वगएद्वड γ मेसार्मटम 23 मेरोपे 
δ डेनेि अल द्वगएद्वड 4l = भरणी शर्ममष्ठा (कॅणसओणपआ) 
महाश्व (पेगासुस) सामुना (एणरडानुस) α शदेार 
α मारकाब  } 

= पूवा 
भाद्रपदा 

α आकेरनार = अग्रनद β काफ 
β मेआट  β क सा γ सीह = शर्ममिा 
γ अल रे्जनीब = उत्तरा भाद्रपदा γ िंन राक शशक (लेपुस) 
ε फोम 40 केइद α आरनेब 
ζ होमाम सासााणत (पर्मसऊस) β शदे्वलआक 
शरैी (हक्सुाशणलस) α द्वमरफाक γ स लाफट 
α = रास अलघेट्टी β अल गोल हांस (णसग्नस) 
β = कोने फोरोस ζ द्वमिंार = वद्वसि α डेनेब = हंस 
χ = मारद्वसक 80 अथवा g अल्कोर = 

अुंधद्वत 
β अल बीद्वरओ 

श्सााम शिंल (कानेस हहेनाणटणस) η अल काईद = मरीद्वि ε द्वगएनाह 
α कोर कारोली सारथी (ऑणरगा) π अिेंल फलार्ज 
सप्तर्षी (उसा मेजर) α कापेल्ला = ब्रह्महृदय हस्त (कोहहुशस) 
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α ड भे = क्रत  β मेनकाद्वलनान α अल द्विबा 
β मेराक =प लह बसह (णलओ) β = अंग ि 
δ मेगे्रिं =अद्वत्र α रेग ल स = मघा γ = मध्यमा 
γ फेक्त्डा =प लस्य β डेनेबोला = उत्तरा 

फल्ग नी 
δ अल गोतल 

ε अद्वलओथ = अंद्वगरा γ अल रे्जईबा  
 δ िंोसका = पूवा फल्ग नी  
 स्वरमांडल = (लीरा)  
 α व्हेगा = अद्वभद्वर्जत  
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(११) 
“मद्वहन्याच्या १५ तारखेला सायंकाळी ८ वार्जता” या ऐवर्जी कोणत्या द्वदनाकंाला 

कोणत्याही मद्वहन्यातं द्वकती वार्जता तोि नकाशा उपयोगी पडेल ते दाखद्ववणारे कोिक. 
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जानेवारी 
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सारणथ अथवा ऑणरगा 
 
या नक्षत्राला आपल्याकडे सारणथ असे नावं आहे. त्यातंील ठळक तारा α याला ब्रह्महृदसा म्हणतात. 

त्यािे पािात्य नावं कापेल्ला असे आहे. आक्त्टोबर मद्वहन्यात सायंकाळी स मारे ८ वार्जता त्यािा उदय होतो आद्वण 
मे मद्वहन्यात त्याि वळेी तो मावळतो. आक्त्टोबरपासून मे मद्वहन्यापयमन्त रात्रीच्या वळेी हा तारा आकाशात 
कोठेतरी आढळतोि. त्यानंतर मात्र र्जानेवारी मद्वहन्यात सायंकाळी आकाशगंगेच्या उत्तरेकडील पट्ट्यात 
ब्रह्महृदसा उत्तम प्रकारे पाहता येतो. 

 
‘ऑणरगा’ (Auriga) हा ग्रीक भाषेतील शब्द असून त्यािा अथम सारद्वथ असा आहे. तरीद्वह 

तारकासमूहाचं्या द्वित्रामध्ये ‘ऑद्वरगा’ नक्षत्र “खादं्यावर एक शळेी व हातात दोन द्वपल्ले घेतलेला द्वधप्पाड माणूस” 
असे दाखद्ववतात. ग्रीक पौराद्वणक कथेन सार ऑणरगा हा हहल्कन देवािा म लगा आद्वण सारद्वथ मानतात. या 
म लामध्ये काही शारीद्वरक व्यंग होते. परंत  इकडे द्वतकडे सहर्जरीत्या र्जाता याव ेम्हणून त्याने एक िार घोड्यािंा 
रथ स्वतिःच्या कतमबगारीने तयार केला होता. ज्य द्वपटर देवाने प्रसन्न होऊन ‘ऑणरगा’ ला नक्षत्रातं स्थान द्वदले. 
यातील पाि ठळक ताऱ्यािंी रथासारखी आकृद्वत बनते. माणसाच्या खादं्यावरिी शळेी ग्रीक वाङ्मयात प्रद्वसि 
असून ‘ज्य द्वपटर’ लहान असताना याि शळेीिे दूध त्याला पार्जीत असत अशीद्वह एक कथा आहे. ‘ज्य द्वपटर’ 
मोठा िंाल्यावर खेळता खेळता या शळेीिे एक झशग मोडले. त्या झशगालाि कापेल्ला तारा मानतात असेद्वह कथेत 
प ढे सादं्वगतले आहे. इंख्ग्लश वाङ्मयात मेंढपाळाचा तारा असा या ताऱ्यासंबधंी उल्लेख आढळतो. 

 
आकाशगंगेच्या दद्वक्षणेकडील तारा β आध द्वनक पितीन सार ऑणरगा नक्षत्रात समाद्ववि केला र्जात 

नसून त्यािे स्थान वृषभात मानतात. वृषभाच्या काल्पद्वनक द्वित्रामध्ये हा β तारा त्याच्या डाव्या झशगाच्या 
टोकाशी दाखद्ववतात. या कारणाने ऑणरगा िी आकृद्वत अद्वलकडे पिंकोनी न काढता ित ष्ट्कोनी काढतात. 

 
कापेल्ला अथवा ब्रह्महृदसा हा िैती असून त्यातील प्रत्येक तारा सूयाप्रमाणे तेर्जस्वी आहे. आपणापासून 

सूयािे रे्जवढे अंतर आहे त्याच्या स मारे द्वनम्मे अंतर या ताऱ्याचं्या र्जोडीमध्ये आहे. ते प्रत्येकाभोवती द्वघरया 
घालीत असून भ्रमणकाल स मारे १०४ द्वदवसािंा आहे. द्ववशषे म्हणरे्ज या र्जोडीतील प्रत्येक ताऱ्याला आणखी 
एकेक सोबती आहे. अशा रीतीने ब्रह्महृदसा ित ष्ट्क होतो. 

 
 

आकृद्वत १·१ : सारथी (Auriga) 
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आपणापासून कापेल्ला स मारे ३४ प्रकाशवष े अंतरावर आहे. यािाि अथम असा की दर सेकंदाला 
३,००,००० द्वकलोमीटर वेगाने धावणारा ताऱ्यािा प्रकाश आपणापयमन्त पोहोिावयाला ३४ वषे लागतात. 

 
‘ऑणरगा’ मधील β ताऱ्याला भारतीय ज्योद्वतिःशास्त्रातं अस्ग्न असे नाव आढळते. यािी दृश्य प्रत २·१ 

असून तो वणालीय िैती आहे. ही र्जोडी आपणापासून स मारे १६० प्रकाशवष ेअंतरावर असून प्रत्येकािे वस्त मान 
सूयांतील वस्त मानाच्या स मारे अडीि पट आहे. वणालेखािा वापर केल्यानेि या ताऱ्यािे िैतीरूप उघडकीस 
येऊ शकते म्हणून त्याला वणालीय िैती म्हणतात. ‘सारथी’मधील ϵ तारा हा द्वपधानी र्जोडतारा आहे. 
र्जोडीतील ताऱ्यािें परस्पराभोवती पद्वरभ्रमण िालू असता एक तारा प ढून र्जाताना मागच्याला िंाकून टाकतो. 
याकारणाने द्वपधानी हे नाव पडले. या र्जोडीतील प्रत्येक तारा नीलवणी असून सूयापेक्षा १०० पट तेर्जस्वी आहे. 
त्यादं्वशवाय त्यातील प्रत्येकािे वस्त मान आद्वण आकारमान सूयाच्या अन क्रमे ९ पट, आद्वण ३·५ पट आहे. 
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जानेवारी : उत्तर आकाश 
णवशेर्ष तारे : 

α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा) 
δ मेषातील (आद्वश्वनी) 
β ययाती मधील (आल्गोल) 
α वृषभातील (रोद्वहणी) 
η वृषभातील (कृद्वत्तका) 
β शर्ममिेमधील (काफ), होरावृत्त XXIV र्जवळ 
α, β सप्तषी मधील (क्रत  अथवा ड्डभे, प लह अथवा मेराख) 
α सारथी मधील (ब्रह्महृदय) 
 

दै्वती तारे : 
γ देवयानीतील, लहान द र्मबणींतून द्वदसतात. 
α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा), र्जोडीमधील अंतर १८” िकासनातील फरक ७ प्रतींिा. २” द र्मबणीतून 

द्वदसतात. 
γ मेषातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β ययाती मधील, द्वपधानकारी िैती, द्वशवाय दोन सोबती. 
ε, ζ, η ययातीमध्ये, २” द र्मबणीतून पाहता येतात. 
β, ξ वृषपवामध्ये, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η वृषभातील (कृद्वत्तका), द्विनेत्रीमधून २०–३० तारे द्वदसतात. 
θ वृषभातील, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
τ वृषभातील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
η शर्ममिेमधील, २” द र्मबणीतून द्वदस्तात, आवृद्वत्तकाल ५२६ वष.े 
 

रूपणवकारी तारे : 
β ययातीमध्ये (आल्गोल), आवृद्वत्तकाल २ द्वद. २० ता. ४९ द्वम. 
ρ ययातीमध्ये, अद्वनयद्वमत. 
δ वृषपवामध्ये, आवृद्वत्तकाल ५·३७ द्वदवस. 
μ वृषपवामध्ये, रक्त्त्तवणी. आवृद्वत्तकाल अद्वनयद्वमत. 
ƛ वृषभातील, आवृद्वत्तकाल ४ द्वदवस. 
α शद्वमिेमध्ये, फरक प्रत २·२ पासून प्रत २·८ पयंत. 
 
अणतनव तारा : 
इ.स. १५७२ मध्ये शर्ममिेत उद भवला होता. त्यािी िकाकी त्यावळेी श क्राप्रमाणे होती. 
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तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 31 (NGC 224) देवयानी मध्ये, ν ताऱ्यार्जवळ. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. स्वतंत्र आद्वण अगदी 

र्जवळिी दीर्मघका. अंतर = २,२००,००० प्रकाशवष.े 
NGC 752 देवयानीमध्ये, ν ताऱ्यार्जवळ, द्ववस्तीणम; ख ला. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमध्ये. न सत्या डोळ्यानी द्वदसणारे प सट द्वठपके. 
M 1 (NGC 1952) वृषभामध्ये, खेकड्याच्या आकृतीिा तेर्जोमेघ. प्रभावी रेद्वडओ (संवह) ऊरे्जिे 

उगमस्थान. 
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वृर्षर् ∶ 
 
भारतीय कल्पनेप्रमाणे ही एक द्ववस्तीणम राशी असून द्वतच्यात तीन द्वभन्न तारकासमूहािंा पूणम झकवा 

अंशतिः समावशे होतो. कृद्वत्तका ¾, रोद्वहणी संपूणम आद्वण मृग ½ एवढी नक्षते्र वृषभात गणली र्जातात. पािात्य 
कल्पनेन सार या वृर्षर् म्हणरे्ज टाउुस (Taurus) नावाच्या तारकासमूहात कृणत्तका अथवा प्लेइडेझ 
(Pleiades) आद्वण रोणहिी अथवा हासााडेझ (Hyades) यािंाही समावशे करण्यात येतो. 

 
वृषभ म्हणरे्ज बलै. या प्राण्याला सवम प्रािीन संस्कृतीत बरेि मोठे स्थान आहे. ‘मोहेंर्जोदारो’िी र्जी 

प्रािीन संस्कृती म्हणून प्रद्वसि आहे, द्वतच्यात शृगंाश्व, हत्ती, आद्वण बलै यानंा द्ववशषे प्राधान्य असून ‘द्वशव’ आद्वण 
‘शक्त्त्ती’ या त्या काळातील लोकाचं्या देवता होत्या. बलैाचं्या ठशािंी नाणी होती. रै्जनाचं्या तीथंकरात 
ऋषभािायम प्रद्वसि आहेत. झलगायत र्जमातीमध्ये ‘बसव’ (वृषभ) हा शकंरािा अवतार मानतात. 

 
खाख्ल्डअन कल्पनेन सार हा ‘प्रकाशमान बलै’ झकवा ‘वृषभाग्रणी’ आहे. कल्पना अशी आहे की, तो 

सूयाशी धडक घेतो आद्वण वसंत ऋतूला प्रारंभ होतो. द्विस्तपूवम ४५५० सालापासून १८५० पयमन्त वसंत संपात 
वृषभ राशीमध्ये असे. वसंत संपात-झबदूच्या िलनासंबंधी आर्ज र्जी माद्वहती उपलब्ध आहे द्वतच्याशी ही कल्पना 
स संगत आहे. स मारे सहा हर्जार वषांपूवीच्या या प्रािीन काळात इद्वर्जप्तमध्ये ‘स वणमषमभ म्हणरे्ज सोनेरी बलै’ ही 
एक पद्ववत्र देवता मानली र्जाई. 

 
वृषभासंबधंी ग्रीक कथा मरे्जदार आहे. ती अशी. एका काळी ‘ज्यदू्वपटर’ला सौंदयािी प तळी ‘य रोपा’ 

द्वहिा लोभ स टला आद्वण द्वतला प्राप्त करून घेण्यासाठी त्याने पाढंऱ्या श भ्र बलैािे रूप धारण केले आद्वण तो 
‘य रोपा’च्या बापाच्या गौळीवाड्यात र्जाऊन इतर ग रामंध्ये द्वमसळला. ‘य रोपा’ला हा देखणा आद्वण गरीब बलै 
फार आवडला आद्वण खेळण्यासाठी सहर्ज ती त्याच्या पाठीवर िढली. ही गोि द्वफनीद्वशआ देशात घडली. 
‘य रोपा’ पाठीवर िढल्याबरोबर तो बलैरूपी ‘ज्यदू्वपटर’ र्जो धावत स टला तो द्वतच्यासह सम द्र पार करून ‘क्रीट’ 
बेटात आला. सम द्रातून पोहत असताना त्यािे फक्त्त्त डोके, झशगे, आद्वण प ढच्या दोन पायािंा भाग येवढेि शरीर 
पाण्याबाहेर द्वदसत होते. याि कारणाने पािात्य लोक या वृषभािे द्वित्र अपूणमि काढतात. 

 

 
आकृद्वत १·२ : वृषभ (Taurus) 
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वृषभासंबधंी आणखी एक कथा प्रिद्वलत आहे. फार प्रािीन काळी ‘झ्यसू’ आद्वण ‘पर्मसफोन’ यािंा म लगा 
‘डायोद्वनशस िंाग्रस’ हा लहान असतानाि त्याच्या हाती द्ववश्वराज्यािी सूते्र आलीं. त्या काळी ‘द्वटटान्स’ 
नावािी एक कडवी र्जात होती; द्वतच्याशी ‘डायोद्वनशस’िे वैर र्ज पले आद्वण ‘द्वटटान्स’ लोकानंी त्यािा पाठलाग 
केला. त्या द ि लोकाचं्या हातून द्वनसटण्यासाठी ‘डायोद्वनशस’ बैलािे रूप घेऊन आकाशात पळाला. परंत  
तेथेही त्याला पकडण्यात आले व त्याच्या झिधड्या उडद्ववण्यात आल्या. 

 
नक्षत्राच्या काल्पद्वनक आकृतीत वृषभाच्या कपाळावर ‘रोद्वहणी’ आद्वण पाठीवर ‘कृद्वत्तका’ दाखद्ववतात. 

वृषभेच्या र्जवळून आकाशगंगेिा मागम र्जात आहे. 
 

α (आल्डेबरान) अथवा रोणहिी एका समद्विभ र्ज िौकोनाच्या पायाशी असून त्या द्वत्रकोणाकृतीला 
‘हासाडेझ’ असे नाव आहे. 

 
त्यािप्रमाणे η (आख्ल्सओने) हा स ंदर िैती तारा आहे, परंत  साध्या द्विनेत्रीतून पाद्वहले असता त्या 

द्वठकाणी २०–३० तारे द्वदसू शकतात. या प रं्जक्त्याला कृणत्तका अथवा प्लीइडेझ असे नाव आहे. 
  



 अनुक्रमणिका 
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जानेवारी : पूवश आकाश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α बृहल्ल ब्धकातील (व्याध) 
α, β द्वमथ नातील (प नवमस  : कॅस्टर, पोलक्त्स) 
α, β मृगातील (काक्षी अथवा भरत, रार्जन्य) 
β ययातीमधील (आल्गोल) 
α लघ ल ब्धकातील (प्रश्वा) 
α वृषभातील (रोद्वहणी) 

 
दै्वती तारे : 

ί ककामध्ये, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ζ ककामध्ये, वस्त तिः हे द्वत्रतय आहे. 
α बृहल ल्ब्धकामध्ये (व्याध). स्वतिः अद्वत तेर्जस्वी तारा, परंत  त्यािा र्जोडीदार श्वेतख र्जा. दोहोमध्ये १० 

प्रतींिा फरक. 
α द्वमथ नातील (कॅस्टर), २” द र्मबणीतून द्वदसतात. प्रम ख दोन तारे असले तरी हा एकूण ६ स्वतंत्र 

तारकािंा गट (षट क) आहे. 
θ₁, θ₂, δ मृगामध्ये, द्विनेत्रींतून द्वदसतात 
θ₁ मृगातील; वस्त तिः हे ित ष्ट्क आहे. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α लघ ल ब्धकामध्ये (प्रश्वा). स्वतिः तेर्जस्वी, र्जोडीदार श्वेतख र्जा. 
θ वृषभातील (रोद्वहणी र्जवळ), न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
τ वृषभातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ζ, η द्वमथ नातील. 
α मृगातील (काद्वक्ष), अद्वनयद्वमत. 
ϵ, ζ सारथीमधील, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. आवृद्वत्तकाल : अन क्रमे ९८८३ आद्वण ९७२ द्वदवस. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 44 (NGC 2632) (पे्रसेपे) ककामधील δ ताऱ्यार्जवळ. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 67 (NGC 2682) ककामध्ये α र्जवळ. द्विनेत्रीतून प सट द्वदसतो. 
M 41 (NGC 2287) बृहल्ल ब्धकातील व्याध ताऱ्याच्या खाली ५° वर, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 35 (NGC 2168) द्वमथ नामध्ये, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो, यामध्ये स मारे १२० तारे आहेत. 
M 42 (NGC 1976) मृगातील, बाणाच्या खालच्या अंगाला, α ताऱ्यार्जवळ. न सत्या डोळ्यानंी प सट 

ढगासारखा द्वदसतो. याला ‘गे्रट नेब्य ला’ असे नाव आहे. 
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रोणहिी 
 
फेब्र वारी मद्वहन्यात रात्रीिे स मारे ८ वार्जता पद्विमेकडे तोंड करून बद्वघतले तर द्वनरभ्र आकाशात अगदी 

समोरच्या अंगाला, र्जवळ र्जवळ एकाखाली एक असे, दोन ठळक तारे दृिीस पडतात. त्यातील वरच्या अंगाला 
असलेला आद्वण द्ववशषे ठळक तारा रोणहिीचा होय. रोद्वहणी नक्षत्राच्या, साधारणपणे, पाि तारा स्पि दृिीस 
पडण्यासारख्या आहेत. वस्त तिः, ज्योद्वतिःशास्त्रात रोद्वहणींिा तारकासमूह स्वतंत्र असा मानीत नाहीत. त्याला 
पािात्य लोकानंी ‘हायडेिं’ असे द्वनराळे नाव द्वदले असले तरी तो समूह ‘वृषभ’ अथवा ‘टाऊरस’ यािा एक 
डोळ्यात भरण्यासारखा द्ववशषे भाग आहे येवढेि. या कारणाने रोद्वहणीच्या योगताऱ्याला α टाऊंरी अथवा 
आल्डेिंरान असेि म्हणतात. आपण हा तारा रोणहिी या नावाने ओळखतो. 
 

रोद्वहणी तारकासमूहातील पाि ठळक तारे परस्पराशंी सरळ रेषानंी र्जोडले तर त्यािंी एक समद्विभ र्ज 
द्वत्रकोणाकृती तयार होते आद्वण रोणहिी म्हणरे्ज α हा योगतारा द्वत्रकोणाच्या पायात व γ हा तारा द्वत्रकोणाच्या 
द्वशरोभागी आहे. या द्वत्रकोणाकृतीला कोणी शकटाकृती आहे असेही मानतात. 

 
रोद्वहणी, मृग आद्वण व्याघ यानंा एकद्वत्रत ग ंफणारी एक कथा आपल्या प्रािीन गं्रथात आहे. द्वतिा आशय 

असा की, प्रर्जापती एकदा एका म लीच्या पाठीमागे लागला तेव्हा ती द्वभऊन आकाशात पळाली. द्वतला 
पकडण्यासाठी प्रर्जापती मृगािे रूप घेऊन द्वतच्या पाठोपाठ धावला. देवानंी हे सवम पाद्वहले तेव्हा प्रर्जापतीिा 
पराभव करून त्यािे पाद्वरपत्य करण्यासाठी त्यानंी एक प ुष द्वनमाण केला. या शूर प ुषाने द्वत्रकाण्ड बाणािा 
उपयोग करून मृगाला, म्हणरे्जि प्रर्जापतीला, घायाळ केले. यावरून त्या प ुषाला मृगहसााध असे नाव पडले. 
अथात प्रर्जापती ज्या म लीच्या पाठीमागे लागला होते द्वतिेि नाव रोणहिी होते. 

 
रोणहिी (α टाऊरी अथवा आल्डेबरान), हा १·६ प्रतीिा ताबंड्या वणािा तारा आहे. पिृभागाशी त्यािे 

तपमान स मारे ३०००° सें. आहे. रोद्वहणी ताऱ्याला एक सोबती असल्याने तो तारा िैती आहे असे आपण म्हणतो. 
रोद्वहणीिा व्यास स मारे ५·१ कोटी द्वकलोमीटर म्हणरे्ज सूयाच्या ३७ पट आहे. आकृतीत फक्त्त्त पािि ठळक 
तारका दाखद्ववतात. θ आद्वण δ याचं्या आसपास आणखी द्वकत्येक तारा आहेत. पाद्विमात्य लोकातंील 
‘हायाडेिं’ हे नाव रोद्वहणीव्यद्वतद्वरक्त्त इतर सहा ताऱ्याचं्या समूहाला द्वदलेले आहे. 

 
रोद्वहणीच्या समूहात साधारणपणे १५० तारे एकत्र िंालेले आहेत. द्ववशषे, म्हणरे्ज त्यातील सवम, द्वनदान 

बह संख्य तारे, आपल्याि आकाशगंगेिे रद्वहवासी आहेत. 
 

 
आकृद्वत १·३ : रोद्वहणी (Hyades) 
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द्विस्तपूवम ३००० सालाच्या अगोदरच्या काळात वसंतसंपात रोद्वहणीत होत असे. त्या वळेी रोद्वहणी 
(आल्डेबरान, α टाऊरी), मघा (रेग्य लस, α लेओद्वन),  सेाष्ठा (आंटोरेस, α स्कोर्मप) आद्वण म स्सामुख अथवा 
मीनास्सा (फोमालहाऊट, α द्वपद्वसस ऑख्स्रन स) या िार तारकानंा लोक ‘रार्जतारका’ म्हणत. रोद्वहणी ही पूवेिी 
अद्वधराज्ञी आद्वण वसंतसंपातािी तारका माद्वनली र्जाई, आद्वण बाकीच्या अन क्रमे द्वविंभ, शरतसंपात आद्वण 
अविंभ दशमद्ववणाऱ्या तारा असत. 

 
रोद्वहणी तारकासमूहातील θ हा तारा न सत्या डोळ्यानंी पाहून र्जोडतारा म्हणून ओळखता येण्यासारखा 

आहे. त्याद्वशवाय या समूहात τ हा तारास िा र्जोडतारा अथवा िैती आहे. परंत  त्यािे स्वरूप स्पि द्वदसण्यासाठी 
छोया द र्मबणीिा तरी वापर करावा लागतो. यािे स्थान समद्विभ र्ज द्वत्रकोणाच्या पायाच्या पद्वलकडे आहे. 
  



 अनुक्रमणिका 
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जानेवारी : दणिि आकाश 
 
णवशेर्ष तारे : 

ο द्वतझमगल मधील (मीरा) 
α कारीना अथवा नौकातल द्ववभागामधील (अगस्त्य). 
α बृहल्ल ब्धकातील (व्याध) 
α यम नेमधील (अग्रनद) 
α वृषभातील (रोद्वहणी) 

 
दै्वती तारे : 

α बृहल्ल ब्धंकातंील (व्याध), सोबती प सट आद्वण श्वेत ख र्जा. 
γ मेषातंील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ वृषभातील (रोद्वहणीर्जवळ), न सत्या डोळ्यानी द्वदस्तात. 
τ वृषभातील द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ο द्वतझमगल मधील (मीरा), प्रथमतिः इ. स. १५९६ मध्ये सापडला. याच्या मंद आद्वण तेर्जस्वी 
अवस्थामध्ये २१०० पटीिा फरक पडतो. 
η वृषभातील (कृद्वत्तकेमध्ये), आवद्वत्तकाल ४ द्वदवस. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 46 (NGC 2437) आद्वण NGC 2422 नौकेतील प प्पीस अथवा अद्वरत्र द्ववभागामध्ये. द्विनेत्रीतून 
द्वदसतात. 
M 41 (NGC 2287) बृहल्ल ब्धकातं, व्याधाच्या खालच्या अंगाला ५° वर. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 1 (NGC 1952) वृषभामध्ये ζ ताऱ्यार्जवळ, रोद्वहणीच्या पद्वलकडे, खेकड्याच्या आकृतीिा. प सट 
द्वदसतो. प्रभावी रेद्वडओतरंग द्वनर्ममद्वतस्थान. 

 
उत्तर णत्रकोि अथवा रासााांग्सुालम 

 
द्वडसेंबर मद्वहन्यात सायंकाळी उत्तरेकडच्या आकाशात पाद्वहले असता शर्ममिा ध् ु वताऱ्याच्या वरच्या 

अंगाला द्वदसते, आद्वण शर्ममिेच्या वरच्या अंगाला देवयानीतील (अंड्रोमीडातील) पूवेकडिा फाटा दृिीस 
पडतो. देवयानीतील γ तारा आद्वण मेष तारकासमूह याचं्यामध्ये एक लाबंट द्वत्रकोणकृद्वत होईल अशा प्रकारे 
माडंलेले तीन तारे द्वदसतात. याि नक्षत्राला उत्तर णत्रकोि असे नाव आहे. 
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आकृद्वत १·४ : उत्तर द्वत्रकोण (Triangulum Borealls) 

 
यातील तारे प्रत ३ आद्वण प्रत ४ असे आहेत. या नक्षत्राच्या पद्विमेकडील बारू्जला आद्वण α ताऱ्याच्या 

उर्जवीकडे M 33 नावािी एक स ंदर सर्मपलाकृद्वत दीर्मघका आहे. आकाश द्वनरभ्र आद्वण रात्र काळोखी असते तेव्हा 
छोया द र्मबणीतूनही ही दीर्मघका पाहता येण्यासारखी आहे. 
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णतबमगल (सीटुस) 
 
सीटुस म्हणरे्ज देवमासा. हे नाव पाद्विमात्य आहे. नक्षत्रािे स्थान क ं भाच्या भागच्या बारू्जला आद्वण 

आयद्वनक वृत्ताच्या खालच्या अंगाला आहे. झहवाळ्यात क ं भ मीनेच्या खालच्या बारू्जला असतो व त्या कारणाने 
णतबमगल तारकासमूह ओळखून काढणे सहर्ज शक्त्य होते. 

 

 

आकृती १·५ : द्वतझमगल (Citus) 

 
खाख्ल्डअन लोकाचं्या कल्पनेन सार ‘सीट स’ ही अव्यवस्थेिी देवता, परंत  प्रािीन ग्रीक वाङ्मयात 

‘सीट स’ हे एक प्रिडं आद्वण भयंकर सम द्र-श्वापद माद्वनलेले आहे. सम द्र द्वकनाऱ्याशी आद्वण नद्याचं्या म खापयंत 
येऊन तेथील मन ष्ट्य व प्राणी यािंा या श्वापदाकडून संहार होत असे. संत्रस्त प्रर्जार्जनानंी ‘डेल्फी’ येथील 
देवीला कौल लावला तेव्हा द्वतने रार्जकन्येिा बळी द्यावा लागेल असे सादं्वगतले. रार्जा ‘सोद्वफऊस’ याला हे फार 
अवघड वाटले. तरीही त्याने आपली स स्वरूप कन्या ‘अँड्रोमीडी’ द्वहला सम द्रद्वकनाऱ्यावरील एका खडकावर 
बाधूंन ठेवले व द्वतिा बळी देण्यािी द्वसिता दाखद्ववली. यासंबधंीिी सद्ववस्तर कथा ‘अँड्रोमीडा’, ‘कॅद्वसओद्वपआ’, 
‘सेद्वफउस’ व ‘पर्मसउस’ या नक्षत्रवणमनात  [पाहा : अँड्रोमीडा पृ. २२१, कॅद्वसओद्वपआ पृ. २१७, सेद्वफउस पृ. १९७, परद््वसउस प.ृ २३७] 
द्वदलेली आहे. त्या कथेन सार ‘पर्मसउस’ नावाच्या योियाने सम द्रश्वापदािी हत्त्या करून ‘अँड्रोमीडािी’ स टका 
केली व अखेरीस द्वतच्याशी द्वववाह केला असे कळते. 

 
द्वतझमगल नक्षत्रातील तारे र्जोडून बनद्ववलेली आकृती पाद्वहल्यावर त्या कू्रर प्राण्याच्या द्ववस्तीणम देहािी 

कल्पना येते. फार प्रािीन काळी द्वडनोसाऊरससारखे अक्राळद्ववक्राळ प्राणी भतूलावर वास करीत होते त्यावरून 
ही ‘सीट स’ श्वापदािीं कल्पना स िली असावी असें कोणी म्हणतात. 

 
कमीतकमी ४०° आकाशात पसरलेले हे नक्षत्र द्वहवाळ्यात द्वदसू शकते. श्वापदािे डोके पिंकोनाकृती 

असून त्यािी शपेटी मानेपेक्षा लाबं आहे. मान उंिावली असल्याने त्यािा क्रोध र्जाणवतो. 
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देवयानीच्या खालच्या अंगाला मृग आद्वण त्याच्या खाली द्वतझमगल अशी एकंदरीत माडंणी आहे. 
वृषभातील सम द्विभ र्ज द्वत्रकोण आद्वण त्यातील ठळक रोद्वहणी तारा याचं्या अन रोधाने द्वतझमगल शोधून काढणे 
अवघड नाही. 

 
या नक्षत्रातील द्ववलक्षण तारा त्याच्या मानेमध्ये आढळतो. त्यािे नाव ‘मीरा’ असे आहे. पाद्विमात्याचं्या 

भाषेत त्या शब्दािा अथम ‘आियमकारक’ असा आहे. आद्वण खरोखरि हा तारा रूपद्ववकारी असल्याने 
आियमकारक आहे. त्यािी तेर्जख्स्वता कमीर्जास्त होण्यािा आवृद्वत्तकाल ११ मद्वहन्यािंा असतो. सहा मद्वहने तारा 
न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो परंत  नंतरिे पाि मद्वहने तो अगदी मंद असून फक्त्त्त मोठ्या द र्मबणीतून पाद्वहल्यास 
द्वदसू शकतो. तेर्जख्स्वतेत स मारे २१०० पटीिा फरक होतो आद्वण तो अगदी डोळ्यात भरण्यासारखा आहे. 
तेर्जख्स्वतेत इतका प्रिडं फरक पडण्यािे कारण त्याच्या अंतरंगातून हैड्रोर्जन वायिेू लोट बाहेर फेकले 
र्जातात. आपणापासून मीरा ताऱ्यािे अंतर स मारे २३ प्रकाशवष ेआहे. 
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जानेवारी : पणिम आकाश 
 
णवशेर्ष तारे : 

ο द्वतझमगल मधील (मीरा) 
α दद्वक्षणमत्स्यातील.(मीनास्य अथवा फोमालहाउट) 
α, β, γ देवयानीमधील (आल्फेराट्ट्छ, द्वमराख, आल् माख) 
α, β, γ महाश्वामधील (माकाब, शआेट, अल् रे्जनीब). 
α मेषातंील (आद्वश्वनी). 

 
दै्वती तारे : 

γ देवयानीमधील, आकषमक दृश्य. लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. र्जोडीतील एक ठळक द्वपवळा, द सरा 
प सट द्वनळा. 
ψ, ζ मीनेतील, सहर्ज द्वदसण्यासारखे. 
γ मेषातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ο द्वतझमगल मधील (मीरा). आवृद्वत्तकाल ३३२ द्वदवस. मंद आद्वण तेर्जस्वी रूपात २१०० पटींिा फरक 
पडतो. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 33 (NGC 598) उत्तर द्वत्रकोणातील α र्जवळ, सर्मपलाकृती. द्वनकटिी दीर्मघका, लहान द र्मबणीतून 
द्वदसते. 
M 31 (NGC 224) देवयानंीमधील β μ या रेषेवर. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. स्वतंत्र दीर्मघका. 
अंतर = २,२००,००० प्रकाश-वषे. 
NGC 752 देवयानीमधील γ ताऱ्यार्जवळ. मोठा ख ला ग च्छ. 
M 15 (NGC 7078) महाश्वामधील ϵ ताऱ्यार्जवळ. गोल व तेर्जस्वी. 
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णचत्रफलक अथवा णपक्टोर 
 
हे नक्षत्रनाम आध द्वनक आहे. त्यािे स्थान दद्वक्षण गोलाधांत असून त्या नक्षत्रािा द्ववस्तार –४३° द. 

आद्वण –६४° द. या उन्नद्वत अंशामध्ये आहे. र्जानेवारी, फेब्र वारी, मािम आद्वण एद्वप्रल या मद्वहन्यातं सायंकाळी 
दद्वक्षण द्वक्षद्वतर्जार्जवळ द्वदसण्यािी शक्त्यता असते, परंत  यामध्ये ठळक तारे नाहीत. 

 

 

आकृती १·६ : द्वित्रफलक (Pictor) 
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कृणत्तका 
 
र्जानेवारी मद्वहन्यातील पद्विमेकडील रात्रीच्या आकाशात, रोद्वहणींच्या खालच्या बार्जूला परंत  र्जरा 

उर्जव्या अंगाला कृणत्तका दृिीस पडतात. 
 
पािात्य ज्योद्वतिःशास्त्रान सार कृद्वत्तका नक्षत्राला ‘प्लेइडेस’ असे नाव असून त्यािा ‘वृषभ’ तारकासमूहात 

अंतभाव होतो. ‘आस्ल्सओने’ नावािा ठळक तारा द्वित्त आहे व त्यािे र्जोडीदार अलग आहेत. 
 

कृद्वत्तकेमधील ‘मेरोपे’ (तारा क्रमाकं 23 र्जवळ) एक प सट तेर्जोमेघ आहे. न सत्या डोळ्यानंी कृद्वत्तका 
स ंदर द्वदसतात, तरी द्विनेत्रीतून त्या र्जास्त स ंदर द्वदसतात. कारण द्वतच्यातील ताऱ्यािंी संख्या वाढते. मोठ्या 
द र्मबणीवर बसद्ववलेल्या अन्वेषी अथवा शोधक छोया द र्मबणीतून सवम देखावा अद्वतशय आकषमक द्वदसतो. 

 

 
आकृद्वत १·७ : कद्वत्तका (Pleiades) 

 
कृद्वत्तका हा एक आकाशातील स ंदर तारकाप रं्ज आहे. आपल्या भारतीय कल्पनेप्रमाणे, त्यात स्पि 

द्वदसणाऱ्या सात तारका, या सप्तषीच्या पत्नी मानतात. अंबा, द ला, द्वनतत्नी, अभ्रयंती, मेघदंती, वषमयंती आद्वण 
ि प द्वणका अशी त्यािंी नाव े होती. या सात मातानंी पालनपोषण करून र्जो क मार वाढद्ववला तोि प ढे 
तारकास रािा वध करणारा ‘कार्मतकेय’ िंाला अशी एक आख्याद्वयका आहे. 

 
वदेकाळी साती तारा स्पि द्वदसत. प ढे एक तारा द्वदसेनाशी िंाली. तेव्हापासून कृद्वत्तकेच्या फक्त्त सहाि 

तारािंा उल्लेख येतो. कार्मतकस्वामींच्या कथेतील सहा कृद्वत्तका या त्याच्या माता होत. आद्वण या कारणाने 
कार्मतकस्वामीला ‘षण्मात र’ असे नाव पडले. सहा मातापंासून िंालेल्या या बालकाला सहा म ख ेप्राप्त िंाली 
म्हणून त्याला ‘षडानन’ असेही एक नाव पडले. 

 
ग्रीक प राणातील कथेन सार प्लेइडेस या ‘अटलास (तारा क्र. 27)’ आद्वण ‘ख्प्लओने (तारा क्रमाकं 23)’ 

याचं्या सात कन्यका आहेत. या समूहाला इंग्रर्जीमध्ये ‘सात बद्वहणी’ असे नाव आहे ते याि कारणाम ळे. कोणी 
सागंतात की त्या सात बद्वहणींिा द्वपता र्जो ‘अटलास (27)’ त्याला देवानंी संबंध द्ववश्वाला आधार देण्यासाठी 
आकाशात धाडला होता. एक ग डघा टेकून ‘अटलास’ याने पथृ्वीिा गोल दोन्ही हातानंी डोक्त्यावर तोलून 
धरलेला आहे आहे अशा तऱ्हेिी द्विते्र आपण अद्यापीहीं नकाशाच्या (‘अटलास’च्या) प स्तकावर पाहातो. 
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‘अटलास’ला देवाने आकाशात धाडला म्हणून साती बद्वहणींनी द्वपतृशोकाने आकातं माडंला. त्यािें सातं्वन 
करण्यासाठी त्या सवांना म्हणरे्ज साती बद्वहणींना आकाशात द्विरस्थान द्वमळवनू देण्यात आले. 

 
कोणी म्हणतात की ‘ओरायन’ नावाच्या पारध्याला द्वभऊन त्या साती बद्वहणी पळाल्या, त्यािंी कब तरे 

बनली आद्वण ती कब तरे आर्ज आपणाला ‘कृद्वत्तका’ म्हणून द्वदसत आहेत. हा सबधं संि तेर्जोमेघाच्या मोठ्या 
द्ववस्तीणम र्जाळ्यात ग रफटलेला असून बह तेक प्रत्येक ताऱ्याभोवती द्वनराळी अशी लहान मोठी अद्वभ्रका आहे. 
एकंदर दृश्य कापसामध्ये ग ंडाळून ठेवलेल्या पाणीदार मोत्याचं्या संिाप्रमाणे द्वदसते. 

 
प्रत्येक ताऱ्याभोवती र्जी अद्वभ्रका आहे ती वस्त तिः स्वयंप्रकाशी नाही. या कारणास्तव द्वतला कृष्ट्ण-

अद्वभ्रका म्हणतात. अद्वभ्रकेपद्वलकडच्या ताऱ्यापासून द्वमळालेल्या प्रकाशात ती र्जणू काय नहात आहे असे भासते. 
 
पूवी कृद्वत्तकेच्या ७ तारका द्वदसत. आता त्यापंैकी ६ स्पि द्वदसतात. प्रत्येक ताऱ्याला स्वतिःिी गती आहे 

हे ध्यानात घेतले म्हणरे्ज काही कालानंतर एक तारका नाहीशी होण्याइतकी दूर कशी गेली झकवा तेर्जख्स्वतेत 
कमीपणा आल्याम ळे ती नाहाशी कशी िंाली हे गूढ समर्जण्यासारखे आहे. 
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आकाशगांगा 
 
रात्रीच्या वळेी आकाशात एक लाबंि लाबं अद्वनयद्वमत आकृतीिा पाढंरा पट्टा, वषातील कालान सार, 

द्वनरद्वनराळ्या द्वदशनेे आकाशात पसरलेला आढळतो. या पट्ट्याला आकाशगांगा म्हणतात, उत्तर गोलाधातील 
हंस, वृषपवा, शर्ममिा, देवयानी, ययाद्वत, ब्रह्महृदय, प नवमस  आद्वण दद्वक्षण गोलाधातील मृग, नौका, वृद्विक, धन  
आद्वण गुड याचं्यामधून आकाशगंगा पसरलेली आढळते. 

 
द र्मबणींतून पाद्वहले असता आकाशगंगेतील कोणत्याही भागात असंख्य तारे अद्वतशय दाटीने भरलेले 

द्वदसतात. आकाशगंगा एकंदरीत पाढंरी द्वदसते. त्यािे कारण मागावरील असंख्य लहानमोठ्या ताऱ्यािंा प्रकाश 
द्ववकीणम िंालेला असतो हे होय. या आकाशगंगेतील कोणत्याही द्ववभागात अनेक तारे आद्वण ते ज्यापासून तयार 
िंालेले असतात ते वाय  व इतर मालमसाला गदी करून साठद्ववण्यात आलेले आढळतात. अशा प्रकारे संघद्वटत 
िंालेल्या प्रिडं तारकासमूहाला दीर्मघका म्हणतात. अथाति, ज्या दीर्मघकेत सूयािा समावशे होतो द्वतला 
आपण आपली आकाशगांगा असे नाव द्वदले आहे. 

 
रे्जव्हा न सत्या डोळ्यानी पाद्वहले असता काही काही द्वठकाणी प सट आद्वण पसरट द्वठपके आढळतात 

तेव्हा त्या र्जागी द र्मबणीतून पाद्वहले असता तारकाग च्छ असल्यािे उघड होते. र्जास्त प्रभावी द र्मबणीतून द्वकत्येक 
वळेा या तारकाग च्छाभोवती एखादे तेर्जस्वी आच्छादन असल्यािा भास होतो. हे आच्छादन ढगासारखे द्वदसते 
म्हणून या प्रकारच्या दृश्यानंा तेजोमेघ असे नाव द्वदले र्जाते. 

 
काही तेर्जोमेघ आपल्या आकाशगंगेतील आहेत तर काही आकाशगंगेच्या बाहेरिे आद्वण दूर अंतरावरिे 

आहेत. त्यानंा आपल्या दीर्मघकेइतके स्वतंत्र अख्स्तत्त्व असल्याने त्यानंा स्वतांत्र अथवा आकाशगांगािंाह्य 
(िंणहगांगेसा) दीर्मघका म्हणतात. उत्तर गोलाधातील अशा प्रकारिी आद्वण न सत्या डोळ्यानी द्वदसण्यासारखी 
दीर्मघका देवसाानी नक्षत्रात आहे. दद्वक्षण गोलाधातील मागेलानी तेजोमेघ हेद्वह स्वतंत्र दीर्मघका असून प्रद्वसि 
आहेत. 

 
द र्मबणीच्या साहाय्याने अशा द्ववलक्षण दृश्यािें फोटो घेतले म्हणरे्ज त्यािंी आकृद्वत स्पि होऊ शकते. 

त्यािप्रमाणे आपल्या आकाशगंगेिी आकृद्वत कशी असावी याबद्दल द्वकत्येक अन माने करता येतात. 
आकाशगंगेिी बाह्य आकृद्वत साधारणपणे एखाद्या िपया, परंत  मध्याशी फ गवटा असलेल्या, िकतीप्रमाणे 
आहे. िकतीिी पातळी आपल्या दृद्विरेषेशी र्जसा कोन करील त्याप्रमाणे द्वतिी आकृद्वत आपल्या नर्जरेस पडेल. 
आकाशगंगेिी िकती स्थाय  पदाथाप्रमाणे द्वफरत नसावी असे अन भवास आले आहे, कारण द्वतिे आंसार्जवळिे 
भाग आद्वण कडेर्जवळिे भाग मधल्या भागापेक्षा कमी वगेाने द्वफरत असल्यािे द्वदसते. दीर्मघकेिी आद्वण द्वतच्या 
वलनगतीिी साधारणपणे क ं भाराच्या िाकाशी त लना करता येते. िाकाच्या एका अऱ्यावर, आंसापासून स मारे 
एक तृतीयाशं अंतरावर, द्विखलािा द्वठपका द्वफरावा त्याप्रमाणे, आपले सूयमक ल आकाशगंगेत द्वफरत आहे. 
आकाशगंगेतील इतर सवम तारे सगळ्या आकाशगंगेभर द्वठकद्वठकाणी पसरलेले आहेत. 
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आकृद्वत १·८: दीर्मघकेिे (आकाशगंगेिे) उलगडून दाखद्ववलेले काल्पद्वनक द्वित्र. स्वीडनमधील दोघा 
ज्योद्वतर्मवद कलाकारानी द्वकत्येक आकाशद्विते्र वापरून आद्वण द्वकत्येक वषे पद्वरश्म घेऊन हे द्वित्र बनवले आहे 
 

आकाशगंगेिा व्यास = १००,००० प्रकाशवष े
सूयार्जवळील आकाशगंगेिी र्जाडी = २,५ ०० प्रकाशवषे 
आकाशगंगेच्या मध्यापासून सूयािे अंतर = ३०,००० प्रकाशवष े
 
आकाशगंगेतील एकंदर ताऱ्यािंी संख्या ४०×१०⁹ एवढी असून त्या सवांिे एकद्वत्रत वस्त मान सूयाच्या 

वस्त मानाच्या स मारे २×१०¹¹ पट आहे. (सूयािे वस्त मान = ३३०,०००× पथृ्वीिे वस्त मान). 
 
आकाशगंगेतील िाकाला रे्ज अनेक आरे आहेत त्यापंैकी एकामध्ये मृग नक्षत्रािा समावशे होत असून 

सूयम त्याति आहे. सूयािी आकाशगंगेतील एक प्रदद्वक्षणा २२ कोटी वषांत पूणम होते. या प्रदद्वक्षणेच्या वाटेवर 
सूयममाला शौरी (हक्त्य मलीस) नक्षत्राकडे दर सेकंदाला स मारे २० द्वकलोमीटर वगेाने र्जात आहे. 

 
द्ववश्वातंील एकंदर दीर्मघकािंी संख्या अद्वत प्रिडं असली पाद्वहरे्ज. त्यातंील फक्त्त्त थोड्या आपणाला 

द्वदसू शकतात. ४८” द्वश्मट द र्मबणींतून दर िौरस अंशातं स मारे २५०० दीर्मघका आद्वण स मारे १५० तारकाग च्छ 
दृग्गोिर होतात. रे्ज द्वदसू शकत नाहीत त्याबद्दल काय सागंता येणार? 

 
देवयानीतील दीर्मघका आकाशगंगेबाहेरिी असून द्वतिी रिना वलयाकृद्वत आहे. या बाबतीत द्वतिे 

आकाशगंगेशी साम्य असले तरी द्वतिा द्ववस्तार प ष्ट्कळ मोठा आहे. ती आपणापासून स मारे, २२ लक्ष प्रकाशवष े
अंतरावर असून द्वतिा व्यास स मारे २००,००० प्रकाशवष ेआहे. द्वतच्यातील वस्त मान सूयातील वस्त मानापेक्षा 
३·३ × १००¹¹ पट आहे. 
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फेब्रवूारी 
 

 
  



 अनुक्रमणिका 

उल्कावर्षाव 
 
उल्का म्हणरे्ज आकाशातून त टलेल्या ताऱ्यासंारखे द्वदसणारे पदाथम. खरोखर ते तारे नसताति. दगड, 

धातू झकवा त्यािें द्वमश्ण यापासून उल्का बनलेल्या असतात. पथृ्वी ज्याप्रमाणे सूयाभोवती द्वफरते त्याप्रमाणे हे 
उल्कािें लहानमोठे दगड सूयाभोवती द्वनरद्वनराळ्या कक्षामंधून द्वफरत असतात. परस्पराचं्या मागावरून र्जाताना 
रे्जव्हा उल्का पथृ्वीच्या र्जवळपास येतात तेव्हा त्या पथृ्वीच्या ग ुत्वाकषमणात सापडून खेिल्या र्जातात. 
पथृ्वीभोवतालच्या वातावरणातून धावताना, घषमणाम ळे, त्यात उष्ट्णता उत्पन्न होते व त्यािें तपमान इतके वाढते 
की द्ववरे्जच्या द्वदव्यातंील तारेप्रमाणे त्या प्रकाशमान होतात. याि अवस्थेत असताना त्या आपणाला दृग्गोिर 
होतात, व आपण त्यानंा उल्का म्हणून ओळखतो. 

 

 

आकृद्वत २·१ : उल्कापात 

 
पथृ्वीच्या वातावरणात दररोर्ज द्वनदान अडीि कोटी उल्का घ सत असाव्यात असा अंदार्ज आहे. 

उल्कािंा मोठा र्जमाव पथृ्वी-कके्षतून र्जाऊ लागला म्हणरे्ज उल्कािंा वषाव िंाल्यासारखे द्वदसते. पथृ्वी-कक्षा 
आद्वण उल्का-कक्षा यािें मागम द्वनद्वित आहेत. त्याकारणाने हे उल्कािें वषाव आकाशातील ठराद्ववक द्ववभागात 
आद्वण ठराद्ववक काळात घडून येतात. ज्या नक्षत्रातून वषाव िंाल्यािे आढळते त्याला त्यािे उगमस्थान असे 
म्हणतात. 

 
ययाद्वत नक्षत्रापासून होणाऱ्या वषावाला ‘पसीड्स’ म्हणतात.दरवषी आगि मद्वहन्यातील १ तारखेपासून 

२० तारखेपयंत वषाव होत असतात. र्जोरािा वषाव १२ आगिला होतो. 
 
झसह तारकासमूहापासून होणाऱ्या वषावाला ‘णलओणनड्स’ म्हणतात. यािी कालमयादा ११ ते २० 

नोव्हेंबर असते. त्यातल्या त्यात १२ तारखेिा वषाव सवात मोठा असतो. 
 
स्वरमंडळ नक्षत्रापासून होणाऱ्या वषावाला ‘णलणरड्स’ म्हणतात.हा वषाव २० ते २२ एद्वप्रलपयंत असून 

२१ तारखेला तो फार मोठा असतो. 
 



 अनुक्रमणिका 

देवयानीतील वषावाला ‘अांड्रोमीडस’ म्हणतात. यािी कालमयादा २४ ते २७ नोव्हेंबर ही आहे. 
 
द्वमथ नातील वषावाला ‘जेणमणनड्स’ म्हणतात. हे वषाव ९ ते १४ द्वडसेंबर मध्ये घडून येतात. सवात मोठा 

वषाव १२ तारखेला होतो. 
 

मेष राशीतील वषावाला ‘एणरड्स’ म्हणतात. यािी कालमयादा ३० मे पासून १४ रू्जनपयंतिी असते व 
७ रू्जनिा वषाव सवात मोठा असते. 
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फेबु्रवारी : उत्तर आकाश 
 
णवशेर्षतारे : 

α ध् ु वमत्स्यातील (ध् ु वतारा) 
β ययातीमधील (आल्गोल) 
α, β सप्तषीमधील (क्रत  अथवा ड भे, प लह अथवा द्वमराख) 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि अथवा द्वमिंार), शरे्जारी अुंधती (आल्कोर). 
α सारथी मधील (ब्रह्महृदय). 

 
दै्वती तारे : 

α ध् ु वमत्स्यातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α द्वमथ नातंील. हे उत्कृि षट क आहे. दोन म ख्य र्जोडीदारािंा भ्रमणकाळ ३८० वषें. २” द र्मबणीतून 
द्वदसतात. प्रत्येक र्जोडीदार स्वतिः िैती आहे. सवांच्या भोवती एक पािवा तारा द्वफरत असून तोही िैती 
आहे. 
β ययातीमधील द्वपधानकारी िैती, ३०० वषापूवीपासून माहीत. र्जोडीतील एक काळा व एक तेर्जस्वी. 
त्याद्वशवाय २ र्जोडीदार. असे हे ित ष्ट्क आहे. 
ζ, ϵ, η ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η िी र्जोडी, त्यातील एक द्वपवळा व एक द्वनळा. 
β, ξ वृषपवामधील २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η शर्ममिामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात भ्रमणकाळ ५२६ वष.े 
ζ सप्तषीमधील, स्वतिःि िैती आहे. २” द र्मबणीतून द्वदसतो. शरे्जारी अुंधती. न सत्या डोळ्यानी द्वदसते. 

 
रूपणवकारी तारे : 

δ द्वमथ नातील, द्वपवळसर रंगीत, २” द र्मबणीतून द्वदसतो. 
β ययातीमधील, द्वनयमबि आवृद्वत्तकाल : २ द्वद. २० ता. ४८·९ द्वम. 
ρ ययातीमधील, अद्वनयद्वमत 
δ वृषपवा मधील, आदशम व प्रमाद्वणत मानलेला रूपद्ववकारी. 
ϵ, ζ सारथीमधील, द्वपधानकारी िैती. भ्रमणकाल ९८८३ व ९७२ द्वद. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 35 (NGC 2168) द्वमथ नातंील μ आद्वण η याचं्या वरच्या अंगाला. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 76 ययातीमध्ये, ϕ ताऱ्यार्जवळ. डंबेल आकृतीिा, आपल्या आकाशगंगेतील सदस्य आहे. 
h (NGC 869), χ (NGC 884) ययातीमधील. स ंदर प्रकाशमान द्वठपक्त्यासारखे, न सत्या डोळ्यानी 
द्वदसतात. 
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णमथुन अथवा जेणमणन 
 
लघ ल्ब्धकातंील ठळक तारा ‘प्रश्वा’ याच्या वरच्या अंगाला, सारथी नक्षत्रामधील तेर्जस्वी तारा 

‘ब्रह्महृदय’ याच्या खालच्या अंगाला आद्वण झसहातंील र्जो ठळक तारा ‘मघा’ याच्या समोर, णमथुन राशीमधले 
तारे आकाशगंगेमध्ये द्वदसतात. द्वमथ नाच्या काल्पद्वनक द्वित्रातंील र्ज ळ्या म लािें पाय आकाशगंगेच्या तीराशी 
दाखद्ववतात, आद्वण त्यािंी मस्तके ईशान्येच्या बारू्जला, वृषभाच्या झशगाचं्या द्वदशनेे, कसलेली दाखद्ववतात. 
आकाशगंगेत पद्वलकडच्या बारू्जने ही झशगे आंत घ सद्ववली र्जात आहेत असा भास होतो. 

 
यातंील तेर्जस्वी ताऱ्यािंी नाव े कॅस्टर आद्वण पोलुक्स अशी आहेत. भारतीय कल्पनेप्रमाणे या दोन्ही 

ताऱ्यानंा पुनवशसू म्हणतात. कॅस्टरिा वणम द्वहरवट पाढं रका आद्वण पोल क्त्सिा वणम नाझरगी असल्यािे आढळते. 

 

आकृद्वत २·२ : द्वमथ न (Gemini) 

 
इद्वर्जप्त देशातंील प्रािीन वाङ्मयातं कॅस्टर आद्वण पोल क्त्स नावंािी दोन करडे होती असे सागंतात. 

परंत  ग्रीक वाङ्मयामध्ये ते दोघे स्पाटा येथील राणी ‘लेडा’ द्वहिे प त्र आद्वण रॉय येथील प्रद्वसि ‘हेलेन’ द्वहिे 
सख्खे भाऊ मानतात. दोघेही अद्वतशय शूर आद्वण सदवतमनी होते. या कारणाने स्पाटा आद्वण रोम या दोन्ही 
राज्यामंधील सवम लोकानंा त्याचं्याबद्दल फार आदर वाटत असे. ‘गोल्डन फ्लीस’ अथवा ‘सोनेरी लोकर’ परत 
द्वमळद्ववण्याच्या सफरीवर हे दोघे वीर गेले असताना मोठे वादळ िंाले. र्जहार्ज लहान असल्याने प्रिडं हेलकावे 
खाऊ लागले व तेथे भीतीिे वातावरण द्वनमाण िंाले. सफरीमध्ये भाग घेणाऱ्यातं ‘ओर्मफउस’ नावािा एक 
गायनपट  होता. त्याने सम द्र शातं करण्यािा अटोकाट प्रयत्न केला व त्याला यश लाभले. ज्या घटकेला सम द्र 
शातं िंाला त्याि वळेी ‘कॅस्टर’ आद्वण ‘पोल क्त्स’ या भावडंाचं्या डोक्त्यावर आकाशात दोन तेर्जस्वी तारे िमकू 
लागले. आध द्वनक शास्त्रान सार हा ख्स्थद्वतक द्ववद्य त्-प्रभारािा पद्वरणाम असावा असे मानतात. परंत  प्रािीन ग्रीक 
लोक या दैद्ववक घटनेिा अथम असा लावीत की ‘ज्य द्वपटर’ देवतेने वादळ शातं िंाल्यािा इशारा नाद्ववकाना त्या 
दोन ताऱ्याचं्या रूपाने द्वदला. सध्या ज्यावळेी आकाशात कॅस्टर आद्वण पोल क्त्स दृिीस पडू शकतात त्यावळेी 
वादळ वगैरे होण्यािी भीद्वत नसते येवढाि त्या घटनेतून द्वनष्ट्कषम काढण्यातं येतो. 
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भारतीय ज्योद्वतिःशास्त्रातील द्ववभागणीप्रमाणे पाद्वहले असता पुनवशसु व आर्द्रा या दोन नक्षत्रािंा णमथुन 
राशींत अंतभाव होतो. पूनवमस  शब्दािा अथम ‘रे्ज प निः संपद्वत्त देतात ते’ असा असून नावावरूनद्वह दोन्ही ताऱ्यािंा 
बोध होतो. 

 
आद्रा नक्षत्री सूयम आला म्हणरे्ज पावसाळा स रू व्हावा अशी एका काळी पद्वरख्स्थद्वत होती. परंत  हल्ली 

पावसाळा मृग नक्षत्रावर स रू होतो. पूवी इ. स. ६०० च्या स मारास पावसाळा आद्रा नक्षत्रावरि स रू होई. परंत  
संपात–िलनाच्या द्वनयमान सार संपात–स्थानि आता सरकलेले आहे. 

 
कॅस्टर ताऱ्यािी प्रत २ आहे. द र्मबणीतून पाद्वहले तर तो एकटा नसून ते एक तारकाय ग्म आहे असे 

द्वदसेल. यािंा भ्रमणकाल स मारे ३५० वषांिा आहे. इ. स. १८८० साली ते परस्पराचं्या र्जवळ, म्हणरे्ज ६·५” 
येवढ्या अंतरावर होते. आणखी द्वकत्येक वषपेयंत ते असेि र्जवळ येत राहतील. र्जोडीतील प्रत्येक तारा द्वित्त 
असून त्यािें एकमेकाभोवतालिे प्रदद्वक्षणाकाल अन क्रमे फक्त्त ३ आद्वण ९ द्वदवसािें आहेत. याव्यद्वतद्वरक्त्त्त 
आणखी एक अंध क तारा या समूहािा घटक असल्यािे आढळते आद्वण द्ववशषे म्हणरे्ज तोही स्वतिः िैती आहे. 
अशा प्रकारे कॅस्टर तारा षट क म्हणरे्ज सहा घटक ताऱ्यािंा बनलेला आहे. 
 

कॅस्टर पोल क्त्स हे आपले शरे्जारी असून त्यािंी आपणापासूनिी अंतरे अशी आहेत : 
‘कॅस्टर’िे अंतर = १४ पासेक = ४५ प्रकाश-वषे 
‘पोल क्त्स’िे अंतर = १० पासेक = ३३ प्रकाश-वषे 
ज्योद्वतर्मवद हशले याने सुारेनस ग्रहािा ज्यावळेी शोध लावला त्यावळेी तो ग्रह णमथुनाच्साा पायाशी 

सापडला होता. 
 

μ आद्वण η या ताऱ्याचं्या वरच्या अंगाला एक मनोवधेक तारकाग च्छ आहे. त्यािे स्थान द्वमथ नातील ϵ 
आद्वण वृषभातील ζ याचं्या मधल्या भागात आहे. या ग च्छािे नाव M 35 (NGC 2168) असून तो द्वनरभ्र 
आकाशात न सत्या डोळ्यानंी, झकवा द्वनदान छोया द र्मबणीतून, द्वदसू शक्त्तो. 
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फेबु्रवारी : पूवश आकाश 
 
णवशेर्ष तारे : 

a, β द्वमथ नातंील (कॅस्टर, पोल क्त्स अथ्वा प नमवसू ) 
α लघ ल ब्धकातंील (प्रश्वा) 
α वास कीमधील (आल्फाडम) 
α झसहातंील (मघा), आयद्वनक वृत्तावर 
β झसहातील (डेनेबोला). 

 
दै्वती तारे : 

ί ककामध्ये, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात 
ζ ककामध्ये, हे द्वत्रतय आहे. 
α द्वमथ नातंील, हे षट क आहे. २” द र्मबणीतून द्वदसतात 
α लघ ल ब्धकातं, प्रश्वा, र्जोडीदार प्रत १०, श्वेत ख र्जा 
θ वास कीमधील, ३” द र्मबणींतून द्वदसतात 
γ झसहामध्ये, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

δ द्वमथ नातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतो. 
R वास कीतील द्वतझमगल प्रकारिा. आवृद्वत्तकाल ४४२ द्वदवस. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 44 (NGC 2632) ककातील (पे्रसेपे), δ ताऱ्यार्जवळ. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 36 (NGC 2682) ककातील, α ताऱ्यारं्जवळ, द्विनेत्रीतून पाहता येतो. 
M 35 (NGC 2168) द्वमथ नातंील, μ आद्वण η याचं्या वरच्या अंगाला, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 96 (NGC 3368) झसहातील α आद्वण β याचं्यामध्ये, सर्मपलाकृद्वत, द्विनेत्रीमधून द्वदसतो. 

 
  



 अनुक्रमणिका 
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सामुना अथवा एणरडानुस 
 
या पाद्विमात्य नक्षत्रनामािा अथम ‘स्वगीय नदी’ असा आहे. मृगातील रार्जन्य ताऱ्यार्जवळ या नक्षत्रािा 

प्रारंभ होत असून, एक मोठा वळसा घेऊन ते दद्वक्षणेकडे दूरवर पसरलेले आढळते. उन्नताशं ७०° दद्वक्षण 
येथपयंत त्यािे द सरे टोक पोहोिते. नक्षत्रािा पूवेकडील द्ववस्तार होरा I ते V तास एवढा आहे. 

 
या नक्षत्रासंबंधीिी प्रािीन ग्रीक आख्याद्वयका अशी आहे. सूयमदेव ‘अपोलो’ यािा प त्र ‘फेथन’. त्याच्या 

मनात आले की सूयम र्जसा ऐंश्वयाने आद्वण द्वदमाखाने आकाशात झहडत असतो तसे आपणही करावे. एकदा 
मनात आल्यावर सूयािा रथ हाकण्यािी स्वतिःला परवानगी द्वमळावी म्हणून त्या हट्टी म लाने वद्वडलाकंडे आग्रह 
धरला. या संबधंीिा धोका सूयाच्या ध्यानात आलेला असूनद्वह त्याने म लाला, नाख शीने का असेना परंत , रथ 
हाकण्यािी परवानगी द्वदली. ‘फेथन’ला आनंद िंाला व एकदम रथात िढून त्याने रथाच्या घोड्याना 
द्वपटाळले. रथ राद्वश-िक्रातून बेफाम धाव ूलागला. वाटेतील सवम नक्षते्र  [पाहा : वृद्विक पिृ १४५] भयभीत िंाली. 
परंत  सूयाच्या रथािे पाढंरे श भ्र घोडे वगेाने धावताना त्याना अडवण्यास कोणीि धर्जले नाही. अखेरीस त्यानी 
देवािी प्राथमना केली. ‘ज्य द्वपटर’ने आपले वज्र फेकले. त्यासरशी सारंथी, घोडे, रथ सवमि खाली नदीमध्ये 
कोसळळे. हीि ती एणरडानुस नदी. अपघातानंतर र्जाळपोळ होऊन नदीच्या पाण्यािी वाफ िंाली. कोणी 
म्हणतात की खाख्ल्डअन कालामध्ये दोन नद्याचं्या संगमावर ‘एद्वरड ’ नावािे एक खेडे वसलेले होते आद्वण 
त्यावरून त्या नदीिे नाव एणरडानुस हे पडले. 

 
‘फेथन’च्या गैर उत्साहािा शवेट असा र्जाळपोळीत िंाला ही गोि कोणालाि आवडली नाही. सवांनी 

अखेरीस ‘अपोलो’ देवाला कळद्ववले की त्याने ‘फेथन’ला रथ िालद्ववण्यािी परवानगी नाकारणेि योग्य िंाले 
असते. ‘ज्य द्वपटर’लाद्वह मागून वाटले की आपण वज्रास्त्र फेकले नसते तरीही बरे िंाले असते. परंत  िंाल्या 
गोिी परत तर आणता येत नाहीत. अखेरीस ‘एद्वरडान स’ नदीिी नक्षत्रातं स्थापना िंाली 

 
सूयमदेव ‘अपोलो’ आपल्या पूवीच्या मागावरून रथातूंन प्रवास कु लागला. 
 
प्रािीन ज्योद्वतर्मवद टालेमी याच्या काळात एणरडानुस (यम ना) नक्षत्र पूणमपणे माहीति िंालेले नव्हते. 

कारण उत्तर गोलाधातील द्वनरीक्षकाना नक्षत्रािा दद्वक्षणेकडिा भाग तेथून द्वदसण्यासारखा नव्हता. 
 

सध्या आपण रे्जथे θ तारा (एकामर) दाखद्ववतो तेथेि ते नक्षत्र संपले अशा समर्ज तीने त्यानी त्या 
ताऱ्याला आकेरनार अथवा अग्रनद (नदीिे अग्र) असे नावं देऊन टाकले होते. परंत  कालान्तराने या नक्षत्रािा 
द्ववस्तार अक्षाशं ७०° दद्वक्षण पयंत ठरद्ववण्यात आल्यावर तेथे द्वदसत असलेल्या ठळक ताऱ्याला आकेरनार हे 
नाव द्वदले व पद्वहल्या ताऱ्यािे ते नाव रद्द केले. पूवीिा ‘आकेरनार’ आता एकामर नावाने ओळखला र्जातो. 

 
या ताऱ्यािे भारतीय नाव अग्रनद असे ओह. अग्रनद आद्वण आकेरनार हे दोन्ही शब्द कोणच्या तरी 

एकाि शब्दापासून द्वनघाले असावे असे सागंतात. कारण दोन्हीिा अथम ‘नदीिे टोक’ असाि आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

या नक्षत्रात अनेक ठळक तारे आहेत. नदीिा प्रवाह मध्यंतरी द भगेंलला द्वदसतो. 
 
दद्वक्षण गोलाधातील तीन ठळक तारे अग्रनद (आकेनार), अगस् सा (कॅनोपस) आद्वण मीनास्सा 

(फोमालहाउट) हे प्रद्वतिा, द्ववश्वास, आद्वण आशा अशा तीन सद्ग णािें प्रतीक मानण्यािी पािात्य तत्त्ववते्त्यात 
िाल आहे. 

 

 
आकृद्वत २·३: यम ना (Eridanus) 
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फेबु्रवारी : दणिि आकाश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α करीना अथवा ‘नौका’च्या एका द्ववभागामधील (अगस्त्य) 
α बृहल्ल ब्धकातंील (व्याध) 
α, β मृगातील (काझक्ष, रार्जन्य) 
α यम नेंतील (अग्रनद) 
α वृषभातंील (रोद्वहणी). 

 
दै्वती तारे : 

α बृहल्ल ब्धकातंील, (व्याध), र्जोडी फक्त्त मोठ्या द र्मबणीतून द्वदसते. र्जोडीदार १० प्रतींनी कमी 
तेर्जस्वी, श्वेत ख र्जा प्रकारिा. 
θ₁, θ₂, δ मृगातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
β मृगातंील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात 
θ वृषभातंील, रोद्वहणीमधील. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात 
τ वृषभातंील, रोद्वहणीमधील.द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

I आद्वण R करीना अथवा नौका द्ववभागामधील, अन क्रमे वृषपवा प्रकारिा आद्वण दीघम आवृद्वत्त कालािा 
α मृगातंील, अद्वनयद्वमत. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 46 (NGC2437) आद्वण NGC 2422, प ष्ट्पीस अथवा नौकामधील साधारणपणे व्याधाच्याि 
उन्नताशंावर. दोन स्वतंत्र ग च्छ. द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
M 41 (NGC 2287) बृहल्ल ब्धकातंील, व्याधाच्या खालच्या अंगाला स मारे ५ अंशावर. न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसतो. 
M 42 (NGC 1976) मृगातंील बाणामधील σ ताऱ्याच्या खालच्या अंगाला. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
याला ‘गे्रट नेब्य ला’ म्हणतात. 

  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

मृग नित्र अथवा ओरासान 
 

मृगशीर्षश झकवा मृग या नावािे नक्षत्र आपणापैकी बह तेकाचं्या पद्वरियािे आहे. मृग नक्षत्री सूयम आला 
म्हणरे्ज पावसाळा स ु होतो. शतेकरी लोक या वळेेस ‘मृग लागले’ असे म्हणतात. फेब्र वारी मद्वहन्यात मृग नक्षत्र 
सायंकाळी उगवनू रात्री ८ च्या स मारास डोक्त्यावर येते. त्या नक्षत्रातील तारे वैष द्ववक वृत्ताच्या दद्वक्षणोत्तर 
समान अंतरावर असून हे नक्षत्र होरावृत्त IV ते VI याचं्या दरम्यात आहे. 
 

 
आकृद्वत २·४ : मृग नक्षत्र 

 
मृग नक्षत्राच्या एकंदर १३ तारका असून त्यातील ४ तेर्जस्वी तारा सरळ रेषेनी र्जोडल्याने एक िौकोन 

तयार होतो. या िौकोनाच्या मध्यभागी एका सरळ रेषेत ज्या तीन साधारणपणे ठळक तारा (ξ, ϵ, δ) आहेत 
त्यािंा द्वत्रकाडं बाण बनतो अशी कल्पना आहे. δ नेमका वैष द्ववक वृत्तावर आहे. िौकोनावरच्या िार तारा (α, β, 
γ, κ) हे मृगािे पाय कख्ल्पले असून उत्तरेकडील पायाचं्या वरिे बारू्जस र्जवळ असणाऱ्या ज्या तीन अंध क तारा 
आहेत, ते त्या मृगािे शीषम आहे असे मानतात. त्याद्वशवाय मृगाच्या पोटातील बाणाच्या दद्वक्षण द्वदशसेही आणखी 
तीन (θ, τ, μ) सामान्य प्रतीिे तारे आहेत. बाणािे तीन तारे साधंणारी रेषा पूवेकडे वाढद्ववली तर ती एका 
अद्वतशय तेर्जस्वी ताऱ्यार्जवळून र्जाते. या ताऱ्याला हसााध असे म्हणतात. याला इंग्रर्जींत णसणरउस असे नाव 
आहे. मृगाच्या ईशान्य बारू्जस रोणहिी नक्षत्रािा योगतारा आल्डेिंरान हा आहे. मृगाच्या वायव्येस पुनवशसूचे 
ठळक तारे आहेत. अशा प्रकारे मृग नक्षत्रात आद्वण त्या सभोवती प ष्ट्कळ तेर्जस्वी तारे असल्याकारणाने द्वनरभ्र 
आकाशात ते फार स ंदर द्वदसते आद्वण सहर्ज ओळखता येते. वदेामध्ये मृग नक्षत्रास आग्रहासाि असे नाव होते. 
इंग्रर्जी भाषेतील “ओरायन” हा शब्द भारतीय नावािाि अपभ्रंश असावा असे द्वकत्येकािें मत आहे. 

 



 अनुक्रमणिका 

मृग नक्षत्रास लॅद्वटन भाषेत “आद्वरओन” असे म्हणतात. ग्रीक प राणात त्यासंबधंी र्जी दंतकथा प्रिद्वलत 
आहे, ती अशी :– 

‘ओरायन’ नावािा अद्वतशय बलवान व स ंदर द्वशकारी होता. त्यािा र्जन्म पथृ्वीतूनि िंाला असे 
म्हणतात. ‘आटेद्वमस’ नावाच्या एका स ंदर स्त्रीने मत्सरग्रस्त िंाल्याम ळे आपल्या बाणाच्या फेकीने त्यास ठार मृग 
नक्षत्र मारले. देवािंा प्रम ख ‘ज्य द्वपटर’ याने ‘ओरायन’ला तो मेल्यावर, नक्षत्र माद्वलकेत स्थान द्वदले. याच्या 
वणमनावरून त्याच्या कमरेस मेखला असून द्वतच्यात तलवार लटकत आहे, आद्वण त्याच्या एका हातात 
झसहाद्वर्जन असून द सऱ्या हातात गदा आहे असे दाखद्ववतात. 

 
मृग नक्षत्रातील अद्वतशय तेर्जस्वी तारा (α) िेंटेलगूज या नावाि आहे. त्याला आपल्याकडे काणि झकवा 

र्रत म्हणतात. हा तारा प्रत १ इतका तेर्जस्वी आहे. परंत  यािी तेर्जख्स्वता सारखी बदलत असते. 
बेटेलगूर्जच्या समोरील कोपऱ्यात आणखी एक प्रत १ िा (β) तारा आहे. त्यािे नाव ‘रीगेल’ आपल्याकडे 
त्याला राजन्सा असे म्हणतात. 

 
मृग नक्षत्रातील बाणाच्या (तारे ξ, ϵ, δ याचं्या) खालच्या बारू्जस रे्ज तीन अस्पि तारे (θ₁, θ₂, δ) 

आहेत त्यातील तारा θ₁, हा िोहेरी तारा असून त्यािे भोवती एक मोठा तेर्जोमेघ आहे. 
 
लोकमान्य द्वटळक यानंी मृग नक्षत्रावरून वदेकाल द्वनद्वित करण्यासाठी इ. स. १८९३ साली ‘ओरायन’ 

नावािा संशोधनात्मक द्वनबधं प्रद्वसि केला. वदेाचं्या द्वनरद्वनराळ्या भागात द्वनरद्वनराळ्या कालािें आद्वण 
द्वनरद्वनराळ्या प्रदेशािें ठसे उमटलेले द्वदसतात, हे ओरायन गं्रथातून स्पिपणे दाखद्ववण्यािा त्यानी प्रयत्न 
केलेला आहे. इ. स. पूवी ४५०० वषे, याकाळी वसंतसंपात मृग नक्षत्रात होता. अयन-िलनाच्या गतीम ळे 
(परािंनाम ळे) [पाहा : परािंन गद्वत, पिृ ५३] वसंतसंपात काही काळाने कृद्वत्तकेत, नंतर आद्वश्वनीत आद्वण हल्ली 
उत्तराभाद्रपदेत येऊन बसला आहे. संशोधनावरून खालील माद्वहती आता उपलब्ध िंालेली आहे. 

 
ऋग्वदे काल : इ. स. पूवी ५००० वषे 
इद्वर्जप्तमधील द्वपराद्वमड काल : इ. स. पूवी ३००० वषे 
तैद्वत्तरीयसंद्वहता काल : इ. स. पूवी २००० वषे 
वदेागं ज्योद्वतष काल : इ. स. पूवी १२०० वषे 
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आकृद्वत २·५ : ओरायन 
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फेबु्रवारी : पणिम आकाश 
 
णवशेर्ष तारे : 

० द्वतझमगल अथवा सीट स मधील (द्वतझमगलं अथवा मीरा) 
β ययातीमधील(आल्गोल) 
α वृषभातंील (रोद्वहणी). 

 
दै्वती तारे : 

γ देवयानीवधील, सोनेरी आद्वण द्वनळा अशी र्जोडी, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
ψ, ζ द र्मबणींतून सहर्ज स टे द्वदसतात. 
α, β मीनेतील, फक्त्त्त मोठ्या द र्मबणीतून पाहता येतात. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी िैती. एक तेर्जस्वी, एक काळा. त्याद्वशवाय दोन र्जोडीदार द्वमळून ित ष्ट्क 
बनते. 
ϵ, ζ, η ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ वृषभातील रोद्वहणीपैकी, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
τ वृषभातील, रोद्वहणीपैकी, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

० सीट स अथवा द्वतझमगल मधील, आवृद्वत्तकाळ ३३२ द्वदवस. १·७ पासून ९·६ प्रती इतका अथवा २१०० 
पटीिा िकासनातं फरक पडतो. 
β ययातीमधील, द्वनयद्वमत आकृद्वत्तकाल, २ द्वद. २० ता. ४८·९ द्वम. 
ρ ययातीमधील, अद्वनयद्वमत. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 31 (NGC 224) देवयानीतील ν ताऱ्यार्जवळ. प सट द्वठपकेवर्जा आपणापासून दूर र्जात असलेली 
स्वतंत्र दीर्मघका, 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमधील, स ंदर तेर्जस्वी द्वठपके, न संत्या डोळ्यानी 
द्वदसतात. 
NGC 752 देवयानीमध्ये γ ताऱ्यार्जवळ. मोठा ख ला ग च्छ. 
M 76 ययातीमध्ये ϕ ताऱ्यार्जवळ. डंबेल आकृतीिा. हा ग च्छ आपल्या दीर्मघकेिा सदस्य आहे. 
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पराांचन-गणत 
 
आकाशातंील तारकामधून सूयम वषमभरातं ज्या मागावरून गेलेला द्वदसतो त्याला आयद्वनक वृत्त 

म्हणतात. या वृत्तािी पातळी वैष द्ववक वृत्ताच्या पातळीशी २३·५ अंश कललेली आहे.ज्या दोन झबदूशीं ही दोन्ही 
वृते्त एकमेकानंा छेदतात त्यानंा सांपातबिंदू असे नावं आहे. मागमक्रमण करीत असतानंा सूयम वषातून दोनदा 
नेमका या झबदूशीं आढळतो. २० झकवा २१ मािम रोर्जी सूयम वसंतसंपाती येतो आद्वण नंतर २३ सप्टेंबर रोर्जी तो 
शरद्संपाती येतो. या दोन्ही द्वदवशीं रात्र आद्वण द्वदन समान प्रत्येकी १२ तास असतात. हे र्जरी खरे असले तरी 
संपात-द्वदनी सूयम सतत एका ठराद्ववक नक्षत्रातंि असतो असे नाही. असे होण्यािे कारण पराांचन-गणत. 

 
पथृ्वीच्या अक्षािी द्वदशा अवकाशामध्ये अगदी द्वनद्वित स्वरूपािी असती तर संपात झबदंूिी 

अवकाशातंील स्थानेही कायम राद्वहली असती. परंत  संपात-काली आढळणारी नक्षते्र कालान सार बदलत 
आहेत. सूयम आयद्वनक वृत्तातून ज्या द्वदशनेे र्जातो त्याच्या उलट द्वदशनेे संपात झबदू मागेमागे सरकत असल्यािे 
आढळून येते. दर वषाला स मारे ५०” इतक्त्या प्रमाणातं हा फरक होत असतो. संपात झबद  मागे मागे सरकत 
र्जातो, त्या सरकण्याला पराांचन असे नावं आहे. 

 
या द्ववलक्षण प्रकारातं पथृ्वी भोवऱ्यासारखी थोडी कलून द्वफरते हे कारण आहे व परािंन हा त्यािा 

पद्वरणाम आहे. पथृ्वीिी आकृद्वत अगदी बरोबर गोल नसून द्वतिा ध् ु वामधून र्जाणारा व्यास, द्ववष ववृत्तातून 
र्जाणाऱ्या व्यासापेक्षा ंआंखूड आहे. एका गोलाभोंवती द्ववष ववृत्तानर्जीक एक र्जाडी विेण घालाव ेतशा प्रकारिी 
ही पथृ्वीिी आकृद्वत होते. पथृ्वी बरोबर गोल असती तर द्वतच्यावर घडणारे सूयािे आकषमण नेमके पथृ्वीच्या 
मध्यातूंन गेले असते. परंत  पद्वरख्स्थती तशी नाही अथात सूयािे आकषमण दोन बल-घटकािें असते असे मानावे 
लागते. एका बल-घटकािी द्वदशा मध्यातून र्जाते व द सऱ्यािी मध्याबाहेरच्या एका द्वनराळ्या झबदंूतून र्जाते. या 
दोन्ही बल-घटकातूंन एक बल-य ग्म तयार होते व त्याकारणाने पथृ्वीिा आंस काहंीसा कलतो. 

 
भ्रमणाक्ष कललेला आहे अशा अवस्थेंत पथृ्वी सूयाभोवतालिी प्रदद्वक्षणा ंकरीत राहते; परंत  याद्वह 

अवस्थेंत पथृ्वी-अक्षािा आयद्वनक वृत्तपातळीशी होणारा २३°·५ इतका कल कायमि राहतो. अशा रीतीने 
कललेला पथृ्वीअक्ष २६,००० वषांमध्ये ४७° द्वशरोकोन असलेला एक द्वित्तशकं  द्वनमाण करतो. या द्वित्तशकूंिे 
समाईक द्वशर आयद्वनक वृत्तपातळींत राहते आद्वण त्या द्वित्तशकूंिे दद्वक्षणेकडील आद्वण उतरेकडील भगोलाशी 
घडणारे छेद समान आकारािे परंत  वृत्ताकृद्वत होतात. या वृत्ताना अन क्रमे दणििेकडील आद्वण उतरेकडील 
पराांचनवृत्त ेअसे म्हणतात. 
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आकृती २·६ : परािंन गतीच्या स्पिीकरणाथम 
 
परािंनािे दोन पद्वरणाम द्वदसून येतात. संपात-झबद  मागे मागे सरकत र्जातो हा त्यापैकी एक पद्वरणाम 

होय. भगोलीय दद्वक्षण ध् ु व आद्वण उत्तर ध् ु व यािंी आकाशातंील स्थानें हळूहळू परािंन-वृत्तावर सरकत 
र्जातात हा द सरा पद्वरणाम होय. 

 
उत्तरेकडील भगोलीय ध् ु वािे सध्यािे स्थान ध् ु वमत्स्यातंील α (पोलाद्वरस) ताऱ्यार्जवळ आहे आद्वण 

याि कारणास्तव या ताऱ्याला आपण ध् ु वतारा हे सूिक नाव द्वदलेले आहे. अथात परािंनाम ळे ही पद्वरख्स्थती 
कायम द्वटकणारी नाही. परािंनािा पद्वरणाम म्हणून द्वभन्न द्वभन्न तारे कालान सार नेमके परािंनवृत्तावर झकवा 
त्याच्या र्जवळपास येत राहतील आद्वण क्रमाक्रमाने त्यािंा ध् ु वतारे म्हणून उल्लेख केला र्जाईल. 

 
इद्वर्जप्तमधील द्वपराद्वमड ज्या काळी बाधंल्या गेल्या त्यावळेी वास कीमधील α तारा (ठ बान) ध् ु वतारा 

असे. परािंन-वृत्तातंील फेरी स मारे २६,००० वषात पूणम होते. तेव्हा आर्जपासून २६,००० वषानी 
ध् ु वमत्स्यातंील α तारा प न्हा ध् ु वतारा होईल. मध्यंतरी इ. स. १४००० या काळात स्वरमंडळातंील α अथवा 
अद्वभद्वर्जत ताऱ्याला ध् ु वताऱ्यािा मान द्वमळणार आहे. 
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खुजे तारे 
 
काही तारे आकाराने लहान असल्याकारणाने त्यानंा खुजे म्हणतात. आपणापासून साधारणपणे 

बेताच्या अंतरावर असले तरि ते द्वदसू शकतात. अशा ताऱ्यािें रक्त्तविी खुजे आद्वण श्वेतविी खुजे असे दोन 
प्रकार करण्यात येतात. या ताऱ्यापासून द्वमळणाऱ्या प्रकाशािा वणालेख घेतल्यावर र्जो वणम प्राम ख्याने आढळतो 
त्याच्या अन रोधाने हे वगीकरण केलेले आहे. आतापयमन्त रक्त्त्तवणी ख रे्ज शकेड्यानी मोर्जता येण्याइतकेि 
सापडले आहेत. त्याच्या उलट श्वेतवणी ख रे्ज तारे संख्येने द्ववप ल आहेत. त्यािंी घनता अद्वतशय प्रिडं असते. 
उदाहरणाथम, व्याधािा सोबती हा शे्वतख र्जा प्रकारिा आहे. त्यािा व्यास पथृ्वीच्या फारतर िौपट असून 
त्यातील वस्त मान मात्र सूयाच्या बरोबरीिे आहे. अशा पद्वरख्स्थतीत या श्वेतख र्जािी घनता पाण्याच्या स मारे 
५०,००० पट भरते. या प्रिडं घनतेच्या वस्तूमधील अण  रेण  त्या अवस्थेत नसतात. त्यािंी प्रथमतिः अण गभम 
आद्वण इलेक्त्रॉन याचं्यात मोडतोड होऊन नंतर तो सवम मालमसाला द्वनराळ्याि बंधन–शक्त्त्तीच्या र्जोरावर घट्ट 
आवळला र्जात असावा असा अंदार्ज केला र्जातो. अशा अवस्थेतील वस्त  इतर सामान्य ताऱ्यावर आढळत नाही. 
 

रािसी तारे 
 
आकाराने द्ववस्तीणम आद्वण अद्वतशय तेर्जस्वी ताऱ्यानंा रािसी तारे म्हणतात. ब्रह्महृदय (कापेल्ला) आद्वण 

स्वाती (आक्त्ट मुस) हे या राक्षसी ताऱ्यािें प्रद्वतद्वनधी मानतात. यापेक्षा र्जास्त मोठे आद्वण र्जास्त प्रकाशमान असे 
रे्ज तारे असतात ते अणतरािस या नावाने ओळखले र्जातात. रार्जन्य (द्वरगेल), काक्षी (बेटेलगूर्ज), ज्येिा 
(आंटारेस) हे तारे अद्वतराक्षस आहेत. 

 
हेटमछश्प्र गं नावाच्या ज्योद्वतर्मवदाने अंध क ताऱ्यािंी द्वनरपेक्ष प्रत + ५ ते + १० ठरद्ववली असून द सऱ्या 

प्रकारातंील म्हणरे्ज तेर्जस्वी ताऱ्यािंी द्वनरपेक्ष प्रत + २ ते – २ येवढी मानलेली आहे. याि दोन प्रकारातंील 
ताऱ्यानंा अन क्रमे रािसी आद्वण अणतरािसी अशी नाव ेदेण्यात आलेली आहेत. हे तारे म ख्यत्व ेरक्त्त्तवणी आद्वण 
आकाराने अद्वत द्ववशाल असतात. 

 
राक्षसी आद्वण अद्वतराक्षसी ताऱ्याचं्या सभोवती तप्त आद्वण प्रसरणशील वायिेू दीघम विेण असते. शौरी 

नक्षत्रातंील α तारा िैती आहे.त्यातील एक र्जोडीदार या राक्षसी वगातला आहे. त्याच्या वाय मय–विेंणािी 
र्जाडी स मारे १००० A. U.[१ A. U.= ज्योद्वतष्ट्गकीय एकक = पथृ्वी व सूयम यामधील अतंर] येवढी आहे. आद्वण द्ववशषे म्हणरे्ज हे 
विेण दर सेकंदास १० द्वकलोमीटर या वगेाने प्रसरण पावत आहे. वातावरणातील हैड्रोर्जन वाय  ताऱ्यामधून 
बाहेर पडणाऱ्या प्रारणाने सतत दूरवर लोटला र्जात असतो. राक्षसी ताऱ्याचं्या मानाने सूयम हा अगदी माम ली 
तारा वाटतो. यावरील तपमान बेतािेि आहे, द्वशवाय ग ुत्वाकषमणाच्या प्रभावाम ळें  तेथील हैड्रोर्जन वाय  
द्वनसटून र्जाऊ शकत नाही. 
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आकृती २·७ : ख रे्ज राक्षसी तारे. द्वित्रातंील ताऱ्यािंी नावे 

 
१ ϵ सारथी मधील. 
२ β महाश्वामधील. 
३ ब्रम्हहृद्रय, α सारथीमधील. 
४ स्वातीं, α भतूपातील. 
५ γ हंसामधील. 
सूयम : पूणमद्ववराम द्विन्हायेवढा. 
 

काही रािसी आणि खूजे तारे 
हसाास : (सूसाश = १) 

तारा मोजलेला गणिताने काढलेला प्रकार 
ϵ सारथी मधील B २००० — 

} अद्वत राक्षस [यािा व्यास बदलत असतो.] α मृगातील (काक्षी) ३००–४०० ४०० 
α वृद्विकातंील (ज्येिा) ३०० ३२० 
β महाश्वातंील ११० १३० 

 
α वृषभातील (रोद्वहणी) ३६ ५७ 

} राक्षस α भतूपातील (स्वाती) २३ २६ 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय) — १६ 

 
α ल घ ल ब्धकातील A — १·७ 

} 
म ख्य 

प्रणालीतील 
ख र्जा 

α नरत रंगातील E — १·२ 
सूसाश १·० १·० 

ω सप्तषीमधील A ०·९ — 
70 भ रं्जगधारीमधील B — ०·७ 
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α बृहल्ल ब्धकातीस B — ०·०२ 

} श्वेत ख र्जा 40 यम नेतील B — ०·०२ 
फान मानेन 2 — ०·००६ 
वोल्फ 457 — ०·००३ 
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माचश 
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गवसा अथवा बलक्स 
 
सप्तषी, सारथी, ककम  आद्वण प नवमसू या नक्षत्राचं्या साद्वन्नध्यातंील काही अंध क ताऱ्याचं्या समूहाला 

द्वदलेले हे नाव आध द्वनक आहे. यामध्ये द्ववशषे ध्यानात ठेवण्यासारखा झकवा नर्जरेंत भरण्यासारखा असा एकही 
तारा नाही. 

 
ग्रीक प रणात ‘सेरेस’ नावाच्या देवतेिी एक कथा आहे. मन ष्ट्यप्राण्याला कृद्वषशास्त्रािी उत्तम प्रकारे 

माद्वहती व्हावी म्हणून या देवतेने एक द्वनष्ट्णात दूत पथृ्वीवर धाडला होता. परंत  एका रार्जाला ही घटना पसंत 
पडली नाही म्हणून त्याने कपटाने त्या देवदूतािा वध करण्यािा घाट घातला. देवाना रे्जव्हा ही गोि समर्जली 
तेव्हा त्यानी त्या द ि रार्जाला ‘झलक्त्स’ प्राण्यािे ुप द्वदले व त्यािी नक्षत्रमंडळात स्थापना केली. 

 

 
आकृद्वत ३·१ : गवय (Lynx) 

 
‘झलक्त्स’ प्राद्वण मारं्जराच्या वगातील असून कपटीपणाबद्दल प्रद्वसि आहे. अशा संदभात ‘झलक्त्स’ हे 

नक्षत्रनाम साथम वाटते. 
 

सरठ अथवा लासेटा 
 

 
आकृद्वत ३·२ : सरठ (Lacerta ) 
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उत्तर गोलाधोत देवयानी आद्वण हंस याचं्या मध्यंतरी हे नक्षत्र आहे. सरठ हे त्यािे नाव आध द्वनक असून 
त्यािा अथम पाल असा आहे. िौथ्या प्रतीहून र्जास्त ठळक असा एकही तारा त्यामध्ये आढळत नाही. परंत  
इ.स.१९३६ मध्ये रे्जव्हा या नक्षत्रातं एक नवतारा उद्भवला होता तेव्हा काही काळ त्यािी प्रत १·९ येवढी होती. 
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माचश : उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा). भगोलीय ध् ु वझबदूपासून तो आर्ज १° अंतरावर आहे, परंत  इ. स. 
२११५ साली तो सवांत र्जास्त र्जवळ आलेला असेल. 
α, β द्वमथ नातील (प नवमसू अथवा कॅस्टर, पोल क्त्स). 
β ययातीमधील (आल्गोल). 
α लघ ल ब्धकातील (प्रश्वा). 
α, β सप्तषीमधील (क्रत , प लह अथवा ड भे, द्वमराख). 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय). 
α झसहातील (मघा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 

 
दै्वती तारे : 

α ध् ु वमत्स्यातंील, सोबती द्वनळसर, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
α द्वमथ नातील. हा वस्त तिः षट क आहे. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. यातील २ म ख्य तारे २·० व २·८ प्रतीिे 
असून त्यािंा भ्रमणकाल ३८० वषांिा आहे. हे स्वतिः िैती असून त्याभंोवती द्वफरणारा ताराही िैती आहे. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी िैती. र्जोडीदारापैकी एक काळा व एक तेर्जस्वी. याद्वशवाय आणखी दोन 
सोबती आहेत. 
ϵ, η, ζ ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. त्यापैकी η ताऱ्यािे र्जोडीदार द्वपवळा व द्वनळा असे 
आहेत. 
α लघ ल ब्धकातंील, सोबती १० प्रतीनी कमी, श्वेतख र्जा. 
γ झसहातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. भ्रमणकाळ ६१९ वषे. 
η शर्ममिामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. भ्रमणकाल ५२६ वष.े 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि), २” द र्मबणीतून द्वदसतात. शरे्जारी अुंधती (आल्कोर) न सत्या डोळ्या 
द्वदसते. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ζ, η द्वमथ नातील, वृषपवा प्रकारिे, आवृद्वत्तकाल अन क्रमे १०·२ आद्वण २३१ द्वदवस. 
β ययातीमधील, द्वनयद्वमत, आवृद्वत्तकाल २ द्वद. २० ता. ४८·९ द्वम. 
ρ ययातीमधील, अद्वनयद्वमत, 
ϵ, ζ सारथीमधील, द्वपधानकारी रूपद्ववकारी. आवृद्वत्तकाल अन क्रमे ९८८३ व ९७२ द्वदवस. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 35 (NGC 2168) द्वमथ नातील μ आद्वण η याचं्या वरच्या अंगाला, न सत्या डोळ्यानी पाहता येतो. 
M 76 ययातीमध्ये ϕ ताऱ्याशरे्जारी, डंबेल आकृतीिा, आपल्या आकाशगंगेतील हा सदस्य आहे. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमधील, स ंदर द्वठपक्त्याप्रमाणे, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
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M 96 (NGC 3368) झसहातील α आद्वण β याचं्या मध्यंतरी. सर्मपलाकृद्वत. द्विनेत्रीमधून पाहता येतो. 
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अ ाुं धतीकेश अथवा कोमा िेंरेणनणसस 
 
उत्तर आकाशातंील अंध क ताऱ्यािें असे हे एक नक्षत्र कन्या आद्वण श्यामशबल याचं्या मध्यंतरी आहे. 

प्रािीन काळी हे नक्षत्र स्वतंत्र असे मानले र्जात नसे. त्यािा ‘झसह’ नावाच्या तारकासमूहातं समावशे केला र्जाई. 
परंत  नंतर द र्मबणींिा वापर होऊ लागला आद्वण आकाशाच्या या द्ववद्वशि भागामध्यें अनेक तारकाग च्छ व 
सर्मपलाकृद्वत दीर्मघका आढळून आल्या. या कारणाने येथे एक स्वतंत्र तारकासमूह (नक्षत्र) योद्वर्जला गेला व 
त्याला ‘कोमा बेरेद्वनद्वसस’ असे नाव देण्यातं आले. 

 

 
आकृद्वत ३·३ : असंधतीकेश (Coma Berenices) 

 
प्रािीन कल्पनेप्रमाणे झसहाच्या आकृतीत त्याच्या पचृ्छभागार्जवळ रे्ज तीन तारे आहेत त्यातंील ठळक 

तारा β याला डेनेिंोला म्हणतात. तेर्जस्वी तारा α झसहाच्या हृदयार्जवळ दाखद्ववला र्जातो व त्याला रेग्सुालस 
म्हणतात. भारतीय ज्योद्वतर्मवद त्याला मघा असे नाव देतात. β तारा आद्वण α तारा यािंी आपणापासूनिी अंतरे 
अन क्रमे २५ प्रकाशवष ेआद्वण ९९ प्रकाशवष ेअसल्यािे आढळून आले. तेव्हापासून त्या दोघानंा एकाि म्हणरे्ज 
‘झसह’ तारकासमूहािे सदस्य मानणे अप्रस्त त वाटू लागले. ‘झसह’ आद्वण ‘लघ झसह’ असे दोन स्वतंत्र 
तारकासमूह तयार करण्यातं आले. काल्पद्वनक आकृतीमध्ये झसहािी शपेटी उभारलेली दाखवीत असत त्यातही 
बदल करावा लागला. कारण शपेटीच्या गोंड्यामध्ये ‘कोमा बेरेद्वनद्वसस’ तारकासमूहातंील बह तेक तारे समाद्ववि 
केलेले असत. इ. स. १६०२ मध्ये ज्योद्वतर्मवद ‘टायको ब्राहे’ याने ‘कोमा बेरेद्वनद्वसस’ हे नक्षत्रनाम रूढ करण्यास 
स ुवात केल्यानंतर झसहािी शपेटी उभी काढणे अयोग्य िंाले. ही शपेटी वळवनू गोंड्यामध्ये β (डेनेबोला) 
तारा दाखद्ववतात. 

 
‘कोमा बेरेद्वनद्वसस’ यािा शब्दशिः अथम ‘बेरेद्वनस’ राणीिा केशसंभार असा आहे. द्विस्तपूवम द्वतसऱ्या 

शतकातं इद्वर्जप्त देशातील एका राणीच्या गौरवाथम हे नावं ‘टायको ब्राहे’ यानेि स िद्ववले असे सागंतात. 
 
या संबधंीिी कथा फार मरे्जदार आहे. रार्जा एका महत्त्वाच्या परंत  प्राणघातक कामद्वगरीवर गेला 

असताना ‘बेरेद्वनस’ राणीला काळर्जी वाटू लागली. ‘व्हीनस’च्या देवळात र्जाऊन द्वतने आपला शूर पद्वत स खरूप 
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परत यावा म्हणून प्राथमना स रू केली आद्वण तसे िंाल्यास आपला स ंदर केशभार देवीला अपमण करण्यािा द्वतने 
नवस केला. अखेरीस रार्जा यशस्वी होऊन परत आला तेव्हा राणीने खरोखरि स्वतिःिे केस कापून त्यािंी र्ज डी 
देवळात टागंून ठेद्ववली. त्यावळेी एक द्ववद्वित्र घटना घडली. रात्री ते केस तेथून िोरीला गेले आंद्वण राणीला 
साहद्वर्जकि अद्वतशय द िःख िंाले. द्वतिे सातं्वन करण्याच्या उदे्दशाने असे सागंण्यात आले की ते केस देवीनेि 
नेले असून त्यानंा नक्षत्ररूपातं आकाशामध्ये कायमिे स्थान देण्यात आले आहे. तेव्हापासून या नक्षत्राला ‘कोमा 
बेरेद्वनद्वसस’ हे नाव ुढ िंाले. 

 
आपल्याकडील ‘अुंधतीकेश’ हे नाव काय कारणाने पडले असाव े त्यािा नीटसा उल्लेख आढळत 

नाही. 
 
आकाशगंगेिा (आपल्या दीर्मघकेिा) द्वशरोझबदू (गागेंय ध् ु व) या अुंधतीकेश नक्षत्रात आहे. त्यािा 

होरा XII तास ४० द्वम. आद्वण उन्नताशं २८° उ. असे आहेत. 
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माचश : पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कन्येतील (द्वित्रा), आयद्वनक वृत्तावर आहे. 
α भतूपातील (स्वाती). 
α वास कीमधील (आल्फाडे). 
α, β सप्तषीमधील (क्रत  अथवा ड भे, प लह अथवा द्वमराख). 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि), शरे्जारी अुंधती (आल्कोर). 
α झसहातील (मघा), आयद्वनक वृत्तावर आहे. 
β झसहातील (डेनेबोला). 

 
दै्वती तारे : 

γ भतूपातील, २ तेर्जस्वी तारे, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α श्यामशबलातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ζ सप्तषीमधील, स्वतिःि िैती आहे. २” द र्मबणींतून द्वदसतात. शरे्जारी अुंधती, न सत्या डोळ्यानी 
द्वदसते. 
γ झसहातील २” द र्मबणीतून पाहता येतो. भ्रमणकाल ६१९ वष.े 

 
तेजोमेम आणि तारकागुच्छ : 

M 52 (NGC 5024) अुंधती केशातंील. गोलाकृद्वत, द्विनेत्रीतून पाहता येतो. 
M 100 (NGC 4321) अुंधतीकेशातील तारा क्रमाकं 11 च्या दद्वक्षणेस, द्विनेत्रीमधून पाहता येतो. 
M 3 (NGC 5272) श्यामाशबलातील तारा क्रमाकं 25 च्या खालच्या अंगाला, स ंदर तेर्जस्वी, न सत्या 
डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 96 (NGC 3368) झसहातील α आद्वण β याचं्या मध्यंतरी. सर्मपलाकृद्वत. द्विनेत्रीतून पाहता येतो. 
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नौका अथवा आगो नास्हहस 
दद्वक्षण गोलाधातील हे एक द्ववस्तीणम नक्षत्र असून त्यािे आता सोईखातर िार स्वतंत्र द्ववभाग मानण्यात 

येतात. नौकेिे िार स्वतंत्र द्ववभाग या दृिीने त्या नवीन द्ववभागािंी नावहेी साथम आहे. ती अशी : 
 
१) करीना = नौतल; २) व्हेला = नौशीषम, शीड; 
३) प प्पीस = अद्वरत्र; ४) द्वपख्क्त्सस = द्वदग्दशमक, होकायंत्र. 
 
मािम मद्वहन्यात रात्री ८ वार्जण्याच्या सम ारास ही नक्षते्र, दद्वक्षण द्वक्षद्वतर्जाच्या वर आलेली, 

आकाशगंगेच्या उर्जव्या अंगाला द्वदसतात. त्यातील ठळक तारा अगस् सा अथवा कॅनोपस हा सहर्ज ओळखता 
येण्यासारखा आहे. 

 

 
आकृद्वत ३·४ : नौका 

 
ग्रीक लोकाचं्या पौराद्वणक वाङ्मयात ‘सोनेरी लोकर’ द्वमळद्ववण्यासाठी र्जी मोहीम द्वनघाली होती ती या 

‘आगो’ नावाच्या र्जहार्जातूनि. या नौकेसंबधंी द्वभन्नद्वभन्न कथा प्रिद्वलत आहेत आद्वण त्याचं्यापैकी बह तेकािा 
संबधं प्रािीन काळात घडलेल्या र्जलप्रलयाशी र्जोडला र्जातो. 

 
भारतीय कथेन सार रार्जा मन , सवम कारभार म लाकडे सोपवनू, तपिया करण्यासाठी द्वनघून गेला. 

ब्रह्मदेवाने प्रसन्न होऊन मनूला काही दैवी शख्क्त्त्त बहाल केली. र्जर कधी काळी प्रलयासारखे संकट उदभवले 
तर र्जीवमात्रािे संरक्षण करण्यािी पात्रता या दैवी शक्त्त्तीन सार मनूला प्राप्त िंाली होती. प ढे एके द्वदवशी मनू 
पूवमर्जाना तपमण करीत असतानंा त्याच्या ओंर्जळीत एक ‘शफरी’ र्जातीिा मासा पडला. हा मासा हळूहळू वाढू 
लागला व अखेरीस तो इतका मोठा िंाला की द्ववहीरीत, तळ्यातं, नदीत अथवा कोणत्याही र्जलाशयात 
मावण्यासारखा राहीला नाही. मनूने त्याला सम द्रात सोडून द्वदले. कथेमध्ये असे सादं्वगतले आहे की साक्षात् 
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परमेश्वरि शफरीच्या रूपाने अवतरला होता. त्याने मनूला एक नौका द्वदली आद्वण र्जलप्रलयसमयी या नौकेिा 
उपयोग केला र्जावा असा आदेश द्वदला. स मारे आठवड्याभराति र्जलप्रलय उदभवला आद्वण मनूने सवम 
र्जीवमात्रानंा स रद्वक्षतपणें द्वकनाऱ्यावर आणून पोहोिद्ववले कथेंत आणखी असे सादं्वगतले आहे की याि स मारास 
एक प्रिडं सपम पाण्यातूंन वहात वहात त्या र्जागी आला. मनूनें त्या सपािा दोरखंडसारखा उपयोग करून ती 
नौका ‘शफरी’च्या झशगाला बाधूंन ठेद्ववला. हाि सपम सध्या ‘वास की’ (हैड्रा) म्हणून दद्वक्षण आकाशातं वावरत 
आहे असे मानतात. 

 
खाख्ल्डअन वाङ्मयातील कथा बरीि द्वभन्न आहे. ‘उबरट ट ’िा प त्र ‘टामािंी’ अद्वतशय सदवतमनी होता. 

मन ष्ट्यर्जातीिा रे्जव्हा नैद्वतक ऱ्हास होऊ लागला तेव्हा देवाने र्जलप्रलय घडवनू आद्वणला आद्वण फक्त्त ‘टामािंी’ 
व त्यािे क ट ंब एवढ्यािंेंि संरक्षण करण्यािे ठरवनू त्यानंा नौकेतून स रद्वक्षतपणे एका पवमताच्या पायथ्याशी 
नेऊन सोडले. त्यानंतर ‘टामािंी’नें यज्ञ केला व परमेश्वरािे आभार मानले. या त्याच्या सत्कृत्याबद्दलि देवानें 
त्याला आद्वण त्याच्या नौकेला नक्षत्ररूपाने आकाशातं स्थान देऊ केले. 

 
दहाव्या शतकातंील पर्मशअन ज्योद्वतिःशास्त्रज्ञ अलसुफी याने ‘नौके’बद्दल द्वनराळीि आख्याद्वयका 

सादं्वगतलेली आहे. त्याच्या कल्पनेन सार, प्रोणसओन (प्रश्वा = लहान क त्रा) व सीरीउस (व्याध = मोठा क त्रा) 
या दोघाना आणखी एक भाऊ असून त्यािे नावं कॅनोपस होते. कॅनोपसनें रे्जव्हा ‘द्वरगेल’ नावंाच्या रार्जक मारीशी 
लग्न केले आद्वण द्वतिा मागाहून कू्ररपणे वध केला, तेव्हा सीरीउसने कॅनोपसिा पाठलाग करून त्याला 
दद्वक्षणेकडे हद्दपार केले. अशा रीतीने कॅनोपस फक्त्त्त दद्वक्षण गोलाधाति द्वदसू लागला. आपल्याकडील नावंाने, 
कॅनोपस म्हणरे्ज अगस्त्य. 

 
कारीना अथवा नौतल 

 
नौका नावंाच्या दद्वक्षण गोलाधातौल द्ववस्तीणम नक्षत्रािी रे्जव्हा द्ववभागणी करण्यातं आली तेव्हा ंत्यातंील 

खालच्या भागाला कारीना अथात नौतल हे नावं देण्यातं आले. यातंील तेर्जस्वी तारा कॅनोपस असून 
भारतीयातं तो अगस् सा या नावंाने प्रद्वसि आहे. त्यािंी प्रत – ०·९ येवढी आहे. 

 
मािम मद्वहन्यातं रात्री ८ वार्जण्याच्या स मारास या नक्षत्रातंील तारे द्वक्षद्वतर्जावर आलेले द्वदसतात. यावळेी 

अगस् सा व्याधाच्या दद्वक्षणेकडे आढळतो. प्रश्वा आद्वण काद्वक्ष याचं्यापासून समान अंतरावर असल्याने अगस्त्य 
तारा ओळखून काढणें सहर्ज शक्त्य होते. 

 
‘व्हेला’ अथवा नौशीषातील δ आद्वण κ, आद्वण ‘काद्वरना’मधील अथवा नौतलातंील ε आद्वण ί हे तारे याि 

आकाशद्ववभागातं अगस्त्य ताऱ्याच्या आसपास आढळण्यासारखे आहेत. या िार ताऱ्यािंी एक फ लीसारखी 
आकृद्वत बनते व द्वतिे द्वत्रशकं  (क्र क्त्स) नक्षत्राशी साम्य असल्याकारणाने या तारकासमूहाला ‘फसवा क्र क्त्स’ असे 
नावं द्वदले र्जाते. वस्त तिः क्र क्त्स म्हणरे्ज दद्वक्षणेकडील क्रॉस (द्वत्रशकं ) हे अगदी स्वतंत्र नक्षत्र आहे. 
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नौतलातंील ί तारा ुपद्ववकारी असून त्याच्या प्रतीत ३·६ पासून ५ येवढा बदल स मारे ३५·५ द्वदवसातं 
घडून येतो. याच्या शरे्जारी र्जो R नावंािा तारा आहे त्याच्या ुपद्ववकारािा आवृद्वत्तकाल ३०९ द्वदवसािंा आहे. हा 
तारा १०·० प्रतीपास न वाढत वाढत ४·५ प्रतीवर येतो व तेव्हा तो न सत्या डोळ्यानी द्वदसू शकतो. 
 

नौतलातंील η तारा (होरा X तास ४३ द्वमद्वनटे, क्रादं्वत −५९°) द्ववशषे महत्वपूणम मानतात. हॅले नावंाच्या 
ज्योद्वतर्मवदाने रे्जव्हा तो इ.स. १६७७ मध्ये पाद्वहला तेव्हा त्यािी प्रत ४ होती. प ढे १८१४ मध्ये त्यािी प्रत २ िंाली 
आद्वण त्यानंतर १८२४ साली तर तो पद्वहल्या प्रतीिा तेर्जस्वी तारा म्हणून ओळखला गेला. स मारे आणखी पािं 
वषात ह्या ताऱ्यािी प्रत शून्य िंाली व अखेरीस १८३८ साली तर तो मृगातंील रार्जन्य ताऱ्याइतका तेर्जस्वी द्वदसू 
लागला. नंतर थोडा काल तो मंदावला परंत  प न्हा सरसावनू अगस्त्य ताऱ्यािी (प्रत −१·०) बरोबरी करू 
लागला. या नंतर मात्र त्याला र्जी उतरती कळा लागली ती स मारे १८६६ सालापयेन्त. या काळातं तो रे्जमतेम 
न सत्या डोळ्यानी द्वदसे आद्वण अद्याद्वप या पद्वरख्स्थतीत बदल िंालेला नाही. 

 
या η ताऱ्याच्या र्जवळपास एक तेर्जोमेघ (NGC 3372) असून त्यािे आपणापासूनिे अंतर स मारे २५०० 

प्रकाशवषाइतके आहे. यािी आकृद्वत द्वकल्लीच्या भोकासारखी आहे. होरा XI तास आद्वण क्रादं्वत −५८° या 
द्वठकाणी, छोया द र्मबणींतून द्वदसण्यासारखा, एक स ंदर तारकाग च्छ आहे. त्यािा क्रमाकं NGC 3532 आहे. 

 
अगस्त्य ताऱ्यासंबधंी द्वकतीतरी आख्याद्वयका प्रद्वसि आहेत. अगस्त्य हा एक महान ऋद्वष असून 

आयमसंस्कृतीिा प्रिार करण्यासाठी तो दद्वक्षणेंत स्थाद्वयक िंाला होता अशी एक कथा आहे. अगस्त्य ऋषींच्या 
मूती दद्वक्षण भारतात आद्वण सीलोन, र्जावा, स मात्रा इत्याद्वद परदेशातंद्वह आढळतात त्यािें मूळ या कथेंत सापंडू 
शकते. ‘त्याने सम द्रप्राशन केले’ या आख्याद्वयकेवरून अगस्त्य ऋद्वष हा पद्वहला र्जलपयमटक असावा असाही तकम  
काढता येतो. र्जलप्रलयाच्या भयंकर काळातं ‘अधा’ नावंाच्या होडींतून अगस्त्य ऋषीने सूयाला स रद्वक्षत स्थानी 
नेऊन पोहोिद्ववले असेद्वह वणमन एका कथेंत आढळते. 

 
पावसाळा संपत आला म्हणरे्ज अगस्त्य तारा सूयोदयापूवी उगवतो असा प्रािीन संस्कृत वाङ्मयातं 

काहंी द्वठकाणी उल्लेख करण्यातं आलेला आहे. 
 
उत्तरेकडे अक्षाशं ४०°उ. च्या पलीकडच्या पथृ्वीप्रदेशातूंन अगस्त्य द्वदसू शकत नाही. या कारणाने 

पाद्विमात्य वाङ्मयातं त्यासंबधंी द्ववशषे असे उल्लेख आढळत नाहीत. 
 
कँनोपस आपणापासून द्वनदान ३०० ते ४०० प्रकाशवषे अंतरावर असावा असा अंदार्ज आहे. पद्वहला 

अंदार्ज मान्य केला तर त्यािी दीख्प्त सूयापेक्षा १०,००० पट होते. द सरा अंदार्ज मान्य केला तर त्यािी दीख्प्त 
सूयाच्या ४०,००० पट होते. द्वकत्येक ज्योद्वतर्मवदानंी अगस्त्य द्वनदान ६५० प्रकाशवष ेअंतरावर असावा असाही 
एक अंदार्ज केलेला आहे. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

पुप्पीस अथवा अणरत्र (नौकेतील मागचा र्ाग) 
 
प्रािीन नौका नक्षत्रािा हा एक द्ववभाग आहे. या स्वतंत्र नक्षत्रािे आकाशातंील स्थान व्याध ताऱ्याच्या 

पूवेला आद्वण अगस्त्य ताऱ्याच्या उत्तरेला आहे. 
 
यातंील ζ तारा ठळक असून त्यािी प्रत २·३ आहे. ‘ब ल्फ रायेट प्रकारिा र्जो अद्वत प्रखर तपमान 

(३०००°सें.) असलेला तारकावगम आहे त्यातं या ताऱ्यािा समावशे होतो. या ताऱ्यातंील घटक-द्रव्य सवमस्वी 
वाय अवस्थेत असल्याने ते सतत प्रसरण पावत असते. वणालेखीय परीक्षणातं या ताऱ्याच्या अंतरंगातं म ख्यत्वे 
आयनीभतू हेद्वलअम वायिूा भरणा असावा असें आढळून आलेले आहे. या वगातील तारे दर सेकंदास स मारे 
३००० द्वकलोमीटर वगेाने मागमक्रमण करीत असावते असा अंदार्ज केला र्जातो. 

 
तारा क्रमाकं 5 िैती असून २” द र्मबणींतून द्वदसण्यासारखा आहे. 
 
या नक्षत्रातंील γ तारा िैती असून आल्गोल ताऱ्यासारखा ुपद्ववकारी आहे. त्यािा पयमयकाल फक्त्त्त 

१·५ द्वदवसािंा असून कधीकधी यातंील र्जोडीदार परस्पराना अगदी द्विकटल्याइतपत र्जवळ असल्यासारखे 
भासतात. 

 
णपस्क्सस अथवा होकासाांत्र (नौकेतील) 

 
पाद्विमात्य आद्वण भारतीय दोन्ही नाव ेआध द्वनक काळातली आद्वण ती नौकेच्या एका द्ववद्वशि द्ववभागाला 

अन सरून योर्जलेली आहेत. यातंील ९ ताऱ्यािंी एक िार बारंू्जिी आकृद्वत बनते. िौथ्या प्रतीहून र्जास्त ठळक 
तारा एकद्वह नाही. 
 

हहेला अथवा नौशीर्षश (शीड) 
 
ही नौकेिा आध द्वनक द्ववभाग आकाशगंगेत आहे. यामध्ये बरेि ठळक तारे आहेत. α ताऱ्याला 

‘म हाद्वलक’ (प्रत ३·१) असे नावं असून त्याला २ सोबती आहेत. यातंील एक व ल्फ रायेट प्रकारिा असून त्यािे 
तपमान अद्वत प्रखर आहे. 

 
δ आद्वण ƛ या ताऱ्यािंी प्रत २ आहे. तारा ० (ओद्वमक्रोन) हा δ ताऱ्याच्या उत्तरेला असून तेथेि एक 

तारकाग च्छ आढळतो. त्याद्वशवाय प्रत ३ असलेले आणखी ३ तारे आहेत. 
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माचश : दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α नौका–करीनामधील (अगस्त्य) 
α बृहल्ल ब्धकातंील (व्याध) 
α, β मृगातंील (काद्वक्ष, रार्जन्य) 
α लघ ल ब्धकातंील (प्रश्वा) 
α वास कीमधील (आल्फाडम) 

 
दै्वती तारे : 

α बृहल्ल ब्धकातंील, प्रिडं घनतेिा सोबती, श्वेतख र्जा. 
θ₁, θ₂, δ मृगातंील, द्विनेत्रीमधून पाहता येतात. 
β मृगातील, दोहोतील अंतर २०२”, २” द र्मबणीतून पाहता येतो. 
θ₁ मृगातील, ह्यामध्ये ४ तारे आहेत. त्यािंा द्ववषमभ र्जिौकोन २” द र्मबणीतून द्वदसतो. 
ί, ƛ, σ मृगातील, सवम िैती आहेत. 
α लघ ल ब्धकातील, सोबती १० प्रतीने कमी तेर्जस्वी, श्वेतख र्जा. 
θ वास कीमधील, ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α शशकातील, िागंल्या द र्मबणीतून द्वदसतात. 
 

रूपणवकारी तारे : 
α मृगातील, अद्वनयद्वमत. 
R शशकातील. याला ‘झहद’िा तारा असे म्हणतात. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 46 (NGC 2437) आद्वण NGC 2422 प प्पीस (नौका) मधील, साधारणपणे व्याधाच्या अक्षाशंावर 
द्विनेत्रीतून द्वदसणारे दोन स ंदर ग च्छ. 
M 41 (NGC 2287) बृहल्ल ब्धकात, व्याधाच्या खालच्या अंगाला ५° वर. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 42 (NGC 1976) मृगातील बाणाच्या खालच्या अंगाला, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. आकार = १०० 
प्रकाशवषें. 
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माचश : पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α, β, ο द्वतझमगलमधील (मेंका = मस्तक, द्वडफ डा = प च्छ, मीरा = द्वतझमगल) 
α, β मृगातील (काद्वक्ष, रार्जन्य) 
α मेषातील (हामाल, अद्वश्वनीपैकी एक) 
β ययातीमधील (आल्गोल) 
α वृषभातील (रोद्वहणी). 

 
दै्वती तारे : 

θ₂, δ मृगातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
θ₁ मृगातील, हे ित ष्ट्क आहे. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β मृगातील, अंतर २०२”, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ मेषातील, स ंदर िैती, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी; एक तेर्जस्वी आद्वण एक काळा. याद्वशवाय दोन सोबती. एकूण ित ष्ट्क. 
ϵ, ζ, η ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η वृषभातील कृद्वत्तकेत. तेर्जस्वी. 
θ वृषभातील रोद्वहणीसमूहात. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

β ययातीमधील. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. आवृद्वत्तकाल २ द्वदवस २० तास ४८·९ द्वमद्वनटे. 
ο द्वतझमगलमधील, प्रथम आढळलेला रूपद्ववकारी. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 33 (NGC 598) उत्तर द्वत्रकोणातंील α र्जवळ. आपल्याला र्जवळिी स्वतंत्र दीर्मघका. 
M 42 (NGC 1976) मृगातील बाणामधील α ताऱ्याच्या खालच्या अंगाला, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
गे्रट नेब्य ला. 
M 76 ययातीमधील ϕ ताऱ्यार्जवळ, डंबेल आकृतीिा. हा आपल्याि दीर्मघकेत आहे. 
NGC 1435 वृषभातील कृद्वत्तकेमध्ये,‘मेरोपे’ र्जवळ. द र्मबणीच्या के्षत्रशोधकातून द्वदसतो. 
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ककश  अथवा कॅन्सर 
 
ककम  हे उत्तर गोलाधातील साधारणपणे अंध क असे नक्षत्र आहे. मािम मद्वहन्यात रात्री ८ वार्जण्यािे 

स मारस उत्तरेकडच्या आकाशातं, प नवमस  (कॅस्टर आद्वण पोल क्त्स), लघ ल ब्धक आद्वण झसह याचं्या मध्यंतरी, 
ककातील काही अस्पि तारकािंा िं बका दृिीस पडतो. त्याला ककम  अथवा कॅन्सर असे नावं आहे. यातंील 
काही तारे पुष्ट्सा नक्षत्रातं समाद्ववि करण्यािी प्रथा आहे. 

 

 
आकृद्वत ३·५ : ककम  

 
या समूहातंील कोणताही तारा प्रत ४ हून र्जास्त ठळक नाही. δ तारा नेमका आयद्वनक वृत्तावर असून, 

त्या ताऱ्याकडून द्वभन्न द्वदशानंा रेषा काढल्या तर त्या, अन क्रमे, ककातील α, β, γ आद्वण ζ या ताऱ्याकंडे र्जाऊन 
द्वमळतात. यापैकी α, β हे दद्वक्षणागंाला, ζ पद्विमागंाला आद्वण γ उत्तरागंाला असे माडंले गेले आहेत. 

 
ककम  हा एक दाट तारकासमूह आहे. 
 
δ आद्वण γ यानंा साधंणाऱ्या रेषेवर, स मारे मध्याशी η ताऱ्यार्जवळ, एक प्रकाशािा द्वठपका आढळतो. हा 

एक प्रद्वसि तारकाग च्छ असून त्यािे नावं M 44 अथवा NGC 3632 असे आहे. यालाि सवमसाधारणपणे ‘मधािे 
पोळे’ (पे्रसेपे) असेद्वह नावं द्वदलेले आढळते. द र्मबणींतून पाद्वहल्यास η तारा तै्रती असल्यािे द्वदसून येते. 

 
α ताऱ्यार्जवळ आणखी एक तारकाग च्छ असून त्यािे नावं M 67 (NGC 2682) आहे. छोया 

द र्मबणींतून हा पाहता येतो. 
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यासंबधंीिी ग्रीक प राणातील कथा मरे्जदार आहे. या कथेमध्ये ‘हरक्त्य द्वलस’ नावािा एक योिा एकदा 
एका प्रिडं भ रं्जगाशी लढत होता असें सागंतात. त्यावळेी त्याला एक खेकडा डसला. तेव्हा हरक्त्य द्वलसने 
वासुकी नावाच्या त्या भ रं्जगाला तर ठार मारलेि, पण द्वशवाय खेकड्यालाही त्याच्या बरोबर यमसदनाला 
पाठद्ववले. नंतर देवािंा रार्जा र्जो ‘ज्य द्वपटर’ त्याने त्या खेकड्याला नक्षत्रामध्ये स्थान द्वदले. 
 

इद्वर्जख्प्शअन लोकानंी ककाएवर्जी (खेकड्याऐवर्जी) त्या द्वठकाणी एक भृगं आहे, अशीही कल्पना केली 
होती. प ष्ट्य नक्षत्रातील तारकाप रं्ज म्हणरे्ज एक मधािे पोळे आहे, अशी पािात्य ज्योद्वतषािंी कल्पना असे. 
य रोपखंडातील द्वकत्येक देशातूंन पोळ्याऐवर्जी ग राचं्या गव्हाणीिी कल्पना केलेली आहे. ककम राशीतील 
खेकड्याच्या आकड्यामधील प्रत ४ िे दोन तारे हे र्जणू काय दोन गदमभ असून ते या गव्हाणीत रातं्रद्वदवस िरत 
असतात असेही मानले र्जाई. 

 
खाख्ल्डअन व ग्रीक लोकामंध्ये अशी समर्जूत प्रिद्वलत होती की, मानवी शरीरात प्रवशे करणारे आत्मे, 

स्वगातून पथृ्वीवर उतरताना, या िारातून उतरतात. ‘ग रू’िा र्जन्म प ष्ट्य नक्षत्रातं िंाला अशी आपल्याकडे कथा 
आहे. त्या कारणाने ग ुप ष्ट्य योग श भ मानतात. 

 
गदॅ्वलद्वलओनें, नव्याने केलेल्या आपल्या छोटेखानी द र्मबणीतून, प्रथमतिः ककातील तारकाग च्छाकडे 

पाद्वहले तेव्हा त्याला ४० स टे तारे मोर्जता आले व त्याला फार आनंद िंाला. प्रभावी द र्मबणीच्या साहाय्यानें सध्या 
या द्वठकाणी द्वनदान ३६३ तारे असल्यािे माहीत िंाले आहे. 
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लघुलुब्धक अथवा कॅणनस मासानर 
 
हे नक्षत्र मृगाच्या पूवेस आद्वण प नवमसंूतील ठळक ताऱ्याचं्या दद्वक्षणेला आहे. 
 
‘कॅद्वनस मायनर’ या पािात्य नावंािा अथम ‘लहान क त्रा’ असा आहे. ल घ ल ब्धक हे आपल्याकडील 

त्याि अथी आध द्वनक नावं आहे. 
 

 
आकृद्वत ३·६ : लघ ल ब्धक 

 
ग्रीक प राणातं ‘कॅद्वनस मायनर’ आद्वण ‘कॅद्वनस मेर्जर’ [पाहा बृहल्ल ब्धक अथवा कॅद्वनस मेर्जर] हे, त्या काळातंील 

कल्पनेप्रमाणें, ‘ओरायन’ नावाच्या द्वशकाऱ्यािे साथी (द्वशकारी क ते्र) समर्जले र्जातात. आपल्याकडील 
कल्पनेन सार लघ ल ब्धकातंील ठळक तारा प्रश्वा आद्वण बृहल्ल ब्धकातंील ठळक तारा हसााध हे दोन्ही द्वशकारी 
क ते्रि मानलेले असून ते मृगावर, म्हणरे्जि ‘ओरायन’वर, िंडप घालण्यास टपून बसलेले द्वदसतात. 

 
काही पौराद्वणक कथामंध्ये ‘डायाना’ नावंाच्या देवतेिा ‘कॅद्वनस मायनर’ हा ‘लहान क त्रा’ असल्यािा 

उल्लेख आढळतो. 
 
इद्वर्जख्प्शअन लोकातंील कल्पनेप्रमाणे हा क त्रा नसून गाय होती. 
 
ज्या काळामध्ये ‘कॅद्वनस मायनर’ मधील ताऱ्याला ‘प्रोद्वसओन’ अथवा ‘प्रश्वा’ असे नावं पडले तो काळ 

द्विस्तपूवम स मारे ३००० वषांपूवीिा असावा असा अंदार्ज आहे. पूवेकडील आकाशातं सूयोदयापूवी द्वनदान अधा 
तास अगोदर ‘प्रोद्वसओन’ द्वक्षद्वतर्जावर येई, अथात तेवढ्यावरून (प्रथम दृिीस पडणारा) ‘पद्वहला क त्रा’ असे 
त्याला नाव देण्यात आले. 

 
आकाशातं हे नक्षत्र ओळखणें सोपे आहे. कारण प्रश्वा, मृगातंील काणि आद्वण हसााध या तीन ताऱ्यानंा 

र्जोडणाऱ्या रेषा काढल्या तर एक समभ र्जद्वत्रकोण तयार होतो. प्रश्वा ताऱ्यािी प्रत ०·४८ असल्याने तो तेर्जस्वी 
द्वदसतो. याद्वशवाय γ नावंािा एक तारा असून त्यािी प्रत३·९ आहे. याला ‘गोमेइंिंा’ असेद्वह एक नावं आहे. प्रश्वा 
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िैती असून त्यािा वणम द्वपवळसर असतो. त्यािे आपणापासूनिे अंतर ११ प्रकाशवष े आहे. ‘प्रश्वा’ला एक 
र्जोडीदार आहे परंत  त्यािी प्रत १३ असल्याने फक्त्त्त प्रभावी द र्मबणींतूनि तो पाहता येतो. या र्जोडीिा 
परस्पराभोवती द्वफरण्यािा पयमय–काल स मारे ४० वषािा आहे. प्रश्वािी दीख्प्त सूयाच्या ७ पट आद्वण त्याच्या 
र्जोडीदाराच्या १००,००० पट आहे. 
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एणप्रल 
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सप्तर्षी 
 
बह तेक सवम देशातं प्रद्वसि असा हा तारकासमूह आहे. देशपरत्वे आद्वण ुद्विपरत्वे त्याच्या द्वनरद्वनराळ्या 

आकृती मानल्या र्जातात. कोणी त्याला मोठा अस्वल अथवा ‘गे्रट बेअर’ म्हणतात; तर कोणी द्वहपोपोयामस, 
नागंर, दाडं्यािी पातेली, िालमसिा गाडा, खाद्वटकािी स री अशा द्ववलक्षण आकृती देतात. पािात्यातं प्रािीन 
काळापासून ऊसा मेजर अथात मोठा अस्वल हेि नाव रूढ आहे. 

 
भारतीय कल्पनेप्रमाणें (α) क्रतू, (β) पुलह, (γ) पुलस् सा, (δ) अणत्र, (ϵ) अांणगरा, (ζ) वणसष्ठ आद्वण 

(η) मरीची असे हे सप्तषीमधील सात ऋषी आहेत. सवाना द्वमळून साहद्वर्जकि सप्तषी नक्षत्र म्हटले र्जाते. 
उपद्वनषद काळापासून हीि नावे सादं्वगतली असून कल्पना अशी आहे की प्रत्येक य गािे सप्तषी द्वनरद्वनराळे 
असतात. वर द्वदलेले ऋर्षी िालू य गािे आहेत असे मानतात. 

 
वणसष्ठ (ζ) ताऱ्यार्जवळ एक बारीक तारा आहे, त्यािे नाव अांुधती (क्रमाकं 80). झहदू पितीच्या 

द्वववाहसमयी वराने वधूला हा तारा दाखवावयािा असतो. त्या प्रयोगात खरोखर दृिीिी परीक्षा घेतली र्जात 
असावी. कारण वद्वसिासह अुंधती ज्याला द्वदसत नाहीत त्यािे आय ष्ट्य संपत आले असा प रातन काळापासून 
समर्ज आहे. 

 
सप्तषीमधले β (प लह) आद्वण α (क्रतू) हे दोन तारे एका रेषेने र्जोडून ती रेषा उत्तर द्वक्षद्वतर्जाकडे स मारे 

५½ पट वाढद्ववली तर त्या द्वठकाणी एक साधारण ठळक तारा आढळतो. त्यािे नाव ध् ु वतारा अथवा पोलाणरस. 
सप्तषीप्रमाणेि आकृती असलेल्या ‘ऊसा भायनर’ (लहान अस्वल) या समूहातील तो म ख्य तारा. भगोलीय 
उत्तरध् ु व ओळखण्यािी ही प्रम ख खूण आहे. या कारणाने सप्तषीमधील α आद्वण β या ताऱ्यानंा णदग्दशशक तारे 
असे नाव पडले आहे. 

 
ζ अथवा वद्वसि हे एक आकषमक दृश्य आहे. त्याच्या शरे्जारिी अुंधती (क्र. 80) न सत्या डोळ्यानी 

द्वदसू शकते. स्वतिः वद्वसि हा द्वित्त तारा असून स मारे २” द र्मबणीतून. त्यातील सहिर स टे द्वदसू शकतात. 
 
सप्तषीना बृहदृक्ष (बृहत् + ऋक्ष) असे एक नाव आहे. ऋक्ष या शब्दािे दोन अथम आहेत. ऋद्वष आद्वण 

अस्वल. या दृिीने आपले ‘सप्तषी’ हे नाव व पािात्यािें ‘मोठा अस्वल’ हे नाव दोन्ही साथमि होतात. 
 
‘अस्वल’ या अथाने ग्रीक वाङ्मयात एक कथा प्रद्वसि आहे. असे सागंतात की ग्रीक देव ‘ज्य द्वपटर’ हा 

‘कॅद्वलस्टो’ नावाच्या स ंदरीवर द्वफदा िंालेला पाहून त्यािी पत्नी ‘ज्यनूो’ द्वहने मत्सराम ळे ‘कॅद्वलस्टो’िे 
अस्वलात रूपातंर केले. या रूपामध्ये ती भटकत असताना द्वतिा म लगा ‘अकास’ द्वतला भेटला. तो द्वशकारीला 
द्वनघालेला होता. प त्रपे्रमाने त्याला कवटाळण्यासाठी ‘कॅद्वलस्टो’ ‘अकास’र्जवळ गेली तेव्हा ंम लाने अथाति या 
नव्या वषेात द्वतला ओळखले नाही. तो द्वतला ठार मारण्यास र्जाणार हे भावी संकट ओळखून ‘ज्य द्वपटर’ने 
दोघानंाही पकडून आकाशातं द्वभरकाऊन द्वदले. खेिल्याम ळे अस्वलाचं्या शपेया लाबं िंाल्या. तेि हे 
आकाशातील िृंहत-ऋि आद्वण लघुऋि झकवा आपले सप्तर्षी आद्वण ध् ु वमत्स्सा. ज्य द्वपटरिी पत्नी ‘ज्यनूो’ 
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द्वहला ते आवडले नाही. सम द्रदेवताकंडून द्वतने एक वर द्वमळद्ववला. तेव्हापासून िृंहदृि आद्वण लघुऋि कधी 
अस्ताला जात नाहीत, णन साोणदत असतात. उत्तर गोलाधातोल स मारे ५०° उ. अक्षाशंापलीकडच्या प्रदेशात 
सप्तषी केव्हाही द्वक्षद्वतर्जाखाली र्जात नाहीत हे खरे आहे. 

 

 
आकृद्वत ४·१ सपतषी 

 
‘मोठा अस्वल’ हे नाव अरबी भाषेमध्येही आढळते. अरबानंी ठेवलेली नाव े बायबलच्या ‘र्ज न्या 

करारा’शी र्ज ळतात. 
 
α = ड भे = अस्वल; β = मेराक = द्वनतंब; γ = फेक्त्डी = माडंी; 
δ = मेगे्रिं = शपेटीिे उगमस्थान; ε = आझलओथ = शपूेट; 
ζ = द्वमिंार = कंबर; क्रमाकं 80 = अल्कोर = उपेद्वक्षत. 
 
सप्तषीच्या िौकटीत एके द्वठकाणी, स मारे ०·७ अंश व्यासाच्या के्षत्रातं, अंदारे्ज ३०० अद्वभ्रका आहेत. 

सप्तषीिे आपण सात तारे मानतो, परंत  ते सवम एकाि संघािे सभासद नाहीत. यािा पद्वरणाम असा होतो की 
दीघमकालापूवी सप्तषीना सध्यािी आकृती नव्हती आद्वण दीघमकालानंतर ती तशी रहाणारही नाही [पाहा: ताऱ्यािंी 

गती. आकृद्वत ९·९ प.ृ १९३.] क्रत  (α) आद्वण मरीिी (η) हे वगळून बाकीिे सवम सघंरूपाने वावरतात. व्याध (कॅद्वनस 
मेर्जरमधील α) सारथी (ऑद्वरगा)ंमधील β हे स िा या तारकासंघािेि सभासद आहेत. असे एकंदर ४० हून 
अद्वधक तारे असून ते सवम एकाि पातळीत आहेत. आद्वण ती पातळी आपल्या दीर्मघकेच्या अक्षाशी काटकोनात 
आहे. एका टोकापासून द सऱ्या टोकापयमन्त र्जाण्याला स मारे १३० प्रकाशवष ेलागतील एवढ्या द्ववस्तृत के्षत्रात 
या सप्तषी-संघातंले तारे पसरलेले आले. 

 
सप्तषीिे आपणापासूनिे अंतर स मारे ७०–८० प्रकाशवषे आहे. सप्तषीमध्ये M 81 (NGC 3031) आद्वण 

M 82 (NGC 3034) असे दोन तेर्जोमेघ आहेत, परंत  ते न सत्या डोळ्यानंी पाहता येण्यासारखे नाहीत. 
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रूपद्ववकारी ताऱ्यािंा एक वगम असून त्यातील ताऱ्यानंा द्वपधानकारी य ग्मे म्हणतात. यातंील दोन्ही 
सहिर काहीसे लंबगोलाकृती, र्जवळ र्जवळ एकमेकानंा द्विकटल्यासारखे, असतात. एक द सऱ्यापाठीमागे 
िंाकला गेल्याकारणाने रूपद्ववकार घडून येतो. सप्तषीमधील ω तारा अशा प्रकारिा आहे. 
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एणप्रल : उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α भतूपातंील (स्वाती) 
α, β द्वमथ नातंील (प नवमस  अथवा कॅस्टर, पोल क्त्स), 
β ययातीमधील (आल्गोल) 
α, β सप्तषीमधील (क्रत  अथवा ड भे, प लह अथवा द्वमराख) 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि), शरे्जारी अुंधती. 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय.) 
α झसहामधील (मघा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
β झसहामधील (डेनेबोला). 
 

दै्वती तारे : 
ί ककातील, द्विनेत्रींतून द्वदसतात. 
δ, π भतूपातंील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
α द्वमथ नातंील, हे षटक आहे. 
δ द्वमथ नातंील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी, प्रत्येक तारा िैती म्हणून ित िक. 
ζ सप्तषीमधील, र्जोडतारा. द्वशवाय शरे्जारी अुंधती. 
अुंधती न सत्या डोळ्यानी व ζ िैती २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
γ झसहातील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. भ्रमणकाल ६१९ वषे. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ζ, η द्वमथ नातंील, आवृद्वत्तकाल अन क्रमे १०·२ द्वद., २३१ द्वद. 
β ययातीमधील, द्वनयद्वमत ुपद्ववकारी. 
आवृद्वत्तकाल: २ द्वद.२० ता. ४९·९ द्वम. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 44 (NGC 2632) अथवा ‘पे्रसेपे’ . ककांतील, δ ताऱ्यार्जवळ. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 67 (NGC 2682) ककांतील α ताऱ्यार्जवळ. ख ला ग च्छ. द्विनेत्रीमधून द्वदसतो. 
M 35 (NGC 2168) द्वमथ नातंील μ व η ताऱ्याचं्या वरच्या अंगाला. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. यामध्ये 
१२० तारे द्वदसतात. 
M 76 ययातीमधील ϕ ताऱ्यार्जवळ. डंबेल आकृतीिा. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातमधील. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
M 96 (NGC 3368) झसहातील α व β याचं्या मध्यंतरी.सर्मपलाकृद्वत, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
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कोरोना िंोणरआणलस अथवा उत्तर मुकुट 
 
उत्तर गोलाधातील या लहानशा तारकासमूहािे स्थान शौरी आद्वण भतूप याचं्या मध्यंतरी आहे. 

पाद्विमात्यानंी त्याला कोरोना िंोणरआणलस हे नाव द्वदले असून उत्तर मुकुट हे भारतीय नाव आध द्वनक 
काळातील आहे. यामध्ये स्पि द्वदसणारे एकंदर ७ तारे अधमवत मळाकृद्वत माडंणींत आढळतात. त्यातील सवात 
ठळक तारा α मध्याशी आहे. 

 
या नक्षत्रासंबंधी प्रािीन काळापासून द्वनरद्वनराळ्या कथा प्रिद्वलत आहेत. फ टकी अधी ताटली हातातं 

घेऊन एक द्वभकारी दानािी यािना करीत आहे अशी कोणी कल्पना करतात. अधमवत मळाकृद्वत मेर्जाभोवती 
ज्याप्रमाणे एखादे य ि-सल्लागारमंडळ ििा करण्यासाठी एकत्र याव ेत्याप्रमाणे येथे सेनाद्वधकारी शकेोटीभोवती 
र्जमलेले द्वदसतात अशी कोणी कल्पना करतात. आस्रेद्वलया देशातील लोकानंी तर या तारकासमूहाला 
त्याचं्यातंील ‘िुंमराांग’ हत्यारािेि नाव देऊन टाकले. (‘ब मरागं’ ही एक प्रकारिी वाकडी काठी फेकली 
असताना दूर र्जाऊन परत आपल्यापाशी येऊन पडते.) 

 

 
आकृद्वत ४·२ : उत्तरम क ट 

 
प्रािीन ग्रीक वाङ्मयातील कथेन सार हे नक्षत्र एका राणीिा रत्नखद्वित म क ट मानतात. अथेन्सिा 

रार्जा ‘थीसीउस’ आद्वण त्यािी पत्नी राणी ‘अद्वरआड्ने’ हे दोघे ‘द्वमनोटाऊर’नावाच्या कू्रर दैत्यािे पाद्वरपत्य 
करून परत येत होते. त्यावळेी ‘द्वमनेव्हा’ देवतेने राणीला बरोबर घेऊन र्जाऊ नये अशी रार्जा ‘द्वथसीउस’ला 
सूिना द्वमळाली. आियम असे की रार्जाने ही सूिना मान्य करून खरोखरि राणीला एक द्वनर्जमन बेटावर सोडून 
द्वदले व आपण एकटाि रार्जधानीत परतला. काही काळाने रार्जाला या अघोर कृत्यािा पिात्ताप िंाला व त्याने 
सम द्रात उडी टाकून र्जीव द्वदला. राणीला ज्या द्वनर्जमन बेटावर सोडून द्वदले होते त्या द्वठकाणी ती ‘िंाकुस’ 
देवाच्या नर्जरेस पडली. ‘िंाकुस’ हा द्राके्ष, मद्य इत्याद्वदकािंा अद्वधपद्वत मानतात. राणी ‘आद्वरआड्ने’च्या रूपावर 
तो भाळला आद्वण त्याने द्वतच्याशी द्वववाह केला. मृत्यनंूतर राणीला देवाद्वदकातं स्थान द्वमळवनू देण्यािे ‘िंाकुस’ने 
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आश्वासन द्वदले होते. सध्या आकाशात राणीिा रत्नखद्वित म क ट तेवढा द्वदसू शकतो. अशी ही िमत्काद्वरक 
आख्याद्वयका आहे. 

 
उत्तर मुकुट नक्षत्राच्या उत्तरेला एक १० व्या प्रतीिा तारा आहे.इ. स. १८६६ साली यात स्फोट होऊन 

त्यािा अद्वत तेर्जस्वी तारा बनला.तेव्हा त्यािी प्रत २ होती. काही आठवड्यातं हा तारा प्रथम ४ आद्वण नंतर ९ 
प्रतीपयंत मंदावला. नंतर तारीख ८ फेब्र वारी १९४६ रोर्जी हा तारा प न्हा ३ प्रतीिा तेर्जस्वी िंाला. त्यानंतर हा 
तारा र्जो मंदावला तो अद्याद्वप तसाि आहे. 

 
उत्तरम क टातील ठळक तारा α (रे्जम्मा) व त्यािा शरे्जारी β (न साकेन) हे द्वनरद्वनराळ्या द्वदशनेे र्जात 

असल्यािे उघडकीस आले आहे. त्याकारणाने काही कालानंतर हा रत्नखद्वित म क ट द्ववस्कळीत होईल अशी 
भीद्वत द्वनमाण िंाली आहे. [पाहा : ताऱ्यािंी गद्वत.] 

 
तारा α ‘रे्जम्मा’ या नावाने ओळखला र्जातो. त्या शब्दािा अथम रत्न असा असून हा तारा २” द र्मबणीतून 

बघता येण्यासारखा िैती आहे. 
 
β तारा िैती असून ह्या र्जोडीिा परस्पराभोवतीिा भ्रमणकाल स मारे ११ वषांिा आहे 
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 अनुक्रमणिका 

एणप्रल : पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कन्येतील (द्वित्रा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर 
α भतूपातंील (स्वाती). 
α श्यामशबलातंील (कोर कारोली) 
α झसहातील (मघा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
β झसहातील (डेनेबोला). 

 
दै्वती तारे : 

γ कन्येतील, दोघािंी समान तेर्जख्स्वता. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ, η भतूपातंील. यातंील र्जोडतारे म ख्य ताऱ्यापेंक्षा २ आद्वण ४ प्रतीनी कमी तेर्जस्वी आहेत. द्विनेत्रीतून 
द्वदसतात. 
α श्यामशबलातंील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
γ झसहातील, भ्रमणकाल ६१९ वष.े २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 100 (NGC 4321) अुंधती केशामधील, तारा क्रमाकं 11 च्या दद्वक्षणेस, द्विनेत्रीमधून द्वदसतो. 
M 53 (NGC 5024) अुंधती केशामधील, तारा क्रमाकं 42 च्या वरच्या अंगाला, गोलाकृती, 
द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 3 (NGC 5272) श्यामशबलातंील, तारा क्रमाकं 25 च्या खालच्या अंगाला. ख ला तेर्जस्वी ग च्छ. 
न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 96 (NGC 3368) झसहातील α आद्वण β याचं्या मध्यंतरी, द्विनेत्रीमधून पाहता येतो. 
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कोहहुशस अथवा हस्त 
 

 
आकृद्वत ४·३ : हस्त 

 
आपण ज्या तारकासमूहाला हस्त म्हणतो त्यािे पािात्य नाव कोहहुशस अथवा कावळा असे आहे. उत्तर 

आकाशातील हे नक्षत्र कन्सेाच्या खालच्या अंगाला आद्वण णचत्रा व के्रटर (िषक) याचं्या मध्यतंरी आहे. यािा 
द्ववस्तार अगदीि लहान असून त्यात फक्त्त्त ५ झकवा ६ ठळक तारे आहेत. 

 
प्रािीन पािात्य वाङ्मयात कावळा (कोव्ह मस), चर्षक (के्रटर) आद्वण वासुकी (हैड्रा) याचं्यासंबधंी एक 

आख्याद्वपका प्रद्वसि आहे [पाहा : वास की, पाहा : िषक] आपण ज्याला सध्या कावळा म्हणनू ओळखतो तो प्रथमतिः 
पाढंऱ्या श भ्र वणािा असून सूयमदेव ‘अपोलो’ यािा तो फार लाडका होता. परंत  एक द्वदवस त्याने केलेली 
गैरवतमणूक देवाना पसंत पडली नाही आद्वण त्या कारणाने त्यानी इतर पक्षाचं्या बरोबर द्ववहार करण्यािी त्याला 
बदंी केली. ‘ज्य द्वपटर’ला अपमण करण्यासाठी पाणी आणण्यािी या पक्षाला आज्ञा केली असताना त्याने 
ि कारपणा केला. त्याने पाणी न आणता परं्जामध्ये एक साप धरून आणला आद्वण द्वकत्येक खोया गोिी सागंून 
पाणी न द्वमळाल्यािी बतावणी केली होती. देवानी त्यािे पाद्वरपत्य करण्याचं्या उदे्दशाने त्याला, िषकाला आद्वण 
सपाला आकाशातं ख्स्थर करून टाकले. िषकातले पाणी कावळ्याला द्वपता येऊ नये म्हणून सपाला दक्षता 
बाळगण्यािी आज्ञा द्वदली गेली. 

 
र्जलप्रलयानंतर ‘नोहा’ने आपल्या नौकेमध्ये आणलेला कावळा तोि हा ‘कोव्ह मस’ असावा असेही एका 

कथेत सादं्वगतले आहे प्रािीन बाद्वबलोद्वनअन वाङ्मयातील सपमराज्ञी ‘द्वटआम ट’ द्वहने ज्या कावळ्यािे पालन-
पोषण केले होते तोि हा कावळा असावा असे ते लोक मानतात. 

 
भारतीय प राणात आकाशाच्या या द्ववभागातंील अनेक तारकासमूह द्वमळून प्रर्जापतीिी आकृती 

दाखद्ववली र्जाते. त्या प्रर्जापतीच्या उर्जव्या हातािा पंर्जा (हस्त) या ‘कोव्ह मस’ नक्षत्राच्या र्जागी येतो. या 
कल्पनेन सार ‘कोव्ह मस’मधील काही ताऱ्यािंी नावंे अशी आहेत. 

 
β = अंग ि, γ = मध्यमा. 
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मुस्का अथवा मणिका 
 

दद्वक्षण गोलाधातील हे एक छोटेसे नक्षत्र द्वत्रशकूंच्या दद्वक्षणागंाला आढळते. त्यात ३ प्रत असलेले 
फक्त्त्त २ तारे आहेत. 

 
आकृती ४·४:मद्वक्षका 
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एणप्रल : दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कारीना–नौका मधील (अगस्त्य) 
α द्वत्रशकूंमधील 
α लघ ल ब्धकातंील (प्रश्वा) 
α वास कीमधील (आल्फाडम) 
α झसहातंील (मघा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर 
β झसहातील (डेनेबोला). 
 

दै्वती तारे : 
ί ककातील, द्विनेत्रीमधून पाहता येतो. 
α द्वत्रशकूंमधील द्वत्रतय. १” द र्मबणीतून द्वदसतो. 
μ नौका–व्हेला मधील, दोन्ही ताऱ्याचं्या रंगात फार फरक. 
α लघ ल ब्धकातंील. र्जोडीदार प्रिडं घनतेिा श्वेत ख र्जा. 
θ वास कीमधील, ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ झसहातील, भ्रमणकाल ६१९ वष.े २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 44 (NGC 2632) अथवा ‘पे्रसेपे’ , ककातील. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 67 (NGC 2682) ककातील α ताऱ्यार्जवळ, ख ला ग च्छ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
NGC 4755 द्वत्रशकूंमधील, ĸ ताऱ्याभोवती. तारा ĸ हा β ताऱ्यार्जवळ असून रक्त्त्तवणी आहे. ग च्छात 
स मारे १०० रंगीबेरंगी तारे आहेत व तो एखाद्या रत्नखद्वित दाद्वगन्याप्रमाणे द्वदसतो. 
M 46 (NGC 2437) आद्वण NGC 2422 प प्पीस–नौकामधील. साधारणपणे व्याधाच्या अक्षाशंावर. 
द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
M 96 (NGC 3368) झसहातील α आद्वण β याचं्या मध्यंतरी. द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 

  



 अनुक्रमणिका 

तारकाांच्साा वगशवारीसांिंांधी रेर्षाणचत्र 
 

 
आकृती ४ ५ ताऱ्यािें प्रकार 

 
सामान्यपणे सवम ताऱ्यातंील रासायद्वनक घटकातं समानता आढळते. तारे द्वनरद्वनराळ्या रंगािे 

द्वदसतात, त्यािे कारण त्याचं्या पिृभागाशी द्वभन्न तपमाने. रंगान सार म्हणरे्जि पिृ–तपमानान सार काही गट 
पाडण्यातं आले आहेत आद्वण गटद्विन्हे सोबतच्या रेषाद्वित्रातं आडव्या सहद्वनदेशकावंर दाखद्ववली आहेत. 
ताऱ्याच्या पिृभागाशी द्वकती प्रखर तपमान आहे, त्यातूंन एकूण द्वकती त्वरेने प्रकाश बाहेर पडतो आद्वण तारा 
आपणापासून द्वकती दूर अंतरावर आहे या सवम घटनावंर त्यािी द्वनरपेक्ष दृश्य प्रत ठरद्ववण्यात येते. ही प्रत उभ्या 
सहद्वनर्देशकावर द्वदली आहे. 

 
म ख्य प्रणालीतील तारे मध्यंतरी द्वतरप्या रेषेच्या आसपास सापडतात. वरच्या टोकाशी द्वनळे आद्वण 

खालच्या टोकाशी लाल तारे असतात. अद्वतराक्षस वगातील तारे आकाराने द्ववशाल असले तरी पिृाशी त्यािें 
तपमान कमी असते. त्या उलट, श भ्र ख रे्ज तारे आकाराने लहान परंत  प्रखर तपमानािे असतात. 

 
हे रेषाद्वित्र ज्योद्वतर्मवद हेर्टछशश्पु्रांग आद्वण रसेल याचं्या नावाने ओळखले र्जाते. 

  



 अनुक्रमणिका 
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िृंहल्लुब्धक अथवा कॅणनस मेजर 
 
एद्वप्रल मद्वहन्यातं पद्विमेकडे तोंड करून रात्रीच्या आकाशाकडे, स मारे ८ वार्जता, पाद्वहले तर 

आकाशगंगेिा पट्टा पसरलेला द्वदसतो. पट्ट्याच्या वरच्या बारू्जला द्वदसणाऱ्या ठळक ताऱ्यािे नावं प्रश्वा असे 
आहे. आकाशगंगेच्या खालच्या बारू्जिा तेर्जस्वी तारा हसााध या नावंाने प्रद्वसि आहे. 

 
हे तारे ज्या नक्षत्रातं आहेत त्यािंी नावं े अन क्रमें लघुलुब्धक आद्वण िृंहल्लुब्धक अशी आहेत. ग्रीक 

प राणान सार ‘कॅद्वनस मायनर’ आद्वण ‘कॅद्वनस मेर्जर’ ही ‘ओरायन’ [पाहा मगृ] नावाच्या पारध्यािी दोन द्वशकारी 
क त्री मानली र्जातात. ‘लहान क त्रा’ व ‘मोठा क त्रा’ अशा अथािी त्या दोघािंी नावं ेआहेत. प्रािीन काळी, 
द्विस्तपूवम ३००० वषांच्या स मारास, व्याध तारा सूयोदयापूवी उगवत असे, आद्वण याि स मारास, इद्वर्जप्तमधील 
नाईल नदीला पूर येई. आता हा सवम प्रकार पथृ्वी-अक्षाच्या परािंनाम ळे बदललेला आहे. 

 
हसााध तारा फार तेर्जस्वी असल्याने द्वनरीक्षकाचं्या नर्जरेंतून तो कधीि स टला नाहीं. फार प्रािीन 

काळापासून त्यािे वधे घेतले र्जात. ‘बेसेल’ नावंाच्या प्रख्यात गद्वणतशास्त्रज्ञानें १० वषात घेतलेल्या वधेािंा 
अभ्यास केला तेव्हा ंत्याला व्याधाच्या गतींत काहींशीं द्ववसंगद्वत आढळून आली. व्याधाच्या अगदी र्जवळ द सरा 
एखादा भारी वर्जनािा तारा असावा असा तकम  करण्यातं आला. आियम असे की खरोखरि १८ वषांनंतर व्याध 
हा र्जोडतारा अलल्यािे उघडकीस आले. व्याधाच्या सोबत्यािी प्रत ८ असून ते दोघे समाईक 
ग ुत्वमध्याभोवती प्रदद्वक्षणा घालीत आहेत. इ.स. १८९४ साली दोन्ही तारे परस्पराचं्या अगदी र्जवळ आले होते 
व र्जोडीदार, अंध क असल्याकारणाने, दृग्गोिर होऊ शकला नाही. त्यानंतर स मारे ३१ वषांनी रे्जव्हा दोन्ही 
ताऱ्यातंील अंतर ११”·५ िंाले, त्यावळेी त्यािा शोध लागला. सध्या र्जोडींतील दोन्ही तारे अगदी र्जवळ र्जवळ 
असल्याकारणाने ते फक्त्त्त प्रभावी द र्मबणींतून द्वदसू शकतात. 
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आकृद्वत ४ ६ : बृहल्ल ब्धक 

व्याध आपणापासून ८·७५ प्रकाशवष ेअंतरावर आहे आद्वण त्यािी प्रत –१·६ आहे. व्याधावरून र्जर 
आपण सूयाकडे पाहू शकलो तर सूयम ६ व्या प्रतीच्या ताऱ्यासारखा प सट द्वदसेल. येवढ्यावरून व्याधािी 
तेर्जख्स्वता द्वकती प्रिडं आहे यािी कल्पना येईल. 
 

व्याधािा व्यास सूयाच्या १·८ पट, आद्वण व्याधातंील वस्त मान सूयाच्या २·४ पट आहेत. येवढ्यावरून 
व्याधािी सरसकट घनता ०·४ भरते. व्याधाच्या र्जोडीदारािा व्यास सूयाच्या ०·०३ पट आद्वण त्यािे वस्त मान 
सूयाच्या ०·८५ पट आहे. अथात र्जोडीदारािी घनता ४×१०⁴ अथवा म ख्य ताऱ्यािा स मारे ८०,००० पटीने 
र्जास्त आहे. या कारणाने र्जोडीदारािा (व्याध B) श्वेतख र्जा या वगात समावशे केला र्जातो. 

 
बृहल्ल ब्धक नक्षत्रातंील β तारा ‘द्वमरिंाम’ या नावंाने ओळखतात. इद्वर्जप्तमधील प्रद्वसि ज्योद्वतिःशास्त्रज्ञ 

‘अल स फी’ याने १० व्या शतकातं या प्रत ३ असणाऱ्या ताऱ्यािी माद्वहती द्वदली होती. त्यानंतर १७ व्या 
शतकापयमन्त हा तारा अदृश्य राद्वहला परंत  सध्याच्या काळातं त्यािी प न्हा त्यािी प्रत २ िंाली असून तो ठळक 
द्वदसत आहे. 

 
ε (अधेरा) प्रत १·६, δ (वसेेन) प्रत २·० आद्वण η (अलेड्रा) प्रत २·४ असे तीन ठळक तारे याि नक्षत्रातं 

आढळतात. त्यािंी एक द्वत्रकोणाकृती बनते. सूयमक ल η ताऱ्यार्जवळून द्वनघून अद्वभद्वर्जत (स्वरमंडळातंील α) 
ताऱ्याकडे, दर सेकंदास स मारे २० द्वकलोमीटर वगेाने, र्जात आहे असे मानतात. 
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एणप्रल : पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α बृहल्ल ब्धकातंील (व्याध) 
α, β द्वमथ नातंील (कॅस्टर, पोल क्त्स अथवा प नमवसू). 
α, β मृगातंील (काद्वक्ष, रार्जन्य). 
β ययातीमधील (आल्गोल). 
α लघ ल ब्धकातंील (प्रश्वा). 
α वृषभातंील रोद्वहणीसमूहातं (रोद्वहणी). 

 
दै्वती तारे : 

α बृहल्ल ब्धकातंील, र्जोडीदार प्रिडं घनतेिा श्वेतख र्जा. 
α द्वमथ नातंील, वस्त तिः षटक आहे. २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
ƛ द्वमथ नातंील, ३” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
δ द्वमथ नातंील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
θ₁ मृगातंील, एकंदर ित िक, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
θ₂, δ मृगातंील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी. हें ित िक आहे. 
ϵ, ζ, η ययातीमधील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
α लघ ल ब्धकातंील, र्जोडीदार प्रिडं घनतेिा श्वेतख र्जा. 
θ वृषभातंील, रोद्वहणीसमूहातंील, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
γ वृषभातंील, रोद्वहणीसमूहातंील, द्विनेत्रींतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ζ, η द्वमथ नातंील, आवृद्वत्तकाल अन क्रमे १०·२ द्वद, २३१ द्वद. 
β ययातीमधील, द्वनयद्वमत आवृद्वत्तकाल २ द्वद. २० ता. ४८·९ द्वम. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 41 (NGC 2287) बृहल्ल ब्धकातंील, व्याधाच्या खाली स मारे ५° वर न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 35 (NGC 2168) द्वमथ नातंील, μ आद्वण η याचं्या वरच्या अंगाला, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 42 (NGC 1976) मृगातंील बाणामंधील σ ताऱ्याच्या खाली. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 76 ययातीमध्ये ϕ ताऱ्यार्जवळ. डंबेल आकृद्वत. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमधील, स ंदर तेर्जस्वी द्वठपके, न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसतात. 

  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

सेक्स्टान्स अथवा र्षडांश 
 
झसह नक्षत्रातंील मघा ताऱ्याचं्या दद्वक्षणागंाला असलेला हा एक तारकासमूह असून त्यािे नावं 

आध द्वनक आहे. आयद्वनक वृत्तावरील या नक्षत्रातं प्रत ५ हून अद्वधक स्पि असा एकही तारा नाही. 
 

 

 आकृद्वत ४·७ : षडंश  आकृद्वत ४·८ : शशक  

 
शशक अथवा लेपुस 

 
नामाद्वभधान आध द्वनक असून त्यािा अथम ससा असा आहे. हे नक्षत्र मृग नक्षत्राच्या दद्वक्षणेस असून या 

नतील िार ताऱ्यािंा एक लाबंट आद्वण द्वतरपा िौकोन बनतो. त्यातंील δ तारा िौकोनाच्या पूवम कोपऱ्याशी 
असून तो स मारे दर सेकंदाला ९८ द्वकलोमीटर या वगेाने आपणापासून दूर दूर र्जात आहे. 

 
िदं्रावर द्वदसणारा ससा तो हाि असावा असा प्रािीन काळी काहींिा समर्ज असे. ओरायन नावंाच्या 

पारध्याने याि सशािी द्वशकार केली असेही सागंण्यातं येते. इद्वर्जख्प्शअन प राणामध्यें ‘ओख्स्सद्वरस’ यािे र्जहार्ज 
असा या नक्षत्रािा उल्लेख केला र्जातो. द्ववशषे म्हणरे्ज या नक्षत्राच्या दद्वक्षण भागातं एक तारकाग च्छ आहे. 

 
क्रटर अथवा चर्षक (पेला) 

 
वास की (हैड्रा) [पाहा : वास की ] आद्वण कन्या (ख्व्हगो) याचं्या मध्यंतरी असलेले आद्वण दद्वक्षणेकडील 

नव्यानेि कख्ल्पलेले हे नक्षत्र आहे. यातील ४ अंध क ताऱ्यािंा एक िौकोन बनतो. त्यावरून या नक्षत्रािी 
आकृद्वत भाडं्याप्रमाणे आहे अशीही कोणी कल्पना कल्पना करतात. 
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 आकृद्वत ४·९: िषक  आकृद्वत ४·१०: ककाटक  

णसर्मसनुस अथवा ककाटक (कां पास) 
 
दद्वक्षणेकडील एका लहानशा तारकासमूहािे हे नाव आध द्वनक आहे. त्यािे स्थान नरत रंगातील ठळक 

α ताऱ्याच्या शरे्जारी असल्याने ते सापडू शकते. अन क्रमे ३, ४, व ५ अशा प्रतीिे एकूण ३ तारे या नक्षत्रात 
आहेत. 
 

मोनोसेरोस अथवा शृांगाश्व 
 
आकाशगंगेतील हे नक्षत्रनाम (पहा आकृद्वत ३·६) आध द्वनक आहे. ‘एकश्ृंगी’ घोड्यािी कल्पना 

पाद्विमात्य आहे. प्रािीन ग्रीक वाङ्मयातील ‘ओरायन’ नावाच्या पारध्याने ज्या एकश्ृंगी घोड्यािी द्वशकार केली 
तोि हा असावा असे मानतात. या नक्षत्राच्या आसपास प्रत १ झकवा २ असणारे बरेि तारे आहेत; तरी या 
नक्षत्रामध्ये ४ प्रतीपेक्षा र्जास्त ठळक असा एकही तारा नाही. β तारा तै्रती आहे. त्याद्वशवाय NGC 2244 या 
नावािा एक तारकाग च्छ असून तो लहानशा द र्मबणीतून अद्वत मनोवधेक द्वदसतो. 
 

आण्टणलआ अथवा वाताकर्षी 
 
अंध क ताऱ्याचं्या एक समूहाला हे आध द्वनक नावं द्वदलेले आहे. आकाशातील यािे स्थान वास कीच्या 

दद्वक्षणेला आद्वण नौकेच्या आग्नेयीला आहे. प्रत ५ हून ठळक अशी तारका यातं नाही. 
 

शामेणलओन अथवा वासुार्ि (रांग िंदलिारा सरडा) 

 
आकृद्वत ४·११ : वाय भक्ष 
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दद्वक्षण गोलाधातील आद्वण दद्वक्षण ध् ु वालगतिे हे आध द्वनक नामकरण असलेले नक्षत्र आपल्याला द्वदसू 
शकत नाही. प्रत ५ असणारे सात तारे यामध्ये असून त्यािंी माडंणी साधारणपणे सप्तषीमधील ताऱ्यापं्रमाणे 
आहे. याकारणाने त्यानंा दद्वक्षणेकडील िृंहद्ऋि [पाहा: सप्तषी आकती ४·१] असेद्वह म्हणतात. द्विनी लोक याला ं
णसऊटाऊ असे म्हणतात. या शब्दािा अथम दाांड्ाांची पातेली असा आहे. या नावावरून पाद्विमात्य लोक 
सप्तषीना ‘गे्रट णडपर’ म्हणतात त्यािे कारण समर्जून येते. 

 
थ्होलान्स अथवा शफरी 

 
हे एक दद्वक्षण गोलाधातील आद्वण अगस्त्य (कॅनोपस) आद्वण द्वमत्र (सेंटारसमधील α) याचं्या मध्यंतरी 

असलेले एक नक्षत्र आहे. यािी आकृद्वत उडत्या पतंगासारखी भासते. शपेटीमध्ये अनेक अंध क तारे आहेत. 
 

 
 आकृती ४·१२ : शफरी   आकृती ४·१३ वृक  

 
लपुस अथवा वृक 

 
नरत रंगाच्या पूवेला आद्वण तूळेच्या दद्वक्षणेला असलेल्या या नक्षत्रािे नामकरण आध द्वनक आहे. प्रािीन 

पािात्य वाङ्मयातंील र्जलप्रलयाच्या कथेमध्ये सादं्वगतल्याप्रमाणे ‘नोहा’ ने ज्या द्वठकाणी स रद्वक्षतपणे प्रथम 
र्जद्वमनीवर पाय ठेवले तेथे त्याने यज्ञ करून देवाना एका लाडंग्यािा बळी द्वदला होता. हाि लाडंगा तेव्हापासून 
नक्षत्रस्थानी द्वदसत आहे असे सागंतात. फक्त्त्त ३ व ४ प्रतीिे काही तारे या समूहात आढळतात. 
 

मेन्सा अथवा णत्रकूट 
 
द्वत्रकूट हे मेन्सा या लहानशा नक्षत्रािें आध द्वनक नावं आहे. त्यािा अथम ‘डोंगरावरील पठार’ असा 

लावतात. नक्षत्रािा द्ववस्तार उन्नद्वत–७०° द. ते–८५° द. असल्याने ते आपणास द्वदसण्यासारखे नाहीं. 
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मे 
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श्साामशिंल अथवा कानेस हहेनाणटणस 
 
प्रािीन भारतीय ज्योद्वतिःशास्त्रातं हा तारकासमूह उल्लेद्वखला र्जात नसे. त्यािे श्साामशिंल हे नाव 

साहद्वर्जकि आध द्वनक आद्वण पािात्यानी ठेवलेल्या नावावरून घेतलेले आहे. या समूहातं अनेक तारे आहेत. 
परंत  फक्त्त्त तीनि तारे ४·५ प्रतीहून र्जास्त ठळक द्वदसतात. 

 
आपण ज्याला ‘र्ूतप’ म्हणतो त्या तारकासमूहाला पािात्य लोक ‘बटेूस’ या नावाने ओळखतात. 

‘बटेूस’ हा एक शतेकरी व मेंढपाळ असून त्याने र्जद्वमनीिी मशागत करणे सोपे पडाव ेम्हणून एक नागंर शोधून 
काढला होता, असे प्रािीन ग्रीक वाङ्मयात सादं्वगतले आहे. या सत्कृत्याबद्दल त्याला नक्षत्ररूपाने आकाशातं 
कायमिे स्थान प्राप्त िंाले. ‘सप्तषी’ नक्षत्राला पाद्विमात्य लोकातं र्जी अनेक नावे द्वदलेली आढळतात त्यापंैकी 
‘नागंर’ हे नाव कसे पडले असाव ेयािे कारण वरील कथेवरून कळून येते. 

 

 
आकृद्वत ५·१: श्याम शबल 

 
‘सप्तषी’ [पाहा सप्तषी] आद्वण ‘ध् ु वमत्स्य’ [पाहा ध् ु वमत्स्य] या तारकासमूहानंा पाद्विमात्य ‘मोठा अस्वल’ 

आद्वण ‘लहान अस्वल’ या नावाने ओळखतात. ही दोन्ही अस्वले म्हणरे्ज ‘कॅद्वलस्टो’ आद्वण ‘अकास’ अशी 
माताप त्रािंी र्जोडी असल्याबद्दलिी एक स्वतंत्र कथा ग्रीक प राणात आढळते. ‘कॅद्वलस्टो’िा म लगा ‘अकास’ 
हाि स्वतिः द्वशकारी होता आद्वण ‘बटेूस’ [पाहा भतूप] हाही द्वशकारी होता. या कारणाने ‘बटेूस’ म्हणरे्जि ‘अकास’ 
अशीही एक आख्याद्वयका आहे. त्यािी आई ‘कॅद्वलस्टो’ शापभ्रि िंाल्याने अस्वलाच्या रूपात झहडत असताना 
‘अकास’च्या हातून स्वतिःच्याि आईिी नकळत द्वशकार होण्यािा द्ववलक्षण प्रसंग उदभवला होता. त्यावळेी 
द्वशकार करणारे आद्वण दोरीला बाधंलेले दोन क ते्र त्याच्या र्जवळ होते. ‘कानेस व्हेनाद्वटद्वस’ या ग्रीक शब्दािा 
अथम ‘द्वशकारी क ते्र’ असा आहे आद्वण त्यावरूनि हे नक्षत्रनाम तयार िंाले असावे असे सागंतात. 
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ही आख्याद्वयका स संगत वाटते कारण द्वहच्यातील सवमि पात्रािंा नीटपणे उल्लेख िंालेला आढळतो. 
‘बटेूस’ हा द्वशकारी, त्यािे दोन क ते्र ‘कानेस व्हेनाद्वटद्वस’ आद्वण ज्यािी द्वशकार केली र्जात होती ते हे मोठे 
अस्वल ‘उसा मेर्जर’. 

α या ताऱ्याला ‘कोर कारोली’ अथवा ‘िालमसिे हृदय’ असे नाव आहे. प्रद्वसि ज्योद्वतर्मवद ‘हॅले’ यानी 
इंग्लंडिा रार्जा पद्वहला िालमस याच्या गौरवाथम हे नाव योद्वर्जले असल्यािे सागंतात. 

 
तारा α (अथवा क्रमाकं 12) हा िैती आहे आद्वण तो लहानशा द र्मबणीतून द्वदसण्यासारखा आहे. क्रमाकं 

25 या ताऱ्यार्जवळ एक स ंदर ख ला तारकाग च्छ आहे आद्वण काळोखी द्वनरभ्र आकाशात तो न सत्या डोळ्यानी 
द्वदसू शकतो. त्यािे नाव M 3 (NGC 5272) आहे. 

 
भारतीय ज्योद्वतषातंील नक्षत्रनाम ‘श्यामशबल’ आध द्वनक आहे. परंत  यमदेवाच्या श्याम आद्वण शबल या 

दोन क त्र्यावंरून ते नाव पडले असावे. संस्कृतात श्याम म्हणरे्ज काळा आद्वण शबल म्हणरे्ज द्वठपक्त्यािंा. 
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मे : उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α उत्तर म क टातंील (रे्जम्मा अथवा म क टमणी) 
α कालेयातंील (ठ बान); गतकालीन ध् ु वतारा. 
α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा = पोलाद्वरस); सध्यािा ध् ु वतारा. 
α भतूपातंील (स्वाती) 
α शौरीमधील (रास अल् घेट्टी), सूयापेक्षा ८०० पट व्यासािा. 
α श्यामशबलातंील (कोर कारोली) 
α, β सप्तषीमधील (क्रत  अथवा ड भे, प लह अथवा द्वमराख). 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि), शरे्जारी अुंधती. 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय). 
β झसहातील (डेनेबोला). 
 

दै्वती तारे : 
α उत्तरम क टातंील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ कालेयातंील, २ सारख्या तेर्जख्स्वतेिे तारे. द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ϵ, η कालेयातंील, ३” अथवा ४” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α ध् ु वमत्स्यातंील, परस्परापासून दूर, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ, μ भतूपातंील, आकषमक िैती, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. प्रत्येकातंील र्जोडीदार म ख्य ताऱ्यापेंक्षा २ ते ४ 
प्रतीनी कमी तेर्जस्वी. 
α शौरीमधील, र्जोडीदार द्वनळ्या रंगािा व ५ व्या प्रतािा. 
α श्यामशबलातंील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ζ सप्तषीमधील, सोबती अुंधती, ११' अंतरावर. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
ζ सप्तषीमधील, हा स्वतिः िैती आहे. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ सारथीमधील, ४” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
 

सुांदर दृश्सा : 
δ, μ, ρ, γ शौरीमधील. २” द र्मबणीतून द्वदसणारा उत्कृि देखावा. 
 

रूपणवकारी तारे : 
α शौरीमधील, ३·१ पासून ३·९ प्रतीिा फरक. 
ϵ, ζ सारथीमधील, द्वपधानकारी रूपद्ववकारी, आवृद्वत्तकाल अन क्रमे ९८८३ आद्वण ९७२ द्वदवस. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 13 (NGC 6205) शौरीमधील, η आद्वण ζ  याचं्या मध्यंतरी. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
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M 92 (NGC 6341) शौरीमधील, π ताऱ्याच्या पद्वलकडे आद्वण α, δ, π यातून र्जाणाऱ्या रेषेवर. न सत्या 
डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 3 (NGC 5272) श्यामशबलातंील, तारा क्रमाकं 25 च्या खालच्या अंगाला. तेर्जस्वी ख ला ग च्छ. 
न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
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शौरी अथवा हक्सुाशणलस 
 
हे द्ववस्तीणम नक्षत्र उत्तरम क ट आद्वण स्वरमंडळापासून थेट कालेयािे मस्तक आद्वण भ रं्जगधारी याचं्या 

द्वदशनेे पसरलेले आहे. 
 
या नक्षत्रािे पाद्विमात्य नाव ‘हक्त्य मलस’ असून त्याबद्दलिी प्रािीन ग्रीक वाङ्मयातील आख्याद्वयका 

प्रद्वसि आहे. ‘डेल्फी’ येथील देवीने त्याला अद्वत द्वबकट अशी ‘बारा धाडशी कृत्ये’ करण्यािी आज्ञा द्वदलेली 
होती. परंत  ‘हक्त्य मद्वलस’ र्जरा किरू लागला त्यावळेी त्याला असे सागंण्यातं आले की र्जर त्याने ही सवम कामे 
नीटपणे पार पाडली तर त्याला अमरत्व प्राप्त होईल. अथात, ‘हक्त्य मलस’ने सवम प्रकारिे शौयम दाखवनू 
आकाशात नक्षत्र होण्यािा मान द्वमळद्ववला. 

 

 
आकृद्वत ५·२ : शौरी 

 
नक्षत्रािंी काल्पद्वनक द्विते्र काढतात त्यातं ‘हक्त्य मद्वलस’ एक ग डघा टेकून बसलेला असून त्याच्या 

पायाशी कालेयािे मस्तक आद्वण खादं्यावर झसहािे कातडे असल्यािे दाखद्ववले आहे. ‘नेद्वमअन’ झसह आद्वण 
‘हैड्रा. पाणसपम यािंा वध करण्यािी कामद्वगरी त्याच्यावर सोपद्ववलेली होती’ त्यािप्रमाणे ‘ककम ’ खेकड्यािा 
नाश करण्यािीही त्याला आज्ञा होती. या अिाट कामद्वगरीच्या संदभात उल्लेद्वखलेले काही प्राणी नक्षत्ररूपाने 
आकाशातं द्वदसतात. उदाहरणाथम साद्वर्जट्टा = बाण, अद्वक्वला = गरूड, द्वसग्नस = हंस आद्वण ड्राको = कालेय. 

 
‘एराटोस्थेनेस’ या ग्रीक पदं्वडताने ‘हक्त्य मद्वलस’ हे नक्षत्र–नाम स िद्ववल्यािे सागंतात. ‘आराट स’ नावािा 

पदं्वडत या नक्षत्राला ‘एन गोनाणसन’ अथवा ग डघा टेकलेला योिा असे नाव देतो. ‘हक्त्य मद्वलस’ पायाखाली 
(ड्राको) कालेयािे मस्तक द्विरडीत आहे असा देखावा मानलेला आहे. य रोद्वपयन देशातील द्वनरीक्षकानंा 
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‘हक्त्य मद्वलस’ या अवस्थेत सध्या द्वदसू शकत नाही. तरी स मारे ३००० वषांपूवी बाद्वबलोद्वनयन लोकानंा तो तसा 
द्वदसे. अशी आकृद्वत काढलेली काही द्विते्र सापडलेली आहेत. ज्या काळात कालेयातील α (ठ बान) ध्र वतारा 
मानला र्जाई त्यावळेी अशी पद्वरख्स्थद्वत शक्त्य होती. परािंनगतीिा हा पद्वरणाम असावा असे आता ध्यानात आले 
आहे. 

 
यातंील ठळक तारा α रक्त्त्तवणी,रूपद्ववकारी असून ‘रास अल घेट्टी’ या नावाने ओळखला र्जातो. या 

समूहातंील δ, μ, ρ आद्वण γ हे तारे २” द र्मबणीतून पाद्वहल्यास फारि. मनोवधेक द्वदसतात. 
 
η आद्वण ζ या ताऱ्याचं्या मध्यंतरी M 13 नावािा एक तारकाग च्छ आहे. त्यािप्रमाणे α, δ या रेषेवर 

आद्वण π च्या पद्वलकडे M 92 नावंािा एक तारकाग च्छ आहे. दोन्ही ग च्छ न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
 
सूयम, शौरीच्या द्वदशनेे,दर सेकंदास स मारे २० द्वक. मी. वगेाने र्जात आहे. 

 
x पाहा कालेय 
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मे : पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कन्येतील (द्वित्रा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α भतूपातंील (स्वाती) 
α वृद्विकातील (ज्येिा), सूयापेक्षा ३०० पट व्यासािा आद्वण ३००० पट दीप्तीिा. 
α शौरीमधील (रास अल घेट्टी). 
β झसहातील (डेनेबोला). 
α स्वरमंडळातील (अद्वभद्वर्जत), भद्ववष्ट्यकालीन ध् ु वतारा. 

 
दै्वती तारे : 

γ कन्येतील, दोन्ही समान तेर्जख्स्वतेिे. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ, μ भतूपातंील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. र्जोडीदार म ख्य ताऱ्यापेक्षा २ ते ४ प्रतीनी मंद. 
α वृद्विकातंील, र्जोडीदार प सट. 
β, ν, σ वृद्विकातंील, परस्परापासून दूर अंतरावरच्या र्जोड्या. 
ξ वृद्विकातंील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
α शारीमधील, र्जोडीदार द्वनळ्या रंगािा आद्वण ५ व्या प्रतीिा. 
α स्वरमंडळातील, अंतर ५६”. प्रद्वत ०·२ व १०·५. 
ϵ स्वरमंडळातील, अंतर २०८”. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडळातंील, स्पि र्जोड्या, द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η स्वरमंडळातंील, ३ स्वतंत्र र्जोड्या, छोया द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ हस्तामधील, प्रद्वत ३·० आद्वण ८·५. 

 
रूपणवकारी तारे : 

α शौरीमधील, ३·१ पासून ३·० प्रतींिा फरक. 
β स्वरमंडळातंील रूपद्ववकारी प्रकारातंील प्राद्वतद्वनद्वधक. आवृद्वत्तकाल १२·९१ द्वदवस. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 100 (NGC 4321) अुंधतीकेशातंील, तारा क्रमाकं 11 च्या खालच्या अंगाला, सर्मपलाकृद्वत, 
द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 53 (NGC 5024) अुंधती केशामधील, तारा क्रमाकं 42 च्या वरच्या अंगाला, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 4 (NGC 6121) वृद्विकातंील α र्जवळ, तेर्जस्वी, गोलाकृती. 
M 7 (NGC 6475) वृद्विकातंील σ र्जवळ, ख ला ग च्छ. 
M 6 (NGC 6405) वृद्विकातंील ƛ च्या वरच्या अंगाला. पतंगाकृद्वत फक्त्त मोठ्या द र्मबणीतून द्वदसतो. 
M 13 (NGC 6205) शौरीमधील η व ζ याचं्या मध्यंतरी न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 92 (NGC 6341) शौरीमधील π ताऱ्यापलीकडे α, δ, π रेषेवर. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
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M 57 (NGC 6720)स्वरमंडळामध्ये. ‘झरग नेब ला’. β, γ रेषेवर स मारे मध्याशी. द र्मबणीतून द्वदसतो. 
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णत्रशांकु अथवा कु्रक्स 
 
उत्तर गोलाधात हंस [पाहा हंस] नक्षत्र द्वदसते. त्यािी आकृती द्विस्ती लोकाचं्या कू्रसासारखी काढतात. 

त्यािे स्थान आकाशगंगेति आहे. दद्वक्षण गोलाधात णत्रशांकु या नावाने प्रद्वसि असलेले एक नक्षत्र द्वदसते. 
त्यािीही आकृती कू्रसाप्रमाणेि आहे. येवढ्यावरून हंसाला उत्तरेकडिा आद्वण द्वत्रशकूंला दणििेकडचा ‘क्रॉस’ 
अशी नाव ेवापरण्यािा प्रघात आहे. 

 
मे मद्वहन्यात सायंकाळी ८ वार्जण्याच्या स मारास हे नक्षत्र दद्वक्षणेकडील आकाशात न कतेि उगवत 

असलेले द्वदसते. भारतीय कल्पनेन सार यािी आकृद्वत स्वख्स्तकातंील फ लीप्रमाणे आहे. फ लीच्या दोन्ही रेषाचं्या 
टोकाशंी एकेक ठळक तारा आहे. त्यापैकी α व γ हे दद्वक्षणोत्तर असून β व δ हे काहीसे पूवमपद्विम आहेत. 

 

 
आकृती ५·३ : द्वत्रशकं  आद्वण नरत रंग 

 
दद्वक्षण द्वक्षद्वतर्जाकडिा र्जो α तारा त्याला ‘ऑख्स्रना’ असे नाव आहे. हा पद्वहल्या प्रतीिा तेर्जस्वी असून 

तै्रती आहे. पूवेकडिा β तारा १·५ प्रतीिा आहे. उत्तरेकडिा γ तारा र्जवळर्जवळ तेवढाि तेर्जस्वी असून िैती 
आहे. फ लीमधील िौथा तारा δ र्जरा कमी तेर्जस्वी असून स्वख्स्तक रेषेपासून थोडा िळलेला आहे, आद्वण त्या 
कारणाने एकंदर आकृती काहीशी द्वतरपी द्वदसते. β ताऱ्याच्या र्जवळ उत्तरेला μ हे एक तारकाय ग्म असून 
लहानशा द र्मबणीतून पाहता येण्यासारखा आहे. 

 
द्वत्रशकूंमधील सवमि तारे एका गटातले नाहीत. त्यातील α, β व δ हे ‘नरत रंग – वृद्विक’ ‘(सेंटॉरस 

[पाहा नरत रंग]. – स्कोर्मपओ)’ या र्जोडनावाने ओळखल्या र्जाणाऱ्या गटातंील आहेत. अथात हे द्वतन्ही तारे 
सहप्रवासी असून आपणापासून स मारे २०० प्रकाशवषे येवढ्या अंतरावर आहेत. 

 
आकाशगंगेिा पट्टा आकाशात पसरलेला पाद्वहला तर नौका, द्वत्रशकं , वृद्विक व धन  या मागाने र्जाताना 

‘द्वत्रशकूं’त तो पट्टा भगोलीय दद्वक्षण ध् ु वाच्या द्ववशषे लगत येतो. द्वत्रशकूंशरे्जारीि आकाशगंगेला दोन फाटे 
फ टतात. इतर काही द्वठकाणी असे फाटे फ टलेले आढळतात; परंत  द्वत्रशकूंर्जवळिी ही फूट द्ववशषे नर्जरेत 
भरते. नदीच्या पाण्याच्या वाहत्या प्रवाहात र्जसे एखादे बेट उठून द्वदसाव े तशी, ताऱ्यानंी दाट भरलेल्या 
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आकाशगंगेच्या ओघातल्या द्वठकाणी, द्वत्रशकूंर्जवळ, बदामाच्या आकृतीिी द्वबनताऱ्यािंी म्हणरे्जि एक काळीभोर 
र्जागा दृिीस पडते. न सत्या डोळ्यानी तेथे द सरे काही द्वदसत नसले तरी द र्मबणीतून पाद्वहले असता येथेही 
अनेक तारे द्वदसू शकतात. या द्वठकाणी एखादी ‘कृष्ट्ण अद्वभ्रका’ असावी असा अंदार्ज आहे. सम द्रपयमटणाला 
द्वनघालेले पािात्य प्रवासी रे्जव्हा दद्वक्षण गोलाधात आले आद्वण रे्जव्हा हा आकाशातील काळा भाग त्याचं्या 
नर्जरेस पडला, तेव्हा त्यानी त्याला ‘कोळशािे पोते’ असे नाव देऊन टाकले. 

 
उत्तर गोलाधात दयावदीना ध् ु वताऱ्याने मागमदशमन होते. परंत  दद्वक्षण गोलाधात द्वशरल्यावर तो तारा 

द्वदसणे अशक्त्य असते. अशा वळेी प्रवाशाना द्वत्रशकूंिा फार उपयोग होतो. येवढ्यावरून या णत्रशांकूला त्यानी 
दणििेकडचा क्रॉस असे नाव द्वदले. 

 
दद्वक्षणेकडील ‘कोळसािे पोते’ यार्जवळ आद्वण द्वत्रशकूंमधील β तारा यािा आग्नेयीला ĸ नावािा ५ व्या 

प्रतीिा तारा आहे. त्याच्या शरे्जारी कृद्वत्तकेसारखा एक दाट तारकाप रं्ज आहे. त्यात स मारे १०० पेक्षा र्जास्त 
द्वनरद्वनराळ्या रंगािे तारे आहेत. या दृश्याला ‘रत्नमंरू्जषा’ असे नाव देतात. 
 

 
आकृद्वत ५·४ : द्वत्रशकं  

 
आपल्याकडील द्वत्रशकूंिी कथा प्रद्वसिि आहे. यज्ञ करून सदेह स्वगाला र्जाव ेअशी द्वत्रशकं  रार्जािी 

इच्छा होती. त्याने त्यासाठी वद्वसि ऋषींिी प्राथमना केली, परंत  वद्वसिाने अध्वयूम होण्यािे नाकारले. प ढे द्वत्रशकं  
द्ववश्वाद्वमत्र ऋषीकडे गेला असता त्यानी यज्ञास साहाय्य करण्यािे मान्य केले. यज्ञ स रू िंाला. परंत  आह द्वत 
घेण्यास देव आले नाहीत. द्ववश्वाद्वमत्राला हे ठीक वाटले नाही म्हणून स्वतिःच्या प ण्याईने त्यानी द्वत्रशकूंला 
स्वगाकडे पाठद्ववले. ही घटना इंद्राच्या लक्षात आल्यावर त्याला ती सहन िंाली नाही, आद्वण द्वत्रशकूंने यापूवीि 
वद्वसि म नीिा अंवमान केलेला होता म्हणून त्याला ‘तू खाली येशील’ असा इंद्राने शाप द्वदला. ‘द्वत्रशकं ’ 
खरोखरि पथृ्वीकडे पडू लागला तेव्हा द्ववश्वाद्वमत्रानी त्याला सावरून धरला आद्वण त्याला परत स्वगाकडे 
र्जाण्यािी आज्ञा द्वदली. अखेर ‘ना पथृ्वीवर ना स्वगात’ अशा अधमवट ख्स्थतीत लोंबकळत असताना 
द्ववश्वाद्वमत्रानंी एक स्वतंत्र स्वगम द्वनमाण करण्यािी द्वसिता केली. आता प्रद्वतसृिी द्वनमाण होणार या गोिीिे 
देवाना भय वाटले व त्यानी द्ववश्वाद्वमत्रािी प्राथमना केली. द्ववश्वाद्वमत्राने आग्रह धरला की द्वत्रशकूंला स्वगम 
द्वमळालाि पाद्वहरे्ज. देवानी ही गोि अखेर मान्य केली. तेव्हापासून द्वत्रशकं  आकाशात लोंबकळत आहे व बाकीिी 
नक्षते्र त्याच्याभोवती द्वफरत आहेत. 
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मे : दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कन्येतील (द्वित्रा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α नोका-कारीनामधील (अगस्त्य) 
α तूळेतील (द्ववशाखा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α नरत रंगातील (द्वमत्र), सूयानंतर र्जवळिा तारा. 
α वास कीमधील (आल्फाडम). 
β झसहातील (डेनेबोला). 

 
दै्वती तारे : 

γ कन्येतील, दोन्ही समान तेर्जख्स्वतेिे. २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
α तूळेतील, अंतर २३०” 
α द्वत्रशकूंमधील, तै्रती १” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
α नरत रंगातील, स ंदर िैती, प्रती ०·३, १·७. 
θ वास कीमधील, ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
μ नौका–व्हेला मधील; स ंदर दृश्य, प्रद्वत ३, ० व ६·८. 
δ हस्तामधील, म ख्य तारा द्वपवळा, प्रद्वत ३·०व ८·५. 

 
रूपणवकारी तारे : 

δ तूळेतील, आल्गोल प्रकारिा. ४·८ पासून ६·२ प्रतीिा फरक. 
γ नरत रंगातील फरक ५·२ ते १०·० प्रती आवृद्वत्तकार ९० द्वदवस. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

NGC 4755 द्वत्रशकूंमधील α ताऱ्याच्या सभोवार. ĸ तारा β ताऱ्यार्जवळ असून लाल द्वदसतो. स मारे 
१०० तारे असून देखावा रत्नखद्वित दाद्वगन्याप्रमाणे. 
NGC 5139 नरत रंगातील. स ंदर गोलाकृद्वत, धूमकेतूच्या प च्छाप्रमाणे न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. व्यास 
३०’ 
NGC 3766 नरत रंगातील, २०० वर तारे, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
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वासुकी अथवा हैड्रा 
 
दद्वक्षण आकाशात द्वदसणारे हे एक सापासारखे लाबंलिक नक्षत्र आहे. त्यािे पाद्विमात्य नाव हैड्रा 

आद्वण भारतीय नाव वासुकी आहे. 
 
आकाशातील पद्विम द्वक्षद्वतर्जाशरे्जारच्या या द्ववभागात काही द्ववशषे तारकासमूह आढळतात. त्यापंैकी 

काही असे आहेत. हस्त (कोव्ह मस), वासुकी सपश (हैड्रा) आद्वण णत्रशांकु (क्र क्त्स). या प्रकारिी नक्षते्र र्जवळर्जवळ 
द्वदसत असल्याने भारतीय प राणामधील नहुर्ष रार्जािी कथा आठवते. नहुर्ष रार्जा इंद्राणीिी भेट घेण्यासाठी 
उत्साहाने पालखीतून द्वनघाला होता. रार्जा गर्मवि असे आद्वण इंद्राणीने त्यािी भेट घेण्याबाबत अशी अवघड अट 
घातली होती की पालखी नेण्यासाठी ऋद्वषम नींिी योर्जना केलेली असावी. नह षाने ही अट मान्य केली व 
ऋषीना आपली पालखी खादं्यावरून नेण्यास त्याने भाग पाडले. रार्जा भेटीसाठी उतावळा िंाला आद्वण त्याने 
ऋषींना ‘सपम, सपम’ अशी आज्ञा केली. ‘सपम’ या संस्कृत शब्दािे दोन अथम आहेत. रार्जाच्या मनात होते ‘सपम’ 
म्हणरे्ज ‘िला’; परंत  अगस्त्य ऋषीना वाटले ‘सपम’ म्हणरे्ज ‘साप’. येवढ्यावरून रार्जा आपला अपमान करीत 
आहे असे त्याना वाटले व त्यानी रार्जाला शाप द्वदला की तूि ‘सपम’ होऊन राहा. याप्रमाणे नह ष रार्जािा 
िंालेला र्जो सपम ते हे वासुकी नक्षत्र. 
 

 
आकृद्वत ५·५ : वास की 

 
ग्रीक प राणात ‘हक्त्य मलीस’ [पाहा : शौरी ] योद्ध्यासबंधंीिी एक कथा आहे शभंर डोकी असलेल्या ‘हैड्रा’ 

सपाशी तो िं ंिं खेळत होता. ‘हक्त्य मलीस’ फारि पराक्रमी होता. तो केवळ अठरा मद्वहन्यािंा असताना त्याच्या 
पाळण्यात द्वशरू पाहणाऱ्या दोन प्रिडं सपांच्या माना त्याने म रगळून टाद्वकल्या होत्या. परंत  ह्यावळेिा शभंर 
डोक्त्यािंा ‘हैड्रा’ फारि भयंकर प्राणी होता. द्वशवाय त्याला असा वर द्वमळालेला होता की त्यािे एक शीर कापले 
गेले तर त्या र्जागी दोन द्वशरे उद भवतील. ‘हक्त्य मलीस’ला रे्जव्हा या अर्जब ग णािी माद्वहती द्वमळाली तेव्हा त्याने 
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एक वगळून बाकीिी सवम डोकी र्जाळून टाद्वकली आद्वण उरलेले डोके र्जद्वमनीत खोल प रून टाकले व त्यावर 
एक मोठी द्वशळा ठेवनू द्वदली. 
 

हैड्रामधील बह तेक सवम तारे रक्त्त्तवणी आहेत. त्याच्या शपेटीर्जवळ आद्वण γ ताऱ्याच्या झकद्वित पूवेला R 
या नावािा एक रूपद्ववकारी तारा आहे. हा ‘मीरा’ (द्वतझमगल) प्रकारिा असून ३·५ ते १०·१ प्रती इतका त्याच्या 
दीप्तींत फरक होतो. पयमयकाल ४२५ द्वदवसािंा आहे. 

 
α हा सवात तेर्जस्वी तारा. त्याला आल्फाडम असे नाव आहे. त्यािी प्रत २·२ आहे. या ताऱ्याच्या द्विनी 

भाषेतील नावािा अथम ‘लाल पक्षी’ असा आहे. 
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मे : पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α बृहल्ल ब्धकातील (व्याध) 
α, β द्वमथ नातील (प नवमसू अथवा कॅस्टर आद्वण पोल क्त्स) 
α, β मृगातील (काद्वक्ष, रार्जन्य) 
β ययातीमधील (आल्गोल) 
α लघ ल ब्धकातील (प्रश्वा) 
α वास कीमधील (आल्फाडम) 
α वृषभातंील (रोद्वहणी) 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय) 
α झसहातील (मघा). नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 

 
दै्वती तारे : 

ί ककातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
ζ ककांतील, वस्त तिः स ंदर तै्रती.; क्रमाकं ५ नौका प प्पीसमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α बृहल्ल ब्धकातील, र्जोडीदार प्रिडं घनतेिा, श्वेत ख र्जा. 
α द्वमथ नातील, वस्त तिः षटक दोन म ख्य तारे त्यातील प्रत्येक िैती. २”द र्मबणीतून द्वदसतात. 
त्याचं्याभोवती एक तारा द्वफरत असून तो स्वतिः िैती आहे. 
ƛ द्वमथ नातील, ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ द्वमथ नातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ₁ मृगातील, ित िक, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β ययातीमधील, प्रत्येकाला एक र्जोडीदार, एकूण ित िक. 
ϵ, ζ, η ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α लघ ल ब्धकातील, र्जोडीदार प्रिडं घनतेिा, श्वेत ख र्जा. 
θ वास कीमधील, ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ वृषभ–रोद्वहणी समूहातील, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसणारी र्जोडी. 
τ वृषभ–रोद्वहणी समूहातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात, 
γ झसहातील, भ्रमणकाल ६१९ वष,े २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ζ, η द्वमथ नातील, ζ ‘सेफीड’ प्रकारिा, आवृद्वत्तकाल १०·२ द्वदवस 
η ताऱ्यािा आवृद्वत्तकाल २३१ द्वदवस. 
α मृगातील, अद्वनयद्वमत. 
R वास कीमधील, ‘द्वमरा’ प्रकारिा, आवृद्वत्तकाल ४४३ द्वदवस. 

 



 अनुक्रमणिका 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 44 (NGC 2632) अथवा ‘पे्रसेपे’ ककातील δ र्जवळ. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 67 (NGC 2682) ककामध्ये α र्जवळ, ख ला ग च्छ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 46 (NGC 2437) आद्वण NGC 2422, अथवा नौका- प प्पीसमधील. साधारणपणे व्यासाच्या उंिीवर, 
द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
M 41 (NGC 2287) बृहल्ल ब्धकातील व्याधाच्या खालच्या अंगाला, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 35 (NGC 2168) द्वमथ नातील μ आद्वण η याचं्या वरच्या अंगाला. स मारे १२० तारे. न सत्या डोळ्यानी 
द्वदसतो. 
M 42 (NGC 1976) मृगातील बाणाच्या खालच्या अंगाला. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 76 ययातीमध्ये ϕ ताऱ्यार्जवळ. डंबेल आकृतीिी दीर्मघका. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमधील. स ंदर द्वठपके, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
M 96 (NGC 3368) झसहातील, α व β याचं्या मध्यंतरी, सर्मपलाकृद्वत. द्विनेत्रीमधून द्वदसतो. 
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तारकागुच्छ 
 
तारे ल कल कतात आद्वण साधारणपणे ते एकएकटे आद्वण स्वतंत्र असावेत अशीि आपली कल्पना होते. 

परंत  लहान मोठ्या द र्मबणींतून पाद्वहल्यावर एकेरी वाटणाऱ्या ताऱ्यापंैकी काही द हेरी, काही द्वतहेरी, तर काही 
िौहेरी असे असल्यािेही आढळून येते. काही तारे अत्यंत लहान र्जागेत रेटून बसद्ववलेले असावेत असा भास 
होतो. या प्रकारच्या ताऱ्याचं्या प रं्जक्त्याला तारकागुच्छ असे म्हणतात. प ष्ट्कळसे तारकाग च्छ लहानशा 
द र्मबणीतून झकवा द्विनेत्रीतूनही द्वदसू शकतात. ग च्छमध्ये खुला आद्वण िंांद असे दोन प्रकार मानतात. 

 

 
आकृद्वत ५·७ : तारकाग च्छ M 13 शौरी मधील 

 
‘बदं ग च्छ’ प्रकारातील तारे त्याच्या मध्यभागाशी अत्यंत दाटीने एकद्वत्रत िंाल्यासारखे आढळतात. 

अद्वतशय प्रभावी द र्मबणीतून पाद्वहले तरि त्या द्वठकाणिे तारे परस्परापंासून अलग असल्यािे उघडकीस येऊ 
शकते. ही दाटी अगदी बेस मार असते. एकेका ‘बदं ग च्छा’मध्ये लाखाहून अद्वधक तारे असावते असा 
ज्योद्वतर्मवदािंा अंदार्ज आहे. आकाशगंगेच्या र्जवळपास द्वनदान १०० बंद ग च्छ आद्वण ४०० ख ले ग च्छ आहेत. या 
सवांच्या एकद्वत्रत प्रकाशाम ळेि आकाशगंगेिा पाढंरा पट्टा तयार होता. 

 
शौरी नक्षत्रातंील M 13 (NGC 6205), घन  समूहातील M 22 (NGC 6656), भ रं्जगातील M 5 (NGC 

5904) हे ‘बदं ग च्छ’ प्रद्वसि आहेत. ‘मेख्स्सए’ नावंाच्या फ्रें ि ज्योद्वतर्मवदाने तारकाग च्छ, तेर्जोमेघ, इत्याद्वदकािंी 
शास्त्रीय पितीन सार एक उत्कृि सूद्वि तयार केली म्हणून त्याच्या गौरवाथम ग च्छ व तेर्जोमेघ याचं्या क्रमाकंाच्या 
मागे M या आद्याक्षरािा वापर करण्यािी प्रथा पडली. NGC यािा अथम ‘न्यू र्जनरल कटालोग’ असा आहे. 

 
तारकाग च्छािा द्ववस्तार साधारणपणे ६० पासेक अथवा २०० प्रकाशवष े येवढा असतो. सूयाच्या 

आसपास र्जी ताऱ्यािंी दाटी आहे द्वतच्याहून हर्जारोपट दाटी बदं तारकाग च्छातं आढळते. 
 
‘ख ला तारकाग च्छ’ प्रकारातं ताऱ्यािंी संख्या बदं ग च्छ प्रकारातंील ताऱ्याचं्या संख्येपेक्षा प ष्ट्कळि कमी 

असते. वस्त तिः हे खरोखरीिे ग च्छ नसून ते केवळ तसे भासतात. आपल्या दृद्विरेषेंतील सवमि र्जवळ झकवा दूर 
असलेले तारे ग च्छाप्रमाणे द्वदसतात. आकाशगंगेतील ताऱ्यािंी दाटी हा स िा अशाि प्रकारिा आभास असतो. 
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कृद्वत्तका हा एक प्रद्वसि असा ‘ख ला तारकाग च्छ’ आहे. ककातील मधमाशीिे मोहोळ अथवा ‘पे्रसेपे’ 
आद्वण रोद्वहणीसमूह हे अशाि प्रकारिे ख ले तारकाग च्छ आहेत. या प्रत्येक ग च्छातं द्वनदान १०० ताऱ्यािंा 
समावशे िंालेला आहे. 

 
ययातीमधील (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ही तारकाग च्छािंी र्जोडी द्ववशषे प्रद्वसि आहे. न सत्या 

डोळ्यानंी, झकवा द्वनदान छोया द र्मबणीतून, पाद्वहले असता ग च्छािे दृश्य अत्यंत मनोवधेक द्वदसते. 
 
‘ख ल्या ग च्छा’तील ताऱ्यािंी दाटी ‘बदं ग च्छा’ंतील दाटीपेक्षा साहद्वर्जकि कमी असते. तरीस िा ख ल्या 

तारकाग च्छातंील ताऱ्यािंी दाटी सूया र्जवळील ताऱ्याचं्या दाटीपेक्षा द्वनदान २०–३·०पट र्जास्त असते. 
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मागेलानी मेघ 
 
दद्वक्षणेकडच्या आकाशातील हे एक महत्त्वपूणम दृश्य आहे. तारकाग च्छ वायू व धूद्वलकण यानी भरलेले 

आद्वण साध्या डोळ्यानंी द्वदसण्यासारखे, हे ढगासारखे देखावे डोराडो, मेन्सा, आद्वण टुकाना [पाहा : अझसदंष्ट्र 

(डोराडो) ; पाहा : द्वत्रकूट (मेनसा); पाहा : कारण्डव (ट काना)] या लहान लहान नक्षत्राचं्या मध्ये आढळतात. लहान आद्वण 
मोठा मागेलानी मेघ ह्यािें मध्यझबदू दद्वक्षणेकडील अक्षाशं ७३° आद्वण ६९° याचं्या आसपास आहेत. 

 

 
आकृद्वत ५·८ : मागेलानीं मेघ, लहान व मोठा 

 
फर्मडनाांड मागेलानी या नावािा पोत मगाल देशातील एक प्रद्वसि दयावदी १५ व्या शतकाच्या अखेरीला 

दद्वक्षण गोलाधात सफर करीत असताना त्याला हे मेघ प्रथम आढळले; म्हणून त्याच्या गौरवाथम त्यानंा मागेलानी 
मेघ असे नाव देण्यात आले आहे. द्वनरद्वनराळ्या वधेशाळानंी या दोन्ही दृश्यािंा आर्जतागायत सूक्ष्म अभ्यास 
केला असून या दोन्ही अगदी स्वतंत्र दीर्मघका आहेत असे आढळून आले आहे. त्यािें दृश्य व्यास स मारे ४° आद्वण 
७° एवढे असून त्यािंी आपल्यापासूनिी अंतरे अन क्रमे २२,५०० प्रकाशवष ेआद्वण ५०,००० प्रकाशवष े एवढी 
आहेत. आकाशगंगेिी पातळी या दोन्ही दीर्मघकाचं्या पातळ्याहून द्वभन्न आहे आद्वण दोन्ही मागेलानी मेघही समान 
पातळीत नाहीत. 

 
मागेलानी मेघाचं्या शोधानंतर त्यामंध्ये रे्ज असंख्य रूपद्ववकारी तारे आढळले त्याचं्या द्वनरीक्षणातून 

‘ताऱ्यािें अंतर आद्वण त्यािी दीप्ती’ यामधील संबधं उघडकीस आला. मागेलानी मेघ प्रिडं अंतरावर असल्याने 
त्यातील सवम तारे आपणापासून र्जवळर्जवळ समान अंतरावर आहेत असे मानण्यात फारशी हरकत येत नाही. 
त्याम ळे त्यािंी अंगभतू दीप्ती आद्वण भासमान दीप्ती या ठराद्ववक प्रमाणात असाव्यात असेही मानण्यात येते.या 
मेघामध्ये द्वकत्येक तारे सेफीड [पहा : सेफीड प्रकार] प्रकारिे रूपद्ववकारी आहेत. आध द्वनक उपकरणािंा वापर 
करून रूपद्ववकारािा आवृद्वत्तकाल आद्वण ताऱ्यािी दृश्य प्रत यातील परस्पर संबंधाबद्दल काही द्वनयम बसवनू 
देण्यात आले. या द्वनयमाचं्या आधाराने ताऱ्यािंी अंतरे आद्वण दीप्ती द्वनद्वित करणे शक्त्य िंाले आहे. ही रीती 
साहद्वर्जकि वाटते द्वततकी सोपी नाही; कारण त्यासाठी अत्यंत सूक्ष्म आद्वण दीघमकाल वधे घ्यावे लागतात. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृद्वत ५·९ : मागेलानी मेघािें आकाशातंील स्थान 

  



 अनुक्रमणिका 

जून 

 
  



 अनुक्रमणिका 

ध् ु वम स्सा अथवा उसा मासानर 
 
या नक्षत्रामध्ये सध्यािा ध् ु वतारा आहे. आकाशािा गोल आद्वण त्याचं्यातील तारका वगैरे, एका द्ववद्वशि 

आखाभोवती पूवेकडून पद्विमेकडे सतत द्वफरत असल्यािे आढळते. वस्त तिः पथृ्वी द्वतच्या उत्तर–दद्वक्षण 
अक्षाभोवती द्वफरत असल्यािा हा दृश्य पद्वरणाम आहे. वलनािा वेग दर तासी १५ अंश एवढा आहे, म्हणरे्ज 
संपूणम वलन २४ तासातं पूणम होते. ज्या अक्षाभोंवती आकाशगोल (भगोल) द्वफरत असल्यािा भास होतो त्याला 
भगोलाक्ष म्हणतात. या अक्षाच्या र्जवळातं र्जवळ द्वदसणाऱ्या ठळक ताऱ्याला ध् ु वतारा असे म्हणण्यािा प्रघात 
आहे. 

 
सध्यािा ध् ु वतारा (पोलाणरस) ज्या नक्षत्रातं आहे त्यािे भारतीय नावं ध् ु वम स्सा असनू ते आपणाला 

उत्तरेकडच्या आकाशातं प्रत्येक रात्री द्वदसू शकते. आपण साधारणपणे अक्षाशं १८° उत्तर येथून द्वनरीक्षण करीत 
असल्याने हे नक्षत्र त्याच्या आकाशातंील मागावरून द्वफरत असतानंा कधीही द्वक्षद्वतर्जाखाली र्जात नाही. मात्र 
घड्याळातंील द्वफरणाऱ्या कायाप्रमाणें कधी द्वक्षद्वतर्जार्जवळ, कधी उर्जव्या अंगाला, कधी डाव्या अंगाला, तर 
कधी वरच्या अंगाला दृिीस पडत असल्याने एकंदर आकृतीिी दृश्ये द्वनरद्वनराळ्या रूपातं आढळतात येवढे 
खरे. 

 
ध् ु वम स्सा आद्वण सप्तर्षी [पाहा: सप्तषी , पाहा : श्यामशबल] या दोन्ही तारका समूहाचं्या आकृतीत बरेि साम्य 

आहे. पािात्यातं दोन्ही अस्वले मानली र्जातात. एक लहान व एक मोठे, येवढाि फरक करण्यातं येतो. 
 
ग्रीक प राणातं या दोन्ही नक्षत्रासंंबंधी द्वकत्येक द्वभन्नद्वभन्न आख्याद्वयका आहेत. दोन अस्वले असल्यािे 

एका कथेत सादं्वगतले आहे. ‘ज्य द्वपटर’ देवाने दोन्ही अस्वलाचं्या शपेया पकडून त्यानंा आकाशातं फेकून द्वदले 
आद्वण त्या कारणाने त्याचं्या शपेया वार्जवीपेक्षा ंलाबं िंाल्या असे सागंण्यातं येते. ज्यातं ध् ु वतारा आहे त्या 
लहान अस्वलािी शपेटी अक्षाशी घट्ट बाधूंन ठेद्ववली असून ते अस्वल, घाण्याच्या बैलाप्रमाणे, अक्षाभोंवती सतत 
द्वफरत आहे. साहद्वर्जकि एकसारखी ताणली गेल्याकारणानेही त्यािी शपेटी लाबं िंाली असावी असे कोणी 
स िद्ववतात. 

 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृद्वत ६·१ : ध् ु वमत्स्य आद्वण कालेय 

 
सप्तषीमघील α, β या ठळक ताऱ्यानंा ज्याप्रमाणे ‘णदग्दशशक’ असें नावं आहे त्यािप्रमाणे 

ध् ु वमत्स्यातंील β, γ ताऱ्यानंा ‘रखवालदार’ म्हणण्यािा प्रघात आहे. हे नक्षत्र द्वफरत असताना ध् ु वतारा हरवूं 
नये येवढेि नव्हे तर तो स्थानभ्रि होऊ नये याबद्दल दक्षता बाळगण्यािी कामद्वगरी या दोन रखवालदारािंी 
आहे. 

 
भारतीय वाङ्मयातं झशश मार नावंाच्या रार्जप त्रािी एक गोि आहे. आकाशंातील सवम तारे द्वनरद्वनराळ्या 

लाबंीच्या दोराचं्या टोकाशी बाधंलेले असून द सरे टोक झशश मार आपल्या हातातं घेऊन उभा आहे आद्वण सवम 
तारे सकम शीतल्या र्जनावरापं्रमाणे झरगणात द्वफरत आहेत. 

 
ध् ु वमत्स्यातंील योगतारा α (ध् ु वतारा = पोलाद्वरस) हा िैती असून २” द र्मबणीतून द्वदसण्यासारखा 

आहे. र्जोडीदार द्वनळसर रंगािे असतात. 
या र्जोडीतील मोठा तारा स्वतिः वणाली िैती प्रकारिा आहे. 
 
ध् ु वतारा हे भारतीय नावं अथमपूणम आहे. कारण ह्या ताऱ्यािे आभाळातंील स्थान ख्स्थर आहे. सध्याच्या 

पद्वरख्स्थतीत हा α तारा र्जरी नेमका भ्रमणाक्षावर नसला तरी त्याच्या बराि र्जवळ आहे. इ. स. १९५० साली तो 
१° अंतरावर होता. परंत  परािंन–गतीन सार [परािंनगद्वत पिृ ५३.] पथृ्वीिा भ्रमणाक्ष त्याच्या र्जास्त र्जास्त र्जवळ 
येत असून इ. स. २०९५ मध्ये २६' इतका अक्षार्जवळ येईल. 

 
स मारे ४००० वषापूवी ठ बान तारा (कालेयातंील α) ध् ु वतारा मानला र्जाई. आर्जपासून स मारे १२००० 

वषांनंतर अद्वभद्वर्जत (स्वरमंडळातंील α) ध् ु वतारा होईल. आर्जपासून स मारे २००० वषांनी वृषपव्यांतील γ 
आद्वण स मारे ५००० वषांनी वृषपव्यांतील α हे तारे ध् ु वतारे मानण्यातं येतील. परंत  कोणताि द सरा तारा 
सध्याच्या पोलाद्वरस इतका अक्षार्जवळ येऊं शकत नाही. 
  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

जून : उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α उत्तरम क टातंील (रे्जम्मा अथवा म क टमणी) 
α कालेयातील (ठ बान), भतूकालातील ध् ु वतारा. 
α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा) प्रिद्वलत ध् ु वतारा. 
α भतूपातंील (स्वाती). 
α शौरीमधील (रास अल घेट्टी), सूयापेक्षा ८०० पट व्यासािा. 
α, β सप्तषीमधील (क्रत  अथवा ड भे, प लह अथवा द्वमराख). 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि), शरे्जारी अुंधती. 
β द्वसहातील (डेनेबोला). 
α स्वरमंडळातील (अद्वभद्वर्जत), भद्ववष्ट्यकाळातील ध् ु वतारा. 

 
दै्वती तारे : 

α उत्तर म क टातंील, प्रद्वसि िैती, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ कालेयातंील, दोन्ही तारे समानतेर्जािे, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ϵ, η कालेयातंील ३” अथवा ४” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
α ध् ु वमत्स्यातंील, अंतर १८”. २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
δ, μ भतूपातंील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
α शौरीमधील, नाझरगी व द्वहरवी र्जोडी. 
ζ सप्तषीमधील. स्वतिः िैती. २” द र्मबणींतून द्वदसतात. शरे्जारी अुंधती. अंतर ११'. न सत्या डोळ्यानी 
द्वदसतात. 
α स्वरमंडळातंील, स्पि िैती. 
ϵ स्वरमंडळातंील, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडळातंील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
η स्वरमंडळातंील, ३ स्वतंत्र र्जोड्या. छोया द र्मबणींतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

α शौरीमधील, फरक ३·१ पासून ३·९ प्रतींिा 
β स्वरमंडळातंील, प्राद्वतद्वनद्वधक स्वरूपािा, आवृद्वत्तकाल १२·९१ द्वद. 
R स्वरमंडळातंील, अद्वनयद्वमत. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 13 (NGC 6205) शौरीमधील, η आद्वण ζ याचं्या मध्यंतरी. न स्त्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 92 (NGC 6341) शौरीमधील π ताऱ्यापलीकडे, σ, δ, π रेषेवर, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 



 अनुक्रमणिका 

M 57 (NGC 6720) स्वरमंडळातंील, ‘झरग नेब्य ला.’ γ आद्वण β ताऱ्याचं्या मध्यभागी. िागंल्या 
द र्मबणींतून द्वदसतो. 

  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

र्ूतप अथवा िूंटेस 
 
या नक्षत्रािे स्थान कन्साा आद्वण तूळ याचं्या उत्तरेस आहे. र्ूतपाांतील पािं ताऱ्यािंी, साधारणपणे, 

लाबंट आद्वण द्वनम ळती अशी पिंकोनी आकृती काढता येते. आकृतीच्या द्वनम ळत्या टोकाशी ‘बटेूस’ मधील 
योगतारा α असून तो स्वाती या नावंाने ओळखला र्जातो. त्यािे पािात्त्य नाव आक्टुशुस असे आहे. 

 
‘बटेूस’ संबंधी द्वकत्येक द्वभन्नद्वभन्न आख्याद्वयका सागंण्यात येतात. ‘बूटेस’ हा एक ग राखी असून त्यािा 

देह मानवािा आद्वण डोके बलैािे होते असे इद्वर्जख्प्शयन प राणातं सादं्वगतले आहे. एका ग्रीक आख्याद्वयकेन सार 
सप्तषी नक्षत्र ही गाडी असून ती िालद्ववणाऱ्यािे नाव ‘बटेूस’ होते. द सऱ्या एका कथेंत ‘बटेूस’ हा एक महान 
संशोधक शतेकरी असून त्यानेि र्जमीन खोदण्यासाठी नागंर शोधून काढल्यािे सागंतात. सप्तषीिी आकृती 
कोणी नागंरासारखी मानतात त्यािे कारण हेि असावे. 

 
‘बटेूस’ हा पारधी असून त्याच्या हातातंील दोरीला बाधंलेले दोन द्वशकारी क ते्र (श्याम शबल = कानेस 

व्हेनाद्वटद्वस) असावते, अशी एक कल्पना आहे [पाहा : श्यामशबल]. हे सवम ‘मोठ्या अस्वलािी’ (सप्तषीिी) द्वशकार 
करण्यातं ग ंतले आहेत अशी र्जी आख्याद्वयका प्रािीन वाङ्मयात आढळते तीि एकंदरीत योग्य असावी असा 
सवमसाधारणपणें समर्ज आहे. 

 
स्वाती हा उत्तर आकाशातंील सवात तेर्जस्वी तारा असून त्यािी प्रत ०·२ आहे. लाक्षद्वणक द्वित्रामध्ये 

स्वाती तारा पारध्याच्या पायाशी दाखद्ववतात. तारा रक्त्त्तवणी आहे आद्वण त्यािे आपणापासूिे अंतर स मारे ३२ 
प्रकाशवषांिे आहे. तारा आकाराने प्रिडं आद्वण अद्वत तेर्जस्वी आहे. 

 
आपला सूयम तारा र्जर स्वातीच्या स्थानावर नेण्यातं आला तर तो अगदी अंध क तारा म्हणून गणला 

र्जाईल. कदाद्वित त्या पद्वरख्स्थतीत सूयम आपणाला न सत्या डोळ्यानी द्वदसणारही नाही. 
 
स्वाती ताऱ्याला स्वतिःिी गद्वत असून तो दर सेकंदास स मारे ५ द्वकलोमीटर वगेाने आपणापासून दूर 

र्जात आहे. या दूर र्जाण्याने त्याच्या ठळकपणातं फरक घडून येईल हे खरे परंत  हर्जारो वषांतही तो फरक 
आपणाला कळून येण्याइतका नसेल. कारण स मारे ८०० वषांत स्वाती तारा फक्त्त्त िदं्रझबबाच्या व्यासाइतकाि 
सरकलेला असेल. 
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आकृद्वत ६·२ : भतूप 
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जून : पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कन्येतील (द्वित्रा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α गुडातील (श्वण). 
α तूळेतील (द्ववशाखा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर 
α भ रं्जगातंील (कोर संपेंद्वटस). 
α भ रं्जगधारीमधील (रास अल हाग). 
α भतूपातंील (स्वाती) 
α वृद्विकातंील (ज्येिा), सूयापेक्षा ३००० पट तेर्जख्स्वतेिा. 
α शौरीमधील (रास अल घेट्टी), सूयापेक्षा ८०० पट व्यासािा. 

 
दै्वती तारे : 

γ कन्येतील, दोन्ही समान तेर्जख्स्वतेिे, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
π गुडातील, ३” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
θ भ रं्जगातंील शपेटीच्या टोकाशी. द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
δ, μ भतूपातंील, द्विनेत्रींतून द्वदसतात. 
ξ वृद्विकातंील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 5 (NGC 5904) भ रं्जगातील α ताऱ्यार्जवळ. डोळ्यानंी द्वदसतो. 
NGC 6633 भ रं्जगातील θ र्जवळ. हाही वस्त तिः भ रं्जगधारीमध्ये आहे, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 13 (NGC 6205) शौरीमधील, η व ζ याचं्यामध्ये, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 92 (NGC 6341) शौरीमधील π ताऱ्यापद्वलकडे, α, δ, π रेषेवरन सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 

 
ताऱ्सााांचे विानुसार आणि पृष्ठ-तपमानानुसार आलेख 

 
आकृती ६·३ : काही ताऱ्यािंी तपमाने आद्वण त्यािें वणालेख 
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ताऱ्सााांचे पृष्ठतपमान आणि विालेख 
 
ताऱ्यािें तपमान र्जसर्जसे वाढत र्जाते तसतसा त्याचं्या वणालेखातं बदल घडून येतो. वणालेखातंील 

रेषाचं्या अन रोधाने ताऱ्यातंील घटक द्रव्यािंी ओळख पटू शकते; त्यािप्रमाणे त्यात होणाऱ्या भौद्वतक 
फेरफारािंाही प्रत्यय येतो. सोबतच्या आकृद्वत ६·३ मध्ये, ताऱ्यािें वणालेखान सार वगीकरण आद्वण त्यािें 
पिृतपमान दाखद्ववले आहे. त्याि आकृतीमध्ये प्रम ख आद्वण प्राद्वतद्वनद्वधक अशा साहा ताऱ्याचं्या वणालेखािें 
रेखादं्वकत स्वरूप दृिीस पडते. 
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नरतुरांग अथवा सेंटाुस 
 
हे नक्षत्र दद्वक्षण गोलाधातील आहे. त्यािे स्थान वास कीच्या दद्वक्षणेस आद्वण नौकेच्या पूवेला आहे. 

यातील सवात तेर्जस्वी ताऱ्यािे अरबी भाषेतील नाव ‘अल केण्टारूस’ असून त्यािे ग्रीक भाषेतील नावाशी बरेि 
साम्य द्वदसून येते. (आकृद्वत ५·३ पाहावी.) 

 
सेण्टॉर म्हणरे्जि प्रलयकाली उल्लेद्वखलेला ‘नोहा’ असावा अशी इद्वर्जख्प्शअन लोकािंी समर्जूत असे. 

भारतीयाचं्या कल्पनेन सार र्जलप्रलयाच्या संदभात सादं्वगतलेला ‘मनु’ तोि हा सेण्टॉर असण्यािी शक्त्यता आहे. 
द्वनदान मानवी प्राण्यािा वशं स रद्वक्षत ठेवण्यासाठी र्जी नौका वापरली गेली ती, नक्षत्ररूपाने आकाशात, या 
सेण्टारच्या नर्जीक आहे हे लक्षात घेता वरील आख्याद्वयकेतील स संगतपणा स्पि होतो. 

 
प्रािीन ग्रीक वाङ्मयात ‘सेण्टारा’संबधंी द्वकत्येक आख्याद्वयका आहेत. ‘सेण्टार’ ही सूयमदेव ‘अपोलो’िी 

संतद्वत. थेसल्ली प्रातंात राहणारी ही रानटी र्जमात सदोद्वदत मद्यपान करीत असे आद्वण य िे लढवीत असे. त्यािें 
देह अधमवट मानवी आद्वण अधमवट घोड्याप्रमाणे असत. या र्जमातीतील ‘द्विरोन’ नावािा एक सेण्टार [पाहा : धन ] 
अपवादात्मक ब द्विमान आद्वण सितमनी होता. या त्याच्या ग णामं ळे आसपासिे बह तेक रार्जप त्र त्याच्याकडे 
द्ववद्यार्जमनासाठी पाठद्ववले र्जात. ह्या ‘द्विरोन’ सेण्टॉरला अमरत्व द्वमळालेले असूनही त्याला अिानकपणे मृत्य  
आला, आद्वण तो यमलोकी रवाना िंाला. अशा अमर व्यक्त्तीला मृत्य  कसा आला यासंबधंीिी ग्रीक पौराद्वणक 
कथा फार मनोरंर्जक आहे. ‘हक्त्य मलस’ नावािा योिा एकदा त्याच्या ‘फोल स’ नावाच्या द्वमत्राला भेटण्यासाठी 
त्याच्या घरी गेला, आद्वण तेथे त्याने काही तरी द्वपण्यास द्वमळाव ेअशी द्ववनंती केली. त्याप्रमाणे ‘फोल स’ने त्याला 
मद्य प्राशन करू द्वदले. ‘फोल स’हाही एक सेण्टॉर होता आद्वण त्या र्जमातीच्या रूढीप्रमाणे मद्य ही सावमर्जद्वनक 
मालमत्ता त्याने आपल्या स्वतिःच्या अखत्यारीत ‘हक्त्य मद्वलस’ला द्यावयास नको होती. ‘फोल स’ याने गैरसमर्ज 
दूर करण्यािा प्रयत्न केला. परंत  त्यात त्याला यश आले नाही. प्रकरण द्ववकोपास र्जाऊन त्याचं्यात मारामारी 
िंाली. ‘हक्त्य मलस’ने साहद्वर्जकि आपल्या द्वमत्रािी बारू्ज उिलून धरली व तो भाडंणात पडला. त्याने आपल्या 
भात्यातील एक बाण मारला तो नेमका ‘द्विरोन’ला लागला. ‘द्विरोन’ तेथे असण्यािे काहीि प्रयोर्जन नव्हते 
परंत  अपघात िंाला खरा आद्वण ‘द्विरोन’ त्या द्ववषारी बाणालंा बळी पडला. ‘द्विरोन’ला अमरत्व प्राप्त िंालेले 
असतानाही त्यािा मृत्य  अिानकपणे घडून आला, या घटनेिे ‘ज्य द्वपटर’ देवाला द िःख िंाले आद्वण त्यानंी 
द्विरोन सेण्टॉरिी नक्षत्रात स्थापना केली. 
 

नरतुरांग हे भारतीय ज्योद्वतिःशास्त्रातंील या नक्षत्रािे नाव कदाद्वित अधममानव अधमअश्व अशा ग्रीक 
कल्पनेवरून स िलेले असाव ेअसे सागंतात. 

 
या नक्षत्रातील α तारा रात्रीच्या आकाशातील ३ तेर्जस्वी ताऱ्यापंैकी एक आहे हा तारा िैती असून 

र्जोडीदाराचं्या प्रद्वत ०·३ आद्वण १·७ अशा आहेत. सूयानंतर द्वनकटिा असा हा तारा आपल्यापासून फक्त्त ४·३ 
प्रकाशवष ेअंतरावर आहे. (सूयािे अंतर ८·५ प्रकाशद्वमद्वनटे आहे). α ताऱ्यातील दोन्ही र्जोडीदार साधारणपणे 
समान आकारिे आद्वण सूयायेवढाले आहेत. त्यािंा परस्पराभंोवती द्वफरण्यािा आवृद्वत्तकाल ७९ वषांिा आहे. या 
दोघाशरे्जारी आणखी एक द्वतसरा तारा असून त्यािे नाव प्राक्सीमा सेंटारी ठेवण्यात आले आहे. हा तारा म ख्य 
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र्जोडीपेक्षाही आपणार्जवळ असल्याने हे नाव साथम आहे. हा द्वतसरा तारा र्जोडीभोवती ३,००,००० वषात एक 
फेरी याप्रमाणे भ्रमण करीत आहे. 
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जून: दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कन्येतील (द्वित्रा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α तूळेतील (द्ववशाखा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर 
α द्वत्रशकूंमधील (आख्स्रना). 
α नरत रंगातंील (द्वमत्र), सूयानंतर र्जवळिा तारा. 
α वृद्विकातील (ज्येिा) 
α झसहातील (मघा). 

 
दै्वती तारे : 

γ कन्येतील, समान तेर्जख्स्वतेिी र्जोडी. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α तूळेतील, अंतर २३०” 
α द्वत्रशकूंमधील, वस्त तिः द्वत्रतय, १” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α नरत रंगातंील, स ंदर र्जोडी, प्रती ०·३ व १·७ 
α वृद्विकातील, लाल व द्वहरवी र्जोडी. 
β, ν, δ वृद्विकातंील, स्पि िैती, 
ξ वृद्विकातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ वृद्विकातील, र्जोडीतील प्रत्येक तारा िैती आहे. 
δ हस्तातील, म ख्य तारा पीतवणी. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

NGC 4755 द्वत्रशकूंमधील, κ ताऱ्याभोवती. κ तारा β ताऱ्यार्जवळ आहे. स मारे १०० रंगीत तारे. 
NGC 5139 नरत रंगातील गोलाकृती, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
NGC 3766 नरत रंगातील. स मारे २०० तारे, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
NGC 6067 अंकनी (नोमा) मधील व्यास २०’. 
M 4 (NGC 6121) वृद्विकातील ज्येिार्जवळ. तेर्जस्वी, गोलाकृती. 
M 7 (NGC 6475) वृद्विकातील σ ताऱ्यार्जवळ, ख ला न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
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सूसााचा जन्म, वृणि आणि मृ सुा 

 
आककृद्वत ६·४ : ताऱ्यािी र्जीवनयात्रा 

 
र्जन्मापासून सूयािा आकार हळूहळू वाढत गेला असून तो अद्याद्वप वाढति आहे. द्वित्रातंील दोन 

गोलामधील कालातंर ८० दशलक्ष वषांिे आहे. यावरून सूयािे वय सध्या स मारे ५००० दशलक्ष वष ेयेवढे होते. 
आणखी ५००० दशलक्ष वषांनी त्यािा आकार आद्वण उष्ट्णता बेस मार वाढतील. त्यानंतर सूयम आस्ते आस्ते द्वनवू 
लागेल आद्वण श्वेतख र्जा होत होत अखेरीस स मारे ५०,००० दशलक्ष वषानंतर थंड गोळा म्हणून आकाशातं 
झहडत राहील! 
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बसह 
 
नक्षत्राचं्या अन क्रमाने बसह राशीत, मघा, पूवा व उत्तरेचा एक िरण इतकी नक्षते्र येतात. प्रत्यक्ष 

झसहाकृतीत हीि नक्षते्र द्वदसतात. 
 
ग्रीक प राणातं झसह राशीसंबधंाच्या द्वकत्येक दंतकथा प्रिद्वलत आहेत. ग्रीक लोकािंी अशी कल्पना 

होती की, हा झसह िदं्रलोकावरून आलेला असावा. ‘हरक्त्य द्वलस’ नावाच्या योद्ध्याने त्याला ठार मारले. सूयम 
ज्या वळेेस झसह राशीत प्रवशे करतो त्या वळेेला झसह र्जळू लागतो, असेही ते म्हणत. कारण याि स मारास ग्रीक 
देशात भयंकर उन्हाळा स रू होत असे. 
 

 
आकृद्वत ६·४ : झसह, लघ झसह 

 
मघा नक्षत्रात एकंदर ६ तारे आहेत. कोणी ५ मानतात. त्यापंैकी िार तारा α, γ, ζ, η द्वमळून 

समातंरभ र्ज िौकोन तयार होतो व या समातंरभ र्ज िौकोनाच्या उत्तरेस िौथ्या प्रतीच्या दोन तारा (ε, μ) 
आहेत. या साही तारा द्वमळून कोयत्यािी आकृती तयार होते. द्वतच्यात η, γ, ζ, μ व ϵ हे कोयत्यािे पाते व η 
अद्वण α ही मूठ समर्जतात. सवात तेर्जस्वी तारा कोयत्याच्या म ठीत असून त्यािी प्रत १ आहे. त्याला रेग्सुालस 
म्हणतात, हाि मघा नक्षत्रािा योगतारा. मघा नक्षत्रातंील बाकीिे तारे ३ प्रतीिे आहेत. 

 
पूवा नक्षत्राच्या फक्त्त दोनि तारा आहेत, आद्वण त्या ‘मघा’च्या पूवेस आहेत. दोन्ही तारा (δ, θ) 

समानतेर्ज असून झसहाच्या पाश्वमभागात आहेत. 
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पूवा नक्षत्राच्या (θ) ताऱ्याशंी काटकोन-द्वत्रकोण करणारा एक अत्यंत ठळक तारा (β) असून त्यािी 
प्रत २ आहे. त्यािे नाव डेनेिंोला अथवा उत्तराफल्गुनी व तो झसहाच्या आकृतीत शपेटीमध्ये द्वदसून येतो. 

(१) सप्तषी माहीत असले व द्वदसत असले तर त्यातील δ व γ -तारे र्जोडणारी रेषा, दद्वक्षणेकडे 
वाढद्ववल्यास, रेग्य लस (मघा = α द्वलओ द्वनस) मधून र्जाते. 

 
(२) प नवमसूमधील ‘पोल क्त्स’ (β रे्जद्वमनी) आद्वण ‘प्रश्वा’ (प्रोद्वसओन = α कॅद्वनस मायनर) ह्यानंा 

र्जोडणाऱ्या रेषेवर द्वतच्या मध्यझबदूतून लंब काढल्यास तो रेग्य लस (मघा) मधून र्जातो. 
 
γ आद्वण 54 हे िैती तारे २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
 
रेग्सुालस (α लेओद्वनस) अथवा मघा हा िैती तारा आहे. त्यािे स्थान आयद्वनकवृत्तातं आहे. त्यातील 

म ख्य तारा िकिकीत पाढंऱ्या रंगािा असून त्यािा सहिर द्वनळ्या रंगािा आहे. रेग्य लसिा प्रकाश पथृ्वीवर 
पोहोिण्यास ३५ वष ेलागतात आद्वण आता असेही माहीत िंाले आहे की हा तारा दर सेकंदास स मारे २४ द्वक. 
मी. या वगेाने पथृ्वीपासून दूर हटत आहे. त्याद्वशवाय हा तारा व्याधाच्याि गटातंील आहे. 

 
झसह राशीत वणमन करण्यार्जोगा आणखी एक तारा आहे. त्यािे नाव ‘अल जीिंा’ हा γ तारा 

आकृतीमधील झसहाच्या मानेत द्वदसतो. तो िैती आहे. तारा आद्वण त्यािा सोबती २” द र्मबणीतून द्वदसू शकतात. 
दरवषी नोव्हेंबर मद्वहन्यातं होणारी उल्कािंी वृद्वि या ताऱ्याच्या द्वदशनेे होत असल्यािे आता माहीत िंालेले 
आहे. अशा प्रकारच्या उल्कानंा झसह–उल्का (झसहोल्का) अशी संशा आहे. या उल्कािें मोठाले वषाव दर ३३ 
वषांच्या अंतराने, द्ववशषेतिः, नोव्हेंबर मद्वहन्यातील १२ ते १४ तारखाचं्या आसपास घडतात. 

 
झसहातील β आद्वण α या ताऱ्याचं्या मध्यंतरी M 96 (NGC 3368) हा सर्मपलाकृती तेर्जोमेघ लहानशा 

द र्मबणीतून द्वदसण्यासारखा आहे. 
 

लघुबसह 
हे नामकरण आध द्वनक आहे. त्यािा अथम झसहािा छावा. झसहाच्या उत्तरेकडील काही ताऱ्यािंा या नवीन 
नक्षत्रातं समावशे करतात. यामध्ये फक्त्त्त तीनि तारे प्रत ४·५ पेक्षा र्जास्त ठळक द्वदसतात. ( आ. ६·४) 
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जून: पणिम 
 

णवशेर्ष तारे : 
α कन्येतील (द्वित्रा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α, β द्वमथ नातंील (प नवमसू अथवा कॅस्टर आद्वण पोल क्त्स) 
α वास कीमधील (आल्फाडम). 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय) 
α झसहातील (मघा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर 
β झसहातील (डेनेबोला). 
 

दै्वती तारे : 
γ कन्येंतील, समान तेर्जख्स्वतेिे, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. तारा क्र. 5 नौका-प प्पीसमधील २” 
द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α द्वमथ नातील, वस्त त षटक. म ख्य र्जोडीतील प्रत्येक िैती असून त्याभोवती र्जो तारा द्वफरतो तोही 
िैती आहे. २” द र्मबणीतून पाहता येते. 
ƛ द्वमथ नातंील, ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ द्वमथ नातंील, पीतवणी, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ वास कीमधील, ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ सारखी मधील ४” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 44 (NGC 2632) ‘पे्रसेपे’ ककांतील δ र्जवळ. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 67 (NGC 2682) ककांतील α र्जवळ. ख ला ग च्छ द्विनेत्रींतून द्वदसतो. 
M 46 (NGC 2437) व NGC 2422 नौका प ष्ट्पीसमधील, उत्तरेला, द्विनेत्रींतून द्वदसतात. 
M 35 (NGC 2168) द्वमथ नातंील ε आद्वण वृषभातंील ζ याचं्यामध्ये उत्तरेस आद्वण द्वमथ नातंील, μ आद्वण 
η याचं्या वरच्या अंगाला, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 53 (NGC 5024) श्यामशबलातंील तारा क्र. 42 र्जवळ; द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 100 (NGC 4321) श्यामशबलातील तारा क्र.11 र्जवळ; द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 96 (NGC 3368) झसहातील α व β याचं्या मध्ये, सर्मपलाकृद्वत. द्विनेत्रींतून द्वदसतो. 
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तारकाांची तपमाने 
 
सूयािे तपमान प्रिडं असाव ेअशी आपली सहर्ज कल्पना होते. ताऱ्यािे अंतरंग सूयाप्रमाणेंि असल्याने 

तेथेही प्रिडं तपमान असाव ेअसे साहद्वर्जकि अन मान करता येते. परंत  त्यािे मोर्जमाप करणे वणमलेखन 
पितीम ळेि शक्त्य िंाले. सूयमप्रकाश द्वबनरंगी अथवा श भ्र असतो तरी कािेच्या लोलकातूंन असा प्रकाश र्जाऊ 
द्वदला तर त्यातंील घटक रंग उघडकीस येतात. लोलकातूंन बाहेर पडलेल्या द्वभन्न रंगाचं्या पट्ट्याला वणमपट 
म्हणतात व सामान्यतिः त्यातं ताबंडा, नाझरगी, द्वपवळा, द्वहरवा, अस्मानी, द्वनळा आद्वण र्जाभंळा अशा रंगािे पटे्ट 
एकमेका शरे्जारी माडंलेले आढळतात. वास्तवशास्त्रातंील या अन भवावर सध्यािी सूक्ष्म वणमलेखी यंते्र 
आधारलेली असून प्रकाशािे पथृिःकरण व मापन करण्यासाठी त्यािंा उत्कृि उपयोग होत आहे. प्रकाशािे 
वणमलेख घेऊन त्यामध्ये प्रकाशऊर्जा द्वभन्न रंगातं कशी द्ववभागली गेली आहे यािा अंदार्ज करता येतो. फोटो-
सेल (प्रकाशीय द्ववद्य त् घट) वापरून त्या द्ववभागातंील प्रकाशािी तीव्रताद्वह मोर्जता येते. 

 
रासायद्वनक मूलद्रव्य प रेसे तप्त िंाले म्हणरे्ज त्यातूंन र्जो प्रकाश उद भवतो त्याच्या वणमपटातं त्या 

मूलद्रव्याच्या द्ववद्वशि अशा काही रंगीत रेषा आढळतात. यानंा उ सजशन रेर्षा म्हणतात. वणमपटातंील रेषािंी 
परीक्षा केल्याने त्या कोणकोणत्या मलद्रव्यापासून द्वनमाण िंालेल्या असतात ते कळते. तेवढ्यावरून 
प्रकाशाच्या उगमस्थानी कोणती मूलद्रव्ये तप्तावस्थेत आहेत ते उघडकीस येते. सूयमप्रकाशाच्या वणालेखातील 
रेषा काळ्या द्वदसत असून त्याना फ्राऊनहोफर रेर्षा म्हणण्यातं येते. या रेषा अथाति प्रकाशाच्या उगमस्थानी 
र्जी द्वभन्न मूलद्रव्ये असतात त्याचं्या उत्सर्जमन रेषाशंी र्ज ळत्या अशाि असतात. त्यावरून सूयमप्रकाशातंील घटक 
द्रव्ये कोणती ते कळून येते. सूयमप्रकाशाच्या वणमपटातंील रेषा रंगीत नसून काळ्या असतात त्यािे कारण 
सूयाच्या बाह्य वातावरणातं घडणारे शोषण हे असते. 

 
तापलेल्या भट्टीमध्ये एकादा न द्ववतळणारा पदाथम ठेवला तर तो तापल्यावर प्रथमतिः लाल द्वदसतो व 

नंतर प रेशा वाढत्या तपमानातं श भ्र होतो. वायूंिे तपमान सपाटून वाढद्ववले म्हणरे्ज त्यातूंन द्वनघालेल्या 
प्रकाशाच्या वणमपटातं उत्सर्जमन रेषा आढळतात. या बाबतीत िंालेल्या संशोधनान सार काही द्वनयम बसद्ववण्यात 
आलेले असून त्यावरून तपमान, प्रकाशा तरंगािा वणम आद्वण प्रारणऊर्रे्जिी तीव्रता यािंा परस्पर संबंध 
दशमद्ववला र्जातो. या द्वनयमाचं्या आधारे सूयमप्रकाशाच्या वणमपटािा सूक्ष्म अभ्यास करून त्याच्या पषृ्ठभागातंील 
तपमानािा अंदार्ज करणें शक्त्य िंाले आहे. 

 
अशा प्रयोगातूंन द्वमळालेली काही माद्वहती सोबतच्या कोिकातं एकद्वत्रत केलेली आहे. पद्वहल्या स्तंभातं 

ताऱ्यािा वगम, द सऱ्यातं त्यािे तपमान, द्वतसऱ्यातं वणम, िौथ्यातं घटक मूलद्रव्यािंी वास्तद्ववक अवस्था, आद्वण 
पािव्यातं प्राद्वतद्वनद्वधक ताऱ्यािें नावं अशी माद्वहती आहे. 
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पृष्ठर्ागावरील तपमानानुसार ताऱ्सााांची वगशवारी 
वणालेखीय 
प्रकार 

अंदारे्ज तपमान °सें. 
 

वणम 
 

वणालेखीय अवस्था प्रद्वतद्वनद्वध तारा 

O ३२,००० हून अद्वधक 
 

द्वनळसर पाढंरा आयनीभूतं वाय ू आयोटा ओद्वरओद्वनस 
(मृगातील बाणामध्ये) 

B २०,००० द्वनळसर पाढंरा म ख्यत्वे उदासीन 
हेद्वलअम 

रार्जन्य, द्वित्रा 

A ११,००० श भ्र म ख्यत्वे हैड्रोर्जन व्याध, अद्वभद्वर्जत 
F ७,५०० द्वपवळसर श भ्र हैड्रोर्जनमध्ये घट, 

धातंूमध्ये वाढ 
अगस्त्य, प्रश्वा 

G ६,००० द्वपवळसर म ख्यत्वे धातू सूयम, ब्रह्महृदय 
K ४,५०० नाझरगी हैड्रोर्जनिी र्जागा धातू 

घेतात 
रोद्वहणी, स्वाती 

M ३,००० लाल द्वटटानम ऑक्त्साईड काद्वक्ष ज्येिा 
 

ही तपमाने केवळ पिृभागातील आहेत. अंतरंगातले तपमान द्वकत्येक कोटी अंश असल्यािा, अण गभीय 
प्रद्वक्रयाचं्या अभ्यासातून, भरपूर प रावा द्वमळालेला आहे. (पाहा : ताऱ्यािें वणम व तपमानदशमक कोिक प.ृ 
१२३). 
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णवश्वाची उ क्राांणत 
 
द्ववश्वामध्ये सवम सृिीिा समावशे होतो. त्यात पथृ्वी, इतर ग्रह व त्यािंा स्वामी सूयम, सवम तारे आद्वण 

आपली आकाशगंगा मोडते. त्यािप्रमाणे दूरदूरच्या सवम लहानमोठ्या दीर्मघकािंाही समावशे होतो. या दीर्मघका 
आपणापासून प्रिडं अंतरावर आहेत येवढेि नव्हे तर त्यािी एकमेकापासूनिी अंतरेही तशीि प्रिडं आहेत. 

 
द्ववश्वािा आकार द्वकती द्ववस्तीणम आहे यािी कल्पना करणेही फार कठीण आहे. आर्जतागाईत उपलब्ध 

िंालेल्या २००” द र्मबणीतून आद्वण प्रभावी रेद्वडओ-द र्मबणीतून रे्ज द्वदसते झकवा अन भवता येते तो अद्वखल द्ववश्वािा 
केवळ एक अंश आहे. रे्ज द्वदसत नाही त्याबद्दल साहद्वर्जकपणे आपण कसलीि कल्पना करू शकत नाही. 
आपल्या माद्वहतीप्रमाणे आकाशगंगेत स मारे १०,००० कोटी तारे आहेत; आद्वण अशा कोयवद्वध स्वतंत्र दीर्मघका 
द्ववश्वामध्ये आहेत. काहींिी माद्वहती िंाली असून नव्यानव्या ज्योद्वत प्रभावी साधनाम ळे उघडकीस येत आहेत. 

 
द्ववश्वािी उत्पद्वत्त कशी िंाली असावी ह्याबद्दल दोन प्रकारच्या कल्पना रूढ आहेत. (१) एका 

कल्पनेन सार द्ववश्व क्रमाक्रमाने उत्कातं होत गेले असून ते आर्जच्या अवस्थेला येऊन ठेपलेले आहे. आद्वण ही 
उत्क्रातंी कमीत कमी काही अब्र्ज वषांपासून होत आलेली असावी. णवश्वाला केहहातरी प्रारांर् झाला असावा ही 
या कल्पनेमागिी द्वविारसरणी आहे. 

 
(२) द सऱ्या कल्पनेन सार द्ववश्व आर्ज ज्या अवस्थेत आहे त्याि अवस्थेत ते भतूकालात होते आद्वण 

त्याि अवस्थेत भद्ववष्ट्यकालातही राहील. अथात द्ववश्वाला केव्हातरी प्रारंभ िंाला आद्वण केव्हातरी त्यािा अंत 
होईल ही द्वविारसरणी या कल्पनेला पटत नाही. णवश्व स्स्थर असून  सााला प्रारांर् व अांत नाही अशी या 
कल्पनेमागिी द्वविारसरणी आहे. 

 
यापंैकी कोणती द्वविारसरणी आतापयमन्त द्वमळालेल्या ज्ञानाशी आद्वण अन भवाशी र्ज ळते ते पाहणे 

आवश्यक आहे. शास्त्रीय संशोधनाम ळे ज्ञान एकसारखे वाढत आहे. त्याम ळे द्ववश्वासंबधंीच्या कल्पनेतही बदल 
होत आहेत. उदाहरणाथम, द्ववश्वामध्ये आपल्या आकाशगंगेप्रमाणे असंख्य स्वतंत्र आकाशगंगा (दीर्मघका) आहेत 
आद्वण त्या आपणापासून आद्वण परस्परापासून वगेाने दूर दूर र्जात आहेत असा भरपूर प रावा उपलबध िंालेला 
आहे. या माद्वहतीन सार द्ववश्वािी माडंणी कशी असेल यािा अंदार्ज करण्यात सध्यािे शास्त्रपदं्वडत ग ंतलेले 
आहेत. 

 
कोणी म्हणतात की द्ववश्वातील सवम वस्त , म्हणरे्ज आर्जच्या ख्स्थतीत तारे व त्याचं्यामधल्या मोकळ्या 

र्जागेत सामावलेली वस्त , अद्वतप्रािीन काळी अत्यंत अल्प अशा र्जागेत दाटीने भरलेली असावी. ही अवस्था तारे 
वगैरे द्वनमाण िंाले त्याच्या पूवीिी असावी हे ध्यानात येईल. याप्रकारे द्वविार करू लागले म्हणरे्ज द्वनदान दोन 
ठळक प्रश्न उभे राहतात ते असे :– (१) द्ववश्वातील सवम वस्त  अशा प्रकारे अल्प र्जागेत का भरली गेली ? (२) 
अशा प्रकारे दाटीने भरलेली वस्त  कालातंराने प्रसरण का पाव ूलागली? 
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या प्रश्नािंी उत्तरे देणें सोपे नाही, परंत  वास्तवशास्त्रातंील प्रायोद्वगक अन भवान सार अनेक प्रकारिे 
द्वविार मनातं येतात. 

 
ग ुत्वाकषमणासारख्या प्रभावी पे्ररणेने सवम वस्त  एकदम अल्प र्जागेंत कें द्वद्रत िंाली. ही ती दाटीवाटीिी 

द्ववश्वोत्पत्तीपूवीिी अवस्था. त्यानंतर प्रत्यास्थतेच्या (ख्स्थद्वतस्थापकतेच्या) द्वनयमान सार भरपूर दडपलेली वस्त  
वळे प्रसंगी प्रसरण पावणारि, त्याप्रमाणें ती पसरू लागली व सध्यािे द्ववश्व द्वनमाण िंाले. 

 
प्रसरणशील द्ववश्वािी उपपद्वत्त ज्या द्वविानानंी स रवातीला माडंली त्यािंी नाव ेअशी : डब्ल्य .ड. द्वसटर 

(१९१७), ए. फ्रीडमान (१९२२) आद्वण र्जी. लमेत्र (१९२७).द्ववश्वाच्या ख्स्थर अवस्थेिी उपपद्वत्त, साहद्वर्जकि, 
वस्त नाश आद्वण वस्त द्वनर्ममती या दोन्ही सारख्या मानाने होत असल्या पाद्वहरे्जत या द्वविारसरणीवर आधारलेली 
आहे. एच् बोण्डी.टी. गोल्ड आद्वण फे्रड हॉईल (१९४८) हे ख्स्थरख्स्थद्वत-द्ववश्वािे प रस्कते आहेत. त्याचं्या मते 
प्रारणरूपाने रे्जवढा वस्त नाश होत असतो, तेवढीि पोकळी भरून काढण्याइतकी नवी वस्त  सतत द्वनमाण होत 
असते. अथात याचं्या मते द्ववश्वाला प्रारंभ नाही आद्वण अंत नाही. 
  



 अनुक्रमणिका 

जुलै 
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कालेसा अथवा ड्राको 
 
उत्तर गोलाधातील हा एक महत्त्वपूणम तारकासमूह आहे. काल्पद्वनक द्वित्रात हा तारकासमूह एका 

प राकालीन अर्जगराप्रमाणे दाखद्ववण्यात येतो; कालेयाने भगोलीय अक्षाला वटेोळे घातल्यािा भास होतो. 
(आकृद्वत ६·१ पाहा.) 

 
‘ईव्ह’ नावाच्या स्त्रीला याि सपाने भ रळ घातली अशी प्रािीन द्विस्ती आख्याद्वयका आहे. स्वगातील 

सोनेरी सफरिदंािे रक्षण करण्यासाठी अहोरात्र र्जागुकपणे पहारा करीत बसणारा सपमरार्ज म्हणरे्जि ‘ड्राको’ 
अशीही एक कथा प्रािीन वाङ्मयात सादं्वगतली र्जाते. आपल्या ि लत भावडंासाठी स्वगातील फळ हस्तगत 
करताना ‘हक्त्य मद्वलस’ नावाच्या योद्ध्याने ज्या महासपािी हत्या केली होती, तोि हा सपम आकाशात आडवा 
द्वतडवा पसरलेला द्वदसत आहे अशीही एक प्रािीन कथा आहे [पाहा: हक्त्य मद्वलस] 

 
र्जशी कल्पना होईल तशी सोईस्कर आख्याद्वयका रिावी, अशी पद्वरख्स्थद्वत प्रािीन काळी िालू होती. 

साहद्वर्जकि त्यािा पद्वरणाम असा िंाला की एकाि दृश्यासंबधंी द्वभन्न द्वभन्न आख्याद्वयका सवमि देशातंील प्रािीन 
वाङ्मयात आढळतात. ‘सोनेरी लोकर’ (गोल्डन फ्लीस) प्राप्त करून घेण्यासाठी र्जी मोहीम द्वनघाली होती, 
द्वतच्यात ‘ओर्मफउस’ आद्वण ‘रे्जसन’ या नावाच्या दोघा वीर प ुषानंी भाग घेतला होता. ही ,सोनेरी लोकर मेष 
नक्षत्राशी द्वनगद्वडत असलेल्या स्वगीय मेंढ्यािी होती आद्वण ती भलत्यासलत्याच्या हाती र्जाऊ नये या उदे्दशाने 
एक प्रिडं सपम मागावर आडवा पडून सतत कडक पहारा करीत होता. ‘आगो’ नौकेतून [पाहा: आगो (नौका)] मर्जल 
दरमर्जल करीत द्वनघालेली मोहीम रे्जव्हा या रक्षक सपापयमन्त येऊन थडकली तेव्हा ‘ओर्मफउस’ने सपाला भलू 
घातली आद्वण ‘रे्जसन’ने त्यािी वटेोळी पायाखाली त डद्ववली. अडथळा दूर करून अखेरीस ते दोघे वीर ‘सोनेरी 
लोकरी’ पयमन्त पोहोिले. अशा प्रकारे मेंढा (मेष) आद्वण सपम (कालेय) या दोघानंाही नक्षत्रामध्ये स्थान देण्यात 
आले. 

 
‘ड्राको’ संबधंी आणखी एक कथा प्रिद्वलत आहे. प्रािीन काळी देव आद्वण दैत्य याचं्यामध्ये नेहेमी 

लढाया होत. एका लढाईच्या वळेी सपासारखे द्वदसणारे एक भयंकर श्वापद दैत्याचं्या बारू्जने ढवळाढवळ करू 
लागले. ही गोि ‘द्वमनेव्हा’ देवीच्या लक्षात आल्याबरोबर द्वतने त्याच्या शपेटीला धरून त्याला आकाशात 
द्वभरकावनू द्वदले. त्यािी शपेटी द्ववश्वाच्या आंखामध्ये ग ंतली आद्वण त्याकारणाने तो प्रिडं सपम तेव्हापासून तेथेि 
अडकून पडलेला आहे. 

 
‘ड्राको’िे भारतीय नाव ‘कालेय’ आहे. या नक्षत्रातंील ठळक तारा α एका काळी ध् ु वतारा म्हणून 

मानला र्जात असे. इद्वर्जख्प्शयन लोकानंी या ताऱ्याला ‘ठ बान’ हे नाव द्वदले. आपल्या सध्याच्या ध् ु वताऱ्याप्रमाणे, 
हा तारा आकाशात ख्स्थर असे आद्वण इतर सवम तारे त्याच्या भोवती भ्रमण करीत असल्यािे द्वदसे. ठ बान ताऱ्यािे 
हे महत्त्व लक्षात घेऊन इद्वर्जख्प्शयन लोकानी त्याचं्या देवळामध्ये काही द्ववशषे सोई करून ठेद्ववल्या होत्या. 
उदाहरणाथम, ‘िेओप स’ रार्जाने बाधंलेली ‘द्वगिेंह’ येथील द्वपराद्वमड. या प्रिडं बाधंकामात एक सरळ आद्वण 
लाबंि लाबं बीळ ठेवण्यात आले होते. ‘ठ बान’ ताऱ्यािा (म्हणरे्ज त्यावळेच्या ध् ु वताऱ्यािा) प्रकाश 
गाभाऱ्यातील देवावर रातं्रद्वदन अखंडपणे पडत राहावा अशी त्या द्वबळाच्या रिनेमागील योर्जना असावी. 
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‘िेओप स’ द्वपराद्वमड स मारे ४६०० वषांपूवी बाधंण्यात आली. त्या द्वठकाणिा अक्षाशं ३०° उत्तर आहे, आद्वण त्या 
काळी ठ बान तारा भगोलीय अक्षापासून फक्त्त्त १०' इतकाि दूर होता, तेव्हा द्वबळातूंन पाहणाऱ्याला तो एकाि 
र्जागेवर द्वदसत होता हे उघड आहे. आता, म्हणरे्ज स मारे ४६०० वषांनंतर पद्वरख्स्थद्वत बदललेली आहे. द्वबळािा 
अक्ष आद्वण सध्यािा भगोलीय अक्ष समातंर राद्वहलेले नाहीत. स मारे २१००० वषांनी प न्हा भगोलीय अक्ष 
ठ बानमधून र्जाईल; परंत  त्यावळेी ‘िेओप स’ द्वपराद्वमड शाबतू असेल झकवा नाही हे कोणी सागंाव े! 

 
उपद्वनषदामध्यें ‘ठ बान’ ताऱ्यािा ध् ु वतारा ं म्हणून उल्लेख केलेला आढळतो आद्वण तेवढ्यावरून त्या 

वाङ्मयरिनेिा कालद्वनणमय करणे शक्त्य िंाले आहे. 
 
कालेयातील तारा γ िैती असून त्यातील र्जोडीदार सारख्या दीप्तीिे परंत  ५ व्या प्रतीिे आहेत. 

आयद्वनकवृत्तािा ध् ु व म्हणरे्ज मेु, सध्याच्या पद्वरख्स्थतीत, या γ ताऱ्याच्या उत्तरेला स मारे १५° वर आहे आद्वण ते 
स्थान अद्वभद्वर्जत व ध् ु वतारा याचं्या मध्यंतरी आहे. 
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जुलै: उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α उत्तर म क टातंील (रे्जम्मा अथवा म क टमणी). 
α कालेयातील (ठ बान) भतूकाळातील ध् ु वतारा. 
α ध् ु वमत्स्यातील (ध् ु वतारा अथवा पोलाद्वरस), प्रिद्वलत ध् ु वतारा. 
α भतूपातंील (स्वाती). 
α शौरीमधील (रास अल घेट्टी). 
α शामशबलातील (कोर कारोली. 
α, β सप्तषीमधील (क्रत  अथवा ड भे, प लह अथवा द्वमराख). 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि), शरे्जारी अुंधती. 
β झसहातील (डेनेबोला). 
α स्वरमंडलातंील (अद्वभद्वर्जत), भद्ववष्ट्यकालातील ध् ु वतारा. 
α हंसातंील (डेनेब). 

 
दै्वती तारे : 

α उत्तर म क टातील, प्रद्वसि िैती. २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
ε, η कालेयातील, ३” अथवा ४” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
γ कालेयातील, दोन्ही ठळक तारे, द्विनेत्रींतून द्वदसतात. 
α ध् ु वमत्स्यातील, परस्परापासून दूर, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ, μ भतूपातील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
β, ξ वृषपवामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α शौरीतील, र्जोडीदार नीलवणी, ५ वी प्रत. 
α श्यामशबलातील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
ζ सप्तषीमधील शरे्जारी अुंधती, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. स्वतिः ζ (वद्वसि) िैती आहे, २” 
द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α स्वरमंडळातील, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
ε स्वरमंडळातील, अंतर २०८”, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडळातंील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
η स्वरमंडळातील, तीन स्वतंत्र र्जोड्या, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, μ, ο हंसातील, द्विनेत्रींमधून द्वदसतात. 
ο₂ स्वतिः द्वतहेरी आहे. 

 
णवशेर्ष दृश्सा : 

δ, μ, ρ, γ शौरीमधील. २” द र्मबणीतून उत्कृि देखावा द्वदसतो. 
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रूपणवकारी तारे : 
δ वृषपवामधील. प्राद्वतद्वनद्वधक. प्रतीत फरक ३·६ पासून ६·२ पयंत., आवृद्वत्तकाल ५·२८ द्वदवस. 
α शौरीमधील. फरक प्रत ३·१ पासून ३·९ पयंत. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 13 (NGC 6205) शौरीमधील तारे η आद्वण ζ याचं्यामध्ये न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 92 (NGC 6341) शौरीमधील π च्या पद्वलकडे, α, δ, π रेषेवर. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 3 (NGC 5272) श्यामशबलातील, तारा क्रमाकं 25 च्या खाली ख ला तेर्जस्वी ग च्छ, न सत्या 
डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 57 (NGC 6720) स्वरमंडळामध्ये. ‘झरग नेब्य ला’ β व γ रेषेवर.द र्मबणीतून द्वदसतो. 
M 39 (NGC 7092) हंसातील, α च्या पलीकडे π² र्जवळ. ख ला ग च्छ. द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
हंसामध्ये एक प्रभावी रेद्वडओ-तरंग उत्सर्जमनस्थान आहे. 
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र्ुजांगधारी आणि र्ुजांग अथवा ओणफउकुस आणि सपेन्स 
 
ही दोन स्वतंत्र नक्षते्र आहेत, तरी त्यािें द्वित्ररूपात रेखाटण केले असता ती पूणमपणे एकमेकातं 

ग ंतलेली द्वदसतात. एक द्वधप्पाड प ुष त्याच्या अंगाभोवती ग ंडाळलेल्या सपािी वटेोळी दोन्ही हातातं घट्ट 
पकडून उभा आहे असे हे द्वित्र आहे. नक्षत्रािे स्थान वृद्विकाच्या उत्तरेस आहे. बाद्वबलोद्वनआमधील लोक 
‘ओद्वफउक स’ हा एक मोठा योिा होता असे मानीत. ‘हैड्रा’ (वास की) आद्वण ‘सपने्स’ (भ रं्जग) याना पायाखाली 
द्विरडून हा वीर, यशस्वी नर्जरेने, वृद्विकाकडे बघत आहे अशाबद्दल एक प्रािीन आख्याद्वयका आहे. 

 
वैद्यद्ववदे्यिा आद्य प्रणेता र्जो ‘एस्क लाद्वपउस’ त्यािे ‘ओद्वफउक स’ हे स्मारक आहे असे एका प्रािीन ग्रीक 

कथेमध्ये सादं्वगतलेले आहे. ‘सोनेरी लोकर’ द्वमळद्ववण्यासाठी ‘आगो’ नौकेतून र्जी सफर द्वनघाली होती त्यातील 
सवांना वैद्यकीय सल्ला प रद्ववणे हे ‘एस्क लाद्वपउस’ िे काम असे. स्वगात देवानंा आद्वण पथृ्वीवर मानवानंा, 
सवांनाि त्याच्या ज्ञानाबद्दल आद्वण कतमबगारीबद्दल आदर वाटे. मानवानी त्याच्या स्मरणाथम देवळे बाधंली आद्वण 
देवानंी त्याला नक्षत्रातं स्थान द्वदले; असे एका प्रािीन ग्रीक कथेमध्ये वणमन केलेले आहे. 

 
‘हक्त्य मद्वलस’ आद्वण ‘ओद्वफउक स’ या दोन्ही नक्षत्रातं द्ववशषे ठळक असे तारे नाहीत. परंत  त्यानंी 

उत्तरेकडील आकाशािा बराि मोठा भाग व्यापलेला आढळतो. ‘हक्त्य मद्वलस’ [पाहा : हक्त्य मद्वलस] फार धाडशी आद्वण 
पराक्रमी असे. त्याच्यावर सोपद्ववलेली ‘बारा कामे’ त्याने यशस्वी रीतीने पार पाडल्यानंतर तो कालेयाच्या 
मस्तकावर ग डघा टेकून द्ववश्ातंी घेत आहे असे ‘हक्त्य मद्वलस’ नक्षत्रािे द्वित्र काढतात. त्यािप्रमाणे ‘ओद्वफउक स’ 
सपाच्या वटेोळ्याशी िंटापट करीत असल्यािे द्वित्रात दाखद्ववतात. दोघा वीरािंी मस्तके शरे्जारी शरे्जारी 
दाखद्ववण्यािी िाल आहे. या दोन्ही नक्षत्रातंील ठळक तारे ‘रास अल हाग’ (α ओद्वफउक स) आद्वण ‘रास अल 
घेट्टी’ (α हक्त्य मद्वलस) अन क्रमे त्याचं्या भ वयाचं्या र्जागी दाखद्ववतात. हे तारे एकमेकापासून स मारे ५° अंतरावर 
आहेत. सप्तषीमधील द्वदग्दशमक तारे α, β यामधील दृश्य अंतर र्जवळ र्जवळ येवढेि असल्याने ते नेमके 
ओळखून काढता येतात. 
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आकृद्वत ७·१ : भ रं्जगधारी आद्वण भ रं्जग 

 
‘भ रं्जग’ नक्षत्र ‘भ रं्जगधारी’ पासून स्वतंत्र दाखद्ववता येत नाही. भ रं्जगाच्या शपेटीमध्ये ३ िैती तारे 

आहेत, आद्वण त्यातंी θ (टोकावरिा) छोया द र्मबणीतून द्वदसण्यासारखा आहे. 
 
भ रं्जगातील तारकाग च्छ N 5 (NGC 5904) α ताऱ्यार्जवळ आहे. हा ठळक असून न सत्या डोळ्यानंी 

द्वदसू शकतो. 
 
भ रं्जगातील η तारा आद्वण भ रं्जगधारीमधील β तारा याचं्यामधील क्रमाकं 70 हा तारा िैती असून २” 

द र्मबणीतून पाहता येतो. त्यातले र्जोडीदार लाल आद्वण द्वपवळे द्वदसतात. 
 
या नक्षत्रातं अनेक तारकाग च्छ आहेत. भ रं्जगधारीच्या पायाशी आकाशगंगेत थोडी फट पडल्यासारखी 

द्वदसते. या द्वठकाणी स मारे ४०० प्रकाशवष ेअंतरावर असलेली एक कृष्ट्ण अद्वभ्रका असावी असा अंदार्ज आहे. 
 
M 10 (NGC 6254), M 12 (NGC 6218) आद्वण M 19 (NGC 6273) हे तारकाग च्छ वस्त तिः 

भ रं्जगधारी तारकासमूहात आढळतात. भ रं्जगातील θ ताऱ्यार्जवळिा NGC 6633 हा तारकाग च्छ न सत्या 
डोळ्यानी द्वदसण्यासारखा आहे. 
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जुलै: पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α गुडातंील (श्वण) 
α तूळेंतील (द्ववशाखा), नेमका आयद्वनकवृत्तावर आहे. 
α भ रं्जगधारी (रास अल हाग). 
α वृद्विकातंील (ज्येिा). 
α शौरीमधील (रास अल घेट्टी). 
α स्वरमंडलातंील (अद्वभद्वर्जत). 

 
दै्वती तारे : 

π गुडातंील, ३” द र्मबणींतून द्वदसतात.तारा क्रमाकं 6 रं्जबकूातंील, सहर्ज दृश्य र्जोडी अंतर ४००” 
γ धद्वनिामधील, द्वपवळा व द्वहरवा, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
θ भ रं्जगातंील, द्विनेत्रींतून द्वदसतात. 
तारा क्र. 70 भ रं्जगधारीमधील, भ रं्जगातील η आद्वण भ रं्जगधारीतील β यामध्ये. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α वृद्विकातंील, मंद प्रकाशी र्जोडीदार, लाल व द्वहरवा. 
ξ वृद्विकातंील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
γ वृद्विकातंील, र्जोडीतील प्रत्येक तारा िैती. 
α शौरीमधील, नीलवणी र्जोडीदार, अंतर ४”·६ 
α स्वरमंडलातंील, सहर्जदृश्य र्जोडी. 
α स्वरमंडलातंील, अंतर २०८”, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडलातील, द्विनेत्रींतून द्वदसतात. 
η स्वरमंडलातील, ३ स्वतंत्र र्जोड्या, छोया द र्मबणींतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

η गुडातंील, सेफीड प्रकारिा, आवृद्वत्तकाल ७·१८ द्वद. 
α शौरीमधील,फरक ३·१ पासून ३·९ प्रतीपयंत. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 22 (NGC 6656) धनूमधील, μ आद्वण ο याचं्यामध्यें, मोठा आद्वण तेर्जस्वी. 
M 8 (NGC 6523) धनूमधील, वाय रूप नेब्य ला, डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 5 (NGC 5904) भ रं्जगातील α र्जवळ, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 12 (NGC 6218) भ रं्जगधारीमधील. 
NGC 6633 भ रं्जगातंील θ र्जवळ, द्विनेत्रींतून द्वदसतो. 
M 10 (NGC 6254) भ रं्जगधारी मधील, β δ, रेषेवर. 
M 4 (NGC 6121) वृद्विकातंील α र्जवळ. 
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M 7 (NGC 6475) वृद्विकातंील नागंीतील σ र्जवळ, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 13 (NGC 6205) शौरीमधील, η आद्वण ζ याचं्या मध्यंतरी, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 92 (NGC 6341) शौरीमधील π च्या पद्वलकडे, α, δ, π रेषेवर. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
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वृणिक 
 
हा तारकासमूह त्याच्या आकृतीवरून सहर्ज ओळखता येण्यासारखा आहे. बाद्वबलोद्वनअन बाधंकामात 

वृद्विकािी द्विते्र खोदलेली आढळतात. 
 

 
आकृद्वत ७·२ : वृद्विक 

 
भारतीय ज्योद्वतिःशास्त्रान सार या राशीमध्ये तीन नक्षत्रानंा समावशे केला र्जातो. झविवाच्या 

आकड्यातंील आद्वण म खातंील िार ठळक तारे द्वमळून ‘अन राधा’ नक्षत्र मानतात. झविवाच्या मधल्या 
शरीरद्ववभागातील तीन ठळक ताऱ्यािें ‘ज्येिा’ नक्षत्र होते. त्यातंील ठळक आद्वण लालसर द्वदसणाऱ्या 
ताऱ्यालाि ‘ज्येिा’ असे नाव आहे. नागंीतील एकंदर नऊ तारे द्वमळून ‘मूळ’ नक्षत्र होते. 

 
वृद्विकािा द्ववस्तार स मारे ९०° इतका पसरलेला आढळतो. 
 
ग्रीक प राणातील एका आख्याद्वयकेन सार सूयमदेव ‘अपोलो’च्या हट्टी म लाने ‘फेटन’ [पाहा : यम ना] याने, 

वद्वडलाचं्या रथािे घोडे बेस मार वगेाने सोडले होते. वाटेत र्जो भयानक वृद्विक आढळला आद्वण ज्याला पाहून 
घोडे उधळले होते तोि हा वृद्विक. वृद्विक रास आयद्वनक वृत्तावर असल्याकारणाने ही कथा तेवढ्याप रती तरी 
स संगत वाटते. 

 
‘ओरायन’[पाहा : मगृ] नावाच्या शरू द्वशकाऱ्याला र्जो झवि ूडसला तोि हा असावा असे आणखी एका ग्रीक 

कथेमध्ये सादं्वगतले आहे. आपण कोणाही प्रद्वतस्पध्याला केवळ गदेिा तडाखा देऊन ठार करू अशी 
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‘ओरायन’ला घमेंड होती. हा गवम नाहीसा करण्यासाठी ‘ज्यनूो’ देवीने ‘ओरायन’च्या पायाला द्ववषारी 
झविवाकडून नागंी मारद्ववली. ‘ओरायन’िा अशा द ि मागाने घात करावयास नको होता, असे मागाहून 
‘ज्यनूो’ला वाटले. ‘ओरायन’ आद्वण ‘वृद्विक’ या दोघािंीही आकाशात नक्षते्र म्हणून स्थापना केली गेली. 
ज्यावळेी वृद्विक उगवतो त्यावळेी ओरायनिा अस्त होतो. 

 
मंगळ लाल द्वदसतो त्याप्रमाणे वृद्विकातंील α तारा लाल द्वदसतो म्हणून फार प्रािीन काळापासून त्यािे 

नावंा अांटारेस असे ठेवण्यातं आले. (α)  सेाष्ठा हा महाराक्षसी वगांतील तारा असून त्यािा व्यास सूयमव्यासाच्या 
२८५ पट आहे. त्यातील वस्त  आद्वण तेर्जख्स्वता अन क्रमे सूयातील वस्तूच्या ३० पट आद्वण सूयाच्या तेर्जख्स्वतेच्या 
३०,००० पट आहेत. ज्येिा िैती असून त्यातला र्जोडीदार फार अंध क द्वदसतो. याि ताऱ्यार्जवळ एक िंगिंगीत 
तारकाग च्छ असून त्यािे नाव M 4 आहे. झविवाच्या नागंीर्जवळ र्जो M 6 नावािा तारकाग च्छ आहे, त्यािी 
आकृद्वत पखं उघडलेल्या पाकोळीसारखी आहे. याि द्वठकाणी आणखी एक M 7 नावािा तारकाग च्छ आहे तो 
ख ल्या प्रकारिा असून न सत्या डोळ्यानी पाहता येण्यासारखा आहे. 
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जुलै: दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कन्येतील (स्वाती), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α तूळेतील (द्ववशाखा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α भ रं्जगधारी (रास अल हाग). 
α वृद्विकातंील (ज्येिा). 

 
दै्वती तारे : 

γ कन्येतील, समान तेर्जख्स्वतेिी तोडी, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α तूळेतील, परस्परामंधील अंतर २३०”. 
α द्वत्रशकूंमधील, १” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ भ रं्जगातंील (शपेटीशी); द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
α वृद्विकातील, सोबती मंद प्रकाशी, लाल व द्वहरवा. 
β, ν, σ वृद्विकातंील, दूर अंतर असलेल्या र्जोड्या. 
ζ वृद्विकातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

NGC 4755 द्वत्रशकूंमधील κ ताऱ्याभोवती. κ तारा β ताऱ्यार्जवळ आहे. देखावा रत्नखद्वित 
दाद्वगन्याप्रमाणे. 
M 8 (NGC 6523) धनूमधील, बेटासारखा तेर्जोमेघ, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
NGC 5139 नरत रंगातील, गोलाकृद्वत, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
NGC 3766 नरत रंगातंील, स मारे २०० तारे, द्विनेत्रींतून द्वदसतो. 
M 5 (NGC 5904) भ रं्जगातंील α र्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
NGC 6633 भ रं्जगधारीमधील, भ रं्जगातील θ र्जवळ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 4 (NGC 6122) वृद्विकातील α र्जवळ. गोल व तेर्जस्वी. 
M 7 (NGC 6475) वृद्विकातील, नागंीत σ र्जवळ, ख ला ग च्छ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
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काही तेजोमेघाची सुांदर दृश्सेा 

 
आकृद्वत ७·३ : तेर्जोमेघािंी फोटोद्विते्र A, B, C, D 

 
A. मृगातंील बाणाच्या खालच्या अंगाला, तेर्जोमेघ M 42, M 43. 
B. मृगातील प्रदीख्प्तमान मोठा तेर्जोमेघ. M 42 (३६” द बीण) 
C. सर्मपल तेर्जोमेघािंी दोन दृश्ये : समोरून : सप्तषीमधील M101 (२४” द .), बारू्जने : 
अुंधतीकेशातंील NGC 4505 (३६” द बीण.) 
D. धनूमधील द्वत्रदली तेर्जोमेघ M 20 (१००” द बीण). 
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 अनुक्रमणिका 

धणनष्ठा अथवा डेस्ल्फनुस 
 
पाद्विमात्य लोकातं धद्वनिा तारकासमूहाच्या आकृतीद्ववषयी एक द्ववलक्षण कल्पना आहे. यातील िार 

तारे द्वमळून द्वििन लोकाचं्या मृतानंा ठेवण्यािी पेटी अथवा ‘कॉणफन’ तयार होते. या कल्पनेन सार धद्वनिेला ते 
लोक ‘जॉिं यािी कॉणफन’ असे नाव देतात. 

 
ग्रीक दंतकथेमध्ये या तारकासमूहाला मत्स्यािी आकृती द्वदलेली आढळते. असे म्हणतात की 

‘ओणरओन’ हा कॉद्वरन्थ शहरातील प्रद्वसि गायनतज्ञ होता. एकदा तो ख नी माणसाचं्या हाती सापडला. त्यािें 
हातून स टका करून घेऊन आपला प्राण वािवावा या हेतूने त्याने ‘डॉस्ल्फन’ प्रकारच्या मत्स्यावर स्वारी केली. 
त्या मत्स्याने त्याला सम द्रापलीकडे नेऊन त्यािे प्राण वािद्ववले असे सागंतात. 

 

 
आकृद्वत ७·४ : धद्वनिा (Delphinus), शर (Sagitta), र्जबकू (Vulpecula), अश्वम ख (Equuleus) 

 
द सऱ्या एक पौराद्वणक कथेन सार हा ‘डाख्ल्फन’ मत्स्य ‘नेपच्यनूला’ आपल्या पाठीवर घेऊन 

‘अँद्वफराईट’ नावाच्या एका र्जलपरीकडे प्रणयसाधनेसाठी नेत असे. अखेरीस रे्जव्हा दोघािंा द्वववाह िंाला, 
तेव्हा ‘नेपच्यनू’ने त्या मत्स्यािी नक्षत्रात कृतज्ञतापूवमक स्थापना केली. 

 
काही लोकाचं्या कल्पनेप्रमाणे धद्वनिेत पाि तारका असून त्यािंी मृदंगासारखी आकृती आहे. 

आपल्यातील धद्वनिापिंक हा शब्दप्रयोग प्रद्वसिि आहे. काहींच्या मते धद्वनिेिी आकृती स्वल्पद्ववराम 
द्विन्हासारखी आहे. 

 
िौकटीतील र्जास्त लाबंीच्या कणाच्या टोकाशी असलेला γ तारा िैती असून २” द र्मबणीतून पाहता 

येतो. यातील सोबती द्वपपळ्या व द्वहरव्या रंगािे आहेत. धद्वनिेच्या प च्छाशी म्हणरे्ज β आद्वण ϵ ताऱ्यानंा 
साधंणाऱ्या रेषेवर दोन तारकाग च्छ आहेत. 

 



 अनुक्रमणिका 

हहुल्पेक्साुला अथवा जांिूंक 
 
नक्षत्रािे नाव आध द्वनक असून त्यािा अथम ‘कोल्हा’ असा आहे. प्रत ६ पेक्षा वरच्या प्रतीिे तारे यात 

फारसे नाहीत; म्हणरे्ज हे नक्षत्र द्वदसणे ही एक प्रकारिी डोळ्यािंी परीक्षाि ठरते. (आकृद्वत ७·४) 
 

साणजट्टा अथवा शर 
 
ही नक्षत्राकृती फार लहान आहे. द्वतिे स्थान गुडाच्या (अद्वक्वला) डोक्त्यावर आद्वण रं्जबकूाच्या 

(व्ह ल्पेक्त्य ला) दद्वक्षणेला आहे. यातंील ४ थ्या प्रतीिे ४ तारे सप च्छ बाणासारखी आकृती करतात. (आ. ७·४) 
 

एक्सुालस अथवा अश्वमुख 
 
लाद्वटन भाषेंतील या आध द्वनक नक्षत्रनामािा अथम ‘लहान घोडा’ असा आहे. त्यािे स्थान गरूडाच्या 

आद्वण धद्वनिेच्या, पूवेला आहे. एक तारा ४·६ प्रतीिा असून त्यािे नावं ‘द्वकट आल्फा’ आहे. δ तारा िैती आहे; 
परंत  त्यात एका मंदप्रकाशी ताऱ्यािा समावशे करून तो तै्रती मानला र्जातो. (आकृती ७·४). 
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जुलै: पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कन्येतील (द्वित्रा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर आहे. 
α भतूपातंील (स्वाती). 
α वास कीमधील (आल्फाडम). 
α श्यामशबलातील (कोर कारोली). 
α झसहातील (मघा); नेमका आयद्वनक वृत्तावर आहे. 
β झसहातील (डेनेबोला). 

 
दै्वती तारे : 

γ कन्येतील, समान तेर्जख्स्वतेिी र्जोडी, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ, μ भतूपातंील द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
θ वास कीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α श्यामशबलातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ झसहातील. भ्रमणकाल ६१९ वष,े २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ हस्तातील. म ख्य तारा पीतवणी. प्रती ३·०व ८·५. 

 
रूपणवकारी तारे : 

R भतूपातील. आवृद्वत्तकाल २२२ द्वदवस. दीप्तींमधील फरक ६·० पासून १३·० प्रतीपयंत. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 100 (NGC 4321) अुंधतीकेशातील, तारा क्र. 11 च्या दद्वक्षणेस, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 53 (NGC 5024) अुंधती केशातील, तारा क्र. 42 च्या वरच्या अंगाला, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 3 (NGC 5272) श्यामशबलातील तारा क्रमाकं 25 च्या खालच्या अंगाला, न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसतो. 
M 96 (NGC 3368) झसहातील, α आद्वण β याचं्या मध्यंतरी, सर्मपलाकृद्वत, द्विनेत्रीमधून द्वदसतो. 

 
काही तेजोमेघाांची सुांदर दृश्सेा 

 
आकृद्वत ७·६ : तेर्जोमेघािंी फोटोद्विते्र E, F, G1, G2, G3. 

 
E. हंसातील तंत रूप तेर्जोमेघ NGC 6960 (१०० ” द बीण) 



 अनुक्रमणिका 

F. समानरूप द्ववख रलेले दोन तेर्जोमेघ.त्यातंील पाढंरा, हंसातंील NGC 6995. 
G1. करभातंील NGC 1501, ग्रहरूप 
G2.सप्तषीमधील M 97, घ बडासारखा 
G3. क ं भातील NGC 7009, शनीरूप (G1, G2, G3 सवम ६०” द बीणीतून) 

 

 
आकृद्वत ७·७ : तेर्जोमेघािंी फोटोद्विते्र H, I, J, K. 

 
H. धनूमधील, द्ववख रलेला तेर्जोमेघ M 8 (३६” द बीण) 
I. मृगातंील, घोड्याच्या डोक्त्यासारखा काळा तेर्जोमेघ (२००” द बीण) 
J. हंसातील, उत्तर अमेद्वरकेसारखा तेर्जोमेघ. 
K. स्वरमंडलातील, अंगठीसारखा तेर्जोमेघ.(१००” द बीण) 
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तेजोमेघ 
 
रात्रीच्या आकाशात द्वकत्येक द्वठकाणी ढगाप्रमाणे लहान लहान प्रकाशमान द्वठपके न सत्या डोळ्यानंी 

दृिीस पडतात. लहानशा द र्मबणीतून पाद्वहले असताही त्या दृश्यात फारसा फरक पडलेला आढळत नाही. 
अथात हा देखावा ताऱ्यापेक्षा द्वनराळाि असतो. या तेर्जिःप रं्ज द्वठपक्त्यानंा तेजोमेघ म्हणतात. 

 
तेर्जोमेघाचं्या एका प्रकारातील ढग मोठ्या आकारािे आद्वण तेर्जस्वी वायनेू भरलेले असावे असे द्वदसते. 

हे तेर्जोमेघ आपल्या दीर्मघकेिे, आकाशगंगेिे सभासद असल्यािे आता माहीत िंालेले आहे. 
 
द सऱ्या प्रकारिे तेर्जोमेघ आपणापासून अद्वतशय दूर असतात. ते आपल्या आकाशगंगेिे घटक 

नसल्याने त्यानंा (एक्त्स्रा–गलॅाख्क्त्टक) िंणहगांगेसा अथवा न सते दीर्मघका या नावाने ओळखण्यािी प्रथा आहे. 
या प्रकारिे तेर्जोमेघ अथात स्वतंत्र दीर्मघका आहेत व त्यािंा आपल्या दीर्मघकेशी आकाशगंगेशी काही संबधं 
नाही. 

 
अद्वतशय दूर अंतरावर असल्याकारणाने, मोठ्या प्रभावी द र्मबणीतून पाद्वहले तरी, हे तेर्जोमेघ प्रकाशाच्या 

द्वठपक्त्याप्रमाणेि द्वदसतात. त्यातंल्यात्यातं रे्ज र्जरा र्जवळिे आहेत त्यािंी रिना र्जास्त स्पि द्वदसू शकते. 
उदाहरणाथम, देवयानीतील तेर्जोमेघ M 31. याचं्यात काही स टे तारे आढळत असून त्या दीर्मघकेिी माडंणी 
साधारणपणे आपल्या आकाशगंगेसारखी असावी असे कळते. यावरून इतर दीर्मघकाचं्या आकृती व रिनेसंबधंी 
काही अंदार्ज बाधंणे शक्त्य िंाले आहे. 

 
मृगातंील तेर्जोमेघ M 42 हा वाय मय तेर्जोमेघािे उत्तम उदाहरण असून तो आपल्याि आकाशगंगेिा 

घटक आहे. त्यािे अंतर स मारे १३०० प्रकाशवष ेआहे. या तेर्जोमेघािा व्यास स मारे १०० प्रकाशवष ेअसून 
त्यातंील वस्तू सूयांतील वस्तूच्या स मारे १० पट आहे. 

 
तेर्जोमेघ झकवा दीर्मघका द्वभन्नद्वभन्न आकृतीच्या असू शकतात. प्रभावी द र्मबणीतून घेतलेल्या फोटोंवरून 

यािी कल्पना येते.(आकृती ७·५, ७·६ आद्वण ७·७ पाहा.) 
 
तेर्जोमेघािें काही प्रकार व त्याचं्या द्ववशषे आकृती. यातील बह तेक प्रकारािंी इंग्रर्जी नाविे र्जास्त 

प्रिारात आहेत. 
 
औल, घ बडाच्या आकृतीिा, M 97 (NGC 3587) सपतषीमध्ये. 
की–होल, क ल पातंील, द्वकल्ली घालण्याच्या, भोकाप्रमाणे, NGC 3372 नौतल कारीनामधील. 
कॅ्रिं, खेकड्याच्या आकृतीिा, M 1 (NGC 1952) वृषभातील. 
गे्रट, मोठा तेर्जोमेघ. M 42 (NGG 1916) मृगातंील. 
डांिेंल आकृतीिा, 
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(i) M 76 (NGC 650) ययातीमधील. 
(ii) M 27 (NGC 6853) रं्जबकूामधील. 

डार्क, कृष्ट्ण तेर्जोमेघ, 
(i) घोड्याच्या डोक्त्यासारखा – मृगातंील. 
(ii) कोळशािे पोते – द्वत्रशकूं शरे्जारी. 
(iii) उत्तर अमेद्वरका आकृतीिा – (NGC 7000) हंसातील. 
प्लानेटरी, ग्रहमालेप्रमाणे. 
(i) NGC 6543 कालेयातील, आयद्वनकवृत्ताच्या मेरूर्जवळ. 
(ii) NGC 2440 (प प्पीस)नौका-अद्वरत्रामधील. 

बरग, अंगठीच्या आकृतीिा. M 57 (NGC 6720) स्वरमंडळातील. 
लगून, तलावाच्या आकृतीिा. M 8 (NGC 6523) धनूमध्ये. 
सटॅनश, शनीच्या आकृतीिा. NCC 7009 क ं भामध्ये. 
स्पासारल, सर्मपलाकृद्वत. 

(i) M 51 (NGC 5194) श्यामशबलातील. 
(ii) M 81 (NGC 3031) सप्तषीमधील. 
(iii) M 31 (NGC 224) देवयानीमधील. 

हॉसश-शू नालाच्या आकृतीिा. M 17 (NGC 6618) धनूमध्ये. 
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गुणित तारे 
 
मृग नक्षत्राच्या संदभात हसााध आपल्या माद्वहतीिा असतो. हा तारा एकेरी नाही. त्याला एक सोबती 

आहे. व्याध आद्वण त्यािा सोबती र्जोडीने एकमेकाभोवती द्वफरत असतात. न सत्या डोळ्यानंी पाद्वहले असता ही 
र्जोडी असल्यािे द्वदसत नसले तरी द र्मबणीतून पाद्वहल्यास ती उघडकीस येते. िती ताऱ्याप्रमाणे रे्जव्हा अनेक 
तारे एका समाईक ग ुत्वमध्याभोवती द्वफरत असतात तेव्हा त्यानंा गुणित तारे म्हणतात. 

 
सप्तषीमधील वद्वसि हा अशा प्रकारिा ग द्वणत तारा आहे. इंग्रर्जीत याला णमझार असे नाव आहे. 

सेंटाुस अथवा नरत रंग यातील प्रम ख तारा णमत्र (आल्फा सेंटारी) आद्वण ध् ु वमत्स्यातील ध् ु वतारा 
(पोलाद्वरस) अशाि प्रकारिे ग द्वणत तारे आहेत. 

 

 
आकृद्वत ७·८ : ग द्वणत तारा कॅस्टर 

 
प नवमसूच्या ज्या दोन तारा मानल्या र्जातात त्यािंी नाव ेकॅस्टर आद्वण पोलुक्स (आल्फा रे्जद्वमनी आद्वण 

बीटा रे्जद्वमनी) अशी आहेत. यातील कॅस्टर तारा फार मरे्जदार रीतीने बनलेला आहे. कॅस्टर आद्वण पोल क्त्स या 
दोन्ही ताऱ्यानंा आपण र्जरी एकाि तारकासमूहािे. रद्वहवासी मानीत असलो तरी ते तसे नाहीत. आपल्या 
प्रािीन कल्पनेन सार ते रे्जद्वमनी झकवा द्वमथ न या समूहातील मानण्यािा द्वरवार्ज असला तरी वस्त तिः त्यािंा 
एकमेकाशी काहीएक संबधं नाही. ग ुत्वाकषमणाच्या झकवा इतर वास्तवीय ग णाचं्या दृिीने कॅस्टर आद्वण 
पोल क्त्स या दोन ताऱ्यातं कसलाि संबंध आढळत नाही. 

 
काही ताऱ्यािंा एकमेकाशी संबधं असतो आद्वण तो इतका घद्वनि असतो की, ते स टे द्वदसत नसल्याम ळे 

नव्हे तर त्याचं्यातील परस्पराशी आढळणाऱ्या र्जोडणीच्या माडंणीम ळे, तो संबंध द्ववशषेि आकषमक वाटतो. या 
दृिीने द्वविार केला असता कॅस्टर ताऱ्यािी रिना फार मरे्जिी आहे. ती अशी. 

 
कॅस्टर ताऱ्याला एक सोबती असल्यािे प ष्ट्कळ वषांपासून माहीत िंालेले होते. साध्या द र्मबणीतून 

पाद्वहले असता कॅस्टर व त्यािा सोबती स टे असल्यािे द्वदसून येते. दोघेही प्रखर उष्ट्ण आद्वण श भ्रवणी तारे 
आहेत. ते समाईक ग ुत्वमध्याभोवती द्वफरत असतात. परस्पराभोवतीिा प्रदद्वक्षणाकाळ स मारे ३८० वषांिा 
आहे. 
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सध्याच्या प्रभावी द र्मबणीतून पाद्वहले असता कॅस्टररूपी जोडताऱ्सााांतील प्र सेाक तारा जोडतारा आहे 
असे आता उघडकीस आले आहे. हे र्जोडतारे एकमेकाभोवती द्वफरत असून त्यािें प्रदद्वक्षणाकाल स मारे ९ आद्वण 
३ द्वदवसािें आहेत. 

 
कॅस्टर हा तारा, अशा रीतीने, िार ताऱ्यािंा बनलेला असल्या.कारणाने, बराि ग ंताग ंतीिा िंाला 

आहे. याच्या शरे्जारी अंध क आद्वण लाल रंगािा तारा, द र्मबणीतून सतत वधे घेतल्यानंतर आढळण्यात आला.हा 
लाल तारा कॅस्टर आद्वण त्यािा सोबती याचं्या समूहातलाि एक रद्वहवासी असल्याबद्दल प रेसा प रावाही हाती 
आलेला आहे. हा लाल तारा कॅस्टरभोवती प्रदद्वक्षणा करीत असून त्यािा प्रदद्वक्षणाकाल स मारे १००० वषांिा 
आहे. आद्वण येथे ही गोि संपत नाही; कारण द्ववशषे मर्जा म्हणरे्ज हा लालसर सोबती तारा स िा स्वतिःि िैती 
आहे. ही र्जोडी एकमेकाभंोवती द्वफरत असून त्यािंा प्रदद्वक्षणा-काल स मारे एक द्वदवसापेक्षाही कमी आहे!! अशी 
ही लालसर रंगाच्या ताऱ्यािंी र्जोडी र्जणू काही एकमेकाला द्विकटलेली आहे. ह्यातील तारे परस्पराचं्या फारि 
र्जवळ आहेत. ग ुत्वाकषमणाम ळे त्याचं्या आकारातं फार मोठे बदल होत असावते असा तकम  आहे. 

 
कॅस्टर हा अशा रीतीने सहा णर्न्न ताऱ्सााांचा िंनलेला आहे. तीन र्जोड्या एकमेकाभंोवती आद्वण तीन्ही 

द्वमळून एका समाईक ग ुत्वमध्याभोवती द्वफरत आहेत. याचं्यापेक्षाही र्जास्त ग ंताग ंतीिी रिना असलेले काही 
ग द्वणत तारे आता माहीत िंालेले आहेत. 

 
अगदी र्जवळ र्जवळ असल्याकारणाने सवमि िैती तारे द र्मबणीतून पाद्वहले असता स टे द्वदसतात असे 

नाही. त्यािे स टेपण लक्षात येते ते म ख्यत्वे त्याचं्या प्रकाशािे वणालेख तपासल्यानंतर. वणालेखातील 
द्वभन्नत्वातून िैती रिना उघडकीस येते. अशा ताऱ्यानंा वणालीय िैती म्हणतात. 
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ऑगस्ट 
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स्वरमण्डल अथवा लीरा 
 
स्वरमंडल हे उत्तर आकाशातील एक नक्षत्र असून त्यािे पाद्विमात्य नाव ‘लीरा’ म्हणरे्ज ‘वीणा’ असे 

आहे. यातील ठळक तारा α अथवा अणर्णजत र्जानेवारी मद्वहन्यात पहाटे आद्वण रू्जन मद्वहन्यात सायंकाळी द्वदसू 
शकतो. अद्वभद्वर्जत तारा १·१. प्रतीिा आहे. त्यािी दीख्प्त सूयापेक्षा ६० पट आहे. हा तारा आपणापासून स मारे 
२७·५ प्रकाशवष ेअंतरावर आहे. या नक्षत्रातून एद्वप्रल मद्वहन्यातील १९ व २० तारखेला द्वनयद्वमतपणे उल्कािंा 
मोठा वषाव होतो. तो देखावा फारि मनोहर द्वदसतो. 

 

 
आकृद्वत ८·१ : स्वरमंडल (Lyra) 

 
गुडाच्या गळ्यात बाधंलेली स्वगीय वीणा ती ही असावी अशी प्रािीन ग्रीक वाङ्मयातंील एक 

आख्याद्वयका आहे. त्याि प्रािीन प राणातील ‘ओर्मफऊस’ आद्वण ‘सुारीडीस’ या पे्रमी र्जोडप्यािी ‘लीरा’ या 
नक्षत्रावरून आठवण होते. 

 
अद्वभद्वर्जत ही रोद्वहणीिी धाकटी बहीण असल्यािे महाभारतात वणमन आहे. द्वतला आपल्या बद्वहणीहून 

मोठे व्हाव ेअसे वाटू लागले व त्या कारणाने तपिया करण्यासाठी ती द्वनघून गेली व अदृश्य िंाली. अशा रीतीने 
एक नक्षत्र कमी िंाले व कालमापनात अडिण द्वनमाण िंाली. त्यानंतर नक्षत्रगणनास रोद्वहणीपासून प्रारंभ 
करण्यािी प्रथा पडली. हा काळ द्विस्तपूवम स मारे ३००० वषांपूवीिा असावा असा अंदार्ज आहे. 

 
अद्वभद्वर्जत ताऱ्यार्जवळ आणखी दोन अंध क तारे आहेत. त्यािंी नाव ेε व ζ. त्याद्वशवाय आणखी दोन तारे 

γ आद्वण β (अन क्रमे स लाफल आद्वण शदे्वलआक) अशा िार ताऱ्यािंा एक द्ववषमकोन िौकोन तयार होतो. या 
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आकृतीच्या उत्तरेला σ तारा द्वदसतो. तो िैती आहे. न सत्या डोळ्यानंी पाहता येण्यासारखा आहे. लहानशा 
द र्मबणीतून पाद्वहले तर त्या द्वठकाणी पाि ताऱ्यािंा एक समूह दृिीस पडतो. 

 
β तारा द्वपधानकारी रूपद्ववकारी, आद्वण िैती आहे. या ताऱ्याला प्राद्वतद्वनद्वधक तारा मानतात. खरोखर 

पाद्वहले तर β तारा हा स िा सहा ताऱ्यािंा समूह आहे. याच्या शरे्जारी एक वलयाकृद्वत तेर्जोमेघ (झरग नेब ला) 
दृिीस पडतो. त्याच्या मध्याशी एक तेर्जस्वी तारा असून त्याच्याभोवती प्रकाशािे वलय पडल्याने तो आंगठी 
(वळे) प्रमाणे द्वदसतो. 

 
आपले सूयमक ल स्वरमंडळ नक्षत्राच्या रोखाने दर सेकंदास स मारे १९ द्वक. मी. वगेाने र्जात आहे. आपण 

र्जर या वगेाने सूयाकडे र्जावयास द्वनघालो तर तेथपयमत पोहोिण्यास द्वनदान तीन मद्वहने लागतील. सध्या 
अद्वभद्वर्जत् तारा रे्जथे आहे तेथेि र्जर तो राद्वहला तर सूयमक लाला त्याच्यापयंत पोहोिावयाला पाि लाख वषे 
लागतील 
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ऑगस्ट: उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कालेयातील (ठ बान), भतूकालातील ध् ु वतारा. 
α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा, पोलाद्वरस), प्रिद्वलत ध् ु वतारा. 
α शौरीमधील (रास अल घेट्टी) 
α स्वरमंडळातंील (अद्वभद्वर्जत्), भद्ववष्ट्यकालातील ध् ु वतारा. 
α, β सप्तषीमधील (क्रत , प लह), यानंा द्वदग्दशमक म्हणतात. 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि), शरे्जारी अुंधती. 
α हंसातील (डेनेब). 

 
दै्वती तारे : 

γ कालेयातंील, समान तेर्जस्वी, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ε, η कालेयातील, ३” अथवा ४” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, ξ वृषपवामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η शर्ममिामधील, २”द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α शौरीतील, र्जोडीदार नीलवणी. 
ζ सप्तषीमधील हा स्वतिःि िैती  असून शरे्जारी अुंधती. अुंधती न सत्या डोळ्यानंी व ζ िैती २” 
द र्मबणीतून द्वदसतो. 
α स्वरमंडळातंील, सहर्ज दृश्य. 
ε स्वरमंडलातील, २०८” अंतरावर, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडलातील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
η स्वरमंडळातील, ३ लहान र्जोड्या, छोया द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, μ, ο₂ हंसातंील. ο₂ द्वतहेरी आहे. द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

δ वृषपवामधील, द्वनयद्वमत, आवृद्वत्तकाल ५·२७ द्वदवस. 
α शौरीमधील, फरक ३·१ पासून ३·९ प्रतींिा. 
β स्वरमंडळातील, प्राद्वतद्वनद्वधक, आवृद्वत्तकाल १२·९ द्वदवस; 
 

णवशेर्ष दृश्सा : 
δ, μ, ρ, γ शौरीमधील २” द र्मबणीतून द्वदसणारा देखावा. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 13 (NGC 6205) शौरीमधील, तारे η आद्वण ζ याचं्यामध्ये, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
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M 92 (NGC 6341), शौरीमधील π ताऱ्याच्या पद्वलकडे आद्वण α, δ, π रेषेवर. न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसतो. 
M 57 (NGC 6720) स्वरमंडळातील ‘झरग नेब ला’, β–γ रेषेवर मध्याशी, फक्त्त्त मोठ्या द र्मबणीतून 
द्वदसतो. 
M 39 (NGC 7092) हंसातील, α ताऱ्याच्या पलीकडे π² र्जवळ. ख ला ग च्छ, न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसतो. 
हंसामध्ये एक रेद्वडओतरंग उत्सर्जमन-स्थान आढळते. 
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गुड अथवा अॅणिला 
 
ऑगि मद्वहन्यात, सायंकाळी ८ वार्जण्याच्या स मारास, नैऋत्येच्या कोपऱ्यात, आकाशगंगेत, गुड 

नक्षत्र द्वक्षद्वतर्जाच्या बरेि वर आलेले आढळते. 
 
नक्षत्रातील ताऱ्याचं्या माडंणीवरून उडत्या गुड पक्ष्यािी कल्पना येते. यातंील ठळक ताऱ्याला अरबी 

भाषेंत ‘अल टेअर’ असे नावं असून त्यािा अथमि ‘उडता गुड’ असा आहे. हा तारा ०·९ प्रतीिा आहे व त्यािी 
तेर्जख्स्वता सूयाच्या स मारे दसपट आहे. आपणापासून तो स मारे १६ प्रकाशवष ेअंतरावर आहे. 

 

 
आकृद्वत ८·२ : गुड (Aquila) 

 
प्रािीन भारतीय कथेमध्ये या उडत्या गुडािे वणमन आढळते. नागानंी गुडाला बधंनात ठेवले 

असताना देवाकंडून अमृतकलश पळवनू आणण्यािी आज्ञा केली गेली. गुडाला या आजे्ञबरह कूम वागणे भाग 
होते. त्याने देवलोकाकडे भरारी मारली व इंद्राशी य ि करून अमृतकलश पळवनू आणला. गुडािी 
बधंम क्त्तता िंाली, व त्याला नक्षत्रातं स्थान द्वमळाले. 

 
नक्षत्रािी आकृद्वत लाबंट समभ र्जिौकोनाप्रमाणे आहे. एका कोपऱ्याशी र्जो अद्वत ठळक तारा द्वदसतो 

तोि श्रवि (α). त्यालाि अल टेअर म्हणतात. त्याच्या शरे्जारी दोन तारे असून त्यािंी अरबी भाषेतील नाव े
‘अल शाइन’ (β) आद्वण ‘तारािेंड’ (γ) अशी आहेत. गुडाकृतीिी हीि आधाररेर्षा मानतात. 

 
‘अल टेअर’ हा अद्वत तेर्जस्वी तारा सूयमक लाकडे दर सेकंदास स मारे ३२ द्वक. मी. वगेाने येत आहे. 

अथात अद्वत दूर अंतरावर असल्याकारणाने १००० वषांतद्वह त्याच्या तेर्जख्स्वतेत फरक पडलेला द्वदसून येणार 
नाही. 
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इ. स.१९१८ मध्ये या नक्षत्रात एक नवतारा उद भवला होता. त्यािी दीख्प्त ०·२ प्रती इतकी, व्याध 
झकवा अगख्स्त याचं्या बरोबरीिी, िंाली होती. यािी प्रत नेहमी फक्त्त्त ११ असते व अंतर स मारे ११०० 
प्रकाशवषांिे आहे. 

 
गुडाच्या दद्वक्षणभागात η नावािा एक रूपद्ववकारी तारा आढळतो. त्यािा आवृद्वत्तकाल ७·१८ 

द्वदवसािंा असून तेर्जख्स्वतेत ३·६ प्रतीपासून ४·५ प्रतीपयमन्त फरक होतो. यािे आपणापासूनिे अंतर स मारे ३५ 
प्रकाशवषांिे आहे. यािा व्यास सूयाच्या ३५ पट आहे आद्वण रूपद्ववकार होत असताना रे्ज आक ं िन प्रसरण होते 
त्यावळेी त्याच्या व्यासात पाि टक्त्क्त्यानंी फरक पडतो. या ताऱ्यािा रूपद्ववकार ‘सेफीड’ [पाहा: रूपद्ववकारी 
तारे].प्रकारिा आहे. 
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ऑगस्ट: दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α गुडातील (श्वण) 
α, β महाश्वातील (पूवा भाद्रपदा, माकाब, शआेट), होरावृत्त XXIII र्जवळ. 
α स्वरमंडळातील (अद्वभद्वर्जत्). 
α हंसातील (डेनेब). 

 
दै्वती तारे : 

π गुडातील. ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. तारा क्र. 6 रं्जब कातील, अंतर ४००”. प्रद्वत ५·७ आद्वण ४·५ 
γ धद्वनिामधील, द्वपवळा व द्वहरवा, २” द र्मबणीतून द्वदसतात 
α स्वरमंडलातील, अंतर ५६”. प्रद्वत ०·२ व १०·५. 
ε स्वरमंडलातील, परस्परापंासून अंतर २०८”. न सत्या डोळ्यानंा द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडलातील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
η स्वरमंडलातील, ३ लहान र्जोड्या, छोया द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

β महाश्वातील, फरक २·२ पासून २·७ प्रती एवढा. 
η गुडातील ‘सेफीड’ प्रकार, आवृद्वत्तकाल ७·१८ द्वदवस. 
β स्वरमंडलातील, प्राद्वतद्वनद्वधक आवृद्वत्तकाल १२·९१ द्वदवस. 
χ हंसातील, ‘मीरा’ प्रकार, आवृद्वत्तकाल ४१३ द्वदवस. फरक १० प्रतीिा. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 27 (NGC 6853) रं्जबकूातील, ग्रहमालेप्रमाणे, व्यास ४', फक्त्त १०” द र्मबणीतून द्वदसतो. 
M 30 (NGC 7099) मकरात ζ र्जवळ, गोलाकृद्वत, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 15 (NGC 7078) महाश्वामधील ϵ ताऱ्यार्जवळ. गोल व तेर्जस्वी. 
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दीर्मघकाांच्साा आकृती 
दीर्मघकेिी उत्पद्वत्त होते त्यावळेिी आकृद्वत गोल झकवा थोडीशी िपटी असते. तेर्जोमेघाचं्या 

द्वववृत्ताकृतीशी दीर्मघकेिे फार साम्य आढळते. कालातंराने सर्मपलाकृद्वत तयार होण्यापूवी द्वतला काही शाखा 
फ टलेल्या असतात. याि वळेी तारकािंी द्वनर्ममद्वत होत असते व दीर्मघका र्जास्त र्जास्त िपटी होत राहते. 

 
ही अवस्था येईपयंत बह तेक सवम वाय  आद्वण धूद्वलकण वापरले गेलेले असतात व त्यातूंन लक्षावद्वध तारे 

तयार िंालेले असतात. 
 

 
आकृद्वत ८·३: दीर्मघकािंी उत्क्रादं्वत 
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धनु राशी 
 
वैष द्ववक वृत्ताच्या दद्वक्षणेकडील राशीत वृद्विकेच्या खालोखाल धनुराशीचे महत्व आहे. वृद्विक 

राशीप्रमाणे धन  राशीनेही बरीि र्जागा व्याद्वपली आहे. द्वतच्यामध्ये द सऱ्या ते िौथ्या प्रतीिे प ष्ट्कळ तारे आहेत. 
पूवार्षाढा व उत्तरार्षाढा या नक्षत्रािा धन राशीत प्राम ख्याने समावशे होतो. 

 
सप्टेंबर मद्वहन्यातील दद्वक्षणेकडच्या आकाशात सायंकाळी आठ वार्जण्याच्या स मारास दृिी फेका. या 

वळेी आकाश द्वनरभ्र असण्यािा संभव असतो. तसे असल्यास द्वकत्येक तारे स्पि द्वदसू शकतील. थोड्या 
द्वनरीक्षणाने आपल्या असे ध्यानात येईल की, वृद्विक राशी साधारणपणे द्वक्षद्वतर्जाच्या थोडी वर आडवी िंालेली 
आहे. वृद्विकाच्या नागंीच्या वरच्या अंगाला आद्वण थोडेसे पूवेकडे पाहा म्हणरे्ज तेथे एक आठदहा ताऱ्यािंा प ंर्ज 
दृिीस पडेल. यातील िार तारे मूळ नक्षत्रार्जवळ असून त्यानंा पूवार्षाढा असे म्हणतात, ह्यािंी आकृती 
पलंगासारखी द्वदसते. त्याचं्याि ईशान्येस द सरे िार तारे आहेत. त्यािंी आकृती हत्तीिा स ळ्याप्रमाणे भासते. 
त्या उत्तरार्षाढा होत. 
 

 
आकृद्वत ८·४ : धन  (Sagittarius) 

 
या राशीकडे पाहात असताना दृद्विरेषा आकाशगंगेच्या मध्यातून र्जाते. या द्वदशलेा अनेक कृष्ट्णअद्वभ्रका 

वाटेत येतात आद्वण त्या कारणाने आकाशािे काही भाग द्वदसू शकत नाहीत. 
 

या तारकासमूहािी आकृती एका कल्पनेन सार रेखाटली तर द्वतच्यात एका द्ववलक्षण प्राण्यािे द्वित्र द्वदसू 
लागते. या प्राण्यािे खालिे शरीर घोड्यासारखे असून धड प ुषािे आहे. याला सध्या धन्वी असे नाव देतात. 
पूवी या प्राण्यािा नरतुरांग [पाहा : नरत रंग] म्हणनू उल्लखे केला र्जाई. परंत  खरोखर पाहता ‘सेंटाुस’ या नावाच्या 
तारकासमूहाला नरतुरांगाची आकृती र्जास्त व्यवख्स्थतपणे देता येते. सेंटाुस आकृतीतील नरत रंगाच्या हातात 
धन ष्ट्य नसते; परंत  धन्वी आकृतीमध्ये दाखद्ववलेल्या नरत रंगाच्या हातात धन ष्ट्य दाखद्ववण्यािा प्रघात आहे. हा 
नरत रंग हातातील धन ष्ट्याने समोरि असलेल्या वृद्विकाला बाण मारीत आहे असा भास होता. उत्तरार्षाढाचे तारे 
त्या द्ववलक्षण आकृतीच्या कबंधात असून पूवार्षाढाच्साा ताऱ्यातूंन धन ष्ट्य बनलेले आहे. या काल्पद्वनक द्वित्रातील 
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अधम-मानवाच्या मस्तकात तीन तारे अस्पि आहेत. ह्या राशीमध्ये द सऱ्या प्रतीिा एक तारा आद्वण द्वतसऱ्या प्रतीिे 
पािसहा तारे आहेत. धनू राशीतील या ताऱ्यािें द्वठकाणी पािात्यानंी द्वनरद्वनराळ्या आकृती कख्ल्पलेल्या आहेत. 

 
कोणी म्हणतात की येथे एक द ग्धपात्र द्वदसते. श्वण नक्षत्राच्या तीन ताऱ्यातूंन र्जाणारी रेषा दद्वक्षणेकडे 

वाढद्ववली तर ती द ग्धपात्राच्या दाडं्यातून र्जाते. काहींच्या कल्पनेप्रमाणे येथे आज्यपात्रद्वह असावे. कोणी 
म्हणतात की ही धन धारी आकृती अश्वारूढ नसून व्याघ्रारूढ आहे. ग्रीक लोक मात्र ही आकृती नरत रंगािीि 
आहे असे मानतात. बाद्वबलोद्वनअन लोकाचं्या मूर्मतफलकावर यािंी द्विते्र कोरलेली आढळतात. भारतीय व 
इद्वर्जख्प्शअन नक्षत्रावलीत शर आद्वण धन ष्ट्य यानंा द्ववशषे महत्त्व द्वदले र्जाते आद्वण म्हणूनि आपण या राशीला 
धन धमर न म्हणता न सते धनु म्हणून संबोधतो. 

 
ग्रीक दंतकथेप्रमाणे पूवी ‘द्विरोन’ नावािा एक उत्कृि द्वतरंदार्ज होता. त्याला संगीतद्ववद्या व 

ज्योद्वतिःशास्त्र ही दोन्ही िागंल्या प्रकारे अवगत होती. ‘अपोलो’ व ‘हक्त्य मलस’ या दोघानंाही त्याने या द्ववद्या 
द्वशकद्ववल्या होत्या. त्याच्या मत्सरी स्त्रीला त्याच्या वतमनाद्ववषयी संशय आला. अखेरीस अनेक प्रकारिे वाकडे 
द्वतकडे प्रश् द्वविारून त्या स्त्रीने द्विरोन याला इतका त्रास द्वदला की, त्या त्रासातून स टका करून घेण्यासाठी 
त्याने नरत रंगािे रूप घेतले. कोणी म्हणतात की, आपल्या द्वप्रयेने केलेल्या अपमानािे उटे्ट काढण्यासाठी 
हक्त्य मद्वलसने सपमद्ववषात ब डद्ववलेल्या बाणाने द्विरोनिा खून केला. 

 
धन  राशी आकाशगंगेत आहे, एवढेि नाहे तर ती आकाशगंगेच्या अत्यंत समृि भागात आहे. दद्वक्षण 

गोलाधातील दाटीवाटीने तारे भरलेला असा हा एक प्रदेश. आकाशगंगेिा एक फाटा या भागातून र्जात 
असल्याम ळे यामध्ये न सत्या डोळ्यानंी द्वदसणारे, त्याप्रमाणेि द र्मबणीतून द्वदसणारे, अनेक तारकाग च्छ आहेत. 
बारीक बारीक असंख्य तारे या भागात पसरले असून सोन्यािे पीठ पसरल्याप्रमाणे द्वदसते. आकाशाच्या या 
भागाला ‘स वणांद्वकत मागम’ अशी संज्ञा देतात. 

 
धन  तारकासमूहातंील दहा ताऱ्यापंैकी फक्त्त्त २ तारे द सऱ्या प्रतीिे आद्वण ८ तारे द्वतसऱ्या प्रतीिे आहेत. 
 
आकाशगंगेिाि हा एक भाग आहे आद्वण येथे ताऱ्यािंी वस्ती इतकी दाट आहे की, सवमि भाग तेर्जोमेय 

द्वदसतो. या भागामध्ये M 8 नावािा प्रद्वसि तारकाग च्छ असून त्याच्या थोडे उत्तरेला एक प्रद्वसि तेर्जोमेघ आहे 
या तेर्जोमेघाला इंग्रर्जीमध्ये णरणफड नेब्सुाला असे म्हणतात आकृतीवरून हे नाव द्वदले असल्याकारणाने आपण 
त्याला णत्रपाद तेजोमेघ असे म्हणू शकतो. 
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ऑगि: दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α तूळेतील (द्ववशाखा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α नरत रंगातील (द्वमत्र), सूयानंतर र्जवळिा. 
α वृद्विकातील (ज्येिा). 

 
दै्वती तारे : 

α तूळेतील, परस्परातंील अंतर २३०” 
α नरत रंगातंील, स ंदर िैती, प्रती ०·३ व १·७ 
θ भ रं्जगातील, शपेटीच्या टोकाशी, द्विनेत्रीतून द्वदसतात, तारा क्र. 70 भ रं्जगाधारीमधील, भ रं्जगातील η 
आद्वण भ रं्जगातील β याचं्यामध्ये २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α वृद्विकातील, सोबती मंद प्रकाशी. 
β, ν, σ वृद्विकातील, परस्परापासून दूर अंतर असलेले र्जोडीदार. 
ξ वृद्विकातील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 8 (NGC 6523) धनूमधील, तलावाप्रमाणे, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 22 (NGC 6656) धनूमधील, तेर्जस्वी गोलाकृती, व्यास १५'. 
NGC 5139 नरत रंगातील, प च्छहीन धूमकेतूप्रमाणे, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 5 (NCC 5904) भ रं्जगातील α ताऱ्यार्जवळ. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 30 (NGC 7099) मकरातील, ζ र्जवळ, गोलाकृद्वत, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
NGC 3766 नरत रंगातील, स मारे २०० तारे, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 4 (NGC 6121) वृद्विकातील, α र्जवळ गोलाकृती. 
M 7 (NGC 6475) वृद्विकातील σ र्जवळ. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
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कन्साा 
 
कन्साा रास आयद्वनक वृत्तावर आहे. सप्टेंबर मद्वहन्याच्या मध्यात सूयम या राशीत प्रवशे करतो व 

साधारणपणे सहा आठवड्यातं तेथून बाहेर पडतो. या राशीत असतो तेव्हा तो शरत् संपातातून द्ववष ववृत्त 
ओलाडूंन र्जास्त र्जास्ति दद्वक्षणेकडे मागमक्रमण करीत असतो. 

 

 
आकृद्वत ८ ५ : कन्या (Virgo) 

 
पथृ्वीवरील मानवाचं्या हातून घडणाऱ्या पातकातूंन त्यािंी म क्त्तता व्हावी म्हणून परमेश्वर वळेोवळेी 

आगी, र्जलप्रलय इत्याद्वद घडवनू आणतो असा प्रािीन काळात समर्ज असे. अशा प्रलयानंतर मन ष्ट्यािे 
प नुज्जीवन होई आद्वण त्यानंतर काही काळ तरी त्यािे र्जीवन सदािारािे व समाधानािे असे. परंत  मानवाला 
हा िागं लपणा फार काळ मानवला नाही व त्याने द वमतमनी होण्यास प्रारंभ केला. अखेरीस ‘ज्य द्वपटर’ने सवमि 
मन ष्ट्य र्जात नि करण्यािा घाट घातला. सवम देव पथृ्वी सोडून द्वनघून गेले. फक्त्त्त एकि देवता मागे राद्वहली. 
ती ‘न्याय’ आद्वण ‘पाद्ववत्र्य’ यािंी देवता होय. द्वतिे नावं ‘आाख्स्रआ’. अखेरीस द्वतलाही द िःखाने आपले तोंड 
लपवनू ठेवणे भाग पडले. द्वतने पथृ्वीिा त्याग केला व आकाशातं द्वनघून गेली. ती ही ‘कन्या’ (ख्व्हगो) असे एका 
प्रािीन कथेत सादं्वगतले आहे. 

 
ग्रीक प राणातंील आणखी एक कथा याहून फार द्वभन्न आहे. एका रार्जाने काही शतेकऱ्यानंा मद्य पार्जले, 

तेव्हा ते बेहोष होऊन गेले, व या ध ंदीत त्यानंी रार्जािाि वध केला. रार्जकन्येला त्यािंी ही कृद्वत आवडली 
नाही. द्वतला शोक िंाला व अखेरीस द्वतने आत्महत्या केली. देवानंी द्वतला नक्षत्र बनवनू आकाशात स्थान द्वदले. 

 
आकाशातील नक्षत्रािंी द्विते्र काढताना झसहाच्या पाठीमागे धावणारी आद्वण लाबं पाय असलेली अशी ही 

म लगी ‘कन्या’ (ख्व्हगो) दाखद्ववण्यािा प्रघात आहे. 
 
कन्येतील म ख्य तारा α फार तेर्जस्वी असून भारतीय लोक त्याला ‘द्वित्रा’ म्हणतात. पािात्य नाव 

‘स्पायका’ असे आहे. त्यािा अथम ‘कणीस’ असा आहे. अरबी लोक या ताऱ्याला ‘क त्र्यािे घर’ म्हणत. द्विनी 
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लोक ‘शृगंी’ म्हणत. अथात ही द्वभन्न द्वभन्न नाव ेकोणत्या कल्पनान सार पडली त्याबद्दल द्वनद्वित असे काहीि 
सागंता येत नाही. 

 
णचत्रा तारा द्वपधानकारी िैती आहे. र्जोडीतला प्रत्येक सारख्याि आकारमानािा आहे. तरी त्यातंील 

एकािे वस्त मान सूयातील वस्त मानाच्या दसपट आद्वण दीख्प्त सूयाच्या हर्जारपट आहे. द सऱ्यािे वस्त मान 
सूयाच्या फक्त्त ४·५ पट अद्वण दीख्प्त ७०० पट आहे. 

 
ही र्जोडी समाईक ग ुत्वमध्याभोवती फक्त्त ४ द्वदवसातं एक प्रदद्वक्षणा प री करते. द्वतिे अंतर, 

आपणापासून, स मारे ३०० प्रकाश-वषांिे आहे. 
 
γ तारा िैती आहे परंत  त्यातंील र्जोडीदार र्जरी त ल्य वस्त मानािे असले तरी त्याचं्या प्रतीत २·९ आद्वण 

८·० येवढा फरक आढळतो. भ्रमणािा काळ १८० वषांिा आहे. 
 
वदेकालीन वाङ्मयात प्रर्जापतीिी र्जी भव्य आकृती कख्ल्पलेली आहे द्वतिे शीषम द्वित्रा ताऱ्याशी, माडं्या 

द्ववशाखा ताऱ्याशंी, पाऊले अन राधा ताऱ्याशंी आद्वण उर्जव्या हातािा परं्जा हस्ताशी मानतात. म ठी आवळून ही 
प्रर्जापतीिी मूती झसहाकडे रोखून पाहात असल्यािे दाखद्ववतात. 
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ऑगि: पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α उत्तरम क टातंील (रे्जम्मा अथवा म क टमणी). 
α कन्येतील (द्वित्रा), नेमका आयद्वनकवृत्तावर. 
α तूळेतील (द्ववशाखा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α भतूपातील (स्वाती). 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि), शरे्जारी अुंधती. 
α, β सप्तषीमधील (क्रत  अथवा ड मे, प लह अथवा द्वमराख). 
β झसहातील (डेनेबोला) 

 
दै्वती तारे : 

α उत्तरम क टातंील, प्रद्वसि िैती. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ कन्येतील, समान तेर्जािे तारे, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α तूळेतील, परस्परापासून अंतर २३०” 
θ भ रं्जगातंील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात, तारा क्र. 70 भ रं्जगाधारीमधील, भ रं्जग η आद्वण भ रं्जगधारी β 
याचं्यामध्ये. २”द र्मबणीतून द्वदसतात. 
δ, η भतूपातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ζ सप्तषीमधील (वद्वसि) स्वतिः िैती. २” द र्मबणीतून द्वदसतो. शरे्जारी अुंधती. अंतर ११'. न सत्या 
डोळ्यानंी द्वदसतात. 

 
ुपणवकारी तारे : 

δ तूळेतील, आल्गोल प्रकार, फरक ४·८ पासून ६·२ पयंत. 
R भतूपातील आवृद्वत्तकाल २२२ द्वदवस. फरक ६·० पासून १३·० प्रतीपयंत. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 100 (NGC 4321), अुंधतीकेशातंील तारा क्रमाकं 11 च्या खाली. द्विनेत्रींतून द्वदसतो. 
M 53 (NGC 5024) अुंधतीकेशातंील, तारा क्र. 42 च्या वर गोलाकृती, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
NGC 6633 भ रं्जगातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 10 (NGC 6524), M 12 (NGC 6218) भ रं्जगधारीतील β-δ रेषेवर, अंध क. 
M 19 (NGC 6273) भ रं्जगधारीमधील व्यास ५' अंध क. 
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‘सासााती’मधील णद्वत्त तारकागुच्छ 
 
कृद्वत्तका नक्षत्रातंील तारे एकमेकाचं्या फार र्जवळर्जवळ द्वदसतात. रे्जव्हा ताऱ्यािंी फार दाटी िंालेली 

आढळते तेव्हा त्याला तारकाग च्छ म्हणतात.ही दाटी मोर्जण्यािी एक सोपी रीत आहे. सूयाच्या सभोवती १६ 
प्रकाशवष े(५ पार-सेक) द्वत्रज्येिा एक गोल नर्जरेसमोर ठेवला तर त्यातं फार तर ३० ते ५० तारे आढळतात. 
 

अथाति ही घनता अद्वतशय अल्प असल्याने द्वतला दाटी म्हणता येत नाही. परंत  ज्या आकाशद्ववभागातं 
तारकाग च्छ द्वदसतात तेथील घनता, सूयाभोवतालच्या प्रदेशातंील घनतेच्या, द्वनदान ५ ते १० पट अद्वधक 
असते. ययाद्वत नक्षत्रातंील h आद्वण χ नावाने ओळखलं र्जाणारे ग च्छ हे पे्रक्षणीय दृश्य आहे. त्यामध्ये ताऱ्यािंी 
द्वकती दाटी िंालेली आहे ते सोबतच्या फोटोद्वित्रात स्पि द्वदसते. हे द्वित्रा १०” द र्मबणीतून घेतलेले आहे. 
 

 
आकृती ८·६ : ययातीमधील ग च्छ h व χ 
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रूपणवकारी तारे 
 
तारे ल कल कताना द्वदसत असले तरी त्याचं्या तेर्जख्स्वतेत बदल होत असेल अशी कल्पना होत नाही. 

काही तारे खरोखरि असे आहेत की, त्यािंी लकाकी कमीर्जास्त होत असते. अशा ताऱ्यानंा रूपणवकारी तारे 
म्हणतात. ‘ययाती’मधील β तारा ‘आल्गोल’ आद्वण द्वतझमगलातील ο तारा ‘द्वमरा’ हे दोन्ही तारे रूपद्ववकारी 
म्हणून प्रद्वसि आहेत. 

 
ताऱ्यािंी दीख्प्त मोर्जण्यािी आध द्वनक साधने आर्जकाल उपलब्ध िंाली असून द्वनरद्वनराळ्या ताऱ्यािंी 

मोर्जमाप सतत िालू असते. यासाठी न सत्या डोळ्यानंी आद्वण फोटोग्राफीच्या सहाय्याने वधे घेण्यािा पद्वरपाठ 
असतो. नंतर त्या सवम मोर्जमापािंा त लनात्मक अभ्यास केला र्जातो. 

 
दहा हर्जारापेक्षा र्जास्त रूपद्ववकारी तारे आता िागंले माहीत िंालेले आहेत. न सत्या डोळ्यानंा 

द्वदसणारे रे्ज स मारे ४७५० तारे आहेत, त्यातंील फक्त्त्त ३ टके्क तारे रूपद्ववकारी असल्यािे उघडकीस आलेले 
आहे. 

 
रूपद्ववकारािे दोन प्रकार असतात. एका प्रकारात िैती झकवा अनेक–घटकी (ग द्वणत) ताऱ्यातंील 

घटक परस्पराभंोवती द्वफरताना एकमेकाचं्या आड येतात व त्याम ळे मागिा तारा िंाकला र्जाऊन त्यािा प्रकाश 
मंदावतो. अशा ताऱ्यानंा णपधानकारी रूपणवकारी तारे म्हणतात. ययातीमधील β अथवा ‘आल्गोल’ हा अशा 
प्रकारिा आहे. 

 
काही ताऱ्यािें प्रसरण–आक ं िन होत असल्याने त्याचं्या दीप्तीमध्ये फरक पडतो. वृषपव्यातील δ तारा 

अशा प्रकारिा आहे. त्यावरून त्या वगातील ताऱ्यानंा सेफीड प्रकारिे रूपद्ववकारी तारे म्हणतात. 
 
दीप्तीतील िढउतारािा आवृद्वत्तकाल द्वकती असतो त्यान सार रूपद्ववकारािी वगमवारी केली र्जाते. त्यात 

अल्प आवृद्वत्त-काल, दीघम आवृद्वत्त-काल आद्वण अद्वनयद्वमत आवृद्वत्तकाल असे तीन पयाय संभवतात. 
 
काही तारे स्फोटक असतात. त्यािंी दीप्ती एकाएकी वाढते व एकाएकी कमी हीते. अण गभीय 

प्रद्वक्रयािंाि हा पद्वरणाम असावा, असा अंदार्ज आहे. प्रद्वक्रयेनंतर ताऱ्याच्या अंतरंगातं स्फोट िंाला म्हणरे्ज त्यािे 
वातावरण दूरवर फेकले र्जाते. असे प्रकार ज्या ताऱ्यावंर घडतात त्यानंा नोहहा आद्वण नवतारे आद्वण सुपरनोहहा 
झकवा अणतनवतारे म्हणतात. स्फोटानंतर ताऱ्यािा प्रकाश द्वनदान १० प्रतींनी म्हणरे्ज १०,००० पटींनी वाढतो. 
समर्जा आपला सूये ज्या द्वठकाणी आहे त्या द्वठकाणी र्जर एखादा अद्वतनवतारा स्फोटानंतर द्वनमाण िंाला तर 
पथृ्वीिे बाष्ट्प होऊन ती पूणमपणे नाहीशी होईल. असाि एखादा अद्वतनवतारा व्याधाच्या स्थानी उद भवला, तर 
तो पौर्मणमेच्या िदं्रासारखा द्वदसेल. 
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आकृद्वत ८·७: द्वपधानकारी तारा. (ग्रहणािा प्रकार) 

 
रूपद्ववकारािा अभ्यास करीत असताना र्जी काही माद्वहती हाती आली तेवढ्यावरून ताऱ्यािंी दीप्ती 

आद्वण रूपद्ववकारािा आवृद्वत्तकाल यािंा परस्पर संबंध असल्याने आढळून आले. त्याच्या अन रोधाने ताऱ्यािंी 
अंगभतू दीप्ती आद्वण त्यािें अंतर याद्ववषयी िागंल्या प्रकारे अंदार्ज करणे शक्त्य िंाले आहे. 

 

 
आकृद्वत ८·८ : शौरी नक्षत्रातंील एकाि ताऱ्यािी दोन दृश्ये 
कमाल तेर्जस्वी : १० मािम १९३५. द्वकमान तेर्जस्वी: ६ मे १९३५ 
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स्कूटम अथवा ढाल 
 
आध द्वनक नामकरण असणारे हे नक्षत्र धन राशीच्या उत्तरेस आद्वण गुड नक्षत्राच्या पद्विमेस आहे. इ. 

स.१६८३ मध्ये िंालेल्या य िाम ळे पोलंड देश त कांच्या विमस्वापासून म क्त्त िंाला. त्यावळेी प्रद्वसिीला आलेला 
पोलंड देशातील योिा ‘सोद्ववएख्स्क’ याच्या गौरवाथम या स्कूटम तारकासमूहािे नाव सोणवएस्स्कची ढाल असे 
ठेवण्यात आले आहे. स्कूटम या शब्दािा अथमि ढाल असा आहे. 

 

 
आकृद्वत ८·९ : ढाल (Scutum) 

 
पखं्याच्या आकृतीिा एक स ंदर तारकाग च्छ या नक्षत्रातील β आद्वण ϵ ताऱ्यानंा साधंणाऱ्या रेषेच्या 

वरच्या बारू्जला आहे. त्यािे नाव M 11 (NGC 6705). 
 
काही कृष्ट्ण–अद्वभ्रका दद्वक्षणेच्या अंगाला आढतात. 

 
कोरोना आऊस्राणलस अथवा दणििमुकुट 

 
दे दद्वक्षण गोलाधातील नक्षत्र. पाद्विमात्त्यानंा पद्वरद्वित असलेल्या उत्तरम क टाशी (प ि ८१ पाहा) या 

तारकासमूहािे द्ववलक्षण साम्य द्वदसत असल्याने त्यानंीि कोरोना आऊस्राणलस अथवा दणििमुकुट हे नाव 
द्वदले. ह्यािे स्थान धन राशीच्या दद्वक्षणेस आद्वण वृद्विकाच्या नागंीर्जवळ आहे. 

 
या नक्षत्रात ४ थ्या प्रतीिे िार तारे र्जवळर्जवळ एका रेषेत आहेत. त्याद्वशवाय अनेक अंध क तारे आहेत. 
 
या नक्षत्रात २ ख ले तारकाग च्छ आहेत.γ तारा िैती असून त्यािा प्रदद्वक्षणाकाल स मारे १२ वषांिा 

आहे. २” द र्मबणीतून पाहता येतो. 
 
कोणी म्हणतात हे नक्षत्र एका सेण्टारािा म क ट आहे. आद्वण द्ववष वृत्तािा दद्वक्षणेकडील भभूागातूनि हे 

द्वदसते म्हणून दद्वक्षण म क ट हे नाव साथम ठरते. अरब आद्वण द्विनी द्वनरीक्षकानंी या नक्षत्रािी आकृती 
कासवासारखी माद्वनली होती. (आकृद्वत ८·१०) 
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टेणलस्कोणपअम अथवा दुर्मिंि 

 
हे आध द्वनक नावािे नक्षत्र धन  राशीच्या आद्वण दद्वक्षण म क टाच्या दद्वक्षणेस आहे. यातं ४ प्रतीिे २ तारे 

असून पद्विमेच्या अंगाला एक ख ला तारका ग च्छ आहे. (आकृद्वत ८·१०) 
 

 
आकृद्वत ८·१०: दद्वक्षण म क ट (Corona Austr), मयरू (Pavo) आद्वण द बीण (Telescopium) 

 
पाहहो अथवा मसारू 

 
त्यातंील ठळक तारा α िैती असून त्यािी प्रत २·१ आहे. ह्यािी तेर्जख्स्वता सूयापेक्षा ंस मारे ८०० पट 

असून त्यािे अंतर स मारे २५० प्रकाशवषम येवढे आहे. यातंील तारा κ रूपद्ववकारी असून त्यािी प्रत ४·२ पासून 
५·१ पयंत द्वदवसातं बदलते. 

 
ξ हा तारा िैती असून त्यातं रंगद्वभन्नता आढळते. यातंील अंतर १५४” असल्याने ते छोया द र्मबणीतून 

द्वदसू शकतात. (आकृद्वत ८·१०) 
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सप्टेंिंर 
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हांस 
 
रात्रीिे स मारे आठ वार्जता पद्विम आकाशातं पाद्वहले असता डावीकडून उर्जवीकडे, वर िढत गेलेला 

असा, आकाशगंगेिा पट्टा सहर्ज नर्जरेत भरण्यासारखा असतो. अगदी द्वक्षद्वतर्जाशी वृद्विकातील  सेाष्ठा 
मावळण्याच्या बेतात असून आकाशगंगेत वरच्या अंगाला, साधारणपणे मध्याशी, श्रविाचा ठळक तारा आद्वण 
उर्जवीकडे आकाशगंगेच्या थोड्या खालच्या बारू्जस अणर्णजत दृिीस पडतो. हे दोन्ही तारे तेर्जस्वी आहेत. 
र्जवळ र्जवळ त्याि तेर्जािा आणखी एक तारा अगदी आकाशगंगेत, अद्वभद्वर्जतच्या वरऱ्या अंगाला, आढळतो 
त्यािे नावं हांस असे आहे. त्याला इंग्रर्जीत डेिेंन म्हणतात. 

 
हांस हे नाव मूळिे आपल्या ज्योद्वतषगं्रथातले नाही. पािात्याचं्या ‘द्वसग्नस’ या नावावरून भाषातंर 

करून घेतलेले असाव ेअशी बरीि शक्त्यता आहे. उत्तर स्वस्स्तक [पाहा : द्वत्रशकूं] असेही एक नाव काही द्वठकाणी 
आढळते. तरीस िा आपल्याही गं्रथामध्ये हांस नाव असावे असे मानण्यास बराि आधार सापडतो. हंस 
आकाशगंगेत स्नान करतात असे आपल्या काव्यगं्रथात आढळते. त्यािप्रमाणे हंसाला शरद ऋत  फार द्वप्रय 
आहे. हंससमूहातील तारे आकाशगंगेत द्ववहार करीत आहेत व ते याि द्वदवसातं आकाशात दृिीस पडतात, 
यावरून आकाशगंगा आद्वण हंस यािंा परस्परसंबधं आपल्याकडे मानीत होते असे अन मान काढता येते. 

 

 
आकृद्वत ९·१ हंस (Cygnus) 

 
आपल्या पौराद्वणक कथातील स्वगंगेत (आकाशगंगेत) ड ंबत राहणारे तारकारूपी हंस आद्वण 

पािात्याचं्या प्रािीन द्वसग्नस तारका समूहातील हंस ही दोन्ही नाव ेपरस्पराशी द्ववसंगत नाहीत ही गोि द्वविार 
करण्यासारखी आहे. 

 
एका ग्रीक कथेन सार ‘ओर्मफउस’ नावाच्या एका गवयािे हंसात रूपातंर िंाले होते. द सरी एक कथा 

असे सागंते की, ‘द्वसग्नस’हा ‘नेपच्यनू’िा म लगा होता. तो आपादमस्तक द्वहडीस होता. ‘आद्विद्वलस’ याने 
त्याच्याशी य ि केले, पण त्याच्या बाणािंा ‘द्वसग्नस’च्या शरीरावर काहीि पद्वरणाम होईना. म्हणून ‘आद्विद्वलस’ 



 अनुक्रमणिका 

याने त्याला र्जद्वमनीवर आपटून त्यािा गळा दाबला आद्वण त्यािा भाता द्वहसकातून घेतला. तोि हा ‘णसग्नस’ 
हंसरूपाने आकाशात उडून गेला. 

 
खाख्ल्डअन वाङ्मयातं हा एक पक्षी म्हणून प्रद्वसि आहे. अरबी कथेतील झसदबादिी र्जी गोि आहे 

त्यातंला ‘रोक’ पक्षी तो हाि असावा अशी कल्पना आहे. 
 
या तारकासमूहातील प्रम ख तारा α (डेनेिं अथवा हांस) आद्वण γ, β, η हे एका रेषेवर आहेत आद्वण 

द्वतला स मारे काटकोनात छेदणाऱ्या रेषेवर ε, γ अद्वण δ हे तीन तारे आहेत. योग्य प्रकारे माडंणी केली असता 
त्यातून हंस पक्षािे द्वित्र तयार होते अशी कल्पना आहे. आकृतीमध्ये α अथवा डेनेिं प च्छस्थानी आद्वण β अथवा 
अलिंीरीओ हा हंसाच्या मस्तकस्थानी कख्ल्पलेला आहे. 

 
आकाशगंगेच्या अगदी उत्कृि भागामध्ये हंसािी माडंणी असली तरी प्रभावी द र्मबणीतून तेथे अनेक 

काळेभोर प्रदेश उघडकीस येतात. आध द्वनक वधेसाधनािंा, म्हणरे्ज (इन्फ्रारेड) ‘अवरक्त्त्त वणालेखािंा’ आद्वण 
‘रेद्वडओ द र्मबणींिा’, वापर करून या काळ्या ढगाळ प्रदेशाबद्दल बरीि नवी नवी माद्वहती हाती येऊ लागली 
आहे. 

 
णसग्नस मधील रेद्वडओतरंगद्वनर्ममती-स्थानािे एकंदर दृश्य फारि द्ववस्मयर्जनक आहे. त्यािे 

आपणापासूनिे अंतर २७ कोटी प्रकाश संवत्सरे असाव ेअसा सध्यािा अंदार्ज आहे. हे स्थान आकाशगंगेच्या 
पलीकडिे आहे. या द्वठकाणातून अद्वतशय मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा रेद्वडओतरंगरूपातं, बाहेर फेकली र्जात आहे. 
इतक्त्या प्रिडं अंतरावरून येऊन पथृ्वीपयंत पोहोित असलेला उरे्जिा अल्प अंशस िा एवढा मोठा आहे की, 
त्यािी केवळ ८·३ प्रकाश–द्वमद्वनटे अंतरावरून पोहोिणाऱ्या, सूयांतून द्वमळणाऱ्या ऊरे्जशी बरोबरी होऊ शकते. 
अंदार्ज असा आहे की, द्वसग्नसच्या तेर्जस्थानापासून सूयाच्या १०¹⁸ पट तेर्ज बाहेर पडत आहे. 
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सप्टेंिंर: उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कालेयातील (ठ बान); भतूकालीन ध् ु वतारा. 
α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा, पोलाद्वरस), प्रिद्वलत ध् ु वतारा. 
α, β महाश्वातंील (पूवा भाद्रपदा, मारकाब व शआेट). शर्ममिेतील पाि तारे. यािंी उभ्या इंग्रर्जी W 
सारखी आकृद्वत होते. 
α स्वरमंडलातंील (अद्वभद्वर्जत), भद्ववष्ट्यकालीन ध् ु वतारा. 

 
दै्वती तारे : 

γ कालेयातील, दोन्ही समान तेर्जािे 
ε, η कालेयातंील, ३” अथवा ४” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
γ देवयानीतील, सोनेरी व द्वनळा, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α ध् ु वमत्स्यातंील, परस्परापासून अंतर १८”. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, ξ वृषपवामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η शर्ममिेतील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α स्वरमंडळातंील, परस्परापासून अंतर ५६”. 
ε स्वरमंडळातील, अंतर २०८”, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडळातंील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
η स्वरमंडळातील, ३ लहान र्जोड्या, छोया द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, μ, ο₂ हंसातील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात, ο₂ स्वतिः तै्रती आहे 

 
अणतनवतारा : 

शर्ममिेमध्ये इ.स. १५७२ मध्ये उद भवला होता. तो भरद्वदवसा श क्राप्रमाणे तेर्जस्वी द्वदसे. इ.स. १५७४ त 
द्वदसेनासा िंाला 

 
रूपणवकारी तारे : 

δ वृषपवामधील, प्राद्वतद्वनद्वधक, आवृद्वत्तकाल ५·२७ द्वदवस. 
β स्वरमंडळातील, प्राद्वतद्वनद्वधक, आवृद्वत्तकाल १२.९१ द्वदवस. 
χ हंसातील, मीरा प्रकारिा, आवृद्वत्तकाल ४१३ द्वदवस. फरक १० प्रतींिा. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 31 (NGC 224) देवयानीमधील ν ताऱ्यार्जवळ, स्वतंत्र आद्वण दूरदूर र्जाणारी दीर्मघका.न सत्या 
डोळ्यानी द्वदसतो. 
NGC 752 देवयानीमध्ये γ ताऱ्यार्जवळ, मोठा आद्वण ख ला. 
M 15 (NGC 7078) महाश्वामधील ϵ र्जवळ. गोल व तेर्जस्वी. 
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M 57 (NGC 6720) स्वरमंडळातील ‘झरग नेब्य ला’. β– γ रेषेवर. फक्त्त्त मोठ्या द र्मबणीतून द्वदसतो. 
M 39 (NGC 7092) हंसातंील α च्या पलीकडे व π² र्जवळ. ख ला ग च्छ, द्विनेत्रीमधून द्वदसतो. 
हंसामध्ये एक प्रभावी रेद्वडओतरंग–द्वनर्ममद्वतस्थान आहे. 
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मकर 
 
द्ववशषे डोळ्यात भरण्यासारखे नसले तरी हे एक महत्त्वािे नक्षत्र आहे. नेमके आयद्वनक वृत्तावर 

असल्याकारणाने सूयाच्या मागावर आहे. अणर्णजत (व्हेगा) आद्वण श्रवि (अल टेअर) या ठळक ताऱ्यानंा 
साधंणारी रेषा आयद्वनक वृत्ताला मकरार्जवळि छेदते. 

 
‘कॅणप्रकानशस’ या पाद्विमात्य नावाना अथम ‘बकरा’ असा आहे. आकाशातील ज्या भागात हा स्वगीय 

बकरा आहे तेथेि इतरही अनेक प्राणी आहेत. दोन साधे मत्स्य आहेत [पाहा : दद्वक्षणमत्स्य, धद्वनिा , मीन , द्वतझमगल]. एक 
‘डाख्ल्फन’मत्स्य आहे. साध्या मत्स्यापंैकी, एकाला उत्तरेकडिा आद्वण द सऱ्याला दद्वक्षणेकडिा अशी द्ववशषे नावे 
द्वदलेली आहेत. याि द्ववभागात एक देवमासा आहे. त्यािे नाव ‘सीटुस’. 

 

 
आकृद्वत ९·२: मकर (Capricornus) 

 
ग्रीक वाङ्मयात ‘कॅद्वप्रकानमस’ बकऱ्यािी कथा मरे्जदार आहे. ‘पॅन’ नावाच्या एका देवाने ‘टासाफोन’ 

र्जातीच्या कू्रर दैत्यापासून सवांना स रद्वक्षत ठेवले. ‘टासाफोन’िा उपद्रव असह्य िंाल्यावर सवमर्जण पळून र्जाऊ 
लागले. परंत  ‘पॅन’ने इतरासंकट धैयाने नदीत उडी मारली आद्वण मत्स्य व मकर असे द हेरी रूप धारण केले 
अशी आख्याद्वयका आहे. याि मकरािे प ढे मकर नक्षत्र िंाले. 

 
हीि कथा एका द्वनराळ्या रीतीने सागंतात. एका काळी ग्रीक पऱ्या आद्वण र्जलदेवता नदीमध्ये स्नान 

करीत असताना ‘पॅन’ देवाला त्यािंी गंमत करावीशी वाटली. त्याने बकऱ्यािे रूप घेऊन नदीत उडी मारली 
तेव्हा त्याच्या शरीरािा पाण्यातला भाग मत्स्यासारखा द्वदसू लागला व पाण्याबाहेरिा भाग बकऱ्यासारखाि 
राद्वहला. सध्यािे मकर राशीिे द्वित्र अशा प्रकारिे काढण्यािी िाल आहे. 

 
या राशीिे भारतीय नाव मकर असून त्यावरून आपल्याकडील मकर-संक्रमण हा सण स रू िंाला. 

स मारे ४००० वषांपूवी, सूयािा मागम आयद्वनक वृत्तातूंन र्जात असताना, दद्वक्षणेकडून उत्तरेकडे वळण्यास मकर 
राशीत प्रारंभ होई. सूयम ज्यावळेी या पद्वरख्स्थतीत असतो त्यावळेी आपल्या पथृ्वीवर द्वदन सवात लहान असतो 
आद्वण रात्र सवात मोठी असते. आद्वण हा प्रकार २२ द्वडसेंबरला घडतो. 

 



 अनुक्रमणिका 

सध्याच्या काळी सूयम मकर राशीमध्ये र्जानेवारीच्या द्वतसऱ्या आठवड्यात प्रवशे करतो. परािंनाच्या 
द्वनयमान सार द्वविंभ अविंभ झबदू, दर ७२ वषांत १ द्वदवस याप्रमाणे, मागे सरकत असल्यािा हा एक प रावाि 
द्वमळतो. (पाहा परािंन गद्वत, पिृ ५३.) 

 
मकरात स मारे २८ तारका आहेत. पद्विमेकडीस α (णगएडी) तारा िैती असून न सत्या डोळ्यानंी 

द्वदसतो. द्वशवाय यातील एक सोबती स्वतिःि िैती आहे, आद्वण द सरा तै्रती आहे. मकराच्या द सऱ्या टोकाशी 
असलेला β (डाणिंह) तारा हा स िा िैती आहे. आद्वण त्यातील सोबतीही प्रत्येकी िैतीि आहेत. 

 
ζ ताऱ्यार्जवळ M 30 नावािा तारकाग च्छ छोया द र्मबणीतून फारि मनोवधेक द्वदसतो. त्यािे अंतर 

स मारे ४७,००० प्रकाशवषे असावे. 
  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

सप्टेंिंर: पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α गुडातील (श्वण). 
α दद्वक्षण मत्स्यातील (मीनास्य अथवा फोमालहाऊट) 
α, β महाश्वातील (पूवा भाद्रपदा, माकाब, शआेट) 
α हंसातील (डेनेब). 

 
दै्वती तारे : 

ψ₁, ζ क ं भातील, स ंदर िैती, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ζ क ं भातील, ३” अथवा ४” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
π गुडातील. ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ देवयानीतील, सोनेरी व द्वनळा, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ψ, ζ मत्स्यातील, द र्मबणीतून सहर्ज द्वदसू शकणारे. 
α, ϕ मत्स्यातील फक्त्त्त मोठ्या द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β दद्वक्षणमत्स्यातील, अंतर ३०”. प्रद्वत ४·४ आद्वण ७·८ 
η शर्ममिामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, μ, ο₂ हंसातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात, ο₂ स्वतिः तै्रती. 

 
ुपणवकारी तारे : 

η गुडातील सेफीड प्रकार, आवृद्वत्तकाल ७·१८ द्वदवस 
β महाश्वातील, फरक प्रत २·२ पासून प्रत २·७ पयंत. 
χ हंसातील, ‘मीरा’ प्रकारिा.फरक १० प्रतींिा. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 2 (NGC 7089) क ं भातील β र्जवळ न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 31 (NGC 224) देवयानीतील γ ताऱ्यार्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. दूरदूर र्जात असलेली 
स्वतंत्र दीर्मघका. 
M 30 (NGC 7099) मकरातील ζ ताऱ्यार्जवळ, गोलाकृती, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 

  



 अनुक्रमणिका 

सप्तर्षीमधील तारे एकाच गटाचे सदस्सा नाहीत 
 

आकाशातं द्वदसणारे तारे ख्स्थर नाहींत येवढेि नव्हे तर ते द्वनरद्वनराळ्या द्वदशानंी आद्वण वगेानंी 
मागमक्रमण करीत आहेत ही गोि आता स्पि िंालेली आहे. सप्तषी तारकासमूहातंील काही तारे एका द्वदशनेे 
र्जात आहेत तर काही द्वनराळ्याि द्वदशनेे. पद्वरणामतिः, सध्या सप्तषी नक्षत्रािी र्जी आकृती आपणाला द्वदसते 
तशी ती पूवीही नव्हती आद्वण प ढेही राहणार नाही. दोन लक्ष वषांपूवीिी आद्वण दोन लक्ष वषांनंतरिी माडंणी 
कशी असेल यािी, गद्वणताच्या आधाराने बनद्ववलेली, द्विते्र सोबतच्या आकृतींत दाखद्ववली आहेत. 

 

 
ताऱ्यािंी गद्वत : सप्तषी नक्षत्राच्या देखावा 

आकृद्वत ९·९ 
  



 अनुक्रमणिका 
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मासाक्रोस्कोणपअम अथवा सूक्ष्मदशी 
 
या आध द्वनक नक्षत्रनामािा अथम सूक्ष्मदशशक असा आहे. हे नक्षत्र मकराच्या दद्वक्षणागंाला असून त्यामध्ये 

प्रत ५ पेक्षा ठळक तारा नाही. 
 

 
आकृद्वत ९·४ : सूक्ष्मदशमक (Microscopium) 

 
ओक्टान्स अथवा अिक 

 
स मारे अक्षाशं ७५° दद्वक्षण म्हणरे्ज दद्वक्षण ध् ु वाच्या र्जवळ असल्याने हे नक्षत्र आपल्याला द्वदसू शकत 

नाही. दद्वक्षण ध् ु व या तारकासमूहातं आहे. त्याच्या अगदी नर्जीकिा तारा σ दद्वक्षणध् ु वापासून ५०' येवढ्या 
अंतरावर आद्वण ५·५ प्रतीिा आहे. 
 

 
आकृद्वत ९·५ : अिक (Octans) 
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डोराडो अथवा अणसदांष्ट्र 
 
हे नामकरण आध द्वनक आहे. हा समूह अगस्त्याच्या (कॅनोपस) आद्वण द्वित्रफलकाच्या (द्वपक्त्टोर) 

दद्वक्षणेला, अगस्त्य आद्वण अग्रनद (आकेनार) या ताऱ्यानंा र्जोडणाऱ्या रेषेवर, अगस्त्यापासून स मारे हे १/३ 
अंतरावर आहे. त्याच्या दद्वक्षणेकडील द्वक्षद्वतर्जार्जवळ मागेलानी तेर्जोमेघ आहे. या के्षत्रात प्रत ६ ते १० असलेले 
स मारे ६०० तारे ३०० तारकाग च्छ अद्वण अद्वभ्रका आहेत. 

 

 
आकृद्वत ९·६ : अद्वसदंष्ट्र (Dorado) 

  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

सप्टेंिंर: दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α गुडातील (श्वण अथवा अल् टेअर) 
α दद्वक्षणमत्स्यातंील (मीनास्य अथवा फोमालहाउट) 
α वृद्विकातील (ज्येिा अथवा आंटारेस) 
 

दै्वती तारे : 
π गुडातंील. ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ बकामधील, प्रती ४·५ व ७·०; तारा क्र. 70 भ रं्जगाधारीमधील भ रं्जग η व भ रं्जगधारी β याचं्यामध्ये. २” 
द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ξ मयरूातंील, द्ववुिरंगी, परस्परामधील अंतर १५४” 
β दद्वक्षणमत्स्यातंील परस्परामधील अंतर ३०” 
α वृद्विकातील, लाल व द्वहरवी र्जोडी. 
β, γ, σ वृद्विकातील स्पि र्जोड्या. 
ξ वृद्विकातंील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ν वृद्विकातील र्जोडीतील प्रत्येक िैती 
 

ुपणवकारी तारे : 
η गुडातंील ‘सेफीड’ प्रकारिा. आवृद्वत्तकाल ७·१८ द्वदवस. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 11 (NGC 6705) ढाल अथवा स्कूटममध्ये, β–ε रेषेपलीकडे, पखं्याच्या आकृतीिा. 
M 17 (NGC 6618) धनूमधील, नालाकृती, मोठा आद्वण तेर्जस्वी. 
M 8 (NGC 6523) धनूमधील, वाय मय दीर्मघकाकृती, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 22 (NGC 6656) धनूमधील, μ आद्वण σ ताऱ्यामंध्ये, गोलाकृती व्यास १७' 
NGC 6633 भ रं्जगातील θ ताऱ्यार्जवळ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 10 (NGC 6524), M 12(NGC 6218), 
M 19 (NGC 6273) भ रं्जगधारीतील. अंध क. 
M 30 (NGC 7099) मकरातंील ζ ताऱ्यार्जवळ, गोलाकृती, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 4 (NGC 6121) वृद्विकातंील α र्जवळ. गोलाकृती तेर्जस्वी. 
M 6 (NGC 6405) वृद्विकातंील, नागंीच्या वरच्या अंगाला. दीर्मघकाकृती. 
M 7 (NGC 6475) वृद्विकातंील, तेर्जस्वी , ख ला ग च्छ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 

  



 अनुक्रमणिका 

इण्डुस अथवा साम 
 
या आध द्वनक नक्षत्रनामािा अथम ‘इस्ण्डअन’ असा आहे. ‘पाव्हो’ अथवा मयरू या दद्वक्षणेकडील 

नक्षत्रातंील ठळक तारा र्जो α त्याच्या पूवेला इण्ड स मधील २ तारे आढळतात. ते अन क्रमे प्रत ३ आद्वण ४ असे 
असून वणाने नाझरगी आहेत. 

 

 
आकृद्वत ९·६: यम (Indus) 
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तुला 
 
सप्टेंबर मद्वहन्यात रात्री पद्विम आकाशाकडे पाद्वहले असता, द्वक्षद्वतर्जाच्या बरेि वर दोन ठळक तारे 

द्वदसतात. त्यातील थेट पद्विमेिी तारका स्वाती (भतूपातील α) आद्वण द्वतच्या डावीकडिी तारका ज्येिा 
(वृद्विकातील α) होत. ज्येिेच्या खाली, बरोबर आयद्वनकवृत्तावर, त ला तारकासमूह येतो. मराठीत तूळ राशी 
असे म्हणण्यािा प्रघात आहे. 

 

 
आकृद्वत ९·८ : त ला (Libra) 

 
वषांतून बरोबर दोन वळेा द्वदनरात्र समान कालमानािी होतात. त्यातील वसंत संपात २१ मािम रोर्जी 

येतो आद्वण शरतसंपात २२ सप्टेंबर या द्वदवशी येतो. या द्वदवशी सूयम ज्या स्थानी असतो त्या झबदंूना संपातझबदू 
म्हणतात. आयद्वनकवृत्त (सूयािा भगोलातील भासमान मागम) आद्वण भगोलीय वैष द्ववकवृत्त याि संपातझबदूत 
एकमेकास छेदतात. एकेकाळी सूयािा त ला–प्रवशे शरत् संपातद्वदनीि होत असे, आद्वण त्याम ळे या ‘त ला’ 
नावाला द्ववशषे अथम होता. त लासमूहािी काल्पद्वनक आकृती काढताना एक समतोल तरारू्ज दाखवीत असत; 
कारण त्यावरून द्वदनरात्रीिी, कालदृष्ट्या समानता दशमद्ववली र्जाई. हल्ली परािंन-गतीम ळे [पाहा : परािंनगद्वत] 

शरत् संपात कन्या राशीत सरकल्याकारणाने आर्जच्या पद्वरख्स्थतीत ‘त ला’ शब्दािा मूळिा अथम नाहीसा िंाला 
आहे. 

 
भारतीय राद्वशिक्रातील तूळ राशीत अधे द्वित्रा, संपूणम स्वाती आद्वण तीन ित थांश द्ववशाखा या नक्षत्रािंा 

समावशे होतो. 
 



 अनुक्रमणिका 

द्ववशाखेच्या तारा दोन झकवा िार मानलेल्या असून, तूळेतील ठळक तारा α आद्वण β म्हणरे्जि द्ववशाखा 
होत. आयद्वनक वृत्तार्जवळ द्ववशाखेिी एक शाखा α मधून वर उत्तरेकडे, β कडे, आद्वण द सरी शाखा खाली 
दद्वक्षणेकडे र्जाते. 

 
त ळेतील तेर्जस्वी तारे α (िं बेन एल गेन टी) आद्वण β (िं बेन एल िामेली) हे असून त्याचं्या प्रती 

अन क्रमे २·९ व २·७ आहेत. β तारा द्वहरवा द्वदसतो. हे दोन तारे द्वमळून द्ववशाखा नक्षत्र मानतात. वदेामध्ये 
‘द्ववशाखे’ असे नाव आहे. 
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सप्टेंिंर: पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α उत्तर म क टातील (रे्जम्मा अथवा म क टमणी) 
α तूळेतील (द्ववशाखा), नेमका आयद्वनक वृत्तावर. 
α भतूपातील (स्वाती). 
α वृद्विकातील (ज्येिा). 
α शौरीमधील (रास अल घेट्टी). 
α स्वरमंडलातील (अद्वभद्वर्जत). 

 
दै्वती तारे : 

α उत्तर म क टातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α तूळेतील, परस्परातील अंतर २३०”. 
θ भ रं्जगातील द्विनेत्रीतून द्वदसतात.तारा क्र. 70 भ रं्जगाधारीतील भ रं्जग η व भ रं्जगधारी β याचं्यामध्ये. 
२” द र्मबणीतून द्वदसतात.लाल आद्वण द्वपवळा. 
δ, μ भतूपातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
α वृद्विकातील, परस्परातंील अंतर ३”, द्वहरवा व लाल. 
β, γ, σ वृद्विकातील, दूरदूर असलेल्या र्जोड्या. 
ζ वृद्विकातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α शौरीमधील, र्जोडीदार र्जोडीदारािी प्रत ५. रंग नाझरगी व द्वहरवा. 
α स्वरमंडलातील, परस्परातील अंतर ५६” प्रती ०·२ आद्वण १०·५ 
ϵ स्वरमंडलातील, परस्परातील अंतर २०८”. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
ζ, β स्वरमंडलातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
η स्वरमंडलातील, ३ स्वतंत्र र्जोड्या, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
णवशेर्ष दृश्सा : 

δ, μ, δ, γ, शौरीमधील २” द र्मबणीतून मनोहर देखावा द्वदसतो. 
 
रूपणवकारी तारे : 

δ तूळेतील, ‘आल्गोल’ प्रकार. फरक प्रत ४·८ पासून ६·२ पयंत. 
β स्वरमंडलातील, प्राद्वतद्वनद्वधक, आवृद्वत्तकाल १२·९१ द्वदवस. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 5 (NGC 5904) भ रं्जगातील α, ताऱ्यार्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 10, M 12, M 19 भ रं्जगधारीतील. साधारण प सट. 
NGC 6633 भ रं्जगधारीमधील, परंत  भ रं्जगातील θ ताऱ्यार्जवळ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
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M 4 (NGC 6121) वृद्विकातील α ताऱ्यार्जवळ. गोल तेर्जस्वी. 
M 6 (NGC 6405) वृद्विकातील, नागंीच्या वरच्या अंगाला. 
M 7 (NGC 6475) वृद्विकातील, α ताऱ्यार्जवळ. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. तेर्जस्वी गोलाकृती. 
M 13 (NGC 6505) शौरीमधील η व ζ या ताऱ्याचं्यामध्ये, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 92 (NGC 6341) शौरीमधील π ताऱ्यापलीकडे, α, δ, π रेषेवर. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 57 (NGC 6720) स्वरमंडलातील ‘झरग नेब्य ला’. β व γ ताऱ्यामध्ये. फक्त्त्त द र्मबणीतून द्वदसतो. 
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ताऱ्सााांची गती 
 
ताऱ्यानंी भरलेल्या आकाशातं सूयािी गद्वत ओळखता येते. परंत  ताऱ्यानंा स्वतिःिी काही गद्वत आहे 

यािी सहर्जासहर्जी खात्री पटत नाही. कारण ताऱ्यािंी, परस्पराशंी असलेली (आकाशातंील) सापेक्ष स्थाने 
बदललेली द्वदसत नाहीत. असे असले तरी प्रािीन काळापासून ज्योद्वतर्मवदानंी ताऱ्यािंी स्थाने वेध घेऊन द्वटपून 
ठेद्ववली होती. त्याचं्या आधाराने काही रं्जत्र्या तयार करण्यातं आल्या. ‘द्वहपाकम स’ नावाच्या ज्याद्वतिःशास्त्रज्ञाने 
स मारे १००० ताऱ्यािंी रं्जत्री तयार केली असून, द्वतच्यातं बऱ्याि पाठीमागच्या काळापासून घेतलेले वधे 
एकद्वत्रत केलेले होते. काही ताऱ्यािंी स्थाने बदलल्यािे लक्षात आले. परंत  एवढ्यावरून ताऱ्यािंी सापेक्ष गद्वत 
द्वसि होऊ शकली नाही, कारण आढळलेले बदल केवळ पथृ्वी–अक्षाच्या परािंनाम ळे [पाहा : परािंनगद्वत] 
घडलेले. होते. 

 
द्वहपाकम स याच्यानंतर स मारे १००० वषांनी द्वब्रद्वटश ज्योद्वतर्मवद ‘हॅले’ याला, काही ताऱ्यामंध्ये िंालेली, 

स्थानच्य द्वत आढळून आली. ही च्य द्वत केवळ परािंनाम ळे घडलेली नसावी अशाबद्दल त्याने प्रथमतिः खात्री 
करून घेतली. अथात, अशा पद्वरख्स्थतीत ताऱ्यानंा स्वतिःिी अशी काही गद्वत असते असे मानणे क्रमप्राप्त िंाले. 

 
स मारे २००० वषांतील घडलेल्या आद्वण द्वदसण्यातं आलेल्या स्थानच्य तीसंबंधीिी माद्वहती खाली 

द्वदल्याप्रमाणे होती. 
 
रोणहिी (वृषभातंील α) ताऱ्यािे स्थान ६॥ अथवा िदं्राच्या दृश्य व्यासाच्या ०·२ पट एवढे सरकले. 
 
हसााध (बृहल्ल ब्धकातंील α) ताऱ्यािे स्थान ४५॥ अथवा िदं्रझबब व्यासाच्या १·५ पट एवढे सरकले. 
 
स्वाती (भतूपातंील α) ताऱ्यािे स्थान ८०॥ अथवा िदं्रझबब व्यासाच्या र्जवळर्जवळ ३ पट एवढे सरकले. 
 
द र्मबणी नव्हत्या त्या काळातं स्थानच्य तीसंबधंीिे वधे घेणे फार अवघड काम असे. आद्वण त्यािंी च्य द्वत 

द्वसि करण्यासाठी ताऱ्यािें सहद्वनदेशक, होरा आद्वण क्राांणत, सतत द्वनद्वित करणे त्याहून द्वबकट होते. 
 
द र्मबणीत र्जसर्जशी स धारणा होऊ लागली तसतशी द्वबनिूक वधेािंी संख्या वाढीला लागली आद्वण 

स्थानच्य तीिा खात्रीलायक प रावा उपलब्ध होऊ लागला. एकोद्वणसाव्या शतकाच्या अखेरीपयंत स मारे 
१,५०,००० ताऱ्यािे वधे प्रद्वसि केले गेले. स मारे ३,००,००० ताऱ्यानंा स्वतिःिी गद्वत असल्यािा स्पि प रावा 
सध्या हाती आला आहे. 

 
ताऱ्याचं्या गतीमध्ये स िा काही द्वनयम आढळतात. काही तारे गटागटाने ठराद्ववक द्वदशनेे आद्वण 

ठराद्ववक वगेाने र्जात असतात. उदाहरणाथम सूयाच्या द्वनकटिे तारे एका द्ववद्वशि द्वदशनेे मागमक्रमण करीत 
आहेत. अथात द्वदशा व गद्वत ही, आपण ज्याअथी पथृ्वीवरून द्वनरीक्षण करीत असतो त्याअथी, सापेक्ष 
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समर्जावयािी. द्वशवाय आपण सूयमक लािे घटक आहोत. गतीिी मोर्जमापे घेण्यासाठी आपल्या आकाशगंगेच्या 
बाहेर र्जाऊन र्जर आपणाला वधे घेता आले असते तर त्यातंील सापेक्षता दूर िंाली असती. 

 
ताऱ्यािें काही द्ववशषे गट असल्यािे आढळून येते. एकाि गटातील ताऱ्यािंी उत्क्रातंी, त्याचं्यातील 

रासायद्वनक मूलद्रव्ये इत्यादी बाबतीत समानता आढळते. तरी काही बाबतीत द्वभन्नता असते. नम न्यादाखल 
काही गटािंा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते. 

 
सप्तषीमधील सवम तारे एका गटातील नाहीत. त्यातंील α आद्वण η याद्वशवाय बाकीिे तारे एका 

गटातील सदस्य या नात्याने मागमक्रमण करीत आहेत याि गटािे इतर सदस्य बृहल्ल ब्धकातील α (व्याध) 
सारथीमधील β (अख्ग्न) आद्वण अुंधती केशातंील α हे आहेत. १००,००० वषांनंतर सप्तषीिी आकृद्वत ओळख 
न पटण्याइतकी बदलून र्जाईल. (पाहा : पिृ १८३ स्तंभ २ मधील आकृद्वत ९·३) 

 
(२) उत्तरम क ट अथवा कोरोना बोद्वरआद्वलस या तारकासमूहािी दीघम कालानंतर अशीि काहीशी 

द्ववस्कळीत अवस्था होणार आहे. 
 
(पाहा : उत्तरम क ट ) 
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डॉप्लर पणरिाम आणि तारकाांचे अणर्गमन व दूरगमन 
 
रे्जव्हा एखादा तारा आकाशात अम क अम क द्वठकाणी आहे असे आपण सागंतो तेव्हा, वैष वाशं आद्वण 

क्रातंी या सहद्वनदेद्वशकाचं्या संदभात, फक्त्त ताऱ्याकडे कोणत्या द्वदशनेे पाहावयािे एवढेि कळू शकते. ताऱ्यािे 
प्रत्यक्ष स्थान. कोठे आहे, म्हणरे्ज तो आपणापंासून द्वकती अंतरावर आहे त्यासंबंधी काहीि कळून येत नाही. 

 
ताऱ्यािंी गद्वत अर्जमावताना दोन घटकािंी तपासणी करणे अवश्य होते. आपणापंासून ताऱ्याकडे 

र्जाणाऱ्या द्वदशतेील गद्वत आद्वण द्वतच्याशी काटकोनातील गद्वत असे ताऱ्याच्या गतीिे दोन घटक मानतात. 
आकाशािे सतत फोटो घेत गेले तर दृद्विरेषेशी काटकोनातंील गद्वत स्पि होते, कारण फोटोतील ताऱ्यािंी 
स्थाने कालातंराने िळलेली आढळतात. दृद्विरेषेमध्ये असे होणार नाही. द्वशवाय तारे म ळाति फार प्रिडं 
असल्याने तारा दृद्विरेषेतून आपणाकडे आल्याने झकवा आपणापासून दूर गेल्याने त्याच्या दीप्तीमध्येही 
र्जाणवण्याइतका फरक पडल्यािे आढळणार नाही. 

 
दृद्विरेषेतील गतीिा अंदार्ज करण्यािी एक िागंली रीत उपलब्ध असून ती वणमपटातंील रेषाचं्या 

अभ्यासावर आधारलेली आहे. ‘डॉप्लर पद्वरणाम’ प्रथमतिः ध्वद्वनशास्त्रातं ध्यानात आला आद्वण नंतर त्यािा 
प्रकाशशास्त्रातं वापर होऊ लागला. आपण स्टेशनात उभे असताना द रून येणारी आगगाडी द्वशटी वार्जवत आली 
तर द्वशटीच्या ध्वनीतील कंपनािंी वारंवारता वाढलेली आढळते. आगगाडी दूर र्जात असेल तर द्वशटीतील 
कंपनािंी वारंवारता कमी िंाल्यािे आढळते. 

 
वारंवारता आद्वण तरंगलाबंी परस्पराशी व्यस्त प्रमाणात असतात. द्वशटीिे उदाहरण ध्वद्वनशास्त्रातंले, 

परंत  तेथे र्जो पद्वरणाम घडतो तसाि पद्वरणाम प्रकाशासंबधंीही आढळतो. प्रकाशािे उगमस्थान आपणापासून 
दूर र्जात असेल तर प्रकाशातील तरंगािी वारंवारता कमी होते आद्वण उगमस्थान र्जर र्जवळ र्जवळ येत असेल 
तर वारंवारता वाढते. वारंवारतेतील हा फरक वणालेखात द्वदसून येतो. कारण वारंवारता कमी होते तेव्हा 
वणमरेषा रक्त्त वणाकडे सरकतात. आद्वण वारंवारता वाढते तेव्हा रेषा नीलवणाकडे सरकतात. वणारेषाचं्या या 
सरकण्याला लालसरक (रेडद्वशफ्ट) आद्वण नीलसरक ( ब्ल्य ूद्वशफट) अशी नावे आहेत. 
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आकृद्वत ९·८ 

 

 
आकृद्वत ९·९ 

 
ताऱ्याचं्या वणालेखावरून रेषामधील सरक कोणत्या प्रकारिी आहे ते कळू शकते. तारा र्जर दर 

सेकंदास स मारे १०० द्वक. मी. वगेाने दृद्विरेषेतून र्जात असेल तर ५०००  प्रकाश तरंगािी रेषा १.६७  येवढी 
सरकते. (१ = १०⁻⁸ सेंद्वटमीटर) 
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आक्टोिंर 
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वृर्षपवा अथवा सेणफऊस 
 
आक्त्टोबर मद्वहन्यात वृर्षपवा नक्षत्र ध् ु वताऱ्याच्या वरच्या अंगाला द्वदसते. या नक्षत्रामंध्ये द्ववशषे ठळक 

असा एकही तारा नसला तरी ते शोधून काढायला फारसे अवघड नसते. 
 
अक्षाशं १८° उत्तर या झकवा याच्याहून दद्वक्षणेकडील स्थानावरून वृषपवा ध् ु वताऱ्याच्या खालच्या 

बारू्जला आलेला कधीि द्वदसू शकणार नाही, कारण तो त्यावळेी द्वक्षद्वतर्जाच्या खाली असतो. एक िौकोन आद्वण 
त्याच्या 
 

 
आकृद्वत १०·१ वृषपवा (Cepheus) 

 
एका बारू्जवर द्वतकोन अशा प्रकारिी मंद्वदरासारखी आकृद्वत काढून वृर्षपवा नक्षत्र दाखद्ववतात. कधी 

कधी ही आकृद्वत नसराळ्यासारखी काढतात. त्यािी द्वनम ळती बारू्ज ध् ु वताऱ्याच्या अंगाला असते. 
नसराळ्याच्या ुंद तोंडाशी α आद्वण ζ तारे आद्वण खालच्या टोकाशी γ तारा काढतात. 

 
पाद्विमात्यातं या नक्षत्राला ‘सोणफऊस’ म्हणतात आद्वण भारतीयातं वृर्षपवा हे नाव रूढ आहे. रार्जा 

वृषपवा हा ऋद्वषवयम कश्यप म नींिा प त्र. तो बलाढ्य होता. त्याला शर्ममिा नावािी एक स स्वरूप कन्या होती. 
वृषपवा, शर्ममिा, देवयानी आद्वण ययाद्वत याचं्याबद्दल भारतीय प राणात फार मनोरंर्जक आख्याद्वयका [पाहा : 
देवयानी]  आहे. 
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द्विस्तपूवम पािव्या शतकातील ग्रीक वाङ्मयात ‘सोणफऊस’ रार्जािी कथा प्रद्वसि आहे. स्वतिःच्या 
म लीला सम द्रद्वकनाऱ्याशी खडकाला र्जखडून ठेवण्यािी त्याला डेख्ल्फ येथील देवतेने आज्ञा केली होती. अशा 
तऱ्हेने सम द्र–देवता ‘नेपच्सानू’ द्वहला संत ि करण्यासाठी ‘अँड्रोमीडा’ िा बळी देण्यािे रार्जाने मान्य केले होते. 
‘सोणफऊस’िी राणी ‘कॅणसओणपआ’ अद्वत गर्मवि होती आद्वण द्वतने द्वकत्येक सम द्रदेवतािंा आढ्यतेने अपमान 
केलेला होता. ते नेपच्सानूला सहन िंाले नाही आद्वण त्याने ‘सोणफऊस’च्या राज्यातील लोकािंा त फान वादळे 
वगैरे द्वनमाण करून, छळ स रू केला अखेरीस नाइलार्जाने रार्जाने डेख्ल्फ येथे र्जाऊन कौल माद्वगतला, आद्वण 
देवीच्या आजे्ञने आपल्या म लीला, ‘अँड्रोमीडा’ला, खडकावर र्जखडून ठेद्ववले होते. सम द्रातील भीषण श्वापदे 
द्वतच्यावर कडाडून हल्ला िढवीत होती, अशा वळेी योिा ‘पर्मसऊस’ त्या द्वठकाणी अवतरला. आपल्या 
शस्त्रबलाने त्याने श्वापदािंा संहार केला व ‘अँड्रोमीडाची’ स टका केली. 

 
वृषपवा मधील δ तारा िैती आद्वण नम नेदार रूपद्ववकारी आहे. त्याच्या प्रतीत ३·६ पासून ४·३ इतका 

बदल ५ ३७ द्वदवसातं घडतो. दीप्तीिी वाढ फक्त्त्त १·५ द्वदवसात होते; परंत  उतार होण्यास ४ द्वदवस लागतात. 
 
या प्रकारच्या रूपद्ववकारी ताऱ्याच्या आकारमानात आंदोलनरूपी प्रसरण–आक ं िन होत असते आद्वण 

त्या कारणाने त्याच्या दीप्तीत फरक पडतो, δ ताऱ्यालंा एक ६·६ प्रतीिा सोबती असून त्यािे आपणापासून 
अंतर स मारे ५४० वषांिे आहे. 

 
γ ताऱ्यानर्जीक एका स्थानापासून रू्जन १० ते रू्जन २८ तारखापयंत उल्कावषाव होतात. त्याना 

सेफीडस् म्हणतात. 
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 अनुक्रमणिका 

ऑक्टोिंर: उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कालेयातील (ठ बान), भतूकालातील ध् ु वतारा. 
α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा , पोलाद्वरस), प्रिद्वलत ध् ु वतारा. 
α, β महाश्वामधील (पूवाभाद्रपदा, माकाब व शआेट). शर्ममिेतील ५ तारे. यािंी इंग्रर्जी W अक्षरािी 
आकृद्वत बनते. 
α स्वरमंडळातंील (अद्वभद्वर्जत), भद्ववष्ट्यकाळातील ध् ु वतारा. 
α हंसातील (डेनेब). 

 
दै्वती तारे : 

γ कालेयातील, समान तेर्जख्स्वतेिी र्जोडी, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
γ देवयानीतील, सोनेरी व द्वनळा, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ धद्वनिेतील, द्वपवळा व द्वहरवा, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α ध् ु वमत्स्यातंील, परस्परातील अंतर १८”, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, ζ वृषपवामधील, २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
η शर्ममिेतील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α स्वरमंडळातील, सहर्ज दृश्य, द्विनेत्रींतून द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडळातील, स्पि र्जोड्या, द्वदनेत्रीतून द्वदसतात. 
ϵ स्वरमंडळातंील, अंतर २०८”. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
η स्वरमंडळातील, ३ स्वतंत्र र्जोड्या, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, μ, ο₂ हंसातंील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
ο₂ स्वतिःि तै्रती आहे. 

 
ुपणवकारी तारे : 

δ वृषपव्यांतील, प्राद्वतद्वनद्वधक, आवृद्वत्तकाल ५·३७ द्वदवस. 
β स्वरमंडळातंील, प्राद्वतद्वनद्वधक, आवृद्वत्तकाल १२·९१ द्वदवस. 
χ हंसातील, ‘मीरा’ प्रकारिा, फरक १० प्रतींिा पडतो. 

 
अणतनव तारा : 

शर्ममिेमध्ये इ.स. १५७२ मध्ये उद भवला. द्वदवसा द्वदसे, आद्वण श क्रायेवढा तेर्जस्वी असे. इ. स. १५७४ 
मध्ये द्वदसेनासा िंाला. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 33 (NGC 598) द्वत्रकोणातंील, α ताऱ्यार्जवळ, र्जवळिी दीर्मघका, लहान द र्मबणीतून द्वदसते. 
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M 31 (NGC 224) देवयानीमधील, ν ताऱ्यार्जवळ, स्वतंत्र दीर्मघका, आपल्यापासून दूर र्जात 
आहे.न सत्या डोळ्यानंी द्वदसते. 
NGC 752 देवयानीमध्ये γ र्जवळ. मोठा व ख ला. 
M 15 (NGC 7078) महाश्वातंील, ϵ ताऱ्यार्जवळ. गोल व तेर्जस्वी. 
M 57 (NGC 6720) स्वरमंडलातील β-γ रेषेवर. ‘झरग नेब्य ला’, फक्त्त्त द र्मबणीतून द्वदसतो. 
M 39 (NGC 7092) हंसातंील, α ताऱ्याच्या पद्वलकडे, π² र्जवळ. ख ला ग च्छ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
हंसामध्ये एक प्रभावी रेद्वडओतरंग-द्वनर्ममद्वतस्थान आहे. 
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महाश्व अथवा पेगासुस 
 
आक्त्टोबर मद्वहन्यात रात्रीच्या वळेी स मारे ८ वार्जता पूवेकडील आकाशात ईशान्येकडे आकाशगंगेिा 

श भ्र पट्टा दृिीस पडता. त्यािी स रवात अगदी द्वक्षद्वतर्जापासून िंालेली द्वदसते. पट्ट्याच्या डाव्या बारू्जस 
ब्रह्महृदसा (सारथीमधील α) न कताि उगवत असतो. त्याच्या वरच्या अंगाला आल्गोल (ययाती मधील β) 

शर्ममिेिी इंग्रर्जी W सारखी आकृद्वत आद्वण हांस अशा क्रमाने काही ठळक तारे सहर्ज सापडतात. महाश्व नक्षत्र 
पूवम आकाशात साधारणपणे मध्याशीि आढळते. त्याच्या एका अंगाला वृर्षपवा आद्वण द सऱ्या अंगाला कुां र् ही 
नक्षते्र असतात. 

 

 
आकृद्वत १०·२: महाश्व (Pegasus) 

 
महाश्व हे नामकरण आध द्वनक आहे. ग्रीक लोकानंी या नक्षत्रािे नाव ‘पेगासुस’ असे ठेद्ववले होते. 

त्याचं्या भाषेत ‘पेगा’ म्हणरे्ज ‘घोडा’ आद्वण ‘स स’ म्हणरे्ज ‘खोगीर’. प्रािीन ग्रीक वाङ्मयातील कथा मरे्जदार 
आहे ‘पर्मसऊस’ नावाच्या योद्ध्याने रे्जव्हा ‘मेड सा’ राक्षसीवर हल्ला िढवनू द्वतिे द्वशर धडावगेळे केले, तेव्हा 
त्यातून साडंलेले रक्त्त्त सम द्राच्या पाण्यावर पडले. ‘नेपच्यनू’ देवाने याि रक्त्त्तद्वमद्वश्त पाण्यात िादंी आद्वण वायू 
द्वमसळून त्यापातून एक पखं असलेला घोडा द्वनमाण केला. हाि तो ‘पेगासुस’ हा घोडा प ढे बलवान आद्वण 
तेर्जस्वी िंाला आद्वण देवानंी त्याला नक्षत्रात स्थान देऊन अमर केले. ‘पर्मसऊस’ने ‘अँडोणमडा’िी [पाहा : देवयानी] 

सम द्रश्वापदापासून स टका करण्यासाठी रे्जव्हा प्रयाण केले तेव्हा तो याि ‘पेगासुस’ घोड्यावर आरूढ िंाला 
होता अशी कथा ग्रीक प राणात आहे. 

 
सम द्रमंथनातून देवानंा सात डोकी असलेल्या एका घोड्यािी प्राप्ती िंाली होती अशी प्रािीन भारतीय 

वाङ्मयात आख्याद्वयका आहे. 
 
महाश्व हे नक्षत्र प्रािीन आहे आद्वण सहर्ज ओळखता येण्यासारखेही आहे. पूवार्ार्द्रपदा नक्षत्रािा 

यामध्ये समावशे होतो. यातील प्रम ख तारे β, α, γ अन क्रमे शेआट, माकािं आद्वण अल गेणनिं या अरबी नावानी 
प्रद्वसि आहेत. एका िौकोनाच्या तीन कोपऱ्यावंर हे तीन तारे सापडतात. िौथ्या कोपऱ्यावरिा तारा α सध्या या 
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नक्षत्रात समाद्ववि करीत नाहीत. तो देवयानी नक्षत्रातील योगतारा मानतात. देवयानीतील या α ताऱ्यापासून 
महाश्वातील γ ताऱ्याकडे एक रेषा काढून ती तेवढ्याि अंतरापयंत वाढद्ववली तर ती वसंत-संपात झबदूशी 
पोहोिते. वैष वीय वृत्त आद्वण आयद्वनक वृत्त परस्परानंा ज्या दोन झबदंूत छेदतात त्यातंील वसंत संपात हा एक 
आद्वण शरद संपात हा द सरा झबद  होय. सूयाच्या आकाशातील मागाला आयद्वनक वृत्त म्हणतात. रे्जव्हा सूयम 
वसंत संपाती येतो तेव्हा द्वदन आद्वण रात्र समान लाबंीिे असतात आद्वण हा द्वदवस २१ मािमला येतो. 

 
α आद्वण β हे दोन्ही ठळक तारे होरा XXIII तास या वृत्तावर आहेत. महाश्वाच्या िौकोनाकृतीतील एक 

बारू्ज या ताऱ्यािंी बनते. द सरी समोरिी बारू्ज महाश्वातील γ आद्वण देवयानीतील α ताऱ्यािंी होते. हे तारे होरा 
O तास या वृत्ताच्या र्जवळपास आहेत. 

 
Φ[पाहा : ययाद्वत] 
 
िौकोनात र्जरी इतर ठळक तारे आढळत नसले तरी न सत्या डोळ्यानंी द्वदसण्यासारखे स मारे ५० तारे 

त्या द्वठकाणी आहेत. ईशान्य कोपऱ्यालगत तीन ताऱ्यािंा द्वत्रकोण होत असून त्यातील पूवा र्ार्द्रपदामधील 
शेआट नावािा तारा β ठळक आहे. 

 
महाश्वाच्या पद्विमागंाला द्वतसऱ्या व िोथ्या प्रतीच्या ताऱ्यािंी एक ओळ आहे. या भागात अनेक तेर्जोमेघ 

आहेत. माऊंट द्ववल्सन येथील वधेशाळेच्या अंदार्जान सार द्वनदान १६२ स्वतंत्र तेर्जोमेघ या लहानशा प्रदेशात 
सापडतात. परंत  ते आपणापासून अद्वत दूर अंतरावर आहेत. काहींिी अंतरे १० कोटी प्रकाशवष ेअसावीत. 

 
β तारा रूपद्ववकारी आहे. ε ताऱ्यार्जवळील M 15 नावािा तेर्जोमेघ गोलाकृद्वत आद्वण तेर्जिःप रं्ज आहे. 

द्वनदान ४२,००० प्रकाशवषे अंतरावरिा हा तेर्जोमेघ न सत्या डोळ्यानंी पाहता येण्यासारखा नाही. 
  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

ऑक्टोिंर: पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α, β, ο द्वतझमगल मधील, (मेन्का, द्वडफ डा, मीरा), 
α, β महाश्वातील (पूवमभाद्रपदा, माकाब व शआेट). 
α मेषातील (आद्वश्वनी अथवा हामाल). 
β ययातीमधील (आल्गोल). 
η वृषभ-कृद्वत्तका समूहातील (आख्ल्सओने). शर्ममिेिे ५ तारे. यािंी इंग्रर्जी W अक्षरािी आकृद्वत होते. 

 
दै्वती तारे : 

ψ₁ क ं भातील, स ंदर िैती, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ζ क ं भातील, ३” अथवा ४” द र्मबणतून द्वदसतात. 
γ देवयानीतील, सोनेरी व द्वनळा, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात 
ψ, ζ मीनेतील, द र्मबणीतून सहर्ज स टे द्वदसतात. 
γ मेषातील. स ंदर िैती, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी, दोन सोबत्यासंह ित िक. 
ϵ, ζ, η ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η वृषभ-कृद्वत्तका समूहातील, परस्परापासून दूर अंतरावरिे, द्विनेत्रीतून वीस तीस तारे द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ο द्वतझमगल (सीट स) मधील, फरक १·७ पासून ९·७ प्रतीपयंत.तेर्जख्स्वतेतील फरक २१०० पटीिा 
पडतो. 
β ययातीमधील, द्वनयद्वमत, आवृद्वत्तकाल २ द्वद. २० ता. ४८·९ द्वम. 

 
अणतनव तारा : 

शर्ममिेमध्ये इ.स. १५७२ मध्ये उद भवला होता. श क्राप्रमाणे तेर्जस्वी आद्वण द्वदवसा द्वदसे. इ.स. १५७४ 
मध्ये द्वदसेनासा िंाला. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 2 (NGC 7089) क ं भातील β ताऱ्यार्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
कृद्वत्तकेमधील, ‘मेरोपे’ र्जवळ (तारा क्रमाकं 23), अंध क, लहान द र्मबणीतून द्वदसतो. 
M 33 (NGC 598) द्वत्रकोणातील α ताऱ्यार्जवळ, र्जवळिी दीर्मघका. लहान द र्मबणीतून द्वदसते. 
M 31 (NGC 224) देवयानीमधील, ν ताऱ्यार्जवळ, स्वतंत्र दूर र्जाणारी दीर्मघका,न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसते. 
NGC 752 देवयानीतील γ ताऱ्यार्जवळ, मोठा आद्वण ख ला. 
M 15 (NGC 7078) महाश्वामधील, ϵ ताऱ्यार्जवळ. गोलाकृद्वत व तेर्जस्वी. 



 अनुक्रमणिका 

M 76 (NGC 650) ययातीमध्ये ϕ ताऱ्यार्जवळ. डंबेल आकृतीिा. हा तेर्जोमेघ आपल्या दीर्मघकेत आहे. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमधील, तेर्जस्वी द्वठपके, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

कुां र् 
 
ही एक राद्वश असून द्वतिे स्थान आयद्वनक वृत्तावर आहे. या तारकासमूहािा द्ववस्तार बराि मोठा आहे. 

क ं भ साधारणपणे मकर राशीच्या पूवेला आहे व द्वतच्या शरे्जारी, घड्याळािे काटे द्वफरतात त्या द्वदशनेे 
पाद्वहल्यास, अन क्रमे मकर, दद्वक्षणमस्य, द्वतझमगल, मीन, महाश्व, धद्वनिा आद्वण गुड ही नक्षते्र आहेत. 

 

 
आकृती : १०·३ क ं भ (Aquarius) 

 
सध्याच्या पद्वरख्स्थतींत फेब्र वारी मािम मद्वहन्यातं सूयम क ं भ राशीत आढळतो. आकाशातंील या भागातूंन 

पाण्यािे घडे मीन राशीच्या द्वदशनेे द्वरकामे केले र्जात आहेत अशा प्रकारिे रे्ज द्वित्र क ं भ राशीसाठी योद्वर्जले र्जाते 
त्यािे हे कारण असावे की, प्रािीन काळी मेसोपोटेद्वमआ देशातंील द्वनरीक्षकानंा रे्जव्हा सूयम क ं भ राशीत आढळे 
तेव्हा ंतेथे पावसाळ्यािे द्वदवस असत. 

 
भारतीय राशीिक्राप्रमाणे ½ धद्वनिा, संपूणम शततारका (शतद्वभषर्ज) आद्वण ¾ पूवी भाद्रपदा या 

नक्षत्रािंा या राशीमध्ये समावशे होतो. शततारका झकवा शतद्वभषर्ज हे नक्षत्र १०० ताऱ्यािें मानलेले असून ते 
वृत्ताकृद्वत कख्ल्पतात. वदेकालीन समर्ज तीप्रमाणे हे तारे म्हणरे्ज एकेका वषािे आय ष्ट्य देणाऱ्या शभंर औषधी 
झकवा अमृतक ं भि आहेत. त्याचं्या योगाने रार्जा वुण देवानंा शताय षी करी. 

 
पाद्विमात्य कल्पनेप्रमाणे अिाणरउस या नक्षत्रनामािा अथम ‘पािी नेिारा’ असा होता. यासंबंधी प्रािीन 

ग्रीक वाङ्मयातं एक कथा आहे. ती अशी. ‘गनीमीड’ नावाच्या एका स ंदर आद्वण तुण शतेकऱ्याला पळवनू 
नेण्यासाठी ‘ज्य द्वपटर’ देवाने गुडािी (अद्वक्वला) योर्जना केली होती. गुडाने आपली कामद्वगरी िोख केली, 
परंत  ‘गनीमीड’च्या द्वपत्याला प त्रद्ववरहािे फार द िःख िंाले. त्यािे थोडेफार सातं्वन करण्याच्या उदे्दशाने 
‘ज्य पीटर’ने स ंदर घोड्यािंी एक र्जोडी द्वपत्याला बहाल केली आद्वण ‘गनीमीड’िी ‘अक्वाद्वरउस’ अथवा ‘पाणी 
नेणारा’ या नावाने नक्षत्रातं स्थापना केली. त्याच्या घड्यामध्ये न सते पाणी नसून त्यातं अमृत होते अशी 
आख्याद्वयका आहे. 

 
क ं भ समूहातील ƛ ही त्यातंील योगतारा मानतात. द्वतिे स्थान होरा XXII तास आद्वण ५० द्वमद्वनटे आद्वण 

दद्वक्षण क्रादं्वत ७° ४९' ५” म्हणरे्ज आयद्वनक वृत्ताच्या झकद्वित दद्वक्षणेला आहे. या ताऱ्यािी प्रत ३·८ आहे. 
  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

ऑक्टोिंर: दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α गुडातंील (श्वण अथवा अलटे्र) 
α दद्वक्षणमत्स्यातील (मीनास्य अथवा फोमालहाउट). 

 
दै्वती तारे : 

ψ क ं भातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ζ क ं भातंील, ३” अथवा ४” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
π गुडातंील. ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β दद्वक्षणमत्स्यातंील, परस्परातंील अंतर ३०” प्रद्वत ४·४ व ७·८. 
γ धद्वनिामधील, द्वपवळा व द्वहरवा. २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ बकंातील, ४·५ व ७·० 
ξ मयरूातंील, द्ववरोधी रंगािे, परस्परामंधील अंतर १५४” 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 2 (NGC 7089) क ं भातंील β र्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 22 (NGC 6656) धनूमधील, μ व σ ताऱ्याचं्या मध्यंतरी, मोठा आद्वण तेर्जस्वी, व्यास १५'. 
M 8 (NGC 6523) धनूमधील, दीर्मघकाकृद्वत, वाय मय. मध्यंतरी अनेक तारका, न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसतो. 
M 30 (NGC 7099) मकरातंील ζ ताऱ्यार्जवळ. द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
 

 
आकृद्वत १०·४ 



 अनुक्रमणिका 

सूसााची आकाशगांगेतील चालू फेरी 
 
आपला सूयम ज्या दीर्मघकेमध्ये आहे द्वतला आकाशगंगा म्हणतात. सूयािे स्थान दीर्मघकामध्यापासून 

स मारे ३०,००० प्रकाशवषे अंतरावर आहे. 
 
सूयािी दीर्मघकामध्याभोवती एक प्रदद्वक्षणा स मारे २०० दशलक्ष वषात पूणम होते. 
 
प्राणी वनस्पती र्जीवनािी सध्यािी फेरी पूणम होत असताना पथृ्वीवर कोणकोणत्या वनस्पतींिे आद्वण 

प्राण्यािें अवशषे कोणत्या कालखंडात आढळले ते सोबतच्या द्वित्रातं दाखद्ववले आहे. 
  



 अनुक्रमणिका 

 

  



 अनुक्रमणिका 

नोमा अथवा अांकनी 
 

दद्वक्षण गोलाधातील ‘नोमा’ या नक्षत्रनामािा अथम ‘अंकनी’ असा आहे. द्वत्रशकूंमधील α ताऱ्यापासून 
नरत रंगातील α (द्वमत्र) ताऱ्याकडे रेषा काढली तर ती ‘नोमा’ नक्षत्रातील एका ४ थ्या प्रतीच्या ताऱ्यातून र्जाते. 
यात काही तारकाग च्छ आहेत परंत  ते फक्त्त्त प्रभावी द र्मबणीतून द्वदसण्यासारखे आहेत. 
 

 
 आकृद्वत १०·५ अंकनी (Norma) आकृद्वत १०·६. पीठ (Ara)  
 

आरा अथवा पीठ 
 
हे नक्षत्र वृद्विकाच्या दद्वक्षणेस असून त्यािा अथम इंग्रर्जीत ‘अल्टार’=वदेी असा आहे. र्जलप्रलयानंतर 

‘नोहा’ने र्जद्वमनीवर परत पाऊल ठेद्ववले त्यावळेी ज्या द्वठकाणी त्याने पद्वहला यज्ञ केला तो या वदेीवर केला असे 
एका प्रािीन आख्याद्वयकेत सादं्वगतले आहे. 

 
या नक्षत्रात ३ तारे प्रत ३ व बाकीिे प्रत ४ व ५ असे आहेत. येथील ख ला ग च्छ NGC 6067 स मारे 

१3,००० प्रकाशवष ेअंतरावर असल्यािे माहीत िंाले आहे. 
 

रासााांगुलम आऊस्राले अथवा दणिि णत्रकोि 
नरत रंगातील योगतारा α (द्वमत्र) याच्या पूवेला हे छोटे ३ ताऱ्यािें द्वत्रकोणाकृद्वत नक्षत्र आढळते. 

नामकरण आध द्वनक आहे. 
 

 
 आकृद्वत१०·७ दद्वक्षण द्वत्रकोण 

(Triangulum Austr) 
आकृद्वत १०·८ कपोत 

(Apus) 
 

 



 अनुक्रमणिका 

आपुस अथवा कपोत 
 

स्वगातील एका पक्षाच्या स्मृतीप्रीत्यथम हे नाव देण्यात आले आहे असे सागंतात. त्यािे स्थान 
दद्वक्षणद्वत्रकोणाच्या दद्वक्षणेला ७०° दद्वक्षण याच्याद्वह पद्वलकडे आहे. अथात ते आपल्याला द्वदसू शकत नाही. यात 
ओळीने ४ तारे आहेत. त्यातील शवेटिा िैती असून छोया द र्मबणीतून पाद्वहल्यास त्यातील र्जोडीदार स टे द्वदसू 
शकतात. 
  



 अनुक्रमणिका 

 
  



 अनुक्रमणिका 

ऑक्टोिंर: पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α उत्तर म क टातील (रे्जम्मा अथवा म क टमणी) 
α गुडातील (श्वण अथवा अल् टेअर). 
α वृद्विकातील (ज्येिा अथवा अण्टारेस). 
α शौरीमधील (रास अल् घेट्टी). 
α स्वरमंडलातंील, (अद्वभद्वर्जत अथवा व्हेगा). 

 
दै्वती तारे : 

α उत्तर म क टातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
π गुडातील, 3” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ भ रं्जगातील प चं्छाच्या टोकाशी, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
α शौरीतील, प्रत ५, एक नाझरगी, एक द्वहरवा. 
α स्वरमंडलातील, सहर्जदृश्य, परस्परातंील अंतर ५६”, प्रद्वत ०·२ आद्वण १०·५ 
ε स्वरमंडलातील, परस्परातंील अंतर २०८”, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडलातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
η स्वरमंडलातील, वस्त तिः तीन लहान र्जोड्या, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

η गुडातील ‘सेफीड’ प्रकार, आवृद्वत्तकाल ७·१८ द्वदवस. 
α शौरीतील, फरक प्रत ३·१ पासून ३·९ पयंत. 
β स्वरमंडलातील, प्राद्वतद्वनद्वधक, आवृद्वत्तकाल १२·९१ द्वदवस. 
 

णवशेर्ष दृश्सा : 
δ, μ, δ, γ शौरीमधील, २” द र्मबणीतून उत्कृि देखावा द्वदसतो. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 11 (NGC 6705) ढालीमध्ये अथवा स्कूटम मध्ये, β–ε रेषेवर. 
M 22 (NGC 6656) धनूमधील, μ व σ ताऱ्याचं्या मध्यंतरी, व्यास १५'. 
M 17 (NGC 6618) धनूमधील, नालाकृद्वत. यािे नावं ‘ओमेगा’ तेर्जोमेघ. 
M 8 (NGC 6523) धनूमधील, तलावाकृद्वत, यािे नावं ‘लगून’ तेर्जोमेघ. 
M 5 (NGC 5904) α ताऱ्यार्जवळ, तेर्जस्वी, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 10 (NGC 6524) भ रं्जगधारीमधील β-δ रेषेवर प सट. 
M 12 (NGC 6218) भ रं्जगधारीमधील β-δ रेषेवर प सट. 
M 19 (NGC 6273) भ रं्जगधारीमधील, η, ζ, θ रेषेवर काढलेल्या लंबावर प सट. 
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NGC 6633 भ रं्जगातील θ ताऱ्यार्जवळ,  (वस्त तिः भ रं्जगधारीमध्ये.), द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 13 (NGC 6205) शौरीमधील, η व ζ यामध्ये, न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. 
M 92 (NGC 6341) शौरीमधील, π ताऱ्याच्या पद्वलकडे, α, δ, π रेषेवर, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 57 (NGC 6720) स्वरमंडळातंील, β व γ ताऱ्याचं्या मध्यंतरी, ‘झरग नेब्य ला’ फक्त्त्त मोठ्या 
द र्मबणीतून द्वदसतो. 
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रेणडओ दुिंीि (सांवह दुिंीि) 
 
र्जगातंील लहानमोठ्या वधेशाळातंील द र्मबणी झभगाच्या झकवा आरशाचं्या असतात. त्यािें कायम प्रकाश- 

शास्त्रातंील परावतमन, अपवतमन इत्याद्वद द्वनयमान सार घडते. प्रकाशाला अपायम अशा ढग, काळे तेर्जामेघ वगैरे 
वस्तू दृश्याच्या वाटेत असल्या तर त्यावेळी प्रकाशीय द र्मबणी वापरता येत नाहीत. आकाशगंगेतील बऱ्याि 
मोठ्या के्षत्रािी या कारणाने सूक्ष्म तपासणी करणे शक्त्य िंाले नव्हते. 

 
रेद्वडओ द र्मबणी या कामी फार उपय क्त्त्त ठरतात. ‘र्जान्स्की’ नावाच्या एका हौशी अमेद्वरकन माणसाच्या 

दीघम प्रयोगातून स मारे १९३२ साली रेद्वडओ द र्मबणीिा र्जन्म िंाला. आकाशगंगेतील द्वकत्येक भागातूंन द्ववद्य त्-
ि बंकीय तरंग सतत प्रके्षद्वपत होत असल्यािे आढळून आले. या तरंगािंी लाबंी साधारणपणे काही मीटर येवढी 
असते. अशा प्रकारिी प्रभावी ऊर्जाद्वनर्ममद्वतकें द्रें कोणकोणत्या द्वदशानंा आढळतात त्यािें रेद्वडओ-द्वरसीव्हर 
(ग्राहक) वापरून वधे घेता येऊ लागले. 

 
(पाहा : आकृद्वत ०·८ रेद्वडओ द र्मबणीिा ग्राहक-अवयव) 
 
रेद्वडओ द र्मबणीच्या वापरातं आणखी एक द्ववशषे फायदा आहे आद्वण तो म्हणरे्ज ज्या पद्वरख्स्थतीत 

प्रकाशीय द बीण द्वनकामी ठरते त्या पद्वरख्स्थतीत रेद्वडओ द बीण उत्कृि काम करू शकते. आकाश द्वनरभ्र आद्वण 
रात्र काळोखी असेल तरि प्रकाशीय द र्मबणीिा उपयोग होऊ शकतो. रेद्वडओ द र्मबणीला अशा प्रकाराच्या 
काहीि मयादा नसतात. 

 
रेद्वडओ प्रके्षपण-केन्द्रापासून आलेल्या ऊरे्जिी र्जशी रेद्वडओ ग्राहकातं साक्ष पटते त्याप्रमाणे 

आकाशातंील दूर अंतरावरच्या द्ववद्य त् ि बंकीय प्रारण ऊर्जाद्वनर्ममद्वत-कें द्रापासून येणारे तरंग एका द्ववस्तीणम 
र्जागेत कें ख्न्द्रत केले र्जातात. व त्यानंतर त्यािें शोधन (रेख्क्त्टद्वफकेशन) आद्वण वधमन (अँख्प्लद्वफकेशन) 
िंाल्यानंतर अखेरीस व्यवख्स्थतपणे नोंद करून ठेवण्यात येते. 

 
द र्मबणी वगैरे सारख्या साधनातंील द्ववश्लेषण−प्रभाव हा एक अवश्य आद्वण महत्त्वपूणम ग ण आहे. त्याच्या 

अभावी ती द बीण द्वनकामीि ठरते. द र्मबणीच्या संदभात द्ववश्लेषणप्रभाव द्वकती असतो त्यावरून त्या उपकरणािी 
कायमक्षमता द्वनद्वित होऊ शकते. र्जवळर्जवळिे दोन झबदू द र्मबणीतून पाद्वहल्यानंतर एकमेकापासून अलग असे 
द्वदसू शकणे हे वस्त तिः त्या द र्मबणीच्या द्ववश्लेषण-प्रभावावर अवलंबून राहते. आद्वण त्यासंबधंीिा र्जो द्वनयम 
प्रकाश−शास्त्रातं, म्हणरे्जि प्रकाशीय द द्वबणंींच्या रिनेत, उपय क्त्त्त ठरतो तोि द्वनयम रेद्वडओ द र्मबणीसाठीही लागू 
पडतो. कािेच्या द द्वबणंीत र्जास्तीत र्जास्त प्रकाश द्वकरण द्वशराव े म्हणून पदाथीयािा (प ढील झभगािा झकवा 
आरशािा) व्यास शक्त्य तेवढा मोठा करावा लागतो. रेद्वडओ द र्मबणीत अशीि योर्जना करतात. रेद्वडओतरंगािे 
ग्रहण करण्यासाठी रेद्वडओ द द्वबणंीत द्ववस्तीणम आकाशीये (एद्वरअलस) पसरण्यात येतात. समर्जा ६ द्वकलोमीटर 
व्यासाच्या के्षत्रामध्ये र्जरी आकाशीये पसरली तरी त्या रेद्वडओ द द्वबणंीिा द्ववश्लेषण-प्रभाव तरंग-लाबंीच्या मानाने 
अप राि पडतो. व्यद्वतकरणािा उपयोग केल्याने, याद्वह पद्वरख्स्थतीत, द्ववश्लेषण प्रभावात वाढ करणे शक्त्य होते. 
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र्जगातील सवांत मोठी रेद्वडओ द बीण इंग्लंडमधील मिेँस्टर नर्जीक र्जाड्रेल बकँ या द्वठकाणी 
बसद्ववलेली असून द्वतच्या पदाथीयािा व्यास स मारे ६९ मीटर एवढा आहे. 

 
कें द्वब्रर्ज येथेही एक मोठी रद्वडओ द बीण बसद्ववली आहे. द्वतिे िार द्ववभाग असून प्रत्येकािी आकृद्वत 

अन्वस्तीयाप्रमाणे आहे. एकंदर ग्राहकके्षत्र स मारे ४७०० िौरस मीटर आहे. 
 
पद्विम र्जममनीमध्ये बोक म येथे एक फार प्रभावी रेद्वडओद बीण बसद्ववण्यात आली आहे. 
 
आपल्याकडे उटकमंड येथेही एक मोठी रेद्वडओ द बीण बसद्ववलेली आहे. 
 
उत्तर गोलाधात आतापयंत द्वनदान २००० रेद्वडओ उत्सर्जमक स्थाने सापडली आहेत. अशा स्थानाला 

ज्योद्वतिःशास्त्रात साधारणपणे रेणडओ तारा असे नाव देण्यात येते. 
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सांवह-आकाश 
 
संवह द बीण अथवा रेद्वडओ टेद्वलस्कोप हे साधन उपलब्ध िंाल्यापासून ज्योद्वतवेत्त्यानंा द्वकतीतरी गूढ 

प्रमेयािंा उलगडा करणे शक्त्य िंाले आहे. आकाशगंगेिी रिना हे एक अशा प्रकारिे गूढ आहे की ते पूवीच्या 
काळात सोडद्ववणे अशक्त्यप्राय होते. ताऱ्याताऱ्यामधील अवकाशात हायड्रोर्जनिे ढग द्ववप ल प्रमाणात अख्स्तत्वात 
असून त्यामधून स मारे २१ सेंद्वटमीटर लाबंीिे संवह-तरंग द्वनमाण होऊन बाहेर पडत असल्यािे आढळून आले 
आहे. 

 
द्ववश्वाच्या दृश्य भागामंध्ये शभंर अब्र्जापेक्षा र्जास्त दीर्मघका अख्स्तत्वात आहेत असा अंदार्ज आहे. 

र्जवळर्जवळ सवमि दीर्मघका संवह-तरंगािंा उत्सगम करतात; परंत  काही थोड्या दीर्मघका अशा आहेत की त्यातून 
होणारी संवहतरंगािंी द्वनर्ममद्वत सरासरीच्या दशलक्षपट मोठी असते. साहद्वर्जकि या दीर्मघकानंा ‘संवह-
दीर्मघका’ झकवा ‘संवह-उगमस्थान’ असे म्हणण्यािा प्रघात पडला आहे. या दीर्मघकातंील ि बंकीय के्षत्रामध्ये 
सर्मपलाकृद्वत मागावरून, र्जवळर्जवळ प्रकाशवगेाइतक्त्या प्रिडं वगेाने, भ्रमण करणारे इलेक्त्रान हेि 
संवहतरंगानंा र्जन्म देतात, असे द्वदसते. हायड्रोर्जन अणूमधील एकमेव इलेक्त्रान ज्यावेळी आपली पद्वरवलन 
कक्षा बदलतो त्यावळेी प्रारण द्वनमाण होते. 

 
इलेक्त्रानिी पद्वरवलन-कक्षा बदलल्याम ळे उत्पन्न िंालेल्या प्रारणािा तरंगायाम २१-१ से. मी. इतका 

असतो, आद्वण हे प्रारण दृश्य प्रकाशाच्या वणालीमधील एखाद्या रेषेशी त लना करण्यालायक असते. एका 
हायड्रोर्जन अणूमध्ये ही इलेक्त्रानिी पद्वरवलन-कक्षा बदलािी द्वक्रया साधारणपणे ११ दशलक्ष वषातून एकदा 
घडते. तरी हायड्रोर्जन अणूंिी संख्या भरपूर असल्याकारणाने द्वतिा सतत अन भव द्वमळण्यािी शक्त्यता असते हे 
समर्जण्यासारखे आहे. संवह ग्राहकातंील नैसर्मगक गोंगाट आद्वण आसमंतातील तरंगायामािी तीव्रता याचं्या 
पाश्वमभमूीवर घडून येणाऱ्या तीव्रतेतील द्वकरकोळ बदलािेंही द्वनरीक्षण करता याव ेयासाठी संवहतंत्रज्ञानंी अनेक 
य क्त्त्या शोधून काढलेल्या आहेत. या प्रकारच्या सतत केलेल्या द्वनरीक्षणाचं्या आधाराने द्वकत्येक हायड्रोर्जन 
ढगािंी स्थाने आद्वण आकाशगंगेतील काहंी सर्मपलाकृद्वत शाखा आता माहीत िंालेल्या आहेत. 

 
एकंदर दोन हर्जाराहून अद्वधक संवह–उगमस्थाने आढळून आली आहेत. यातील काही प ढे दशमद्ववल्या 

द्वठकाणी आहेत :— 
 

तारकासमूहािे नाव स्थान व प्रकार 
देवयानी (अँड्रोमेडा) दीद्वघंका M 31 
ययाती (पर्मसउस) दीर्मघका NGC 1275, बह धा दोन दीर्मघकािंी ठक्कर. 
वृषभ (टाउरूस) तेर्जोमेघ M 1 
अद्वरत्र (प पपीस) दीर्मघकेसारखा तेर्जोमेघ 
कन्या (ख्व्हगो) द्ववशषे प्रकारिी दीर्मघका M 87 
नरत रंग (सेंटॉुस) दीर्मघका NGC 5128, बह धा दोन दीर्मघकािंी टक्कर. 



 अनुक्रमणिका 

हंस (द्वसग्न स) दोन सर्मपलाकृद्वत दीर्मघकािंी टक्कर. 
शर्ममिा (कॅद्वसओद्वपआ) दीर्मघकेसारखा तेर्जोमेघ. 

 
दृश्य प्रकाश व अवरक्त्त्त प्रकाश अवकाशातंील द्ववश्वधूद्वलकेत शोद्वषला र्जातो आद्वण त्याम ळे तो प्रकाश 

पथृ्वीवर पोहोििू शकत नाही. केवळ २१ सेंमी. तरंगयामािे प्रारणि या धूद्वलमेघातूंन आरपार र्जाऊ शकते. 
याि पितीिा वापर करून मागेलानी तेर्जोमेघािें संशोधन करणे शक्त्य िंाले. 

 
संवह द र्मबणीच्या संदभांत ‘राडार’िे तंत्रही वापरता येते. या द र्मबणीने पाठद्ववलेला ध्र वीकृत संदेश 

भगोलीय ज्योतीवरून परावर्मतत होऊन परत आल्यानंतर संवह द र्मबणींत ग्रहण केला र्जातो. या संवह पितीने 
बह तेक ग्रहािें तपमान मोर्जता आले. त्यािप्रमाणे ग रूभोवती, पथृ्वीप्रमाणे, आयनाबंर ि बंकीय के्षत्र असल्यािेही 
आढळून आले. गेल्या काही वषांत श क्रािा पद्वरवलनकाल सावंह पितीने द्वनद्वित करता आला आहे. 
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नोहहेंिंर 
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शर्ममष्ठा 
 
नोव्हेंबर मद्वहन्यातं रात्री ८ वार्जता उत्तरेकडील आकाशात एक लाबंि लाबं पाढंराश भ्र आडवा पट्टा 

दृिीस पडतो. हा आकाशगंगेिा एक भाग असून त्यात डावीकडे रे्ज ठळक तारे द्वदसतात ते असे. श्रवि 
(आल्टेअर, गुडातील α) हांस (डोनेब, हंसातील α) उर्जवीकडच्या बारू्जला ब्रह्महृदसा (सारथीमधील α) 
आद्वण ईशान्येला द्वक्षद्वतर्जाच्या वरच्या अंगाला रोणहिी (वृषभातील α) शर्ममिेच्या पाि ठळक तारा नेमक्त्या 
उत्तरेला आद्वण आकाशगंगेत द्वदसतात. त्यािंी आकृद्वत इंग्रर्जी W झकवा M अक्षरासारखी द्वदसते. ही आकृद्वत 
उलया आरामख िीसारखी द्वदसते अशी काहीिी कल्पना आहे. या आकृद्वतन सार शर्ममिा नक्षत्र आकाशात 
ओळखता येण्यासारखे आहे. 

 

 
आकृद्वत ११·१ : शर्ममिा (Cassiopeia) 

 
प्रािीन ग्रीक वाङ्मयान सार एद्वथओद्वपआिी राणी ‘कॅद्वसओद्वपआ’ अद्वत स ंदर परंत  फार गर्मवि होती. 

इतरानंा आपल्या सौंदयािा व ऐश्वयािा हेवा वाटावा अशी द्वतिी मनापासूनिी इच्छा असे. सम द्रातील देवानंा 
द्विडद्ववण्यासाठी द्वतने आपले झसहासन अगदी द्वकनाऱ्यावर माडंले. या सवम घमेंडखोरीिे अद्वनि पद्वरणाम 
राज्यातंील लोकानंा सहन करावे लागत. त्यातून स टका व्हावी म्हणून रार्जा ‘सेद्वफउस’ला स्वतिःच्या म लीला, 
अँड्रोद्वमडाला,सम द्रातंील श्वापदाचं्या तोंडी देणे भाग पडले. अखेर ‘पर्मसउस’ने त्या श्वापदानंा मारून 
‘अँड्रोमीडा’िी स टका केली अशी कथा प्रद्वसि आहे. ‘अँड्रोमीडा’ आद्वण ‘कॅद्वसओद्वपआ’ यािंी ‘ज्य द्वपटर’ने 
नक्षत्रात स्थापना केली. परंत  देवािे हे कृत्य प ष्ट्कळानंा आवडले नाही, तेव्हा देवाने ‘कॅद्वसआद्वपआ’िे झसहासन 
द्वतरपे होईल असे सादं्वगतले. सध्या बह तेक वळेा ‘कॅद्वसओद्वपआ’ िी (शर्द्वमष्ठेिी) ख िी कलंडलेली द्वदसते, 
त्यािा या पौराद्वणक कथेवरून उलगडा होऊ शकेल. 

 
‘कद्वसओद्वपआ’ राणीिा अशा तऱ्हेने िंालेला पाणउतारा थोडा सह्य करण्यासाठी त्या नक्षत्रातंील दोन 

ताऱ्यानंा शेणडर आद्वण काफ अशी नाव ेद्वदली गेली. अरबी भाषेत त्यािंा अथम अन क्रमे ‘हृदय’ आद्वण ‘रंगीत हात’ 
असा आहे. बह धा यािंा राणी ‘कॅद्वसओद्वपआ’शी संबंध असावा असे मानतात. 
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या नक्षत्रािे भारतीय नाव शर्ममष्ठा आहे. ती वृषपवा [पाहा : वृषपवा] रार्जािी स दंर म लगी असून द्वतिी 
देवसाानी [पाहा : देवयानी] नावािी एक दाट मतै्रीण असे. देवयानी ही ऋद्वष श क्रािायािी म लगी श क्रािायांना 
‘संर्जीवनी’ द्ववद्या अवगत होती असे सागंतात. शर्ममिा आद्वण देवयानी नदीमध्ये स्नान करीत असताना वादळ 
उठले व द्वकनाऱ्यावर ठेवलेली त्यािंी वसे्त्र इतस्तिः फेकली गेली. स्नानानंतर रे्जव्हा त्यानंी प न्हा वसे्त्र धारण 
केली तेव्हा त्यात अदलाबदल िंालेली त्याचं्या नर्जरेस पडली. शर्ममिा ही रार्जकन्या आद्वण देवयानी ही 
ब्राह्मणकन्या. देवयानीने आपली वसे्त्र नेसल्यािा शर्ममिेला राग आला व द्वतने देवयानीला एका द्ववद्वहरीत 
ढकलून द्वदले. ही सबधं आख्याद्वयका देवयानी [पाहा : वृषपवा] नक्षत्राच्या सदंभात र्जास्त द्ववस्ताराने सादं्वगतलेली 
आहे. 

 
शर्ममिा आद्वण सप्तषी यािंी स्थाने पाहून आद्वण स्थाद्वनक रेखाशंावरून रात्रीिे द्वकती वार्जले असतील 

यािा अंदार्ज करता येतो. 
 
शर्ममिेंतील β (काफ) हा तारा ज्यावळेी ध् ु वताऱ्याच्या नेमका वर असतो त्यावेळी होरावृत्त O तास 

मध्यमण्डळाशी र्ज ळते असते, म्हणरे्जि हे वृत्त ख-स्वख्स्तक झबदूतून र्जाते. 
 
सप्तषीमधील ध् ु वताऱ्याकडे रोखलेले α, β (द्वदग्दशमक) हे तारे ज्यावळेी नेमके ध् ु वताऱ्याच्या वरच्या 

अंगाला असतात त्यावळेी होरावृत्त XI तास मध्यमण्डळार्जवळ असते, म्हणरे्जि हे वृत्त ख-स्वख्स्तक झबदूतून 
र्जाते. 

 
या नक्षत्रािे आकाशात ध् ु वताऱ्याभोवती पद्विमेकडे भ्रमण होते आद्वण यातील β तारा (काफ) प ढच्या 

अंगाला द्वदसतो. 
 
शडेार अथवा α तारा िैती व रूपद्ववकारी असून न सत्या डोळ्यानंी द्वदसण्यासारखा आहे. त्यािा 

आवृद्वत्तकाल स मारे ४० द्वदवसािंा असतो. 
 
या नक्षत्रात इ. स. १५७२ साली एक अद्वत नवतारा उद भवला होता. त्यावळेी तो श क्राप्रमाणे तेर्जस्वी 

होता आद्वण भर द्वदवसाही द्वदसत असे असे सागंतात. नंतर इ. स. १५७४ पासून द्वदसेनासा िंाला. 
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नोहहेंिंर: उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α कालेयातील (ठ बान), भतूकालातील ध् ु वतारा. 
α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा, पोलाद्वरस), प्रिद्वलत ध् ु वतारा. 
β ययातीमधील (आलगोल). 
शर्ममिामधील ५ तारे, यािंी इंग्रर्जी W अक्षरािी आकृद्वत बनते. 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय). 
α स्वरमंडलातील (अद्वभद्वर्जत), भद्ववष्ट्यकालीन ध् ु वतारा. 
α, β हंसातंील (डेनेब, अल बीरीओ). 

 
दै्वती तारे : 

γ कालेयातील, समान तेर्जख्स्वता, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
α ध् ु वमत्स्यातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ देवयानीमधील, एक सोनेरी एक द्वनळा, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी िैती, याला आणखी दोन र्जोडीदार. त्या कारणाने ित िक. 
β, ξ, वृषपवामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η शर्ममिामधील, भ्रमणकाल ५२६ वष,े २” द र्मबणींतून द्वदसतात. 
ε स्वरमंडलातील, अंतर २००”, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
ζ, β स्वरमंडलातील, द्विनेत्रीमधून द्वदसणारी र्जोडी. 
η स्वरमंडलातील, ३ स्वतंत्र र्जोड्या, छोया द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, μ, ο₂ हंसातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात, ο₂ स्वतिः िैती आहे. 

 
दै्वती तारे : 

β ययातीमधील, द्वनयद्वमत, आवृद्वत्तकाल ३ द्वद. २० ता. ४८·९ द्वम. 
δ वृषपवामधील, प्रमाद्वणत, अल्प आवृद्वत्तकालािा. 
χ हंसातील, ‘मीरा’ प्रकारिा, प्रकाशात १० प्रतींिा फरक पडतो. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 33 (NGC 598) उत्तर द्वत्रकोणातील, α ताऱ्यार्जवळ, र्जवळिी दीर्मघका, लहान द र्मबणीतून द्वदसते. 
M 31 (NGC 224) देवयानीमध्ये, ν ताऱ्यार्जवळ. दीघमवृत्ताकृद्वत स्वतंत्र दीर्मघका. न सत्या डोळ्यानी 
द्वदसते. 
अंतर = २,२००,००० प्रकाशवष.े 
NGC 752 देवयानीमध्ये, γ ताऱ्यार्जवळ, मोठा आद्वण द्ववस्तृत. 
M 76 (NGC 650) ययातीमधील, ϕ ताऱ्यार्जवळ, डंबेल आकृतीिा. हा आपल्याि दीर्मघकेमध्ये आहे. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमधील. तेर्जस्वी द्वठपके, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
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M 39 (NGC 7092) हंसातील, α ताऱ्याच्या पद्वलकडे आद्वण π²  ताऱ्याच्या र्जवळ, ख ला ग च्छ 
द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
हंसामध्ये एक प्रभावी रेद्वडओतरंग द्वनर्ममतीिे स्थान आहे. 
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देवसाानी 
 
नोव्हेंबर मद्वहन्यातं रात्रीच्या वळेी स मारे ८ वार्जता ईशान्येच्या कोपऱ्यातं देवसाानी समूह द्वक्षद्वतर्जापासून 

वरच्या बारू्जला दृिीस पडतो. ब्रह्महृदयािा तेर्जस्वी तारा अगदी द्वक्षद्वतर्जार्जवळ आकाशगंगेत, त्याच्या थोडे वर 
प्रद्वसि रूपद्ववकारी ‘आल्गोल’ आद्वण त्याच्यावर देवसाानी अशी माडंणी असल्याने देवयानी सहर्ज ओळखता ंयेते. 
 

 
आकृद्वत ११ २ : देवयानी (Andromeda) 

 
या नक्षत्रािे पाद्विमात्य नावं आांड्रोमीडा आहे. प्रािीन ग्रीक वाङ्मयातीलतील कथेन सार ‘आंड्रोमीडा’ 

ही रार्जा ‘सेफीऊस’ यािी स ंदर, तुण म लगी द्वतिी आई राणी ‘कॅद्वसओपीआ’ अद्वत गर्मवि होती. द्वतने 
सम द्रकन्यािंा आद्वण इतर देवतािंा द्वनष्ट्कारण अपमान केला आद्वण त्याकारणाने आपल्या प्ररे्जवर मोठे संकट 
ओढवनू घेतले. हे संकट दूर व्हाव े या हेतूने एका भद्ववष्ट्यवाणीवर द्ववसंबून रार्जाने, आपल्या म लीला, 
‘अँड्रोमीडा’ला ‘बळी देण्याच्या उदे्दशाने सम द्रद्वकनाऱ्यावर र्जखडून बाधूंन ठेद्ववले. प ढे ‘पर्मसअस’ नावंाच्या 
योद्ध्याने द्वतिी स टका केली, आद्वण नंतर द्वतला नक्षत्रात स्थान द्वमळाले. 

 
प्रािीन भारतीय वाङ्मयातं याि प्रकारिी देवयानीसंबंधी आख्याद्वयका आहे. काश्यप ऋषीिा प त्र रार्जा 

वृर्षपवा यािी कन्या शर्ममष्ठा शक्रािायािी म लगी देवसाानी द्वहच्याशी शर्ममिेिी फार दाट मतै्री होती. एकदा 
र्जलद्ववहारासाठी गेल्या असतानंा काठावर ठेवलेल्या वस्त्रािंी अदलाबदल िंाली. नंतर कोरडी वसे्त्र पद्वरधान 
केल्यानंतर रे्जव्हा हा घोटाळा लक्षातं आला तेव्हा ंशर्ममिा संतप्त िंाली व द्वतने देवयानीला द्ववद्वहरीत लोटून द्वदले 
आद्वण एकटीि द्वपतृगृही परतली. द्वशकारीस द्वनघालेल्या ययाद्वत रार्जाला तहान लागली म्हणून त्याने सहर्ज 
द्ववद्वहरीत डोकावनू पाद्वहले तेव्हा तेथे देवयानी त्याच्या दृिीस पडली. रार्जाने द्वतला बाहेर काढली. देवयानीला 
ययातीने मागणी घातली. परंत  ययाद्वत क्षद्वत्रय आद्वण देवयानी ब्राह्मणकन्या. तेव्हा श क्रािायांिी संमद्वत द्वमळद्ववणे 
अवश्य होते. त्याद्वशवाय देवयानीने द्ववशषे अट घातली होती की लग्नानंतर शर्ममिेने देवयानीिी दासी म्हणून 
रहावे. 

 
देवयानीतील M 31 अथवा NGC 224 ही प्रद्वसि दीर्मघका न सत्या डोळ्यानंी पाहता येण्यासारखी आहे. 

ययातीमधील α ताऱ्यापासून द्वनघून महाश्वाकडे र्जातानंा देवयानीतले तीन तारे आढळतात. पद्वहला γ 
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(आल्माक), द सरा β (द्वमराख) आद्वण द्वतसरा α (आल्फेराटिं) α ताऱ्यािी पूवी महाश्वातंील िौकोन पूणम 
करण्यासाठी योर्जना करीत परंत  हा तारा देवयानीतील असल्याने तसे आता मानीत नाहीत. देवयानीतील 
दीर्मघका β (द्वमराख) ताऱ्याच्या वर आद्वण वायव्येच्या बारू्जला आढळते. स मारे ३०' लाबंीिी आद्वण १५' ुंदीिी 
दीघमवत मळाकृद्वत दीर्मघका सहर्ज ओळखता येते. फ्रें ि ज्योद्वतर्मवद ‘मेख्स्सए’ याने इ. स. १६१२ मध्ये द्वहिा शोध 
लाद्ववला. याच्यापूवी अरब द्वनरीक्षकानंी ही दीर्मघका न सत्या डोळ्यानंी पाद्वहल्यािे सागंतात. द्वतिे 
आपणापासूनिे अंतर २,२००,००० प्रकाशवष ेअसून द्वतिा व्यास स मारे २,००,००० प्रकाशवषांिा आहे. माडंणी 
सपाच्या वटेोळ्याप्रमाणे आहे. ती दीर्मघका आपणाकंडे दर सेकंदास ३०० द्वक. मी. वगेाने येत आहे. 
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नोहहेंिंर: पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α, β, ο द्वतझमगलमधील (मेन्का, द्वडफ डा, मीरा) 
α मेषातील (आद्वश्वनी अथवा हामाल). 
β ययातीमधील (आल्गोल). 
α वृषभातील (रोद्वहणी). 
η वृषभातील कृद्वत्तकासमूहात (आख्ल्सओने). 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय). 

 
दै्वती तारे : 

γ देवयानीतील, एक सोनेरी एक द्वनळा, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ψ₁, ζ मीनेतील, द र्मबणीतून सहर्ज द्वदसणारे र्जोडतारे. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी, वस्त तिः ित िक. 
ϵ, ζ, η ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
θ वृषभातील रोद्वहणीसमूहात. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
τ वृषभातील रोद्वहणीसमूहात, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ο द्वतझमगल ‘मीरा’ आवृद्वत्तकाल ३३२ द्वदवस. तेर्जख्स्वतेमध्ये २१ पटीिा फरक पडतो. 
 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

‘मेरोपे’ कृद्वत्तकेमध्ये तारा क्र. 23 र्जवळ, लहान द र्मबणीतून द्वदसतो. 
M 31 (NGC 224) देवयानीमधील ν ताऱ्यार्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. ही स्वतंत्र आद्वण दूरदूर 
र्जाणारी दीर्मघका आहे. 
NGC 752 देवयानीतील γ ताऱ्यार्जवळ, द्ववस्तीणम आद्वण ख ला. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमध्ये तेर्जस्वी, द्वठपके न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
M 76 (NGC 650) ययातीमधील ϕ ताऱ्यार्जवळ, डंबेल आकृतीिा. हा तेर्जोमेघ आपल्याि दीर्मघकेत 
आहे. 

 
णवश्वाची तीन प्रणतरूपें 

 
द्ववश्वािा द्ववस्तार फार फार मोठा आहे असे सादं्वगतले र्जाते खरे; परंत  तो प्रत्यक्षात द्वकती मोठा आहे 

त्यािी सहर्ज कल्पना येत नाही. द्ववश्वातंील अंतरे व पद्वरमाणे येवढी प्रिडं आहेत की त्यासाठी काही प्रद्वतरूपे 
(मॉडेल्स) आपल्या नर्जरेसमोर उभी करणे फार सोईिे होते. तीन प्रद्वतरूपे या द्वठकाणी द्वदली आहेत. 
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प्रणतरूप १ (सूसाशकुल पिणत). 
 
हे प्रद्वतरूप सूयमक लाच्या पायावर आधारलेले आहे. यामध्ये वापरलेली मापणी (स्केल) १ : १०⁹ आहे. 

यािा अथम असा की, 
 
द्वनसगांतील १००० द्वकलोमीटर = १ द्वमद्वलमीटर (प्रद्वतरूपात). 
 
सूयािा व्यास स मारे १·५ मीटर मानला तर स मारे १४ सें. मी. व्यासािा ग रू सूयाभोवती स मारे ७७७ 

मीटर अंतरावरून द्वफरतो. 
 

याि मापणीच्या आधारे द्वनसगातील काही पद्वरियािी मापे प्रद्वतरूपातं प ढे द्वदल्याप्रमाणे होतात. 
 
पथृ्वीिा त्यास ≏ १३ द्वमद्वलमीटर 
िदं्रािा व्यास ≏ ४ द्वम. द्वम. 
 
िदं्रािी पथृ्वीभोवतालच्या कके्षिी द्वत्रज्या ≏ ४० सें. मी. 
 
ब धािा त्याच्या कके्षतील वगे ≏ दर २० सेकंदात १ द्वम. मी. 
प्लूटोिा त्याच्या कके्षतील वगे ≏ २०० सेकंदात १ द्वम. मी. 
सूयमक लािा शौरी नक्षत्राकडे र्जाण्यािा वगे ≏ दर ५० सेकंदात १ द्वम. मी. 
प्रकाशािा वगे = दर सेकंदात ३० सें. मी. 
द्वनकटच्या ‘द्वमत्र’ ताऱ्यािे अंतर ≏ ४०,००० द्वक. मी. 

 
अवकाशातंील ताऱ्यािंी दाटी ≏ घन द्वकलोमीटरात ६०,००० प्रद्वतरूप हे २ या प्रद्वतरूपाहून एक 

दशलक्षाशंाने लहान आहे. अथात प्रद्वतरूप १ मधील द्वकलोमीटर प्रद्वतरूप २ मध्ये फक्त्त्त १ द्वमद्वलमीटर येवढा 
होईल. 

 
प्रणतरूप २ (गागेंय पिद्वत). 

 
हे प्रद्वतरूप आकाशगंगेच्या द्ववस्तारावर आधारलेले आहे. 
मापणी १ : १°¹ यािा अथम असा की, 
(द्वनसगातील) १°⁹ द्वक मी. = १ द्वमद्वलमीटर (प्रद्वतरूपात.) 
या मापणीन सार काही प्रद्वसि मोर्जमापे : 
सूयािा व्यास ≏ प्रकाशाच्या तरंग लाबंीएवढा. 
ग ुकके्षिी द्वत्रज्या ≏ १ द्वममी. प्लूटोकके्षिी द्वत्रज्या ≏ ५ द्वमद्वम. 
प्रकाशवगे = दर सेकंदात स मारे १/१००० द्वमद्वम. 
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द्वनकटच्या ‘द्वमत्र’ ताऱ्यािे अंतर ≏ ४० मीटर 
आकाशगंगेिा व्यास ≏ १००० द्वक मी. 
आकाशगंगेिी र्जाडी ≏ १६० द्वक मी. 
 
देवयानीमधील (र्जवळच्या) दीर्मघकेिे अंतर ≏ १६,००० द्वक मी. 
प्रद्वतरूप ३ या प्रद्वतरूपाहून एक दशलक्षाशंाने लहान आहे. 

 
प्रणसरूप ३ (बद्वहगांगेय पिद्वत) 

 
मापणी १ : १०²¹ 
द्वनसगातील १०० प्रकाशवषे = १°¹⁵ द्वकमी. १ द्वममी. (प्रद्वतरूपातं). 
या अन रोधाने, पथृ्वीिा व्यास ≏ १०⁻¹² सें मी. 
पथृ्वी–सूयम अंतर = १ ज्योद्वतष्ट्यकीय एकक ( द्वनसगातील) 
                          = १·५ × १°⁻⁸(प्रद्वतरूपात) 
सामान्य ताऱ्यािा व्यास ≏ १०°⁻¹⁰ सें मी. 
आकाशगंगेिा व्यास ≏ १ मीटर. 
देवयानीमधील (र्जवळच्या) दीर्मघकेिे अंतर ≏ १६ मीटर. 
आकाशगंगेपासून इतर दीर्मघकाचं्या द्ववस्तारािी मयादा ≏ १० द्वक मी. 
प्रकाशवगे ≏ दर १०० वषांत १ द्वममी. 

  



 अनुक्रमणिका 
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मीन 
 
मीन राशीतील तारासमूहािी आकृद्वत मत्स्यािंी दाखद्ववतात. यामध्ये ठळक असा एकही तारा नाही; 

तरी सध्या येथून वसंत संपाताला स रवात होते, ही महत्त्वािी गोि आहे. हा समूह आयद्वनक वृत्तावरील 
असल्याकारणाने आपल्यात त्यािा राशी म्हणून उल्लेख केला र्जातो. 

 

 
आक्रीत ११·३ : मीन (Pisces) 

 
ककात ज्याप्रमाणे सवमि तारे मंद, त्याप्रमाणे मीनेतही. महाश्वाच्या दद्वक्षणागंाला, द्ववशषेेकरून γ 

(अलरे्जनीब, उत्तरा भाद्रपदा) आद्वण α (माकाब, पूवा भाद्रपदा) याचं्या खालच्या बारू्जला, काही अस्पि 
तारकािंी सात बारंू्जिी बह भ र्जकोनाकृद्वत तयार होते. हे मत्स्यािे डोके समर्जतात. प च्छाच्या टोकाशी α तारा 
आहे. या समूहातंील द सऱ्या मत्स्यािे प च्छही α ताऱ्यापासून स रू होते व त्यािे द्वशर पतंगाच्या आकृतीप्रमाणे 
उत्तर द्वत्रकोण आद्वण देवयानी याचं्या खालच्या अंगाला द्वदसते. मीनेतील या α ताऱ्याला ‘काइणटम’ म्हणतात. 

 
ग्रीक प राणात यासंबंधी मरे्जदार आख्याद्वयका आहे. ‘टायफोन’ नावाच्या राक्षसीच्या उपद्रवाला 

कंटाळून देवाद्वदक नाईल नदीच्या पलीकडे र्जाऊन दडून बसले. त्यावळेी ओळखले र्जाऊ नये म्हणून त्यानंी 
द्वनरद्वनराळी रूपे धारण केली होती. ‘ज्यदू्वपटर’ मेष िंाला होता. ‘पॅनने’ समृद्र-बकऱ्यािे रूप घेतले होते. 
‘व्हीनस’ देवतेने आपल्या ‘क्त्य द्वपड’ नावाच्या म लासकट मत्स्यािंी रूपे घेऊन नदीत उडी टाकली. परस्परानंा 
एकमेकाशंी र्जखडून ठेवलेले हे मत्स्य आर्ज ‘मीन’ नक्षत्ररूपाने आकाशात द्वदसतात. 

 
‘व्हीनस’ देवतेने, ‘टायफोन’ राक्षसाच्या भीतीने, यफेू्रटीस नदीमध्ये मत्स्यािे रूप घेऊन ब डी मारली व 

त्याि रूपात ती तेथे दडून बसली अशीही मीन राशीसंबधंी एक द्वनराळी कथा प्रिद्वलत आहे. 
 
मीन तारकासमूहािा द्ववस्तार बराि आहे. त्यातील द्ववद्वशि अशा ३२ तारकाचं्या गटाला भारतीय 

ज्योद्वतिःशास्त्रातं ‘रेवती’ म्हणतात. त्यातील योगतारा ζ फारसा स्पि नाही. या ताऱ्याला कोणी ‘जसान्ती’ असेही 
म्हणतात. ‘िंीटा द्वपद्वशअम’िे स्थान होरा 1 र्जवळ आद्वण महाश्वातंील α व γ ताऱ्यानंा साधंणाऱ्या रेषेच्या 
खालच्या बारू्जला स मारे ८ अंशावर आहे. 
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त्यातील ψ₁ आद्वण ζ हे दोन्ही छोया द र्मबणीतून पाहण्यासारखे िैती आहेत. 
 

फोणनक्स अथवा जटासा ू
 
हे नक्षत्रनाम आध द्वनक आहे. हा तारकासमूह दद्वक्षण गोलाधांत असून स्कल्प्टर (द्वशल्पकार) आद्वण 

एद्वरडान स (यम ना) या समूहाचं्या मध्यभागात आहे. प्रत ३ व ४ असलेल्या काही ताऱ्यािंा एक (द्ववषमकोनी) 
समभ र्ज िौकोन तयार होतो आद्वण तेवढ्यावरून हा तारकासमूह यम नेंतील अग्रगद (आकेनार) ताऱ्याच्या 
अन रोधाने शोधून काढता येतो. 

 

 
आकृती ११·४ : र्जटाय ू(Phoenix) 
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नोहहेंिंर: दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

ο द्वतझमगल अथवा सीट समधील (मीरा). 
α दद्वक्षणमत्स्यातील (मीनास्य अथवा फोमालहाऊट). 
α, β, γ महाश्वातील (पूवाभाद्रपदा; माकाब, शआेट, अलरे्जनीब). 
α यम नेतील (अग्रनद अथवा आकेनार) 

 
दै्वती तारे : 

ψ क ं भातील, स दंर दृश्य द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ζ क ं भातील, ३”अथवा ४” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ψ₁, ζ मीनेतील, द र्मबणीतून सहर्ज स टे द्वदसतात. 
α, ϕ मीनेतील, फक्त्त्त मोठ्या द र्मबणीतून द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ο द्वतझमगल मधील, प्रथमतिः सापडलेला रूपद्ववकारी. तेर्जख्स्वतेतील फरक प्रत १·७ पासून ९·६ पयंत. 
आवृद्वत्तकाल ३३२ द्वदवस. 
β महाश्वातील, फरक प्रत २·२ पासून २·७ पयंत. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 2 (NGC 7089) क ं भातील β ताऱ्यार्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 30 (NGC 7099) मकरातील, ζ ताऱ्यार्जवळ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 15 (NGC 7078) महाश्वामधील, ϵ ताऱ्यार्जवळ, गोलाकृद्वत आद्वण तेर्जस्वी. 
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णपणसस आऊस्स्रनुस अथवा दणिि म स्सा 
 
हे नक्षत्र मीनेसारखे द्वदसते परंत  त्यािे स्थान दद्वक्षणागोलाधात असल्याकारणाने त्याला दणििम स्सा 

असे नाव देण्यात आले आहे. नामकरण आध द्वनक आहे. काल्पद्वनक द्वित्रामध्ये पाण्याने झकवा अमृताने भरलेला 
क ं भ [पाहा : क ं भ] दद्वक्षणेकडील मत्स्यािंा नेमका तोंडात ओतला र्जात आहे असे काल्पद्वनक द्वित्रात दाखद्ववतात. 

 
दद्वक्षणमत्स्य आद्वण मीन (मत्स्य) यातंील फरक ध्यानात घेणे र्जरूर आहे. उत्तरगोलाधातील मीन-

नक्षत्रात शपेटीशी बाधंलेले दोन मासे दाखद्ववण्यािी िाल आहे. प्रािीन काळात िंालेली ही नक्षत्रनामािी 
योर्जना खरोखर अथमपूणम आहे. या एका आकाश द्ववभागात द्वकत्येक र्जलिर प्राणी आढळतात. 

 

 
आकृद्वत ११·५ दद्वक्षणमत्स्य (Pisces Austr.) 

 
उत्तरेकडील २ मासे, दद्वक्षणेकडील १ मासा, सीट स [पाहा : द्वतझमगल (सीट स)] अथवा देवमासा, डाख्ल्फन 

[पाहा : धद्वनिा] र्जातीिा मासा, आद्वण मकर [पाहा : मकर] (सीगोट=र्जलिर बकरा). 
 

या नक्षत्रातील योगतारा α तेर्जस्वी असून त्याला पाद्विमात्य ‘फोमालहाऊट’ म्हणतात. फोमालहाऊट 
या शब्दािा अथम ‘मत्स्यािे तोंड’ असा आहे. ह्या बेताने भारतीय नावं मीनास्सा योद्वर्जले गेले असावे. हा तारा १ ३ 
प्रतीिा असून त्यािे आद्वण महाश्वातंील α (माकाब) या ताऱ्यािें स्थान समान होरावृत्तावर आहे. मीनास्सा द्वदसू 
लागला म्हणरे्ज द्वशद्वशर ऋत  स रू िंाल्यािे कळते. द्वित्रा, ज्येिा, आद्वण व्याध हे अन क्रमे वसंत, ग्रीष्ट्म व हेमंत 
ऋतंूिी ग्वाही देतात. 

 
द्विस्तपूवम स मारे ३००० वषांपूवी पर्मशअन वाङ्मयात मीनास्य, द्वित्रा, ज्येिा आद्वण व्याध या िार 

ताऱ्यानंा रार्जतारका मानल्यािे आढळते. त्या काळातं सूयम दद्वक्षणमत्स्यातं असताना द्वविंभ-झबदूशी असे. 
 

टुकाना अथवा कारण्डव 
 
दद्वक्षण गोलाधातील हे नक्षत्र –५७° द. आद्वण –७५° द. या उन्नताशंामध्ये असल्याकारणाने आपणास 

द्वदसू शकत नाही. ट काना हे एका लाबं िोिीच्या पक्ष्यािे नाव आहे; त्यावरून भारतीयानंी कारण्डव हे आध द्वनक 
नाव स िद्ववले असावे. 

 
यातील β तारा िैती आहे. त्यािी प्रत ४·५. या समूहामध्ये एक गोलाकृद्वत तारकाग च्छ असून तो 

न सत्या डोळ्यानी द्वदसण्यासारखा आहे. 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृद्वत ११·६ : कारण्डव (Tucana) आकृद्वत ११·७ : बक (Grus) 

 
गू्रस अथवा िंक 

 
दद्वक्षण गोलाधांतील या तारकासमूहाच्या पाद्विमात्य नावािा अथम बक = बगळा असा आहे. नामकरण 

आध द्वनक आहे. हा समूह दद्वक्षण मत्स्याच्या दद्वक्षणागंाला असून त्यात प्रत ४ व ५ असणारे तारे आहेत. प्रम ख 
ताऱ्यािंी आपणापासूनिी अंतरे स मारे १२० ते २३० प्रकाशवष ेयेवढी आहेत. काल्पद्वनक आकृद्वत फ लीसारखी 
काढतात तरी या तारकासमूहािा द्वत्रशकूंच्या फ लीशी घोटाळा करू नये. 
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नोहहेंिंर: पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α गुडातील (श्वण अथवा आल् टेर); 
α, β, महाश्वामधील (पूवाभाद्रपदा; माकाब व शआेट). 
α, β हंसातंील (डेनेब, आख्ल्बद्वरओ). 

 
दै्वती तारे : 

ψ₁ क ं भातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ζ क ं भातील, ३” अथवा ४” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
π गुडातंील, ३” द र्मबणीतून द्वदसतात. तारा क्रमाकं 6 रं्जबकूातील, अंतर ४००”, सहर्ज 
द्वदसण्यासारखे, प्रद्वत ४·५ आद्वण ५·७. 
γ धद्वनिामधील, एक द्वपवळा एक द्वहरवा, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
 

रूपणवकारी तारे : 
η गुडातंील ‘सेफीड’ प्रकारिा, आवृद्वत्तकाल ७·१८ द्वदवस. 
β महाश्वातील, फरक २·२ पासून २·७ प्रतीिा. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 2 (NGC 7089) क ं भातंील, β र्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 27 (NGC 6853) रं्जबकूातंील, ग्रहरूपी तेर्जोमेघ. रं्जबकूातील तारे क्र. 12 आद्वण 13 तेर्जोमेघाशी 
साधंले असता समभ र्जद्वत्रकोण होतो. हा फक्त्त्त १० इंिी द र्मबणीतून द्वदसतो. 
M 30 (NGC 7099) मकरातील, ζ ताऱ्यार्जवळ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 15 (NGC 7078) महाश्वामधील, ε ताऱ्यार्जवळ, गोलाकृद्वत व तेर्जस्वी. 

 
चांर्द्र 

 
आपल्या आकाशातील दैनंद्वदन मागमक्रमणात िदं्र रोर्ज पूवीच्या द्वदवसापेक्षा ५१ द्वमद्वनटे उद्वशरा 

मध्यमंडल ओलाडंतो. यािा अथम असा की भगोलावरील ताऱ्याचं्या भासमान दैनंद्वदन गतीहून अद्वधक अशी 
पूवाद्वभम ख गद्वत िदं्रास असते. 

 
िदं्राला पथृ्वीभोवती स्वतिःिी गद्वत आहे. त्यािी कक्षा द्वववृत्ताकृद्वत असून द्वतच्या पातळीिा आयद्वनक 

पातळीशी ५ अंशािा कोन होतो. िदं्रसूयातील कोणीय अंतरास (िदं्रािा) अपगम असे म्हणतात. आकाशातील 
आपल्या मागमक्रमणात, वषातून तेरा वळेा, िदं्र सूयाला गाठून प ढे र्जातो. या द्वक्रयेस योग असे म्हणतात. 

 



 अनुक्रमणिका 

िदं्रािी स्वतिःभोवतालिी प्रदद्वक्षणा आद्वण पथृ्वीभोवतालच्या कके्षतून होणारे पद्वरभ्रमण या दोहोंना 
सारखाि काल लागत असल्याम ळे िदं्रािी एकि बारू्ज नेहमी पथृ्वीकडे वळलेली राहते. आर्जकाल 
मानवसद्वहत आद्वण मानवद्ववरद्वहत िादं्रयानाच्या साह्याने िदं्राच्या द्वपछाडीच्या बारू्जिी फोटो द्विते्र घेणे शक्त्य 
िंाले आहे. 

 
िदं्र एका ताऱ्यापाशी असल्यािे द्वदसल्यापासून तो प न्हा त्याि ताऱ्यापाशी द्वदसू लागेपयंत र्जाणाऱ्या 

कालास, म्हणरे्जि पथृ्वीवरून द्वदसणाऱ्या िदं्राच्या भगोल-पद्वरभ्रमणाच्या आवृद्वत्तकालास, नाक्षत्रमास म्हणतात. 
हा काल सरासरी २७ द्वदवस, ७ तास, ४३ द्वमद्वनटे, ११·४७ सेकंद इतका आहे. 

 
िदं्र हा पथृ्वीिा उपग्रह आहे मानतात. परंत  या द्वविारसरणीत सध्याच्या माद्वहतीन सार बराि बदल 

करणे अवश्य िंाले आहे. िदं्रािे वस्त मान पथृ्वीच्या वस्त मानाच्या १।८१ येवढे आहे. येवढ्या मोठ्या 
वस्त मानािा उपग्रह असंभवनीय वाटतो. िदं्रािा व्यास स मारे ३४७६ द्वक मी. म्हणरे्ज पथृ्वीव्यासाच्या एक 
ित थांशाहून झकद्वित मोठा आहे. या आकारमानावरून अशी कल्पना होते की सूयमक लातील इतर ग्रह ज्यावळेी 
तयार िंाले त्याि वळेी शीत अवस्थेत िदं्रािाही र्जन्म िंाला असावा. येवढ्यावरून िदं्र हा पथृ्वीिा उपग्रह न 
मानता पथृ्वी आद्वण िदं्र असा र्जोडग्रह मानणे बरेि सय ख्क्त्त्तक वाटते. 
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चांर्द्राच्साा कला 
 
प्रत्येक रात्री िदं्रािे सतत द्वनरीक्षण केले तर त्यािी आकृद्वत व आकाशातील स्थान सतत बदलत 

असलेले द्वदसून येईल. या आकृतीतील बदलास िदं्रािी क्षयवृद्वि म्हटले र्जाते आद्वण या क्षयवृिीिा 
आवृद्वत्तकाल स मारे २९ द्वदवस इतका असतो. या क्षयवृिीतून कला उद भवतात. 

 
िदं्र स्वयंप्रकाशी नसून त्याला सूयापासून प्रकाश द्वमळतो. प्रकाद्वशत भागािा रे्जवढा द्वहस्सा पथृ्वीकडे 

वळलेला असता तेवढाि आपणास पथृ्वीवरून द्वदसतो. या भागािी आकृद्वत आद्वण आकार सतत बदलत 
असतात आद्वण त्याम ळे पथृ्वीवरून द्वदसणारे िदं्रािे दृश्यही सतत बदलत असते. या बदलत्या दृश्यानंाि 
िदं्राच्या ‘कला’ असे म्हणतात. 

 

 
आकृद्वत ११·८ 

 
या कलातील बदल पथृ्वी, िदं्र व सूयम याचं्या परस्परसापेक्ष स्थानात सतत होणाऱ्या बदलाम ळे घडून 

येतो. िदं्राच्या कला कशा द्वनमाण होतात ते सोबतच्या आकृती ११ ८ मध्ये दाखद्ववले आहे. 
 
ज्यावळेी िदं्र पथृ्वी व सूयम याचं्या मध्ये असतो त्यावळेी िदं्रािी अप्रकाद्वशत बारू्ज संपूणमतिः आपल्यासमोर 

असते. हीि अमावास्या होय. िदं्र र्जसर्जसा आपल्या कके्षतून प ढे र्जाऊ लागतो तसतसा त्यािा प्रकाद्वशत भाग 
प्रथम िदं्रकोर, नंतर अधमिंद्र, त्यानंतर अधाअद्वधक या स्वरूपात द्वदसत र्जाऊन अखेर तो संपूणमपणे द्वदसू 
लागतो. हीि पौर्मणमा होय. यानंतर हीि दृश्ये उलट अन क्रमाने द्वदसत र्जाऊन प न्हा अमावास्या येते. भारतीय 
पिंागंातील पद्वरभाषेत अमावास्येपासून पौर्मणमेपयंतच्या िदं्रवृिीच्या काळास श क्त्लपक्ष आद्वण पौद्वणमेंपासून 
अमावास्येपयंतच्या िदं्रक्षयाच्या काळाल वद्यपक्ष अशी नाव ेआहेत. 
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आकृद्वत ११·९ : श क्राच्या कला आद्वण झबबािे बदलते 

आकार 
आकृद्वत ११·१०: आकाशयात्रीना द्वदसलेली पथृ्वीिी 

कोर 
 

ब ध व श क्र या दोन अंतग्रमहािंी ख्स्थतीही िदं्रासारखीि आहे आद्वण त्याचं्या बाबतीतही क्षयवृिी द्वदसते. 
ब ध व श क्र याचं्या पथृ्वीपासूनच्या अंतरात मोठाि फरक असतो. याम ळे या ग्रहाचं्या कलाचं्या आकारमानात 
मोठमोठे बदल द्वदसून येतात. 
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धूमकेतू 
 
न सत्या डोळयानंी द्वदसू शकणारा धूमकेतू अथवा शेंडेनक्षत्र हे रात्रीच्या आकाशातील एक अद्वतशय 

आकषमक आद्वण अद्वतशय द र्ममळ असे दृश्य आहे. 
 
धूमकेतू हे आपल्या सूयाच्या क लातील ग्रहाप्रमाणे घटक आहेत. कमीर्जास्त प्रमाणात अंध क व धूसर 

द्वदसणाऱ्या या ख–ज्योती सूयाभोवती भ्रमण करीत असतात. धूमकेतूला द्वनरद्वनराळ्या लाबंीिे व आकृतींिे 
प च्छ असते आद्वण त्या कारणानेि तो आपणालंा आकाशातील इतर ज्योतींमधून सहर्ज ओळखून काढणे शक्त्य 
होते. ग्रहाप्रमाणे धूमकेतूिीही ठराद्ववक कक्षा असते व तो त्या मागावरून द्वफरत असतो. कके्षमधून झहडताना, 
सूयार्जवळून र्जाताना, र्जरा अंतरावरून र्जाताना आद्वण फार दूर गेल्यावर, धूमकेतूिी रूपे फार बदलतात. त्या 
कारणाने नव्याने प्रकट िंालेल्या धूमकेतूच्या केवळ रूपावरून त्यािी ओळख पटत नाही; त्यासाठी त्यािी कक्षा 
द्वनद्वित व्हावी लागते. 

 
ग्रहाचं्या कक्षा दीघमवत मळाकृती म्हणरे्ज द्वववृत्ताकृती असून सूयम त्या कके्षच्या एका नाद्वभस्थानी 

(फोकसमध्ये) असतो. धूमकेतंूिी गती तपासली असता तेही सूयाभोवती द्वनरद्वनराळ्या बदं कक्षामंधून द्वफरत 
असल्यािे आढळते, परंत  त्याचं्या कक्षा ग्रहाचं्या कक्षापेंक्षा फार लाबंट असतात. त्याकारणाने धूमकेतू कधी 
सूयाच्या फार र्जवळ येतात तर कधी अद्वतशय दूर र्जातात व त्यावळेी, साहद्वर्जकि, अदृश्य राहतात. 

 
द्वब्रद्वटश ज्योद्वतवेते्त हॅले याचं्या नावाने ओळखला र्जाणारा धूमकेतू हा र्जगातील सवात प्रद्वसि धूमकेतू 

होय. दर ७६ वषांनी प न्हाप न्हा दृिीस पडणारा तो एकि धूमकेतू असून त्यािा शोध १७०५ साली लागला. 
‘हॅले’ धूमकेतू १९१० साली दृिीस पडला होता. त्यावळेी त्यािी शपेटी द्वनम्म्या आकाशात पसरलेली द्वदसे. 
आता तो प न्हा १९८६ साली द्वदसणार आहे. 

 

 
आकृद्वत ११·११ धूमकेतू 

 
धूमकेतूच्या वास्तद्ववक स्वरूपासंबधंी बरीि माद्वहती उपलब्ध िंालेली आहे. धूमकेतू काही अंशी 

पारदशमक असतात. धूमकेतूच्या प च्छाआड असलेले तेर्जस्वी तारे स्पि द्वदसू शकतात. धूमकेतूच्या शीषामध्ये 
स्थाय -कण आद्वण गोठलेले वाय  एकद्वत्रत िंालेले असतात. शीषाभोवती अशाि कणािें एक ढगाळ आवरण 
असते. ज्यावेळी धूमकेतू सूयार्जवळ येतो त्यावळेी सूयामधून बाहेर पडणाऱ्या धनद्ववद्य त्-प्रभाद्वरत कणाचं्या 
प्रारणामधून घडणाऱ्या दाबाने धूमकेतूच्या शीषातील वाय कण बाहेर फेकले र्जातात व त्यातून प च्छ द्वनमाण 
होते. आपण मराठीत धूमकेतूला शेंडेनक्षत्र म्हणतो. इंग्रर्जीत धूमकेतूिी शपेटी अथवा प च्छ असे म्हणण्यािा 
प्रघात आहे. अथात धूमकेतू सूयाच्या अगदी र्जवळून र्जाताना प च्छािी झकवा शेंडीिी ग ंडाळी िंालेली असते. तो 
र्जरा दूर गेला म्हणरे्ज प च्छ िागंले तयार होते. परंत  तो र्जसर्जसा र्जास्त दूर र्जातो तसतसे हे प च्छ अवकाशात 
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द्ववरून र्जाते. १८४३ साली द्वदसलेल्या ‘गे्रट कॉमेट’िे प च्छ स मारे ३२४ दशलक्ष द्वकलोमीटर लाबंीिे होते व 
पथृ्वी त्या प च्छातून स खरूपपणे आरपार गेली होती. (पथृ्वी व सूयम यामधील अंतर स मारे १४९ दशलक्ष 
द्वकलोमीटर आहे.) 

 
सूयाभोवती धूमकेतंूिा एक फार मोठा साठा आहे अशी ज्योद्वतिःशास्त्रज्ञािंी कल्पना आहे. या साठ्याला 

ते प रं्ज म्हणतात. सूयम प रं्जाचं्या मध्याशी असून प रं्जािंी सीमा स मारे १ लक्ष ज्योद्वतष्ट्यकीय एकके येवढ्या 
अंतरावर आहे. या प रं्जामध्ये अर्जमासे १ लक्ष धूमकेत शीष ेअसून त्यािें एकूण वस्त मान पथृ्वीच्या वस्त मानाच्या 
१/१०० ते १/१० असावे. 

 
आपल्या कके्षमधून द्वफरत असताना वाटेत भेटणाऱ्या ग्रहाच्या, द्ववशषेतिः ग रूच्या, आकषमणाम ळे 

धूमकेतूिा वगे कधीकधी इतका बेस मार वाढतो की त्यािी कक्षा अपास्ताकृती होते व तो सूयमक लातून कायमिा 
द्वनसटून र्जातो. अशा रीतीने धूमकेतंूच्या कक्षा बदलतात, कधी कधी ते भगं पावतात. तरी प रं्जािा एकूण 
द्ववस्तार प्रिडं असल्याकारणाने धूमकेतंूिा कधी त टवडा पडेल असे मात्र वाटत नाही. 
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णडसेंिंर 
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सासााणत 
 
आकाशगंगेत आद्वण देवयानी व सारथी (ऑद्वरगा) याचं्या मध्यंतरी ययाद्वत नक्षत्र आढळते. यामध्ये 

बऱ्याि ठळक ताऱ्यािंा समावशे िंालेला आहे. त्याकारणाने त्यािी आकृद्वतही सहर्ज डोळ्यातं भरण्यासारखी 
आहे. 

 
या तारकासमूहािे भारतीय नाव ‘सासााणत’ आहे. श क्रािायांिी कन्या देवयानी [पाहा : देवयानी , शर्ममिा] 

ययातीने द्वहच्याशी द्वववाह केला अशी प्रािीन भारतीय वाङ्मयात कथा आहे. 
 
ग्रीक प राणातील आख्याद्वयकेन सार ‘पर्मसऊस’ हा देव ‘झ्यसू’ आद्वण रार्जकन्या ‘डेएन’ यािंा प त्र ही 

प त्रर्जन्मािी कथा महाभारतातील श्ीकृष्ट्ण–र्जन्माच्या कथेसारखीि अद भ त आहे. 
 
‘आगोस’वा रार्जा ‘आद्वक्रद्वसऊस’ अद्वतशय स्वाथी आद्वण भाडंखोर असे. ‘ज्य द्वपटर’ देवाने त्याला सूिना 

देऊन ठेद्ववली होती की त्याच्या हट्टी स्वभावाम ळे तो राज्य गमावील, आद्वण त्याच्या नातवाच्या हातून त्याला 
मृत्य  येईल. भद्ववष्ट्यकाळातील ही आपत्ती टळावी या हेतूने रार्जाने आपल्या म लीला, ‘डेएन’ला, तळघरात 
कोंडून ठेद्ववले. परंत  हे साध्य िंाले नाही. द्ववलासी देव ‘झ्यसू’ काही तरी य क्त्त्ती करून, ‘डेनेन’िी गाठ घेई. 
अखेरीस द्वतला म लगा िंाला. रार्जा ‘आद्वक्रद्वसऊस’ला साहद्वर्जकि राग आला व त्याने आई व द्वतिा बाळ यानंा 
एका पेटीत घालून ती पेटी सम द्रात सोडून द्वदली. दूर अंतरावर वाहात गेल्यानंतर ही पेटी एका कोळ्याला 
सापडली व ती त्याने घरी नेऊन दोघािंा साभंाळ केला. अखेरीस ही गोि रार्जाच्या कानावर गेली. त्यावळेी 
‘पर्मसऊस’ धाडसी तुण म्हणून प्रद्वसिही होता. म्हणून राक्षसी ‘गॉगमन मेड सा’ द्वहिी हत्या करण्याच्या द्वबकट 
कामद्वगरीवर रार्जाने ‘पर्मसऊस’ला म द्दामि पाठवनू द्वदले. ‘मेड सा’ राक्षसी अद्वत द ि असे. त्याद्वशवाय द्वतला एक 
वर द्वमळाला होता की र्जो कोणी द्वतच्या डोळ्याकडे पाहील त्यािे तात्काळ दगडात रूपातंर होईल. या कारणाने 
‘मेड सा’िा वध करणे हे एक मोठे द्वबकट काम िंाले. ‘पर्मसऊस’ला ही गोि अगोदरि सादं्वगतली गेली असून 
त्याद्वशवाय त्याला एक िकिकीत ढाल देण्यात आली. हेतू हा की त्याने ‘मेड सा’कडे न पाहता फक्त्त्त 
ढालीतील (आरशातील) प्रद्वतझबबाकडे पाहून द्वतिा वध करावा. अखेरीस ‘पर्मसऊस’ यशस्वी िंाला. रक्त्त्ताने 
द्वठपकत असलेले ‘मेड सा’िे डोके घेऊन तो परत येत असताना त्याने सम द्रश्वापदापंासून ‘अँड्रोमीडा’िी स टका 
केली. नंतर योगायोगि असा आला की एकदा मदैानावर द्वडस्कस म्हणरे्ज थाळीफेक स्पधा िालू असता 
‘पर्मसऊस’ने फेकलेली थाळी अिानकपणे रार्जा ‘आद्वक्रद्वसऊस’ला लागली व तो मृत्य  पावला. 
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आकृद्वत १२·१ ययाद्वत (Perseus) 

 
या नक्षत्रातील β तारा ‘अल्गोल’ ‘सैतानी तारा’ या अरबी नावाने प्रद्वसि आहे. हा एक रूपद्ववकारी तारा 

असून त्यािा आवृद्वत्तकाल २·८७ द्वदवसािंा आहे. २ द्वदवस आद्वण ११ तासापयंत तारा तेर्जस्वी राहतो. नंतर ५ 
तासात मंद होतो व प ढील ५ तासात प न्हा तेर्जस्वी होतो. 

 
ययाद्वतमधील h आद्वण χ ही तारकाग च्छािंी र्जोडी अप्रद्वतम आहे आद्वण ती छोया द र्मबणीतून पाहता 

येते. परंत  मोठ्या द र्मबणीतून पाद्वहले म्हणरे्ज असंख्य सूयम एकद्वत्रत िंाल्यािे आढळून येते. (पिृ १७१ आकृद्वत 
८·६ पाहा) 

 
या नक्षत्रात उल्कावषावािे एक उगमस्थान आहे. १० ऑगस्टच्या स मारास फार मोठे वषाव दृिीस 

पडतात. इ. स. ८११ पासून या वषावािंी नोंद ठेवण्यात आली आहे, असे सागंतात. या वषावानंा पर्मसडस् असे 
नाव आहे. परंत  आस्ते आस्ते उल्कािंी एकंदर संख्याि कमी होत िालल्याने केव्हातरी हा िमत्कार द्वदसेनासा 
होण्यािी शक्त्यता आहे. 
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णडसेंिंर: उत्तर 
 
णवशेर्ष तारे : 

α, β, γ देवयानीतील (आल्फेराटझ्, द्वमराख, आलमाख) 
α ध् ु वमत्स्यातंील (ध् ु वतारा अथवा पोलाद्वरस) 
α मेषातंील (आद्वश्वनी अथवा हामाल) 
β ययातीमधील (आल्गोल) 
η वृषभातील कृद्वत्तकासमूहातंील (आख्ल्सओने) शर्ममिामधील ५ तारे, इंग्रर्जी W अक्षराप्रमाणे आकृद्वत 
होते. 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय) 
α, β हंसातील (डेनेब, आलबेद्वरओ). 
 

दै्वती तारे : 
γ देवयानीतील, सोनेरी व द्वनळा, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α ध् ु वमत्स्यातील, स्पि र्जोडी, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ मेषातील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β ययातीमधील, द्वपधानकारी िैती, द्वशवाय दोन सोबती. वस्त तिः ित िक. 
ϵ, ζ, η ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, ξ वृषपवामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η वृषभातील कृद्वत्तकासमूहातंील, तेर्जस्वी आद्वण परस्परापंासून दूर. 
β, μ, ο₂ हंसातील, द्विनेत्रातूंन द्वदसतात, ο₂ स्वतिः तै्रती आहे. 

 
रूपणवकारी तारे : 

β ययातीमधील, द्वनयद्वमत, आवृद्वत्तकाल २ द्वद. २० ता. ४८.९ द्वम. 
δ वृषपवामधील, प्रमाणभतू, आवृद्वत्तकाल ५·३७ द्वदवस. 
χ हंसातील, ‘मीरा’ प्रकारिा, आवृद्वत्तकाल ४१३ द्वदवस. 

 
अणतनवतारा : 

शर्ममिेमध्ये इ. स. १५७२ साली उद भवला होता. श क्रासारखा तेर्जस्वी आद्वण द्वदवसा द्वदसे. इ. स. 
१५७४ मध्ये द्वदसेनासा िंाला. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 33 (NGC 598) उत्तर द्वत्रकोणातील, α ताऱ्यार्जवळ, स्वतंत्र दीर्मघका, लहान द र्मबणीतून द्वदसते. 
कृद्वत्तकेमधील अंध क तारकाग च्छ, ‘मेरोपे’. तारा क्र. 23 र्जवळ, लहान द र्मबणीतून द्वदसते. 
M 31 (NGC 224) देवयानीमधील, γ ताऱ्यार्जवळ, स्वतंत्र दीर्मघका, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसते. 
NGC 752 देवयानीमधील, γ ताऱ्यार्जवळ, द्ववस्तीणम आद्वण ख ला. 
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M 76 (NGC 650) ययातीमधील, ϕ ताऱ्यार्जवळ, डंबेल आकृतीिा, हा आपल्याि दीर्मघकेमधील 
आहे. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमधील, तेर्जस्वी द्वठपके, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
M 39 (NGC 7092) हंसातील, α ताऱ्याच्या पलीकडे आद्वण π² ताऱ्यार्जवळ, ख ला ग च्छ, द्विनेत्रीमधून 
द्वदसतो. 
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िासार 
 
क्वासार हा शब्द आध द्वनक असून तो ‘क्वाद्वस–स्टेलर ऑब्रे्जक्त्ट्ट्स’ या इंग्रर्जी नावातील काही अक्षरे 

घेऊन बनद्ववलेला आहे. आपण मराठीसाठी ‘झकतारा’ असा शब्द वापरण्यासारखा आहे. आपणाला माहीत 
िंालेल्या द्ववश्वातील अगदी दूर अंतरावरिे हे घटक आहेत असे मानतात. पथृ्वीपासूनिे त्यािें अंतर १० अब्र्ज 
प्रकाशवषांइतके प्रिडं असल्यािा अंदार्ज आहे. क्वासार हे तारेही नव्हेत आद्वण दीर्मघकाही नव्हेत. र्जगातील 
सवात मोठ्या द र्मबणीच्या साहाय्याने घेतलेय्या फोटोमध्ये ते अंध क, ढगाळ व वत मळाकृद्वत अशा प्रकाशमान 
द्वठपक्त्यासारखे द्वदसतात. क्वासारािंी काल्पद्वनक द्विते्र काढताना प्रसरणशील वायचू्या अर्जस्र ढगाच्या मध्यभागी 
एक स्फोट होणारा तारा दाखवतात. 

 
प्रिडं अंतरावरील या अदभ त द्ववश्वघटकािें अख्स्तत्व आपणास पटवनू देणारा प्रकाश कोयवधी 

वषांपूवीि त्याच्या उगमस्थानापासून द्वनघालेला होता ही मोठी लक्षात होण्यासारखी बाब आहे. द्ववश्वासंबंधीच्या 
आपल्या आर्जच्या ज्ञानान सार त्या वळेी द्ववश्वािा द्ववस्तार आर्जच्यापेक्षा लहान होता; सवम दीर्मघका अल्पवयी 
होत्या; आद्वण सूयमक ल अख्स्तत्वातही आलेले नव्हते. या कारणाने आर्जच्या घटकेला आपल्याला द्वदसणारे 
क्वासार द्ववश्वाच्या उत्क्रातंीिी प्राथद्वमक अवस्था दशमद्ववतात असे मानले र्जाते. 

 
क्वासारपासून येणान्या संवह-तरंगािें अख्स्तत्व रेद्वडओ-द र्मबणींना १९६० साली प्रथम र्जाणवले. 

त्यानंतर लौकरि अनेक क्वासार सापडले. क्वासार हे सूयाच्या आसमंतातील उग्र तपमानािे व प्रिडं घनतेिे 
तारे आहेत अशी प्रथमतिः समर्जूत होती. परंत  सँडेर्ज आद्वण ग्रीनिाइन या ज्योद्वतवेत्त्यानंी एका क्वासारच्या 
वणालेखािे परीक्षण केले व त्यावरून हा वणालेख इतर कोणत्याही आकाशस्थ पदाथाच्या वणालेखाहून द्वभन्न 
आहे असे त्यानंा द्वदसून आले. डि शास्त्रज्ञ माटेन द्वश्मड्ट यानंी 3C-273 या क्वासारच्या वणालेखातील हैड्रोर्जन 
रेषेिी सरक मोर्जली आद्वण त्या सरकेच्या अन रोधाने त्या क्वासारिा अरीय वगे सेकंदाला ५०,८०० द्वक. मी. 
इतका असल्यािे कळून आले. वणालेखीय रेषािंी याहून अद्वधक सरक असणारे क्वासार आता सापडले असून 
त्यािंी पथृ्वीपासूनिी अंतरे १५० कोटी ते ४०० कोटी प्रकाशवष े इतकी प्रिडं आहेत. या मोर्जमापनावरून 
क्वासारािें स्थान द्ववश्व-मध्यापासून द्ववश्व-सीमेपयंतच्या अंतराच्या द्वनम्मवरून अद्वधक अंतरावर असावे असा तकम  
आहे. 

 
अशी प्रिडं अंतरे लक्षात घेता क्वासार अद्वतशय तेर्जस्वी असले पाद्वहरे्जत असे अन मान द्वनघते. आपली 

आकाशगंगा र्जर एखाद्या क्वासार इतकी दूर असती तर द्वतच्यापासून पथृ्वीला द्वमळणारा प्रकाश क्वासारपासून 
द्वमळणाऱ्या प्रकाशाच्या केवल १/१०० इतका अल्प असतो. यािाि अथम असा की एका क्वासारमधून बाहेर 
पडणारी ऊर्जा शभंर आकाशगंगामंधून बाहेर पडणाऱ्या ऊरे्जहून र्जास्त असते! 

 
आियािी गोि अशी की द्ववश्वद्ववस्ताराच्या मोर्जमापाशी त लना करता क्वासारिा व्यास अगदी क्ष ल्लक 

म्हणरे्ज स मारे १० प्रकाश-द्वदवस इतकाि असतो. इतक्त्या लहान पदाथापासून येवढी प्रिडं ऊर्जा कशी द्वनमाण 
होते हे अद्याद्वप ‘न स टलेले’ असे एक कोडे आहे. प्रा. फे्रड हॉइल याचं्या मते क्वासार हे राक्षसी तारे असून 
त्याचं्यातील हायड्रोर्जनिा साठा संपल्याम ळे त्यािें ‘िंपायाने आक ं िन’ होत असले पाद्वहरे्ज. या द्वक्रयेला त्यानंी 
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‘इंप्लोर्जन’ असे नाव द्वदले आहे. एक्त्स्प्लोर्जन म्हणरे्ज स्फोट याच्या द्ववुि ही द्वक्रया आहे असो समर्जावयािे. या 
प्रिडं आक ं िनाम ळे वाढत र्जाणारी क्वासारिी घनता हे त्यातील प्रिडं ऊर्जाद्वनर्ममतीिे मूळ असाव ेअसे हॉइल 
यािें मत आहे. इतक्त्या प्रिडं प्रमाणात ऊर्जाद्वनर्ममती होण्यासाठी क्वासारभोवतीिे ग ुत्वाकषमणके्षत्र अद्वतशय 
प्रभावी असले पाद्वहरे्ज. परंत  असे प्रभावी ग ुत्वाकषमणके्षत्र र्जर खरोखरि क्वासारभोवती असेल तर त्यातून 
प्रकाशदेखील बाहेर पडू शकणार नाही! हेही ‘न उलगडलेले’ कोडेि आहे. 

 
हान्स आल्फवने यानंी द्वनराळीि कल्पना स िद्ववली आहे. ती अशी : द्ववश्वामध्ये इलेक्त्रान, प्रोटान 

इत्याद्वद द्ववद्यत्-प्रभाद्वरत कण आद्वण त्याचं्या र्जोडीिे प्रद्वतकण अख्स्तत्वात आहेत. दोन्ही प्रकारिे कण एकत्र 
आले असता स्फोट होतो. वस्त  आद्वण प्रद्वतवस्त  परस्परानंा नि करतात; आद्वण त्यावळेी मोठ्या प्रमाणात 
ऊर्जाद्वनर्ममती होते. आपल्या आसमंतात प्रद्वतवस्त  अख्स्तत्वात नसली तरी संपूणमपणे प्रद्वतवस्तूच्या बनलेल्या 
दीर्मघका द्ववश्वात असल्या पाद्वहरे्जत असे गृहीत धरणे सय ख्क्त्त्तक वाटते. आल्फवेन याचं्या मते वस्त  आद्वण 
प्रद्वतवस्त  याचं्या संयोगातून ऊर्जा आद्वण क्वासार द्वनमाण होत असावते. 

 
आर्जतागाईत शभंराहून अद्वधक क्वासार सापडले आहेत. त्यातील स मारे तीस क्वासाराचं्या 

वणालेखातील रेषाचं्या स्थानसृतींिी मोर्जमापे करण्यात आली आहेत. यातील एक क्वासार पथृ्वीपासून 
प्रकाशवगेाच्या ८२ टके्क इतक्त्या प्रिडं वगेाने दूर र्जात असल्यािे उघडकीस आले आहे! 

 
काही शास्त्रज्ञ असे मानतात की द्ववश्वोत्पत्तीच्या काळात क्वासार फार मोठ्या संख्येने अख्स्तत्वात होते 

आद्वण आता कालपरत्वे ते हळूहळू नि होत आहेत. सवमसाधारणपणे दीर्मघकेिा वगे द्वर्जतका र्जास्त द्वततके द्वतिे 
पथृ्वीपासूनिे अंतरही र्जास्त असते. या द्वनयमावरून क्वासार ज्या अंतरावर आहेत त्या अंतरावरील दीर्मघका 
द्वकती वगेाने प्रवास करील यासंबधंीिे गद्वणत माडंता येते या गद्वणतावरून काढलेल्या वगेापेक्षा क्वासारािें वगे 
र्जास्त असल्यािे द्वदसून येते. मर्जा अशी आहे की आपल्याला रे्ज क्वासार द्वदसतात ते आर्ज आहेत तसे द्वदसत 
नसून फार फार प्रािीन काळी होते तसे द्वदसत आहेत. द्ववश्व आर्ज पूवीपेक्षा र्जास्त र्जलदगतीने प्रसरण पावत 
आहे असे यावरून आढळते. आद्वण त्याम ळे द्ववश्वोत्पत्तीच्या प्रसरण–आक ं िनं द्वसिातंाला साहद्वर्जकि बळकटी 
येते. 
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णडसेंिंर: पूवश 
 
णवशेर्ष तारे : 

α, β, ο द्वतझमगल अथवा सीट समधील (मेन्का, द्वडफ डा, मीरा). 
α बृहल्ल ब्धकातील (व्याध). 
α, β मृगातील (काक्षी, रार्जन्य). 
α यम नेतील (अग्रनद अथवा आकेनार) 
β ययातीमधील (आलगोल). 
α वृषभ-रोद्वहणीसमूहातील (रोद्वहणी). 
η वृषभ-कृद्वत्तकासमूहातील (अलद्वसओने). 
α सारथीमधील (ब्रह्महृदय). 

 
दै्वती तारे : 

α बृहल्ल ब्धकातील, र्जोडीदार प्रिडं घनतेिा, श्वेतख र्जा. 
θ₁, θ₂, δ मृगातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात θ₁ स्वतिः ित िक आहे. 
β मृगातील २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ϵ, ζ, η ययातीमधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
α वृषभातील, परस्परातील अंतर ११२”, प्रद्वत १·० व ११·२ 
θ वृषभातील, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
τ वृषभातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
η वृषभातील कृद्वत्तकासमूहात. द र्मबणीतून २० ते ३० तारे द्वदसतात. 

 
रूपणवकारी तारे : 

ο द्वतझमगल मधील, आवृद्वत्तकाल ३३२ द्वदवस. प्रमाणभतू, तेर्जख्स्वतेतील फरक २१०० पटीिा. 
β ययातीमधील, द्वनयद्वमत, आवृद्वत्तकाल २ द्वद. २० ता. ४८·९ द्वम. 
ƛ वृषभातील द्वपधानकारी रूपद्ववकारी. 

 
तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 

M 33 (NGC 598) उत्तर द्वत्रकोणातील, α ताऱ्यार्जवळ, स्वतंत्र दीर्मघका, लहान द र्मबणीतून द्वदसते. 
M 41 (NGC 2287) बृहल्ल ब्धकातील, व्याधाच्या खालच्या अंगाला स मारे ५° वर. न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसतो. 
M 42 (NGC 1976) मृगातील, ‘गे्रट नेब्य ला’. न सत्या डोळ्यानी द्वदसतो. आकार = १०० प्रकाशवष.े 
M 76 (NGC 650) ययातीमधील, ϕ र्जवळ, डंबेल आकृतीिा. हा आपल्याि दीर्मघकेमध्ये आहे. 
h (NGC 869) आद्वण χ (NGC 884) ययातीमधील, तेर्जस्वी द्वठपके न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
M 1 (NGC 1952) वृषभातील, ‘कॅ्रब नेब्य ला’, खेकड्याच्या आकृतीिा, ζ ताऱ्यार्जवळ. त्यामध्ये 
रेद्वडओतरंग द्वनर्ममद्वतस्थान आहे.  
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अिुगर्ीसा प्रणक्रसाा 
 
अण ऊर्जेंिी माद्वहती िंाल्यापासून ताऱ्यातील ऊरे्जिे उगमस्थान तेथे सतत घडून येणाऱ्या अण गभीय 

घडामोडीत असाव ेअसे सध्या मानले र्जाते. 
 
सवात साधा अण  हैड्रोर्जनिा. हैड्रोर्जन अणूच्या संदभात प्रोटान हा त्यािा गाभा (न्यखू्क्त्लअस). आद्वण 

इलेक्त्रान त्याभोवती सतत भ्रमण करीत असतो. हैड्रोर्जन अणूिे वास्तवशास्त्रातील द्वित्र अशा प्रकारिे मानतात. 
 

 
आकृद्वत १२·३ : हैड्रोर्जनपासून हेद्वलअम 

 
न्यरूान नावािा आणखी एक मूलभतू घटक आहे. अणूच्या गाभ्यात प्रोटानाबंरोबर काही न्यरूानािंा 

समावशे होतो. हेद्वलअम अणूमध्ये २ प्रोटान आद्वण २ न्यरूान असतात. त्यािा आणवीय भार ४ होतो. 
 
अणूच्या गाभ्यातील प्रोटान–न्यरूान संख्येत ज्या प्रद्वक्रयेम ळे फेरफार घडून येतात द्वतला अण गभीय 

प्रद्वक्रया असे नाव आहे. हैड्रोर्जनगाभ्यात नव ेप्रोटान आद्वण नव े न्यरूान घ सद्ववणे व त्यापासून हेद्वलअम तयार 
करणे ही स िा एक अण गभीय प्रद्वक्रया आहे. यावळेी बरीि ऊर्जा मोकळी होते. आद्वण ही ऊर्जा उष्ट्णता, प्रकाश 
इत्याद्वद द्वभन्न स्वरूपात आपल्या अन भवास येते. ताऱ्यामंधील ऊर्जा अशाि प्रकारिी असते. 
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आकृद्वत १२·४: हैड्रोर्जनपासून हेद्वलअम (काबमनच्या मध्यस्थीने) 

 
ताऱ्यात हा अण  रूपातंरािा प्रकार सतत िालू असतो. तेथे या अण गभीय प्रद्वक्रया स लभ रीतीने घडून 

येतात. 
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णडसेंिंर: दणिि 
 
णवशेर्ष तारे : 

α, β, ο द्वतझमगल अथवा सीट समधील (मेन्का, द्वडफ डा, मीरा). 
α दद्वक्षणमत्स्यातील, (मीनास्य अथवा फोमालहाऊट). 
α बृहल्ल ब्धकातील (व्याध). 
α यम नेमधील (अग्रनद अथवा आकेनार). 
α वृषभ-रोद्वहणीसमूहातील (रोद्वहणी). 

 
दै्वती तारे : 

β दद्वक्षणमत्स्यातील, ३०” अंतरावरील, ४·४ व ७·८ प्रतीिे. 
θ बकामधील, प्रती ४·५ व ७·०. 
ψ₁, ζ मीनेतील, द र्मबणीतून सहर्ज स टे द्वदसणारे तारे. 
θ वृषभ–रोद्वहणी समूहातंील, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतात. 
τ वृषभ–रोद्वहणी समूहातंील, द्विनेत्रीमधून द्वदसतात. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 41 (NGC 2287) बृहल्ल ब्धकातंील, व्याधाच्या खालच्या अंगाला स मारे ५° वर, न सत्या डोळ्यानंी 
द्वदसतो. 

 
पूवी आणि नुकतेच सेाऊन गेलेले धूमकेतू 

[पाहा : धूमकेतू] 
(न सत्या डोळयानी द्वदसणारे) 

 

 
आकृद्वत १२·५ आकृद्वत १२·६ 

 
B १८४३ साली द्वदसलेला. 
C १८६१ साली द्वदसलेला. पखं्याच्या आकृतीिा. 
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D आपल्याकडे न सत्या डोळ्यानंी पाहता येत होता असा अद्वलकडिा धूमकेतू म्हणरे्ज १९६५ साली 
सप्टेंबर ते द्वडसेंबर मद्वहन्यात द्वदसलेला “इकेया सेकी” हा धूमकेतू होय. इकेया व सेकी हे दोघे र्जपानी हौशी 
द्वनरीक्षक असून त्यानंी स्वहस्ते बनद्ववलेल्या द र्मबणीच्या सहाय्याने या धूमकेतूिा शोध लावला होता. 

 
E १९७० च्या मािम मद्वहन्यात पूवेकडील आकाशात पहाटेच्या वळेी सतत स मारे १५ द्वदवस न सत्या 

डोळ्यानंी पाहता येण्यासारखा एक धूमकेतू येऊन गेला. त्यािे नाव ‘बेनेट’. बेनेट हे दद्वक्षण आद्वफ्रकेतील हौशी 
द्वनरीक्षक आहेत. 
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मेर्ष 
 
आयद्वनक वृत्तावरील आद्वण वृषभ, द्वतझमगल (सीट स्) आद्वण उत्तर-द्वत्रकोण याचं्या मध्यंतरी असलेल्या 

या तारकासमूहाला मेर्ष राद्वश म्हणतात. यात िार तारे आहेत. सवात ठळक तारा α २·२३ प्रतीिा असून 
पाद्विमात्य त्याला ‘हामाल’ म्हणतात. भारतीय नाव मेर्ष आद्वण पाद्विमात्य नाव ‘एणरस’ या दोहोंिाही अथम मेंढा 
असाि आहे. नक्षत्राच्या माडंणीत α, β, γ (हामाल, शरेाटान, मेसार्मटम) या तारकानंा भारतीय पद्वरभाषेंत 
अणश्वनी म्हणतात व काल्पद्वनक आकृद्वत अश्वमुखाची काढतात. 

 

 
आकृद्वत १२·७ : मेष (Aries) 

 
मेषातील योगतारा एके काळी वसंत संपातार्जवळ होता. तेवढ्यावरून ‘मेषातील प्रारंभझबद ’ असा 

शब्दप्रयोग रूढ िंाला. सध्या वसंत संपात मीनेत् सरकला असला तरी अद्याद्वप मागिाि शब्दप्रयोग वापरण्यािी 
िाल आहे. 

 
वदेकालीन वाङ्मयान सार अद्वश्वनीला मध द्ववद्या द्वशकण्यािी हौस होती. त्यासाठी त्याने दधीद्वि 

ऋषीकडे र्जाऊन त्यािें द्वशष्ट्यत्व पत्कद्वरले. दधीिींनी अद्वश्वनीक माराला मध द्ववद्या द्वशकद्ववली तर त्यािा 
द्वशरच्छेद करण्यािी दहशत इंद्राने घातली. दधीिीने साहद्वर्जकि मध द्ववद्या द्वशकद्ववण्यािे नाकारले. अद्वश्वनीला 
एक य क्त्ती स िली की ज्याअथी दधीिीच्या डोक्त्यात सवम द्ववद्या आहे त्याअथी ते डोके अगोदरि कापून वगेळे 
करावे व त्याऐवर्जी तेथे एका घोड्यािे डोके बसवावे. म्हणरे्ज र्जर कदाद्वित इंद्राने द्वशरच्छेद केला तर घोड्यािे 
डोके कापले र्जाईल व दधीिीिे डोके कायमि राहील. ही य ख्क्त्त अंशतिः सफल िंाली. इंद्राने दधीिीिे 
(घोड्यािे डोके) कापले तोपयंत अद्वश्वनीक माराला सवम द्ववद्या हस्तगत िंाली नव्हती. तरीही दधीिीिे मूळिे 
डोके पूवमवत बसवनू देण्यातं आले. द्वित्रात अद्वश्वनी नक्षत्रािे अश्वम ख काढतात त्यािे हे कारण असावे र्जसे 
मानले र्जाते. 

 
प्रािीन ग्रीक कथेमध्ये ‘एरीस’ नावाच्या एका मेंढ्याला पखं होते व तो आकाशात उड्डाण करीत असे. 

याच्या अंगावरील सोनेरी लोकर ‘गोल्डन फलीस’ या नावाने प्रद्वसि आहे. थेसल्लीच्या राणीला ‘हेले’ आद्वण 
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‘द्वप्रक्त्सस’ या नावािी दोन सावत्र म ले होती. रार्जा त्यािंा छळ करीत असे. ‘मक्त्य मरी’ देवाला या म लािंी दया 
आली आद्वण त्याने त्यािंा बिाव करण्यािे ठरद्ववले. या बेतान सार त्यानंी या मेंढ्याला खाली पथृ्वीवर पाठद्ववले. 
उदे्दश असा की दोन्ही म लानंी याच्या पाठीवर बसावे व स्वगाकडे उड्डाण करावे. त्याप्रमाणे म ले द्वनघाली. परंत  
‘हेले’िा तोल गेला व ती सम द्रात पडून मेली. या र्जागेला आता ‘हेलेस्पोंट’ अथवा ‘डाडानेल्स’ म्हणतात. 
‘द्वप्रकस् स’ स खरूपपणे पोहोिला. तेवढ्यावरून ‘ज्य द्वपटर’ देवाने त्या मेंढ्यािी आकाशात नक्षत्ररूपाने स्थापना 
केली. 
 

‘सोनेरी लोकरी’ िी कथा या सदंभात ग्रीक वाङ्मयात प्रद्वसिि आहे. ‘आगो’ नौकेतून [पाहा : नौका] ही 
‘सोनेरी लोकर’ आणण्यासाठी एक पथक द्वनघालेले होते. सध्या नौका नक्षत्रािे सोईखातर िार स्वतंत्र भाग 
कख्ल्पलेले आहेत. त्यािी पाद्विमात्य आद्वण भारतीय नाव ेअशी आहेत. 

 
करीना अथवा नौशीर्षश  व्हेला अथवा शीड 
णपस्क्सस अथवा होकायंत्र प प्पीस अथवा नौतल 
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णडसेंिंर: पणिम 
 
णवशेर्ष तारे : 

α, β महाश्वातील (पूवाभाद्रपदा, माकाब, शआेट), शर्ममिेतील पाि तारे. यािंी इंग्रर्जी W अक्षराकृद्वत 
बनते.; 
α, β हंसातील (डेनेब, अल् वीद्वरओ). 

 
दै्वती तारे : 

ψ₁ क ं भातील, स्पि िैती, द्विनेत्रीतून द्वदसतात. 
ζ क ं भातील, ३” अथवा ४” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ देवयानीतील, सोनेरी व द्वनळा, लहान द र्मबणीतून द्वदसतात. 
γ धद्वनिामधील, द्वपवळा २”द र्मबणीतून द्वदसतात. 
ψ₁, ζ मीनेतील, द र्मबणीतून सहर्ज स टे द्वदसणारे तारे. 
α, ϕ मीनेतील, फक्त्त्त मोठ्या द र्मबणीतून द्वदसतात. 
η शर्ममिामधील, २” द र्मबणीतून द्वदसतात. 
β, μ, ο₂ हंसातील, द्विनेत्रीतून द्वदसतात, ο₂ स्वतिः तै्रती आहे. 
 

तेजोमेघ आणि तारकागुच्छ : 
M 2 (NGC 7089) क ं भातील β ताऱ्यार्जवळ, न सत्या डोळ्यानंी द्वदसतो. 
M 31 (NGC 224) देवयानीतील, ν ताऱ्यार्जवळ, दीघमवृत्ताकृद्वत. ही दीर्मघका स्वतंत्र असून 
आपणापासून दूर दूर र्जात आहे. न सत्या डोळ्यानंी द्वदसते. 
NGC 752 देवयानीमधील γ ताऱ्यार्जवळ, मोठा आद्वण ख ला. 
M 30 (NGC 7099) मकरातील, ζ ताऱ्यार्जवळ, द्विनेत्रीतून द्वदसतो. 
M 15 (NGC 7078) महाश्वातील, ϵ ताऱ्यार्जवळ. गोल व तेर्जस्वी. 
M 39 (NGC 7092) हंसातील α ताऱ्यापद्वलकडे π² ताऱ्यार्जवळ. ख ला ग च्छ न सत्या डोळ्यानी 
द्वदसतो. 
हंसामध्ये एक प्रभाबी रेद्वडओतरंग द्वनर्ममद्वतस्थान आहे. 
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कामेलो पाडाणलस अथवा करर् 
 

 
आकृद्वत १२·८ : करभ (Camelopardus) 

 
उत्तर आकाशातील हे नक्षत्र सारथी (ऑद्वरगा) आद्वण शर्ममिा (कॅद्वसओपीआ) याचं्या दरम्यान आहे. 

यातील सवम तारे मंद असून तारकासमूहािा द्ववस्तार ध् ु वताऱ्याच्याही पद्वलकडे गेलेलेला आढळतो. नक्षत्रनाम 
आध द्वनक आहे. 

 
होरोलोणजअम अथवा कालसाांत्र 

 
दद्वक्षण आकाशातील हे नक्षत्र व त्यािे नाव आध द्वनक आहे. नक्षत्रािी आकृद्वत ित ष्ट्कोनी मानतात. 

त्यािे स्थान शशक (लेव स) आद्वण यम ना (एद्वरडान स) नक्षत्रािा योगतारा α (अग्रनद अथवा आकेनार) याचं्या 
मध्यभागी आहे. 

 

  
आकृद्वत १२·९ कालयंत्र (Horologium) आकृद्वत १२·१०:अलगदम (Hydrus) 
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हैड्रुस अथवा अलगदश 
 
यम ना (एद्वरडान स) नक्षत्राच्या दद्वक्षणेस या तारकासमूहािे स्थान असून त्यािी आकृद्वत समभ र्ज 

द्वत्रकोणाप्रमाणे द्वदसते. द्वत्रकोणाच्या कोपऱ्याशी असलेले द्वतन्ही तारे स मारे ३ प्रतीिे आहेत. द्वत्रकोणािी एक 
बारू्ज उत्तरेकडे वाढद्ववली तर ती यम नेतील अग्रनद (एद्वरडान समधील α) ताऱ्याशी द्वमळते. या अलगदािा 
र्जवळर्जवळ द्वनम्मा भाग आपणाला द्वदसू शकत नाही. एक गोि महत्त्वािी आहे ती अशी. ज्या काळात 
(द्विस्तपूवम स मारे २७००) कालेयातील α (ठ बान) ध् ु वतारा मानीत त्या काळात वास कीमधील α दद्वक्षणेकडील 
ध् ु वताऱ्याच्या स्थानी होता. [पाहा : कालेय; परािंनगद्वत] 
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स्कल्प्टर अथवा णशल्पकार 
 
दद्वक्षण गोलाधातील या लहानशा नक्षत्रािे नाव आध द्वनक आहे. त्यात ठळक असा एकही तारा नाही. 

यािे स्थान द्वतझमगल(सीट स) आद्वण क ं भ (आक्वाद्वरउस) याचं्या दद्वक्षणेस आहे. 
 

 
आकृद्वत १२·११ : द्वशल्पकार(Sculptor) 

 
फोनाक्स अथवा अश्मांत 

 
हे नाव आध द्वनक असून त्यािा अथम भट्टी असा आहे. या समूहािे स्थान द्वतझमगल (सीट स) च्या दद्वक्षणेस 

आहे. 
 

  
आकृद्वत १२·१२ : अश्मंत (Fornax) आकृद्वत १२·१३ : पारावत (Columba) 

 
कोलांिंा अथवा पारावत 

 
कोलंबा या पाद्विमात्य नावािा अथम पारवा; दद्वक्षण गोलाधातील या तारकासमूहािे हे नाव आध द्वनक 

आहे. मृगातील β (रार्जन्य) आद्वण नौतलातील α (अगत्स्य) याना साधंणाऱ्या रेषेवर या समूहािे स्थान आहे. 
यामध्ये ३ प्रतींिे फक्त्त्त दोनि तारे आहेत. बाकीिे अंध क आहेत. द्वब्रद्वटश ज्योद्वतर्मवद नॉममन लॉद्वकअर याचं्या मते 
कोलंबामधील ठळक तारा प्रािीन काळातील इद्वर्जख्प्शअन लोकानंा माहीत होता आद्वण ते त्याला उत्तरेकडील 
कालेयामधील α (ठ बान) ताऱ्याप्रमाणे महत्त्वािा मानीत. 

 
सीलम अथवा णशल्पकाराची छन्नी 

 
दद्वक्षण आकाशातील हे साधारणपणे अप्रद्वसि आद्वण आध द्वनक नाव देण्यात आलेले असे नक्षत्र आहे. 

त्यािे स्थान वृषभाच्या दद्वक्षणेला आद्वण पारावत (कोलंबा) व यम ना (एद्वरडान स) या नक्षत्राचं्या मध्यंतरी आहे. 
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आकृद्वत १२·१४ :सीलम (Caelum) आकृद्वत १२·१५ : र्जालक (Reticulum) 

 
रेणटक्सुालम अथवा जालक 

 
हे छोटेखानी नक्षत्र दद्वक्षण आकाशात अलगदम (हैड्रस), कालयंत्र (होरोलोद्वर्जअम) आद्वण अद्वसदंष्ट्र 

(डोराडो) या तारकासमूहाचं्या साद्वन्नध्यात आहे. यािी आकृद्वत लाबंट समित भ मर्जाप्रमाणे काढतात. समूहात 
फक्त्त्त दोनि ठळक तारे आहेत. त्यापैकी एक द्वनळा प्रत ३ आद्वण एक नाझरगी प्रत ४ असे आहेत. 
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णवश्वाांतील अणतसूक्ष्म आणि अणतणवशाल 
 
अण गभमद्ववज्ञान आद्वण संवहज्योद्वतिःशास्त्र या दोन ज्ञानशाखातंील अद्वलकडच्या संशोधनाम ळे द्ववश्वातील 

अद्वतसूक्ष्म आद्वण अद्वतद्ववशाल घटकाच्या आकारासंबधंी बरीि माद्वहती द्वमळालेली आहे. आद्वण सतत द्वमळतही 
आहे. या आकारािंी कल्पना देतानंा बह धा रेषीय पद्वरमाणे (उदा॰ लाबंी, ुंदी, उंिी इत्याद्वद) वापरण्यात 
येतात. कारण लाबंी झकवा अंतर हे द सऱ्याला सागंण्यासाठी आद्वण त्याला समर्जण्याच्या दृिीने सवांत सोपे 
पद्वरमाण आहे. 

 
ज्ञात द्ववश्वातील सूक्ष्मतम अंतर एक दशलक्षाशं द्वमद्वलमायक्रोन (१°⁻¹² द्वमद्वलमीटर अथवा १⁻¹⁸ 

द्वकलोमीटर) इतके सूक्ष्म आद्वण दीघमतम अंतर शभंर अब्र्ज प्रकाशवष े (१०³⁰ द्वमद्वलमीटर अथवा १०²⁴ 
द्वकलोमीटर) इतके प्रिडं आहे. या सूक्ष्मतम अंतरापासून ते दीघमतम अंतरापयंतिी द्ववद्ववध अंतरे शभंर शभंर 
पटींच्या फरकाने द्वदलेली असून, प्रत्येक टप्प्यावरील त्या अंतराच्या (लाबंीच्या) र्जवळपास ज्यािे रेषीय 
पद्वरमाण आहे अशा आपल्या माद्वहतींतील एखाद्या द्ववश्वघटकािे उदाहरण द्वदले आहे. 

 
(१) १/१,०००,००० द्वमद्वलमायक्रोन = १°⁻¹² द्वमद्वलमीटर = १०⁻¹⁸ द्वकमी. अण गभािा व्यास 

साधारणपणे एवढा असतो. 
 
(२) १/१०,००० द्वमद्वलमायक्रोन = १०⁻¹⁰ द्वमद्वलमीटर = १०⁻¹⁶ द्वकलोमीटर. 
 
(३) १/१०० द्वमद्वलमायक्रोन = १०⁻⁸ द्वममी. = १०⁻¹⁴ द्वकमी. अण गभम आद्वण त्याभोंवतीच्या 

इलेरानाचं्या कक्षा द्वमळून एकंदर अणूिा व्यास साधारणपणे एवढा असतो. 
 
(४) १ द्वमद्वलमायक्रोन = १०⁻⁶ द्वममी. = १°⁻¹² द्वक मी. 
 एक काबमन अणू व िार हायड्रोर्जन अणू द्वमळून बनलेल्या मीथेन रेणूिा व्यास ०·२ 

द्वमद्वलमायक्रोन = ०·२ × १०⁻⁶ द्वममी. इतका असतो. 
 
(५) १/१० मायक्रोन = १०⁻⁴ द्वम मी. = १०⁻¹⁰ द्वक मी. 
 
(६) १० मायक्रोन = १०⁻² द्वम मी. = १०⁻⁸ द्वक मी. 
 मानवी शरीरातील लाल रक्त्त्तशालकािंा व्यास सामान्यपणे एवढा असतो. 
 
(७) १ द्वमद्वलमीटर = १°⁻⁶ द्वक मी. 
 ‘राद्वडलाद्वरआ’ या तारकाकृद्वत एकशालकी सम द्रवासी र्जीवािी लाबंी-ुंदी अर्जमासे येवढी 

असते. 
 
(८) १० सेंद्वटमीटर = १०⁻⁴ द्वक मी. 
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 घरात सापडणाऱ्या पालींिी सरासरी लाबंी १५ सें मी. असते. 
 
(९) १० मीटर = १०⁻² द्वक मी. 
 द्वतमर्जली इमारतीिी उंिी साधारणपणे १० मीटर असते. 
 
(१०) १ द्वकलोमीटर 
 व्यवहारात प्रिद्वलत असलेले. हे अंतरािे माप आहे. नेहमीच्या िालीने माणूस १० द्वमद्वनटातं १ 

द्वकलोमीटर िालतो. 
 
(११) १०² द्वकलोमीटर 
 वगेाने र्जाणारी मोटारगाडी एका तासात येवढे अंतर र्जाते. 
 
(१२) १०⁴ द्वकलोमीटर 
 पथृ्वीिा सरासरी व्यास १२,७५७ द्वकलोमीटर आहे. 
 
(१३) १०⁶ द्वकलोमीटर = ३·३ प्रकाश-सेकंद [(दर सेकंदास ३ × १०¹⁰ सेंद्वटमीटर वेगाने प्रकाश एक सेकंद, एक 

द्वमद्वनट, एक तास झकवा एक वषम इतक्त्या कालावधीत द्वर्जतके अंतर तोडून र्जातो त्या अंताराला अन क्रमे एक प्रकाश-सेकंद, एक 
प्रकाश-द्वमद्वनट, एक प्रकाशतास झकवा एक प्रकाश-वषम अशी नावे आहेत)] सूयािा व्यास स मारे १३, ९२,००० 
द्वकलोमीटर आहे. 

 
(१४) १०⁸ द्वकलोमीटर = ६ प्रकाश-द्वमद्वनटे [(दर सेकंदास ३ × १०¹⁰ सेंद्वटमीटर वगेाने प्रकाश एक सेकंद, एक द्वमद्वनट, 

एक तास झकवा एक वषम इतक्त्या कालावधीत द्वर्जतके अंतर तोडून र्जातो त्या अंताराला अन क्रमे एक प्रकाश-सेकंद, एक प्रकाश-
द्वमद्वनट, एक प्रकाशतास झकवा एक प्रकाश-वषम अशी नावे आहेत)] 

 ‘पेगास स’ अथवा ‘महाश्व’ तारकासमूहातंील β अथवा ‘शआेट’ ताऱ्यािा व्यास स मारे २·५ 
प्रकाशद्वमद्वनटे आहे. 

 
(१५) १०¹⁰ द्वकलोमीटर = १० प्रकाश-तास [(दर सेकंदास ३ × १०¹⁰ सेंद्वटमीटर वगेाने प्रकाश एक सेकंद, एक द्वमद्वनट, 

एक तास झकवा एक वषम इतक्त्या कालावधीत द्वर्जतके अंतर तोडून र्जातो त्या अंताराला अन क्रमे एक प्रकाश-सेकंद, एक प्रकाश-
द्वमद्वनट, एक प्रकाशतास झकवा एक प्रकाश-वषम अशी नावे आहेत)] 

 
 ‘ऑद्वरगा’ अथवा ‘सारथी’ तारकासमूहातील ε ताऱ्यािा र्जोडीदार स मारे ६ प्रकाश-तास 

व्यासािा आहे. 
 
(१६) १०¹² द्वकलोमीटर = ०·१ प्रकाश-वषम [(दर सेकंदास ३ × १०¹⁰ सेंद्वटमीटर वगेाने प्रकाश एक सेकंद, एक द्वमद्वनट, 

एक तास झकवा एक वषम इतक्त्या कालावधीत द्वर्जतके अंतर तोडून र्जातो त्या अंताराला अन क्रमे एक प्रकाश-सेकंद, एक प्रकाश-
द्वमद्वनट, एक प्रकाशतास झकवा एक प्रकाश-वषम अशी नावे आहेत)] 
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 ‘सेंटाुस’ अथवा ‘नरत रंग’ तारकासमूहातील α अथवा ‘द्वमत्र’ आद्वण त्यािा शरे्जारी ‘प्रॉख्क्त्समा’ 
या दोन ताऱ्यामंधील अंतर स मारे ०·१५ प्रकाश-वषम एवढे आहे. 

 (α आद्वण प्रॉख्क्त्समा हे दोघे एका तारकाय ग्मािे घटक आहेत.प्रॉख्क्त्समा तारा α ताऱ्याभोवती 
स मारे एक दशलक्ष वषांत एक प्रदद्वक्षणा घालतो,) 

 
(१७) १०¹⁴ द्वकलोद्वमटर = १० प्रकाश-वष े
 सूयम हा मध्यझबद  माननू १० प्रकाशवषे लाबं द्वत्रज्येिा एक गोल काढला तर त्या गोलात व्याध 

(बृहल्ल ब्धकातील α) आद्वण द्वमत्र (नरत रंगातंील α) हे दोन्ही तारे समाद्ववि होतील. 
 
(१८) १०¹⁶ द्वकलोमीटर = १००० प्रकाश-वष.े 
 ‘शौरी’ अथवा ‘हक्त्य मलीस’ समूहातंील M 92 अथवा NGC 6431 हा गोलाकृद्वत तारकाग च्छ 

३०० प्रकाशवष ेव्यासािा आहे. 
 
(१९) १०¹⁸ द्वकलोमीटर = १ लक्ष प्रकाश-वष.े 
 आकाशगंगेिा द्ववस्तार अर्जमासे एवढा आहे. 
 
(२०) १०²⁰ द्वकलोमीटर = १ कोटी प्रकाशवषे. 
 ‘मीन’ नक्षत्रातं आढळणाऱ्या बाह्य-दीर्मघकाचं्या कलापािा द्ववस्तार अर्जमासे इतका आहे. 
 
(२१) १०²² द्वकलोमीटर = १ अब्र्ज प्रकाश-वषे. 
 सवात मोठ्या प्रकाशीय द र्मबणीतून द्वदसू शकणाऱ्या द्ववश्वािी द्वत्रज्या या मापािी आहे. 
 
(२२)  १०²⁴ द्वकलोमीटर = १०० अब्र्ज प्रकाशवष.े 
 रेद्वडओ अथवा संवह द र्मबणीच्या सहाय्याने ज्ञात होणाऱ्या द्ववश्वािा द्ववस्तार या मापािा आहे. 
 
अद्वतसूक्ष्मापासून अद्वतद्ववशालाकडे र्जात असता प्रत्येक प ढच्या टप्प्यावर एक नवीनि दृश्य आढळते 

आद्वण त्या मानाने पूवीच्या टप्प्यावरील दृश्य नगण्य िंालेले भासते. 
 
द्ववश्व सवम द्वदशानंी अनंत अंतरापयंत पसरलेले असेल तर हे कोिक अनंत लाबंीिे होईल. काही 

शास्त्रज्ञाचं्या मते द्ववश्व मयाद्वदत अथवा सान्त आहे. या कल्पनेप्रमाणे द्ववश्वािा आकार द्वनद्वित आद्वण कदाद्वित 
पद्वरमेय म्हणरे्ज मोर्जमाप करता येण्यार्जोगा आहे. 

 
अशा प्रकारिा अवकाश ज्या अथाने गोलपृि सीद्वमत, वक्र आद्वण अमयाद असते त्याप्रमाणे असू शकेल. 

मात्र अशा प्रकारिा अवकाश ही एक गद्वणती कल्पना असून द्वतिे प्रत्यक्ष द्वित्र मनिक्षपू ढे उभे करणे अशक्त्यप्राय 
आहे. 
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शब्द-सूणच 
 
अंकनी 
अक्वाद्वरउस 
ॲद्वक्वला 
अगस्त्य 
अंद्वगरा 
अग्रनद 
अग्रहायण 
अण गभीय प्रद्वक्रया 
अंतर-एकके 
अद्वतनव तारा 
अद्वतराक्षस 
अद्वतद्ववशाल २५६ 
अद्वतसूक्ष्म २५६ 
अद्वत्र ७७ 
अथेरा ८९ 
अन राधा १४५ 
अपवती द बीण 
अद्वभद्वर्जत 
अयनिलन 
अद्वरत्र 
अुंधती 
अुंधतीं केश 
अल केण्टाुस 
अलगदम 
अल गेद्वनब 
अल गोल 
अलर्जीबा 
अल् टार 
अल टेअर 
अल डेबरान 
अलफाडम 
अलफारेट्ट्िं 
अलबीरीओ 
अलमाख 
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अलवाइद 
अलशाइन 
अलद्वसओने 
अल स फी 
अलेड्रा 
अविम 
अश्मंत 
अश्वम ख 
अद्वश्वनी 
अिक 
अद्वसदंष्ट्र 
अक्षाशं 
आकाशगंगा 
आकेनार 
आग्रहायण 
आक्वाद्वरउस 
आण्टद्वलआ 
आण्टारेस 
आण्डोद्वमडा 
आण्ड्रोमीड स 
आप स 
आयद्वनक वृत्त 
आरा 
ऑद्वरगा 
आक्त्ट मुस 
आगोनाख्व्हस 
आद्रा 
आद्वलओथ 
आल्कोर 
ऑख्स्रना 
इण्ड स 
इकेया-साकी 
इम्प्लोर्जन 
इलेक्त्रान 
उत्तर 
उत्तर द्वत्रकोण 
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उत्तर ध् ु व, भगोलीय 
उत्तर म क ट 
उत्तर शाश्वत झबद  
उत्तर स्वख्स्तक 
उत्तरा फल्ग नी 
उत्तराषाढा 
उत्सर्जमन रेषा 
उन्नताशं 
उसा मायनर 
ऊसा मेर्जर 
उल्का वषाव 
एकामेर 
एक्त्य ल स 
एंगष्ट्रोम 
एटाद्वमन 
एन गोनाद्वसन 
एद्वरडान स 
एद्वरड्स 
एरीस 
ओक्त्टान्स 
ओद्वफउक स 
ओरायन 
कॅद्वनस मायनर 
कॅद्वनस मेर्जर 
कॅनोपस 
कन्या 
कॅन्सर 
कपोत 
करभ 
ककम  
ककाटक 
कॅस्टर 
कला, िदं्रािी 
कला, पथृ्वीिी 
कला, श क्रािी 
कानेस व्हेनाद्वटद्वस 
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कापेल्ला 
काद्वप्रकोन मस 
काफ 
कामेलोपाहमस 
कारण्डव 
कारीना 
कालमापन 
कालयंत्र 
कालेय 
काद्वसओद्वपआ 
काक्षी 
झकतारा 
क ं भ 
कृद्वत्तका 
कृष्ट्ण अद्वभ्रका 
कोमा बेरेद्वनद्वसस 
कोर कारोली 
कोर सपखे्ण्टस 
कोरोना आउस्राद्वलस 
कोरानो बोद्वरआद्वलस 
कोव्ह मस 
कोलंबा 
कोळशािे पोते 
क्रत  
क्रादं्वत 
क्रादं्वत अंश 
क्रादं्वतवृत्त 
क्र क्त्स 
के्रटर 
क्वास्सार 
ख–स्वख्स्तक 
ख रे्ज तारे 
गद्वत, ताऱ्यािंी 
गुड 
गदॅ्वलद्वलओ 
गवय 
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गागेंय ध् ु व 
द्वगएद्वड 
द्वगिेंह द्वपराद्वमड 
ग द्वणत तारे 
गोमेइिंा 
गोल्ड 
ग्रीक म ळाक्षरे 
ग्रूस 
िकाकी 
ित िक 
िदं्र 
िदं्राच्या कला 
िषक 
द्वित्रफलक 
द्वित्रा 
र्जटाय ू
रं्जबकू 
र्जयन्ती 
र्जागद्वतक वळे 
र्जालक 
रे्जद्वमनी 
रे्जद्वमनीड्स 
रे्जम्मा 
ज्येिा 
ज्योद्वतष्ट्यकीय एकक 
िंीटा द्वपद्वशअम 
िं बेन एल गेन द्वट 
टाउुस 
टायको ब्राहे 
द्वटळक 
ट काना 
टेलेस्कोद्वपउम 
रायागं ल म आउस्राले 
रायागं ल म (बोद्वरआद्वलस) 
द्वरद्वफड नेब ला 
ठ बान 



 अनुक्रमणिका 

डॉप्लर पद्वरणाम 
डाद्वबह 
द्वडफ डा 
द्वड द्वसट्टर 
ड भे 
डेनेब 
डेनेबोला 
डेख्ल्फन स 
डोराडो 
ड्राको 
ढाल 
तपमाने (ताऱ्यािंी) 
ताबंडी सरक 
तारकाग च्छ 
तारकानामे 
तारे, ख रे्ज 
तारे, नर्जीकिे 
तारे, राक्षसी 
ताऱ्यािंी गद्वत 
ताऱ्यािंी प्रत 
द्वतझमगल 
तूळ 
तेर्जोमेघ 
द्वत्रकूट 
द्वत्रपाद तेर्जोमेघ 
द्वत्रशकूं 
तै्रती 
दद्वक्षण 
दद्वक्षण द्वत्रकोण 
दद्वक्षण ध् ु व 
दद्वक्षण, भगोलीय 
दद्वक्षण मत्स्य 
दद्वक्षण म क ट 
दद्वक्षण शास्वतझबद  
द्वदग्दशमक तारे 
द्वदशा-द्वनद्विद्वत 



 अनुक्रमणिका 

दीख्प्त 
दीर्मघका 
द बीण 
दृश्य प्रत 
देवयानी 
द्वित्त तारकाग च्छ 
िैती 
धद्वनिा 
धन  
धूमकेत  
ध् ु वझबदू 
ध् ु वमत्स्य 
ध् ु वतारा 
नरत रंग 
नवतारा 
नक्षत्र नामे 
द्वनबधंने, खगोलीय 
द्वनबधंने, भगोलीय 
द्वनरपेक्ष प्रत 
नील सरक 
नेत्रीय 
नेब ला 
नोमा 
नोव्हा 
नौका 
नौतल 
नौशीषम 
न्य ूर्जनरल कॅटलॉग 
न्यरूान 
पदाथीय 
परािंन 
परािंन गद्वत 
परावती द बीण 
पराशर 
पद्विम 
पर्मसउस 



 अनुक्रमणिका 

पसीडस 
पारालाक्त्स 
पारावत 
पासेक (पार-सेक) 
पाव्हो 
द्वपक्त्टोर 
द्वपख्क्त्सस 
द्वपधानी, रूपद्ववकारी 
द्वपराद्वमड 
द्वपद्वसस 
द्वपद्वसस आउख्स्रन स 
पीठ 
प नवमस  
प प्पीस 
प लस्य 
प लह 
प ष्ट्य 
पूवम 
पूवा (फाल्ग नी) 
पूवा भादपदा 
पूवाषाढा 
पथृ्वीिी कला 
पिृ-तपमाने 
पेगास स 
पोलाक्त्स 
पोलाद्वरस 
प्रकाशवषम 
प्रकाश-वगे 
प्रत, ताऱ्यािी 
प्रमाणवळे 
प्रमाद्वणत मध्यमण्डल 
प्रश्वा 
प्रसरणशील द्ववश्व 
प्रारंभ-झबद , एद्वरस 
पे्रसेपे 
प्रोटान 



 अनुक्रमणिका 

प्रोद्वसओन 
प्लानेटरी नेब ला 
प्लेईडीस 
फलक 
फेक्त्डा 
फोद्वनक्त्स 
फोमालहाउट 
फोनाक्त्स 
फ्राउएनहोफर रेषा 
फ्रीडमान 
बक 
बधंन ऊर्जा 
बद्वहगोगेय 
बाण 
बटेूस 
बृहत् ऋक्ष 
बृहत् ल ब्धक 
बेटेलगूर्ज 
बेनेट धूमकेतू 
बेलाद्वरक्त्स 
बेसेल 
बोण्डी 
ब्रह्महृदय 
भगोल 
भगोलाक्ष 
भगोलीय उत्तरध् ु व 
भगोलीय दद्वक्षणध् ु व 
भरत 
भारतीय प्रमाणवळे 
भासमान प्रत 
भ रं्जग 
भ रं्जगधारी 
भतूप 
मकर 
मकर संक्रमण 
मकॅ्रोकॉसम 



 अनुक्रमणिका 

मघा 
मध्यमडण्ल 
मयरू 
मरीिी 
महाश्व 
मद्वक्षका 
मागेलानी मेघ 
मायक्रोकॉसम 
मायक्रोस्कोद्वपउम 
माकाब 
द्वमत्र 
द्वमथ न 
द्वमिंार 
द्वमराख 
द्वमिंाम 
द्वमख्ल्क वे 
मीन 
मीनास्य 
मीरा 
म क टमद्वण 
म स्का 
म हाद्वलक 
मूळ 
मृग 
मेगे्रिं 
मेन्का 
मेन्सा 
मेराख 
मेरू 
मेरोप 
मेष 
मेसार्मटम 
मेख्स्सए 
मोनोसेरोस 
यम 
यम ना 



 अनुक्रमणिका 

ययाद्वत 
याममत्स्य 
रक्त्त्त ख रे्ज 
रार्जतारका 
रार्जन्य 
राडार 
रास अल् घेट्टी 
रास अल हाग 
राक्षसी तारे 
झरग नेब ला 
द्वरगेल 
रूपद्ववकारी तारे 
रेखाशं 
रेखाशंान सार कालमापनातील फरक 
रेग्य लस 
रेद्वटक्त्य लम 
रेद्वडओ आकाश 
रेद्वडओ तारा 
रेद्वडओ द बीण 
रोद्वहणीं 
लघ ऋक्ष 
लघ ल ब्धक 
लघ झसह 
लमेत्र 
लाल सरक 
लासेटा 
द्वलओ 
द्वलओ मायनर 
द्वलओनीड्िं 
झलक्त्स 
लीरा 
लीद्वरड्स 
ल प स 
लेप स 
वणमपट 
वणालेख 



 अनुक्रमणिका 

वणाद्वलय िैती 
वसंत संपात 
वद्वसि 
वस्त नाश 
वाताकषी 
वाय भक्ष 
वास की 
द्ववशाखा 
द्ववश्लेषण प्रभाव 
द्ववश्वधूद्वलका 
द्ववश्वािी उत्क्रादं्वत 
द्ववश्वािी प्रद्वतरूपे 
द्ववष वाशं 
द्वविंभ 
द्ववश्वातंील अद्वतसूक्ष्म, अद्वतद्ववशाल 
व ल्फ रायेट तारा 
वृक 
वृषपवा 
वृषभ 
वृद्विक 
वदेकालद्वनणमय 
वसेेन 
वैष वाशं 
वैष द्ववक वृत्त 
व्याध 
ख्व्हगो 
व्ह ल्पेक ला 
व्हेगा 
व्हेला 
व्होलान्स 
शफरी 
शर 
शरद संपात 
शर्ममिा 
शशक 
शामेद्वलओन 



 अनुक्रमणिका 

शाश्वत झबद  
द्वशल्पकार 
शृगंाश्व 
शआेट 
शखेरझबद  
शरे्जारी तारे 
शडेार 
शेंडे नक्षत्र 
शरेाटन 
शोद्वलआक 
शौरी 
श्यामशबल 
श्वण 
श्वेतख र्जा 
षडंश 
षिक 
सदनम क्रॉस 
संपात झबद  
सप्तषी 
सरठ (सरडा) 
सपने्स 
संवह आकाश 
संवह उगमस्थान 
संवह दीर्मघका 
संवह द बीण 
संस्तंभ स्थान 
सहद्वनदेशक 
साद्वर्जटाद्वरउस 
साद्वर्जट्टा 
सारथा 
द्वसग्न स 
द्वसद्वरउस 
द्वसर्मसन स 
झसह 
सीट स 
स पर नोव्हा 



 अनुक्रमणिका 

स लाफल 
सूयमर्जन्म, वृद्वि, मृत्य  
सूक्ष्मदशी 
सेक्त्स्टान्स 
सेंटारूस 
सेद्वफडस 
सेफीड उल्का 
सेफीड रूपद्ववकारी 
सैतानी तारा 
स्कल्प टर 
स्कूट म 
स्कोर्मपउस 
स्थाद्वनक मध्यमंडल 
स्थाद्वनक वेळ 
ख्स्थर द्ववश्व 
स्पायका, 
स्वरमंडल 
स्वाती 
हंस 
हस्त 
हॅले 
हक्त्य मद्वलस 
हॉईल 
हामाल 
होयाडेिं 
हट मछ् श् प्र गं रसेल 
हैड्रा 
हैड्रुस 
होकायंत्र 
होरा 
होरावृत्त 
होरोलोद्वर्जअम 
द्वक्षद्वतर्ज 
द्वक्षत्यंश 
A.U. 
h (NGC 869) 



 अनुक्रमणिका 

I.S.T. 
L.S.T. 
M 
M 1 
M 2 (NGC 7089) 
M 3 (NGC 5272) 
M 4 (NGC 6121) 
M 5 (NGC 5904) 
M 6 (NGC 6405) 
M 7 (NGC 6475) 
M 8 (NGC 6523) 
M 10 (NGC 6254) 
M 11 (NGC 6705) 
M 12 (NGG 6218) 
M 13 (NGC 6205) 
M 15 (NGC 7078) 
M 17 (NGC 6618) 
M 19 (NGC 6273) 
M 22 (NGC 6656) 
M 27 (NGC 6853) 
M 30 (NGC 7099) 
M 31 (NGC 224) 
M 33 (NGC 598) 
M 35 (NGC 2168) 
M 36 (NGC 2682) 
M 39 (NGC 7092) 
M 41 (NGC 2287) 
M 42 (NGC 1976) 
M 44 (NGC 2632) 
M 46 (NGC 2437) 
M 51 (NGC 5194) 
M 53 (NGC 5024) 
M 57 (NGC 6720) 
M 67 (NGC 2612) 
M 76 (NGC 650) 
M 81 (NGC 3031) 



 अनुक्रमणिका 

M 82 (NGC 3034) 
M 92 (NGC 6341) 
M 96 (NGC 3368) 
M 100 (NGC 4321) 
NGC 
NGC 224 (M 31) 
NGC 598 (M 33) 
NGC 650 (M 76) 
NGC 752 
NGC 869 (h) 
NGC 884 (χ) 
NGC 1976 (M 42) 
NGC 2168 (M 35) 
NGC 2244 
NGC 2287 (M 41) 
NGC 2422 
NGC 2437 (M 46) 
NGC 2438 
NGC 2682 (M 67) 
NGC 3031 (M 81) 
NGC 3034 (M 82) 
NGC 3368 (M 96) 
NGC 3372 
NGC 3532 
NGC 3632 (M 44) 
NGC 3766 
NGC 4321 (M 100) 
NGC 4735 
NGC 5024 (M 53) 
NGC 5139 
NGC 5194 (M 51) 
NGC 5272 (M 3) 
NGC 5904 (M 5) 
NGC 6067 
NGC 6121 (M 4) 
NGC 6205 (M 13) 



 अनुक्रमणिका 

NGC 6128 (M 12) 
NGC 6254 (M 10) 
NGC 6273 (M 19) 
NGC 6341 (M 92) 
NGC 405 (M 6) 
NGC 6475 (M 7) 
NGC 6523 (M 8) 
NGC 6633 
NGC 6656 (M 22) 
NGC 6705 (M 11) 
NGC 6720 (M 57) 
NGC 6853 (M 27) 
NGC 7078 (M 15) 
NGC 7089 (M 2) 
NGC 7092 (M 39) 
NGC 7099 (M 30) 
T.U. 
U. T. 
χ (NGC 884) 
  



 अनुक्रमणिका 

पणरणशि 
 
खगोल णवज्ञानाचे आजचे स्वुप : 

 
कै. गो. रा. परारं्जपे यािंा हा गं्रथ प्रद्वसि िंाला तेव्हापासून आर्जच्या काळापयंत खगोलद्ववज्ञानात 

िंपायाने प्रगती िंाली आहे. ह्या प्रगतीिी बरीि कारणे आहेत. उदाहरणाथम, ... 
 

१) आध द्वनक तंत्रज्ञानािा फायदा खगोलवेधािंी सक्षम उपकरणे उपलब्ध होण्यास कारणीभतू िंाला. 
२) अंतराळ तंत्रज्ञानािा वापर करून पथृ्वीच्या वाय मंडलावर र्जाऊन द्ववश्वािे वधे घेता आले. 
३) र्जलद दळणवळणाम ळे खगोलवैज्ञाद्वनकानंा परस्पर ििेिा फायदा द्वमळाला. 
४) भौद्वतक शास्त्राच्या द्ववकासाम ळे खगोलातील गूढे उकलण्यास मदत िंाली. 
५) संगणकाच्या वाढत्या कायमक्षमतेिे खगोलशास्त्रातील गद्वणते सोडवण्यात यश. 
६) नव्या तंत्रज्ञानाच्या द र्मबणींिा वापर. 

 
आर्ज ह्या द्ववषयािे स्वरूप कसे आहे ते आता थोडक्त्यात पाहू. वर उल्लेखलेल्या कारणाचं्या संदभात ही 

ििा सय ख्क्त्तक ठरेल. 
 
१ उपकरिे : 

आकाशािे वधे घेणाऱ्या द र्मबणी, द्ववद्ववध तारका, आकाशगंगा इत्यादी वस्तंूपासून येणारा प्रकाश ग्रहण 
करून नाद्वभस्थळावर कें द्वद्रत करतात. ह्या प्रकाशािी छाननी करून आपण त्याच्या स्त्रोतादं्ववषयी माद्वहती 
द्वमळवतो. फोटोग्राद्वफक प्लेट, फोटो मख्ल्टप्लायर, इमेर्ज यूब आदी उपकरणे ह्या छाननीत हातभार लावतात 
र्जसर्जसे आपण आद्वधकाद्वधक कायमक्षमपणे हा प्रकाश ग्रहण करून दाखव ूतसतसे स्त्रोतािें द्वित्र अद्वधक स्पि 
होत र्जाते. ज्या तारका डोळ्यानंा द्वदसत नाहीत त्यािें द्वित्र फोटोग्राद्वफक प्लेटवर उमटते. ह्या प्लेटच्या पण 
मयादा आहेत. म्हणून खगोलशास्त्रज्ञ इतर मागम वापरतो. अद्वलकडल्या काळात अद्वतशय कायमक्षम ठरलेले 
उपकरण म्हणरे्ज िार्जम कपल्ड द्वडव्हाइस–थोडक्त्यात सी. सी. डी. सी. सी. डी. प्रकाशातले मूलकण ‘फोटॉन’ 
अद्वतशय कायमक्षमपणे गोळा करून संगणकािारे प्रकाशस्त्रोतािे द्वित्र पडद्यावर उमटव ूशकते. द्वित्रात कमी 
अद्वधक प्रकाशवान भाग द्ववद्वभन्न रंगाने दाखवनू त्यातील माद्वहती अद्वधक स्पि होते. इतर उपकरणानंी न 
द्वदसलेली आकाशगंगा सी. सी. डी. म ळे द्वदसते आद्वण त्याम ळे अद्वतमंद व धूसर प्रकाशस्त्रोत पाहणे आता शक्त्य 
िंाले आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
द्वित्र कं्र. १ – क्वासार 3C 273 त्यातूंन फवारा (रे्जट) बाहेर येत आहे 

 
प्रकाशािे वगेळ्या रंगात पृथिःकरण करून स्त्रोतािा वणमपट तयार करता येतो. स्पेक्त्रोग्राफ हे उपकरण 

ह्यासाठी सामान्यतिः वापरले र्जाते. लाबंच्या अद्वतमंद प्रकाशस्त्रोतािें वणमपट – एकाि वळेी अनेक स्त्रोतािें 
काढणारी उपकरणे ऑब्रे्जख्क्त्टव्ह द्वप्रिंम झकवा द्वग्रिंम अशा नावानंी ओळखली र्जातात. याचं्यािारे ‘क्वॉसी- 
स्टेलर - ऑब्रे्जक्त्ट’ (थोडक्त्यात क्वासार’) ह्या दूरच्या प्रकाशस्त्रोतािें वणमपट मोठ्या प्रमाणात द्वमळाले आहेत. 
 

दृश्य प्रकाशाव्यद्वतद्वरक्त्त प्रकाशािी वगेवेगळ्या लाबंीच्या लहरींिी र्जी द्ववद्ववध रूपे आहेत – रेद्वडओ, 
अधोरक्त्त, अद्वतनील, क्ष आद्वण गामा द्वकरणे – त्याचं्या द र्मबणी आद्वण त्यानंा र्जोडलेली उपकरणे यावर सतत 
संशोधन िालले असून नव्या तंत्रज्ञानािा शक्त्यतो फायदा घेतला र्जातो. 
 
२. अांतराळातून वेध: 

अंतराळात याने आद्वण उपग्रह सोडल्याम ळे मानवाला द्ववश्वािे एक आगळेि दशमन घडत आहे. 
सूयममालेतील ग्रहारं्जवळून र्जाणारी अनेक याने रद्वशया व अमेद्वरका ह्या देशानंी आर्जवर सोडली असून त्यातून 
ग्रहािें र्जवळून दशमन घेता आले. कॉमेट हॅलेच्या १९८६ च्या वारीत त्यािे ओिंरते का ंहोईना पण र्जवळून दशमन 
घेता आले. िदं्रावर मानव प्रत्यक्ष उतरला तर मंगळावर याने उतरवण्यात आली. अशा स्वाऱ्यातूंन द र्मबणीपेक्षा 
अद्वधक ठळक स्वरूपािी माद्वहती द्वमळते यात शकंाि नाही. 
 

वाय मंडळात प्रकाशािे शोषण होते. दृश्य प्रकाश, रेद्वडओ आद्वण थोड्या प्रमाणात अधोरक्त्त प्रकाश 
वगळल्यास बाकीिा प्रकाश बाहेरून पथृ्वीतलावर पोिू शकत नाही. त्याम ळे पथृ्वीतलावरून घेतलेले द्ववश्वािे 
दशमन मयाद्वदत स्वरूपािे असते उदाहरणाथम क्ष-द्वकरणे वापरून वेध घेतल्यास द्ववश्व कसे द्वदसेल? द्ववश्वात गामा 
द्वकरणािें स्त्रोत आहेत का? इत्यादी प्रश्नािंी उत्तरे देण्यासाठी वाय मंडलावर र्जाऊन वधे घेतले पाद्वहरे्जत. 
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द्वित्र क्र. २ - स्पेस शटलमधून हबल अतराळ द बीण अंतराळात सोडण्यात आली 

 
अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या द्ववकासाम ळे हे शक्त्य िंाले. १९७२ साली UHURU नावािा उपग्रह केद्वनयातून अमेद्वरकेने 
सोडला, ज्यातं क्ष द्वकरणािंी द बीण होती द्वतच्यािारे आकाशगंगेतील आद्वण बाहेरील स ध्दा अनेक क्ष-द्वकरण 
स्त्रोतािंा स गावा लागला. त्यापैकी CYGNUS X-1 ह्या स्त्रोतातील ताराय गलात एक कृष्ट्णद्वववर आहे. असा 
द्वनष्ट्कषम काढण्यात येतो. 

 

 
द्वित्र क्र.३ – द्वसग्नस X-1 स्त्रोतात मोठ्या वाऱ्यातून छोयाकडे वाय  खेिला र्जाऊन त्यातून क्ष द्वकरणे बाहेर पडतात 

 
इंटरनॅशनल अल्राव्हायोलेट एक्त्स्प लोरर (अद्वतनील द्वकरणासंाठी), आइन्िाइन वधेशाळा (क्ष-

द्वकरणासंाठी), आयरॅस (अधोरक्त्त द्वकरणासंाठी), द्वहप्पारकम स आद्वण हबल (दृश्य प्रकाशासाठी) अशा द र्मबणी 
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उपग्रहातून सोडण्यात आल्या. अशा वधेातूंन द्ववश्वािी द्ववद्ववधरंगी माद्वहती द्वमळाली. उदाहरणाथम नव्या ग्रहमाला 
तयार होत आहेत असे काही तारे आयरॅसने दाखवनू द्वदले. 
 
३. जलद दळिवळि : 

माद्वहतीिे आदान प्रदान लवकर िंाले की ििेला वाव द्वमळतो आद्वण त्या वादातून तत्ववोध लवकर 
होतो. ‘इलेक्त्रॉद्वनक मेल’ हा खगोलशास्त्रज्ञाचं्या माद्वहती पाठद्ववण्यािा प्रम ख मागम िंाला आहे. संगणकािारे 
परस्पराशंी संपकम  साधता आल्याम ळे र्जग संक द्वित िंाले असे म्हणायला हरकत नाही. फॅक्त्स, टेद्वलफोन 
इत्यादी मागमही र्जास्त स कर िंाले आहेत. खगोलशास्त्राच्या िंटपट वाढीला हे एक महत्त्वािे कारण आहे. 

 
४. र्ौणतक शास्त्राचा वाढता प्रसाोग : 

आयिंॅक न्यटूनने ग रूत्वाकषमणािा द्वसिातं माडूंन ग्रहाचं्या आद्वण उपग्रहाचं्या गतीिी कारणमीमासंा 
केली तेव्हापासून भौद्वतकशास्त्र हे खगोलशास्त्रािा पाया मानले र्जाते. पथृ्वीवरच्या प्रयोगशाळेत शोधून काढलेले 
द्वनयम दूरदूरच्या तारकानंा लागू होतात हे एक आियमि आहे. द्ववश्वातील गूढे उकलण्यासाठी द्ववज्ञानाला 
प ष्ट्कळ यश द्वमळत आहे ही कौत कािी गोि आहे. आइन्िाइनने एकदा म्हटले होते की ‘सवात मोठे गूढ हेि की 
द्ववश्व गूढ राद्वहलेले नाही.’ 

 
खगोलशास्त्रातले वधे म्हणरे्ज द्ववश्वाच्या प्रयोगशाळेत घटणाऱ्या प्रिडं प्रयोगािंी द्वनरीक्षणेि होत. अशा 

द्वनरीक्षणामं ळे द्ववज्ञानािा आवाका वाढतो. रे्ज पथृ्वीवर घडू शकत नाही ते द्ववश्वात घडताना द्वदसते आद्वण त्याम ळे 
वैज्ञाद्वनक द्वनयमािंी तपासणी अद्वधक मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. उदाहरणाथम पथृ्वीवर अरू्जन संयद्वमत 
ख्स्थतीत अण गभािे एकीकरण करता आले नाही. परंत  हे एकीकरण सूयासारख्या ताऱ्यात सतत िालू असते. 
द्ववश्वाच्या आद्वदकाळात अद्वत तप्त पद्वरसरात प्रिडं ऊरे्जिे मूलकण परस्पराशंी कसे वागतात त्यािा अभ्यास 
पथृ्वीवरील यंत्रािारे शक्त्य होत नाही... त्यासाठी द्ववश्वािीि महाप्रयोगशाळा पाद्वहरे्ज. 
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द्वित्र कर.४-फर्द्वमलॅब येथील मोठे त्वरक यंत्र इथे मूलकणावर प्रयोग केले र्जातात 

 
५. सांगिकाांचा सहर्ाग: 

ताऱ्याचं्या अंतरंगािी समीकरणे १९२०-३० च्या दशकात एझडग टनने माडंली. परंत  ती पूणमपणे सोडव ू
शकणारे संगणक िार दशकानंंतर उपलब्ध िंाले. स्फोट होऊन ताऱ्यािें द्ववघटन होते त्या वगेाने बदलणाऱ्या 
पद्वरख्स्थतीिे द्वित्रीकरण करायला ंमहासगंणक समथम आहे ही गद्वणते सोडवायला अद्वत वगेवान आद्वण माद्वहतीिा 
प्रिडं साठा करू शकणारे संगणक लागतात तंत्रज्ञानाने ते प रवले म्हणून हे प्रश्न स टू शकले. 

 
दूर्मबणीतून सी. सी. डी. िारे उमटणारी झबबे तपासून पहायला संगणक लागतो. प ष्ट्कळ 

आधारसामग्रीिे द्ववश्लेषण करून त्यातून मूळ आकृद्वतबंध शोधून काढायला संगणक लागतो. द र्मबणी, 
र्जमीनीवरच्या झकवा उपग्रहावरच्या, योग्य द्वदशलेा द्वफरवायला संगणक लागतो. अरू्जनही महासंगणकाचं्या 
तंत्रज्ञानात प्रगती व्हायिी वाट पहात बसलेले बरेि प्रश्न खगोलशास्त्रात आहेत. 
 
६. दुर्मिंिींचे प्रगत तांत्रज्ञान : 

स्पि आद्वण तेर्जस्वी द्वित्र उमटायला द र्मबणीिा प्रकाश ग्रहण करणारा आरसा शक्त्य द्वततका मोठा आद्वण 
द्वनदोष असावा लागतो. माऊंट पॅलोमारिी पाि मीटर व्यासाच्या आरशािी द बीण एकेकाळी सवात मोठी द बीण 
मानली र्जाई. आता आठ, दहा, सोळा मीटरच्या द र्मबणी तयार होत आहेत. मोठे आरसे र्जड होतात, वर्जनाने 
वाकतात, तपमानाच्या फेरबदलाने वाकडे होतात म्हणून नव ेतंत्रज्ञान वापरून आरसे 
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द्वित्र कर.५-अद्वरिंोनातील द्वकट पीक डोंगरातील अनेक द बीणी 

 
केले र्जात आहेत. द्वशवाय ऑद्वप्टकल फायबर टेक्त्नॉलॉर्जीिा पण अद्वधकाद्वधक वापर होतो आहे. 
 

रेद्वडओ द र्मबणी साहद्वर्जकि प्रिडं असाव्या लागतात, कारण रेद्वडओ लहरींिी लाबंी र्जास्त असते आद्वण 
त्यासाठी द्वरसीव्हर ॲण्टेना पण मोठे असावे लागतात. पथृ्वीच्या वगेवगेळ्या भागातले रेद्वडओ टेद्वलस्कोप र्जोडून 
मोठी ‘बेस लाईन’ करून सूक्ष्म द्वनरीक्षण करता येते. क्वासारिे अंतरंग मोठ्या वसे लाईनिी इंटफेरॉमीटरी 
वापरून न्याहळता येते. प ण्यार्जवळ नारायणगाव येथे एक प्रिडं द र्मबणीिे संक ल उभारण्यात येत आहे, रे्ज 
मीटर ववे्हलें ग्थ वरील र्जगातले सवात मोठे संक ल असेल. 

 

 
द्वित्र क्र.६-र्जायंट मीटर ववे्ह रेद्वडओ टेद्वलस्कोप संक लातील दोन अॅण्टेना ४५ मी व्यासािे ३० ॲनटेनािे हे 
संक ल सवात मोठे संक ल ठरावे. 
 

आशा तऱ्हेने खगोलशास्त्र िंपायाने वाढत आहे. केवळ तज्ज्ञानंाि नव्हे तर हौशी खगोलशास्त्रज्ञानंा 
देखील द्ववकासािा फायदा द्वमळतो आहे. हौशी द्वनरीक्षकासंाठी, द र्मबणी, उपकरणे, संगणक अद्वधकाद्वधक 
प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. केवळ रात्रीिे आकाशदशमन देखील ह्या सवम साधनामं ळे र्जास्त मनोरंर्जक िंाले 
आहे. 
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–र्जयंत नारळीकर 
 
आन्तर्मवद्यापीठीय कें द्र, 
खगोलद्ववज्ञान आद्वण खगोलभौद्वतकी साठी, 
प णे ४११ ००७ 
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पाणरर्ाणर्षक शब्दसूणच 
 

Absolute Magnitued : द्वनरपेक्ष प्रत 
Absorption Line : शोषण रेषा 
Angle : कोन 
Angular diameter : कोनीय व्यास 
Angular momentum : कोनीय संवगे 
Angular Speed : कोनीय वगे 
Apparent magnitude : भासमान प्रत 
Altitued : उननताशं 
Asteriod : न्यनूग्रह 
Astrology : फलज्योद्वतष 
Astornomy : खगोलशास्त्र 
Autumnal equinox : शरद्संपात 
Aphelion : अपसूयम ख्स्थती 
Apogee : अपभ ू
 :  
Big Bang : महास्फोट 
Binary stars : दवैती तारे 
Black hole : कृष्ट्णद्वववर 
Blue Shift : नीलसृती, नील-सरक 
 :  
Celestial Sphere : भगोल, खगोल 
Celestial equator : वैष द्ववक वृत्त 

Chromatic aberration : रंगािी द्ववकृती, वणाभे्रष 
Comet : धूमकेतू 
Constellation : राशी, तारकािंी द्ववद्वशि माडंणी 
Continum spectrum : संतत वणमपंक्त्ती 
Cosmic rays : द्ववश्व द्वकरणे 
Cosmology : द्ववश्वरिना शास्त्र 
 :  
Dark Nebula : कृष्ट्णद्वभ्रका 
Direct : मागी 
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Declination : क्रातंी 
Dwarf Stars : ख रे्ज तारे 
Eccentricity : वकरतेिा अपूणांक 
Ecliptic : आयद्वनक वृत्त 
Ellipse : वक्रगोल, लंबवृत्त 
Emission : उत्सर्जमन 
Energy : ऊर्जा 
Equator : द्ववष ववृत्त 
Explosion : स्फोट 
 :  
Focal length : कें द्वद्रय लाबंी 
Focus : कें द्र, नाद्वभ 
Frequency : कंपन संख्या, स्पदंन संख्या 
Galaxy : तारकाद्ववश्व, दीर्मघका 
Galactic nucleus : तारकाद्ववश्वािे कें द्रस्थान 
Gamma ray : गामा द्वकरण 
General relativity : व्यापक सापेक्षवाद 
Giant Star : राक्षसी तारा 
Globular cluster : गोल तारकाप ंर्ज 
Gravitation : ग ुत्वाकषमण 
Gravitational collapse : ग ुत्वीय अवपात 
 :  
Horizon : द्वक्षद्वतर्ज 
Horse Head Nebula : अश्वद्वशर अद्वभ्रका 
 :  
Inner planet : आंतले ग्रह, अंतग्रमह 
Inferior Conjunction : अंतर्य ती 
Interstellar : ताऱ्यादंरम्यान 
 :  
Jupiter : ग ु 
 :  
Latitude : अक्षाशं 
Light Year : प्रकाश वषम 



 अनुक्रमणिका 

Local time : स्थाद्वनक वळे 
Longitude : रेखाशं 
Luminosity : दीख्प्त 
Magnitude (of star) : प्रत 
Main sequence : प्रम ख अन क्रम 
Mars : मंगळ 
Mass : वस्त मान 
Matter : पदाथम 
Magnetic : ि बंकीय 
Maximum elongation : परमइनातंर 
Mercury : ब ध 
Meteor : उल्का 
Meteor Shower : उल्कापात 
Microwaves : स क्ष्मतरंग 
Milky Way : आकाशगंगा 
Minor planet : लघ ग्रह 
 :  
Nadir : अधिःस्वख्स्तक 
Nebula : अद्वभ्रका 
North Pole : उत्तर ध् ु व 
Nova : नवतारा 
Nutation : अपेंगन 
 :  
Objective (lens) : पदार्द्वथय (झभग) 
Occultation : द्वपधान 
Orbit : कक्षा 
Orbit of motion : भ्रमण कक्षा 
Orion : मृग 
Outer planets : बद्वहग्रमह (बाहेरिे ग्रह) 
 :  
Parabola : अन्वस्त 
Parallax : पराशय 



 अनुक्रमणिका 

Perigee : उपभ ू
Perihelion : उपसूयम 
Physics : भौद्वतकशास्त्र 
Planet : ग्रह 
Planetory Nebula : ग्रहान कारी अद्वभ्रका 
Pole : ध् ु व 
Precession : परािंन 
Precession of equinoxes : संपातिलन 
Prime meridian : मध्यमंडल 
Proxima centaurus : नरत रंग 
Pulsar : स्पदंक 
Pulses : स्पदंनलहरी 
 :  
Quantum theory : प र्जवाद 
 :  
Radiation : प्रारण  
Radio source : रेद्वडओ सोत 
Radio Telescope : संवह द र्मबण, रेद्वडओ द र्मबण 
Radio Waves : रेद्वडओ लहरी 
Redshift : ताम्रस ती, ताम्रोपसपम, लालसरक 
Relativity Theory : सापेक्षतावाद 
Retrograde motion : वक्री गमन 
Refraction : वकरीकरण, वक्रीभवन 
Rotation : पद्वरभ्रमण  
Right ascension : होरा, वैष वाशं 
Rectification : द्ववशोधन 
Reflector : परावती 
 :  
Satellite : उपग्रह 
Saturn : शद्वन 



 अनुक्रमणिका 

Solar System : सौरमाला 
Solar Nebula : सूयाद्वभ्रका 
Space : अंतराळ 
Space Ship : अंतराळ यान 
Special Relativity : द्वववद्वक्षत सापेक्षतावाद 
Spectrum : वणालेख, वणमपकं्त्ती  
Solstice (Summer) : द्वविंभ 
Solstice (Winter) : अविभं 
Sphere : गोल 
Spiral : सर्द्वपल 
Star : तारा 
Star cluster : तारकाप रं्ज 
Steady State : ख्स्थर स्द्वथती 
Super Giant Star : महाराक्षसी तारा 
Supernova : (अद्वतनव तारे) महास्फोटक तारा 
Stationary : स्तंभी 
Superior Conjunction : बद्वहय मद्वत 
 :  
Telescope : द र्मबण 
Tropical Year : सापंाद्वतक वषम 
Transit : अद्वधक्रमण 
   
Universe  द्ववश्व 
   
Vacuum  पोकळी 
Velocity  गती 
Venus  श क्र 
Variable star  रूपद्ववकारी तारे 
Vernal equinox  वसंपसंपात 
   
Wave length  लहरलाबंी 



 अनुक्रमणिका 

Weak Interaction  मंदद्वक्रया 
White dwarf  स्वते वट  
White hole  स्वतेद्वववर 
   
X-rays  क्ष-द्वकरणे 
   
Zenith  शखेर झबदू, खस्वख्स्तक 
Zodiac  ग्रहािंा मागम 

  



 अनुक्रमणिका 

पाणरर्ाणर्षक शब्दसूणच 
 
अण  Atom 
अंतग्रमह Inner Planet 
अंतय मद्वत Inferior conjunction 
अद्वधक्रमण Transit 
अपवती Refractor (telescope) 
अपभ ू Apogee 
अपसूयम Aphelion 
अद्वभ्रका Nebula 
अविंभ Winter Solstice 
अक्ष Axis 
अक्षाशं Latitude 
आकाशगंगा Milky Way 
आयद्वनक वृत्त Ecliptic 
  
उत्तर ध् ु व North Pole 
उन्नद्वत, उन्नताशं Altitude 
उपग्रह Satellite 
उल्का Meteor 
ऊर्जा Energy 
  
कला Phase 
कक्षा Orbit, Path 
कृष्ट्णाद्वभ्रका Dark Nebula 
कृष्ट्णद्वववर Black Hole 
क्रातंी Declination 
कें द्र Focus 
कें द्रीय लाबंी Focal Length 
  
खगोलशास्त्र Astronomy 
खस्वख्स्तक Zenith 
  



 अनुक्रमणिका 

ग्रह Planet 
ग्रहण Eclipse 
ग ुत्वाकषमण Gravitation 
ि बंकीय Magnetic 
  
छाया Umbra 
  
ज्योद्वत Celestial Body 
ज्योद्वतिःशास्त्र Astronomy 
ज्योद्वतष Astrology 
ज्योद्वतष्ट्यकीय एकक Astronomical Unit 
तारकाप रं्ज Star Cluster 
तारकाद्ववश्व Galaxy 
ताऱ्यािंी प्रत Magnitude of Star 
तारे, ख रे्ज Dwarf Stars 
तारे, राक्षसी Giant Stars 
तेर्जोमेघ Bright Cloud Nebula 
तीव्र द्वक्रया Strong interaction 
  
दाब Pressure 
दीख्प्त Luminosity 
दीर्मघका Galaxy 
द र्मबण Telescope 
िैती तारे Binary Stars 
  
ध मकेतू Comet 
धूळ Dust 
ध् ु व तारा Pole Star 
  
नवतारा Nova 
नाक्षत्र Siderial 
नाक्षत्र मास Siderial month 
द्वनरपेक्ष प्रत Absolute Magnitude 



 अनुक्रमणिका 

द्वनल सरक Blue Shift 
  
परमइनातंर Maximum Elongation 
परािंन Precession 
परावतमन Reflection 
पराशर Parallax 
पदाथीय Objective (lens) 
द्वपधान Occultaion 
प रं्जवाद Quantum theory 
प्रकाशवषम Light year 
प्रत (ताऱ्यािंी) Magnitude 
प्रमाण वळे Standard time 
प्रारण Radiation 
  
बद्वहग्रमह Quarter Planet 
बद्वहय मद्वत Superior Conjunction 
  
भगोल Celestial sphere 
भगोलीय उत्तर ध् ु व Celestial north Pole 
भगोलीय दद्वक्षण ध् ु व Celestial south Pole 
भासमान प्रत Apparent Magnitude 
  
मध्यमंडल Prime meridian 
महास्फोट Big bang 
महास्फोटक तारा Supernova 
मागी गद्वत Direct motion 
मेरू Pole of the ecliptic 
मेषारंभ झबद  First Point of Aries 
राशी Zodiacal Signs 
राक्षशी तारे Giant Stars 
रेखाशं Longitude 
रेद्वडओ लहरी Radio Waves 
रूपद्ववकारी तारे Variable stars 



 अनुक्रमणिका 

  
लहर  Wave 
लहर लाबंी Wavelength 
लघ ग्रह Minor Planet 
लालसरक Red Shift 
  
वक्री In retrograde motion 
वणमरषा Spectral Lines 
वणादशम Spectroscope 
वसंतसंपात Vernal Equinox 
द्ववश्व Universe 
द्ववष ववृत Equator 
द्वविंभ Summer Solstice 
द्ववश्वद्वकरणे Cosmic rays 
वैष द्ववक वृत्त Celestial equator 
वैष वाशं Right Ascension 
  
शर Celestial Latitude 
शरद संपात Autumnal Equinox 
शखेर झबद  Zenith 
शेंडेनक्षत्र Comet 
श्वेतख र्जा White dwarf (star) 
श्वेतद्वववर White hole 
शोषण रेषा Absorption line 
  
संपात Equinox 
संपात िलन Precession of equinoxes 
संवह उगमस्थान Radio Source 
संवह द बीण Radio Telescope 
संस्तंभ Solstice 
सापेक्षता वाद Relativity Theory 
ख्स्थर द्ववश्व Steady State Universe 
स्त्रोत, उगमस्थान Source 



 अनुक्रमणिका 

सावंाद्वसक मास Synodic month 
स्पदंक Pulsar 
स्तंभी Stationary 
  
होरा, वैष वाशं Right Ascension 
  
क्ष द्वकरणे X-Rays 
क्षय Decay 
द्वक्षद्वतर्ज Horizon 
द्वक्षत्यंश Azimuth 
  



 अनुक्रमणिका 

 
फोटोग्राफ क्रमाांक १ वरील मजकूर 

सर्मपल (िक्री) दीघीकेिी (आकाशगंगेिी) 
(CCD) (Charge Coupled device) प्रद्वतमा 
 
सर्मपल (िक्री) दीघीकेिी (आकाशगंगेिी) 
(CCD) (Charge Coupled device) प्रद्वतमा 

 
फोटोग्राफ क्रमाांक २ वरील मजकूर 

“सन” संगणकाच्या पडद्यािे छायाद्वित्र, यामध्ये 
अ) दीघीका 
आ) आकाशगंगेिी प्रकाशमानता दाखद्ववणारा द्वत्रद्वभत्तीव आलेख इ) प्रद्वतमा (झबब) संस्करणामधील 
(Image Processing) काही आदेश दशमद्ववलेले आहेत. 

 
“सन” संगणकाच्या पडद्यािे छायाद्वित्र, यामध्ये 
अ) दीघीका 
आ) आकाशगंगेिी प्रकाशमानता दाखद्ववणारा द्वत्रद्वभत्तीव आलेख 
इ) प्रद्वतमा (झबब) संस्करणामधील (Image Processing) काही आदेश दशमद्ववलेले आहेत. 

 
फोटोग्राफ क्रमाांक ३ वरील मजकूर 

कावालूर, ताद्वमळनाडू येथील वणेू बाप्पू द बीण. 
कावालूर, ताद्वमळनाडू येथील वणेू बाप्पू द बीण. 
 

फोटोग्राफ क्रमाांक ४ वरील मजकूर 
रेद्वडओ ॲस्रॉनॉमी सेंटर, उटी येथील रेद्वडओ द बीण. 
(Radio Telescope at Radio Astronomy Centre, Ooty) 
रेद्वडओ ॲस्रॉनॉमी सेंटर, उटी येथील रेद्वडओ द बीण. 
( Radio Telescope at Radio Astronomy Centre, Ooty) 

 
फोटोग्राफ क्रमाांक ५ वरील मजकूर 

द्वरद्वफड तेर्जोमेघ (तारकाप रं्ज अथवा अभ्रीका) (Nebula) यातील गडद रेषा ध लीकाकणािें मागम 
दाखद्ववतात. एका अल्पवयीन उष्ट्ण ताऱ्याम ळे प्रकाश - आयनीभवन होऊन तारकाप रं्जािा काही भाग 
द्वनळा द्वदसतो. 
 
Trifid Nebula (M 20) 
 



 अनुक्रमणिका 

द्वरद्वफड तेर्जोमेघ (तारकाप रं्ज अथवा अभ्रीका) (Nebula) यातील गडद रेषा ध लीकाकणािें मागम 
दाखद्ववतात. एका अल्पवयीन उष्ट्ण ताऱ्याम ळे प्रकाश - आयनीभवन होऊन तारकाप रं्जािा काही भाग 
द्वनळा द्वदसतो. 
Trifid Nebula (M 20) 

 
शासकीय फोटोझिंको म द्रणालय, प णे 

 


