
 
ज्योितष शा  - 1 
कालज्ञानाचे िवज्ञान.  
आजपासून अगदी रोज नाही पण जसा वेळ िमळेल तसे आपण ह्या ाचीन कालिवधान शा ाची 
ओळख आिण त्याही पेक्षा ह्या शा ािवषयी असणायार् समज (खरे तर गैरसमज) ह्या िवषयी बोलणार 
आहोत. 
कमीत कमी तांि क भाषते बोलू. आणखीन एक मी व्यावसाियक ज्योितषी नाही तेव्हा माझा व्यवसाय 
वाढिवणे वगैरे काही नाही. 
आज पिहल्या िदवशी आपण साध्या शब्दात काळाची जाणीव आपल्याला कशी होते ते बघू. आपण 
नुकतेच वाचले आहे की यंदा नोबेल िवजेत्यांमध्ये जैिवक घड्याळासंबंधी संशोधन करणायार् 
शा ज्ञांचा समावेश आहे.  
मंडळी, आपला आयुवेर्द आिण ज्योितष ही दोन्ही शा े ह्याच गृिहतकावर आधािरत आहेत. काळाचे 
पिरणाम मानवावरच नव्ह ेतर सवर् जीवसृष्टीवर होतात. सहज कान देऊन ऐकलंत का कधी की 
सूयोर्दयाच्या आसपास झाडांवर पक्ष्यांची िकलिबल सुरू होते, झाडांवरच्या कळ्या उमलून फूलू 
लागतात. आपण घड्याळाच्या गजराने जागे होतो (िकंवा गजर बंद करून पांघरूण डोक्यावर ओढून 
पुन्हा िन ेच्या आधीन होतो) पण ह्या पाखरांना फुलांना कोणते घड्याळ जागवते? तेच हे काळाचे 
घड्याळ. त्याची मािहती पुढील भागात..... 
ज्योितष -कालज्ञान (2) - 
नमस्कार मंडळी. काल आपण काळािवषयी बोललो, आठवतय ना. तोच धागा आज पुढे नेऊ. मी 
'काल' 'आज' हे शब्द वापरले त्यामुळे काळ सूिचत झाला आिण काळ बदललेला पण समजला. 
कालचा आज हा दोघांमधील रा ीमुळे वेगळा झाला. 
आमचे गुरूवयर् ी. ी. ी. भट म्हणतात गर्ह मणातून काळ िनमार्ण होतो. गर्ह ज्या सूयार्भोवती 
िफरतात त्या सूयार्मूळे िदवस रा  िदवस हे कालचकर् तयार झाले हे आपण जाणतोच. 
पृथ्वी स्वतःभोवती पि चमेकडून पूवेर्कडे िफरते म्हणून सूयार्सह सवर् आकाश आपल्याला पूवेर्कडून 
पि चमेकडे जाताना िदसते. बरोबर ना. झुंजुमंुजु होताच पक्ष्यांची िकलिबल सुरू होते हे तुम्ही आज 
अनुभवले असेलच. दुपारी 12 वाजता हाच सूयर् डोक्यावर येतो आिण पोटात कावळे कोकलतात ना. 
समजा उद्या घड्याळे बंद पडली तर. .. सूयर् डोक्यावर आल्यावर कडकडूप भूक लागेलच ना? 
अधर्िशशीने गर्स्त लोकांचे डोके ती तेने दुखेलच ना? हाच तो काळाचा पिरणाम. 
हा िदनकर मावळतीला जायला लागला की संध्याकाळ होऊन एक अनािमक हुरहुर मनात दाटते. 
(मंडळी ह्या वेळी गायला जाणारा राग मारवा ऐकला असेलच तुम्ही. मारवा तुम्हाला ह्या बेचैन 
हुरहुरीची ती तेने जाणीव करून देतो). िदवसानंतर येते रा  आिण आपण िन ादेवीच्या आधीन होतो. 
ही होती छोटीशी झलक सूयार्चे आिण आपले नाते सांगणारी. उद्या हेच नाते अिधक खोलात बघू. 
आनंदी रहा. 
ज्योितष-कालज्ञान (3) 
नमस्कार स्नेहीजनहो, आपण सूयर् आिण काळ ह्यािवषयी बोलत होतो. िदनचकर्ाच्या पिरणामाचे सवार्त 
उत्तम उदाहरण म्हणजे जेटलॅग. अिलकडे तुमच्या आमच्या पैकी अनेकांच ेनातलग परदेशी 
वास्तव्यास असतात. तेथील वेळ आिण भारतातील वेळ ह्यात फरक असतो आिण त्यामुळे ितकडून 
इकडे येताना त्याना सलग 17/18 तास रा  अथवा िदवस अनुभवावा लागतो. अथार्त त्यांचे शरीर 
आिण मन ह्या बदललेल्या वेळेशी जुळवून घेईपयर्ंत वेळ लागतो. हेच जैिवक घड्याळ आिण आम्ही 
म्हणतो ते कालपिरणाम. 

SPKAJAREKAR
Highlight

SPKAJAREKAR
Highlight

SPKAJAREKAR
Highlight



मंडळी, तुमच्यापैकी काही जण लागलीच म्हणतील अहो हे सूयर्िकरणांचे पिरणाम. बाकी गर्हांना कोठे 
असे काशिकरण असतात, िशवाय सूयर् हा तारा आहे, चं  उपगर्ह आिण बाकी गर्ह. ह्याची उत्तरे 
आपण बघूच. तूतार्स एवढेच लक्षात घ्या की आपण जो कालपिरणाम म्हटला तो सूयर्िकरणांचा नसून 
त्याच्या आकाशातील िस्थतीचा आहे. 
माझ्या म्हणण्याच्या समथर्नाथर् एक उदाहरण देतो. मध्यंतरी एका सवेर्क्षणाचे िनष्कषर् वाचनात आले 
होते. हृदयिवकाराच्या ती  धक्क्याने मृत्यू होण्याचे माण पहाटे 2 ते 4 दरम्यान असते. आता सूयार्चे 
िकरण संपूणर् रा भर नाहीत मग हीच वेळ का? कुंडलीच्या भाषेत रिव तृतीय/िद्वतीय स्थानी असणे. 
अरे, पटकन तांि क भाषते िशरलो चुकून. पण िम ांनो, एवढेच समजा की कुंडलीतील 12 घरातून 12 
राशी (त्यातील गर्हांसकट)सरकतात आिण सरासरी 2 
तासांनी घरातील राशी बदलते. खूप डोके लढवू नका. पूढे आपण सोडवूच हे कोडे. 
अजून एक उदाहरण ितजैिवक (antibiotics) औषधांचे. ही औषधे/इंजेक्शन्स ठरािवक वेळानेच 
घ्यायची असतात. िदवसात 2 वेळा म्हणजे बरोबर 12 तासांनी िकंवा िदवसात 3/4 वेळा म्हणजे 
अनुकर्मे 8/6 तासांनी. ह्या कालावधीचा आिण पूवर्िक्षितजावर उगवणारी रास ह्यांचा संबंध बघू या 
उद्याच्या लेखात....... 
ज्योितष कालज्ञान (4). 
नमस्कार मंडळी. आज रिववार. साप्तािहक सुट्टीचा िदवस. माझ्या नावातील 'िवलास' म्हणाला आज 
सुट्टी घे. कशाला सकाळी सकाळी सगळ्यांना ास देतोस. पण माझ्याच नावातला 'देव' म्हणाला अरे 
देवाला कसली सुट्टी आिण देवाचा कसला ास. बरोबर ना. 
आता तुमच्यापैकी काही जण म्हणतील की आम्ही देव वगैरे मानत नाही. ठीक. पण आजच्या वारात 
ज्याचे नाव आहे तो रिव तर मानता ना. तो थांबतो का कधी? खरे तर तो थांबत नाही म्हणण्यापेक्षा 
आपली पृथ्वी स्वतःभोवती िफरावयाचे थांबत नाही. कल्पना करा ती थांबली तर? काय होईल? काळ 
थांबेल ना. अहो पण काळाची व्याख्याच अशी केली आहे 'कलां न लीयित इित कालः'. जो क्षणभरही 
थांबत नाही तो काळ. मग सांगा िम ांनो, काळ सतत एकाच िदशेने पुढे जातो आिण पृथ्वीसकट सवर् 
गर्हही सतत मण करतात म्हणून गर्ह मणातून काळ िनदेर्िशत होतो असे ज्योितषातील गृिहतक 
बरोबर ना! 
काल शेवटी आपण ितजैिवकांबद्दल बोलत होतो ते मी िवसरलो की काय असे तुम्हाला वाटले ना. 
मधेच मी माझ्या नावावर िवनोद केला पण मला खरे तर गीतेतील भगवंतांचे िवधान 'मीच काल आहे' 
हे दाखवायचे होते आिण ितजैिवके चिवला जरा कडू म्हणून हास्यरसाने जरा वेगळी चव आणली. 
असो. 
ितजैिवके 12/8/6 तासानी घ्यायची हेच वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास पृथ्वी स्वांग मणात 

180/120/90 अंश िफरण्याचा काळ म्हणता येईल. ज्योितषामधे राशींचे वेगवेगळ्या कारे वगीर्करण 
केले जाते, आिण पूवर्िक्षितजावर उिदत राशीला (लग्न) खूप महत्व असते. 180 अंश मण म्हणजे 
समोरासमोरची राशी उिदत. 120 अंश म्हणजे एकाच महाभतू तत्वाची राशी. 90 अंश म्हणजे एकाच 
स्वभावाची राशी. आता तुम्ही म्हणाल देव अगम्य बोलतोय पण दम धरा िवलास आहे तो पुढील 
भागात राशी, वगर्, वगैरे सांगणारच. तेव्हा िचंता नको सतत पुढे जाणारा काळ आनंदात घालवा ..... 
ज्योितष कालज्ञान (5) 
नमस्कार िम ांनो, 
आपण ितजैिवकांिवषयी बोलत होतो. आपल्या एका दक्ष वाचक बंधूंनी हा िवषय Phamacology शी 
संबंिधत आहे असे कळवले आहे. अगदी बरोबर. कोणत्या जंतु/िवषाणु संसगार्साठी कोणते 
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ितजैिवक, त्याची मा ा (dose) इत्यािद िवषय िनःसंशय औषधी िनमार्ण शा ाचे. पण त्यात औषध 
िकती मा ेत (250 mg/500 mg etc) आिण िकती कालावधीनंतर आिण िकती काळपयर्ंत द्यायचे हे 
रोग्याला झालेल्या जंतुसंसगार्ची ती ता आिण देण्यात येणार्या औषधाची पिरणामक्षमता यावर 
ठरणार. यािवषयी तर दुमत असण्याचे कारण नाही. मी एवढचे म्हणतो की औषधांच्या पिरणामाला 
लागणारा काळ येथे िवचारात घेतात. म्हणजे काळ आलाच. 
आता आपल्या घड्याळी तासांच्या भाषेत 12/8/6 तासांनी औषध घेणे, औषध 5/7/10/15 िदवस घेणे 
म्हणजेच पृथ्वीचे अधेर्/एकतृितयांश /पाव स्वतःभोवतीचे मण असे मी म्हटले तर काय चुकले? िकती 
िदवस म्हणजे िततकी पृथ्वीची पूणर् स्वांग मणे हे बरोबर ना. 
तास िमिनटे सेकंद ही घड्याळाशी िनगिडत 
कालमापनाची पिरमाणे आहेत. आपल्याकडे पूवीर् काळ घिटका पळे िवपळे अशा पिरमाणात मोजला 
जात असे. पण ह्या पिरमाणांच्या वापराआधी काळ होताच ना िम ांनो. आिण तो पृथ्वीच्या 
मणातूनच िनमार्ण होतो ना. Time, whatever it may be, begins at epoch. असे वजै्ञािनक 
म्हणतात. कालमापन मग आले काळ आधी होताच. असो. 
आपण राशींची वगर्वारी बघणार होतो पण मधे एक वेगळी शंका आली म्हणून थोडेसे स्पष्टीकरण िदले. 
राशींकडे थोडे उशीराने जाऊ. औषधा संबंधी मुद्दा आला म्हणून एक वेगळी मािहती आपल्याला देतो. 
आयुवेर्द ह्या आपल्या भारतीय जीवन पध्दती िवषयी शा ात काळाचा सूक्ष्म िवचार केला आहे. माझे 
लेखन वाचणार्या मंडळींमधे िकमान 2-3 आयुवेर्िदक वैद्य आहेत.त्यामुळे मी चुकलो तर ते सांगतील. 
आयुवेर्दामधे औषध घेणे, तयार करणे, कोणत्या वनस्पती केव्हा वापरणे ह्या सवार्ंचा िवचार केला आहे. 
पूवीर् वैद्यांना ज्योितष येत असे. आमच्या संस्थेतूनही काही वैद्य ज्योितष िशकले आहेत. असो 
मंडळी, तुम्ही म्हणाल आज देवांनी चर्हाट लावले. पण रोज एक तरी नवा िवचार/मािहती द्यावी असा 
माझा यत्न राहील. आयुवेर्द आिण ज्योितष यांचा संबंध असण्याचे एक उदाहरण देऊन आजचा 
लेख संपवतो. 
खगोलातील त्येक नक्ष ाला अवकहडा चकर्ात एक आराध्यवृक्ष सांिगतला आहे. ह्या 
आराध्यवृक्षाच्या पंचांगांचा (मूळ, खोड, पान इ.) उपयोग त्या नक्ष  दिशर्त रोगावर होतो. मृग 
नक्ष ाचा घशावर अंमल आिण त्याचा आराध्यवृक्ष खैर (कात). घशासंबंधी िवकारावर कंठसुधार/ 
खिदरािद वटी घेतात त्यात मुख्य औषध खैरच असते. िजज्ञासूंसाठी डॉ. शरिदनी डहाणूकर (मंुबईच्या 
केईएम मधील) यांचे नक्ष वृक्ष हे छोटे पुस्तक वाचायचा सल्ला. 
आज थोडी वेगळी वाट घेतली पण आपण बोलत होतो काळािवषयीच ना. आज जरा जास्तच गंभीर 
बोललो खरे पण आपण उद्या पुन्हा हसत खेळत पुढे जाणार आहोत. 
ज्योितष कालज्ञान (6) 
नमस्कार िम ांनो, 
आपण कालमापन पिरमाणांबद्दल बोलत होतो. तुमच्या हे लक्षात आलंय का की अंतर/वजन/ व 
मोजण्याची सवर् पिरमाणे (मीटर/गर्ॅम/िलटर) दशमान पध्दतीत बदलली गेली पण अजूनही तास 60 
िमिनटांचा, िमिनट 60 सेकंदांचेच आहे. िदवस 24 तासांचा आिण वषर् 365 िदवसांचे. मंडळी अहो हे 
बदलेल कसे? हे मापन खगोल िनिरक्षणातून आले आहे. पृथ्वी सूयार्भोवती एक दिक्षणा 365 1/4 
िदवसात पूणर् करते म्हणून वषार्चे िदवस 365 ना. वतुर्ळाचे 360 अंश पण ितकडूनच आले. 
पृथ्वी गोल, त्यामुळे ती स्वतःभोवती िफरते त्यातून चकर् तयार होते. ती सूयार्भोवती िफरते ती 
लंबवतुर्ळाकार मागार्नी म्हणून त्यातूनही एक चकर् तयार होते. एक िदनचकर् तर दुसरे वषर्चकर्/ऋतुचकर्. 
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आपला चं ही पृथ्वी भोवती वतुर्ळाकार िफरतो त्यातून तयार झाले मिहन्याचे आिण आठवड्याचे चकर्. 
म्हणजे तुम्ही समजला असालच की हा काळ गर्ह मणातून िनदेर्िशत झाला. 
आपल्या सुदैवाने सवार्चे एक चकर् असल्याने िविशष्ठ कालाचे पिरणाम िनरीक्षण करता यायला लागले 
आिण ह्या िनरीक्षणातूनच तयार झाले ज्योितष नावाचे कालज्ञानाचे शा . 
ह्या िनरीक्षणाचे एक रोजचे उदाहरण पाहू. दूध तापवून ठेवले जाते. अिधक काळपयर्ंत ठेवायचे असेल 
तर ते ठरािवक अवधीने ते तापवावे लागते नाहीतर ते नासते. बरोबर. िविशष्ठ जीवाणंूची (बॅक्टेिरया) 
वाढ होऊन ते नासते. हा काळाचा पिरणाम पण आपण तापवण्याची कृती करून तो थोपवतो ना. कारण 
मानव हा बुध्दीमान आिण कमर्स्वातंत्र्य असलेला ाणी आहे. 
ह्याच दुधाचे दही लावताना िवरजण म्हणून एक चमचा ताक दूधात घालतात. मग ठरािवक 
कालावधीनंतर त्याचे दही होते. ह्या िवरजणाचे माण आिण दही तयार होण्यासाठी लागणारा 
कालावधी ऋतुनुसार बदलतो. आपल्या घरातील भिगनी वगर् हुशार असतो, थंडीत दही बनण्याला 
कालावधी जास्त म्हणून त्या लवकर िवरजण लावतात तर उन्हाळ्यात उशीरा. हा झाला ऋतुचकर्ाचा 
पिरणाम. 
आता तुम्ही म्हणाल दूध-दही सोडा हो आपल्या िवषयी बोला. आज 14 नोव्हेंबर बालिदन, पंिडत 
नेहरूचंा 128वा जन्मिदन. बरोबर. म्हणजे नेहरूंना जन्मल्याला 128 वषेर् झाली. आपली शारीिरक 
आिण बौिध्दक वाढ ह्या वयाशी िनगिडत असतै ना हो. एक अगदी वेगळे उदाहरण देतो, एखादे 
बेवारशी ेत पोिलसाना सापडते आिण त्या ेताच्या िस्थतीवरून त्याचा मृत्यू िकती वेळापूवीर् झाला 
आिण त्या व्यक्तीचे अदमासे वय हे त्या त्या िवषयातील तज्ज्ञ ठरवतात. म्हणजे जर अविशष्ट हाडे 
अवयव यावरून वयाचा अंदाज घेता येतो म्हणजे वषार्चा काल पिरणामच की. फक्त सामान्य माणसे 
वषर् म्हणतील तर ज्योितषी त्याला जन्म वेळच्या रिव वरून रिवचे मण म्हणतील. एकूण एकच.तुमचे 
आमचे सेमच ना. 
अहो हे तुमचे आमचे वेगळे नाही हचे तर तुम्हाला दाखवायचे म्हणून तर हा लेखनाचा पंच. उद्या 
जन्माआधीपासून आपले काळाशी नाते बघू. सध्या आपल्याला मानव जन्म िमळालाय तर आनंदाने 
िविहत कमर् करा. शुभेच्छा. 
ज्योितष कालज्ञान (7) 
सु भात मंडळी. 
जन्माआधी कसे काय काळाचे नाते ते जाणून घ्यायला उत्सुक आहात ना? अजून राशींवर बोललो 
नाही तसेच हे आहे की काय असे वाटले ना. राशींवर कालावधीने बोलूच. आज मा  नाते स्पष्ट करूच, 
पण लेख जरा मोठा होणार हं. िडिलव्हरी ासदायकच असते पण मग आनंदच ना तसेच हे. असो. 
जन्माआधीपासूनचे हे नाते अभ्यासण्यासाठी रिव माणेच चं ाचे काळाशी नाते बघू. आकाशात 27 
नक्ष े. चं  दर िदवसात सरासरीने 1 नक्ष  अशा गतीने साधारण 27/ 28 िदवसात नक्ष चकर्ाचा 
वास पूणर् करतो. आज सूयोर्दयी हस्त नक्ष  आहे ते 12 िडसेंबरला पुन्हा असेल अथार्त चं  तेथे 
असेल. चं ाचा हा नक्ष  वास सहज दृक् त्ययी म्हणजे तुम्ही आकाशात रा ी बघू शकाल असा 
असतो. हा नाक्ष  मिहना. असेच दुसरे नाते आहे रिव चं ाचे. 
रिव चं  एक  असतात ती अमावस्या. अमा म्हणजे एक  आिण वस म्हणजे रहाणे. म्हणून अमावस्या 
म्हणजे रिव चं  एक  असतात तो िदवस. पुढ,े चं ाची गती जास्त असल्याने तो रोज पुढे पुढे जातो 
आिण मागर् चकर्ाकार असल्याने 29/30 िदवसांनी तो रिवला पुन्हा भेटतो. मिहना पूणर् होतो. सध्याचा 
काितर्क मिहना 20 आक्टोबर पासून 18 नोव्हेंबर पयर्ंत. 
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ज्योितष शा ात चं ाला ि यांचा, मातेचा कारक मानतात. िनरोगी ि यांच ेमािसक धमार्चे चकर् 
28/30 िदवसांचे. चं ाच्या नाक्ष  मिहन्याशी/ितथीशी िनगिडत. आले ना परत तुमचे आमचे सेम. अहो 
आता आपण वेगळे नाही ना? बरोबर 
आता आपण जन्म िकर्या िवज्ञान बघू. गभर्वती ि चा अपेिक्षत सूती िदवस काढताना आधुिनक 
वैदयक शा ात शेवटच्या मािसक धमार्च्या िदनांकापासून साधारण 280 िदवस मोजले जातात. म्हणजे 
28 िदवसांची चं ाची 10 नाक्ष  मणे बरोबर. ि च्या मािसक धमार्च्या वेळी चं  ज्या नक्ष ात 
असतो ितथेच पुन्हा दहाव्यांदा येतो तो ज्योितष शा ा माणे सूती िदन. परत सगळे सेम. ितखट 
चटणी आंबट सार, तेच ते. नाही का. 
सूती आधी पासून हे काळाचे नाते आहे ना. िशवाय सगळी मुले बरोबर 280 िदवसानी जन्माला 
येतात का? नाही. पु.ल. म्हणतात िडिलव्हरीच ती. मग ही त्यक्ष सूती केव्हा होते आिण ह्या संबंधी 
गॉकिलनन पती पत्नी आिण आमचे भट गुरूजी काय म्हणतात, चं  जन्म काळ वगैरे िवषयी उद्या 
.... सन्न रहा. 
ज्योितष कालज्ञान (8) 
सु भात िम ांनो, 
आपण गभर्धारणा आिण सूतीिदन ह्या मधील कालाचे ज्योितष आिण आधुिनक वैदयक यातील 
साम्य बिघतले. पण त्याच्याही आधीचा िवचार रािहलाच. सवर्साधारणपणे मािसक पाळीच्या पिहल्या 
िदवसापासून 11 ते 16 िदवसांत पतीपत्नींचा शरीर संबंध आला तर गभर् धारणा होण्याची शक्यता 
असते. चां मास 30 िदवसांचा आिण नाक्ष मास 28 िदवसांचा म्हणजे वरील 14(+/-3) िदवसांचा 
काळ म्हणजे अधेर् नक्ष मण. आता बघा हे मण चकर्ाकार त्यामुळे अधेर् मण म्हणजे पाळी सुरू 
होताना चं  ज्या राशी नक्ष ात होता त्याच्या समोरच्या राशी नक्ष ात तो असताना संबंध आला तर 
गभर्धारणा होते. 
कुंडलीतील स्थानांच्या भाषेत बोलायचे तर तो पाळीच्या िदवशीच्या चं ाच्या समोर सप्तमात असताना 
संबंध आला तर असा अथर्. पती पत्नी संबंध, वैवािहक सौख्य ह्यांचा िवचार ह्या सप्तमातून करतात. 
आहे ना सवर् तकर्संगत. 
काल आपण बिघतले नाक्ष  मिहना 28 िदवसांचा. म्हणजे 4 आठवडे बरोबर. हा आठवडा असून 7 
िदवसांचा का हे तुम्हाला आता कळले असेल. असो. सूतीला लागणारा अवधी 280 िदवस म्हणजे 
40 आठवडे. आिण गंमत म्हणजे सोनोगर्ािफक तपासणीचा अहवालात (िरपोटर् हो) गभार्ची लांबी रूंदी 
वगैरे मोजणी करून ह्या आठवड्याच्या भाषेतच िनष्कषर् िलिहतात. आपल्यापैकी अनेकांनी हे वाचले 
असेल पण हे चं ाचे कालगिणत आपल्या डोक्यात नसते. आहे ना गंमत 
गंमत नाही हो. आपल्या शरीराचे त्या कालचकर्ाशी असलेले हे नाते आहे. ज्योितष शा  आिण वैद्यक 
शा  िनमार्ण झाले ते त्या काळाचा अभ्यास करण्यासाठी, त्या काळाचा मानवाच्या भल्यासाठी 
उपयोग कसा करावा ह्या िजज्ञासेपोटी. ह्या काळ वाहात िलिहतांना गॉकिलनन, भटसर काय म्हणतात 
ते बघायचे राहूनच गेले. पण काही हरकत नाही. उद्या आपण भेटूच ना. बहुतेक. मला कंटाळला नसाल 
तर. ितसाद तर चांगला देताय. सकाळी सन्न रहा, िदवस आनंदात जाईल. 
ज्योितष कालज्ञान (9) 
सु भात मंडळी, 
आपण गभर्धारणा ते सूती ह्यातील 280 िदवसांचा कालावधी पािहला. पण असेही म्हटले की त्येक 
सूती नेमकी ह्या कालावधीने अथार्त अपेिक्षत िदवशी होत नाही. मग नेमकी केव्हा होते? कठीण आहे 
सांगणे. सूती िदनांकाच्या जवळ साधारण दर आठवड्याला ी रोगतज्ज्ञ तपासणी करतात आिण 
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ह्या आठवड्यात होईल असा अंदाज देतात. बरोबर पण नेमका िदवस सांगत नाहीत. अहो इतकेच 
काय आम्ही ज्योितषी मारे ऐटीत सीझेिरयनसाठी मुहूतर् काढून देतो पण त्या आधीच कधी कधी 
आकिस्मक श िकर्या करावी लागते. म्हणजे ही जन्मवेळ आपल्या हातात नाही. पटतंय ना िम ांनो. 
पण ेंच मानसशा ज्ञ मायकेल गॉकिलनन आिण त्यांची पत्नी ह्यांनी हजारो कुंडल्यांचा अभ्यास 
करून संशोधन केले. त्यांच्या 'Cosmic influences on human behaviour' ह्या पुस्तकातील 15 व्या 
करणाचे नावच मुळी आहे 'The baby's role in timing birth'. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, 'The 

exact moment of birth is unpredictable, but in the past ten years or so, numerous studies 
have succeeded in explaining the exasperating mystery of what controls the time of birth'. 
Through the intervention of placental progesterone, the fetus maintains a control over the 
delivery process which can be retarded at any given moment'. आिण महत्वाचा िनष्कषर् म्हणजे 
the most interesting is that the feutus determines when it will be born. म्हणजे आपली 
जन्मवेळ आपण िनवडतो  
गॉकिलनच्या संशोधनासंबंधी मराठीतून 2/3 पुस्तके ीमती यशोदा भागवत यांनी िलिहली आहेत. 
मराठी भाषांतरात त्या म्हणतात, 'कोणतही बालक आपल्या अनुवंिशक गर्हवारशानुसार तो िविशष्ट 
गर्ह, आकाशात िविशष्ट िस्थतीत येताच जन्म घेण्यास वृत्त होते. म्हणजेच आपली स्वतःची जन्मवेळ 
मूल स्वतःच िनवडतं. सुईणीचे कायर् जणु काही गर्ह करताना िदसतात. 
मंडळी, ज्योितष शा ाला दैववादी म्हणून िहणवले जाते. पण हे तर काही वेगळेच ना. जन्म मृत्यू  
आपल्या हातात नाही असे आपण म्हणतो आिण ज्योितष संशोधन सांगते की तुमची जन्मवेळ तुम्ही 
ठरवता. अजबच ना. 
अहो गॉकिलननचे संशोधन गर्ह केंि त होते. पण आमचे गुरू ी. ी. ी. भट हे कुटुंबाच्या कुंडल्या 
मांडून त्यातून िदक्कालाचे नाते दाखवतात.  
ज्योितष हे त्यक्ष माणाचे शा  आहे. उद्या ह्या दोन्ही वंदनीयांचे िवचार आिण त्याचे व्यवहाराशी 
नाते जोडून ह्या अगम्य काळाला समजून घेऊ, िवचार जोरात करायला लागलात ना की आता मला 
कोणाला दोष नाही देता येणार मीच ठरवून आलो ही माझी जन्मवेळ. असू द्या हो. काळजी कशाला 
माऊलींनी आपल्या सवार्ंसाठी ाथर्ना केली आहे 'जो जे वांिछल तो ते लाहो'. तेव्हा िचंता कशाला. 
आनंदी रहा. 
ज्योितष कालज्ञान (10) 
सु भात सुहृद जनहो, 
आपण गॉकिलननच्या संशोधनासंबंधी बोलताना असे म्हटले की स्वतःची जन्मवेळ गभर् स्वतः 
ठरवतो. ही संकल्पना थोडी अिधक स्पष्ट करावी असे वाटते. हे संशोधन गर्हकेंि त होते. त्यात िविशष्ट 
गर्हाच्या आकाशातील िस्थतीचा, त्याचा मानवी व्यिक्तमत्वावर होणायार् पिरणामांचा आिण 
व्यवसायांचा अभ्यास अंतभूर्त आहे. जसे मंगळ लढवय्ये/खेळाडू, चं  लेखक इ. गर्ह पूवर्िक्षितजावर 
िकंवा डोक्यावर असणे ह्या गोष्टीला त्याने ाधान्य िदले. आपल्या कुंडली िवचारात लग्नात िकंवा 
दशमात. पण गर्हाची राशी िस्थती त्याने ध्यानात घेतली नाही. असो. सांगायचा मुद्दा हा की पृथ्वी 
स्वतःभोवती 24 तासात 1 मण पूणर् करते अथार्त सवर् गर्ह नक्ष ांसकट आकाशही गोल फेरी पूणर् 
करते. आिण िदवसात एकदा त्येक गर्ह पूवर् िक्षितजी आिण एकदा डोक्यावर येतोच. तेव्हा आसन्न 
सवा (delivery date जवळ आलेली) ीचा गभर् त्या 2/3 िदवसातील िदवस आिण वेळ िनवडतो 
आिण जन्म घेतो असे गॉकिलननने िसध्द केले. 
गॉकिलननच्या म्हणण्यानुसार आई विडलांच्या गर्हिस्थतीशी साम्य असलेली गर्हिस्थती आली की 
गर्हांच्या अदृश्य खाणाखुणा गभार्ला पोहोचत असाव्यात. आिण त्यांच्या हुकुमावरून तो मातेला 
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'जन्मवेळ आली' असं सांगत असावा. (आठवा मोती साबणाच्या जािहरातीतील तो मुलगा उठा उठा 
मोती स्नानाची वेळ झाली). इतकेच नव्हे तर तो िविशष्ट गर्ह आकाशात िविशष्ट िठकाणी येईपयर्ंत तो 
थांबत असावा. आिण म्हणूनच ती  सूती वेदना सुरू झाल्यानंतरही कधी कधी सूती का लांबते ते 
समजते. िशवाय आपली स्वतःची जन्मवेळ िनवडण्याची कुवत गभार्त असते हेही ह्यातून स्पष्ट होते. 
मंडळी तुमच्या लक्षात आले असेल की सूती कालाच्या जवळील िदवस आिण त्या िदवसातील वेळ 
हा ह्या संशोधनाचा गाभा. व्यवहारातील एक उदाहरण देतो. विडलांची जन्मतारीख 9 आिण आईचा 
सूती काल त्याच सुमारास त्याच मिहन्यात. 7 तारखेला लक्ष्मी गोपाळांना िवलास झाला. त्यांच्याच 
संस्काराचे फिलत म्हणजे हे िलखाण. 
गुरूवयर् ी. भटांनी कुटुंबातील कुंडल्यांचे सामान्यत्व कसे दाखवले ते उद्याच्या लेखात तो पयर्॔त 
तुमच्या कुटुंबातील जन्म िदनांकातील गंमत अनुभवा आिण काल अभ्यास कसा आनंद देतो ते 
अनुभवा. 
ज्योितष काल ज्ञान (11) 
नमस्कार िम ांनो, 
गॉकिलनन िवषयी बोलतांना शेवटी मी म्हटले की माझ्या विडलांची जन्मतारीख 9 आिण माझी 7, 
मिहना एकच. ह्या संबंधातील तकार्चा गॉकिलननशी संबंध जोडूच. पण आज 19 नोव्हेंबर आपल्या 
माजी पंत धान इंिदरा गांधींचा जन्मिदवस. पंिडत नेहरूंचा 14 नोव्हेंबर. आल्या जवळजवळ तारखा. 
आता तुमच्यातील िचिकत्सक म्हणणार की अहो ही दोन उदाहरणे िदली की झाले का? तसे नाही मी 
आधी िदनांक िवचारा मागील तकर् मांडतो आिण मग उदाहरणांचे पाहू. 
गॉकिलननन ेपूवर्िक्षितजा वरील िकंवा डोक्यावरील िविशष्ट गर्ह आिण अनुवंिशक साम्याचाही िवचार 
केला. आमचे ी. भट गुरूजी त्यांच्या कालिवधानशा  ह्या गर्ंथात म्हणतात, " स्वतःच्या जैिवक 
घटनेशी सुसंगत अशा वैिश्वक पिरिस्थतीत जन्म घ्यावा असा तर जातकाचा कल नसेल? एक कारे 
जन्म केव्हा घ्यावा त्या आवडीच्या क्षणाची वाट बालक पहात असेल आिण हा जन्मक्षण बालकाच्या 
जडणघडणीचा फक्त दशर्क असेल. खुणेसाठी बालक गर्हांच्या िनदेर्शनाची वाट पाहत उभे असणार". 
म्हणजे आपले ज्योितष शा  पण तेच सांगते पण आपल्या िवचारात गर्हांबरोबर राशींचाही िवचार 
असतो. 
गेले 2/3 िदवस मी जरा जड बोलायला लागलो की काय असे उगाचच वाटले. (तुमचे ितिकर्यात्मक 
नमस्कार आिण अंगठे कमी झाले असे नाही हं तरीही) म्हणून आज सुट्टीच्या िदवशी रिवच्या वारी फक्त 
रिव आिण जन्म िदनांक एवढाच मयार्िदत िवषय ठेवू. 
आपल्या कॅलेंडर मधील िदनांक आिण रिवचे राशी चकर्ामधील मण ह्यांचे नाते सहज 
समजण्यासारखे असते. िकंबहुना गर्हांपैकी फक्त रिवचेच असे नाते जोडता येते. अहो तुमच्यापैकी सूज्ञ 
मंडळींना कळलेही असेल की वतुर्ळाचे 360 अंश, पृथ्वीचे स्वांग मण 365 िदवस म्हणजे रोज सरासरी 
1अंश. सूयर् साधारण 14/15 तारखेला राशी बदलतो, 14 जानेवारीला मकरेत वेशतो. (तीळगूळ 
गुळाची पोळी यामूळे हे आपल्या लक्षात असतेच). मग पढुे दर मिहन्याच्या 14/15 तारखेला पुढील 
रास असे ह्या िदनकराचे मण असते. रोज 1 अंश साधारण ह्या गतीने कोणत्याही एका तारखेचे 
रिवचे अंश साधारण सारखेच असणार फक्त राशी वेगळी. बरोबर. आिण मग जर अनुवंिशकता 
गर्हातून िदसावयास हवी तर संततीचा जन्मिदनांक आई िकंवा विडलांच्या िदनांका जवळ िदसेल. 
मिहना तोच असण्याची शक्यता सूती काल त्या मिहन्यात असेल तर. समजतय ना. 
एक उदाहरण देतो, मा. दीनानाथ मंगेशकरांचा जिद 29 िडसेंबर, लताजी 28 सप्टेंबर, हृदयनाथजी 26 
आक्टोबर. आता बघा मिहने वेगळे पण िदनांक जवळ. ितघांचे रिव वेगळ्या राशीत पण अंश सारखेच. 
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आता आशाजींची तारीख 8 ह्यात बसत नाही. मान्य. पण आपण असे म्हणत नाही की हे सू  100% 
लागू होते. आिण दुसरे म्हणजे रिव हा फक्त एक घटक आहे बाकीचे गर्ह आहेतच ना. 
ज्योितष हे त्यक्ष माणाचे शा  आहे आिण आपले कुटुंब हे तपासणी करण्यास उत्तम. म्हणून 
तपासणी केली, माझी आई 31 जानेवारी, बिहण 2 फे ु ितची मुलगी 10 फे ु. माझे वडील 9 आक्टो, 
मी 7 आक्टो., माझा भाऊ 7 सप्टें, त्याचा मुलगा 6 सप्टें, मुलगी 6 नोव्हें. माझी पत्नी 24सप्टे तर मुले 
25 जाने 23 जुलै. तुम्ही म्हणाल काय आत्मचिर  िलिहताय काय? अिजबात नाही. फक्त माण देतोय 
ज्योितष्यातील िवज्ञानाचे. अशी िदनांकाची गंमत तुम्हीही अनभुवा. 
एक कालचाच िकस्सा सांगतो आईचा िदनांक 15 विडलांचा 21 दोघेही गजुराथी मी म्हटले मुलीची 
तारीख ह्या दोनांच्या मधे आहे का? त्या म्हणाल्या 19 आहे. it is surprising. अहो आ चयर् कसले? 
कालिवज्ञानाचे माण ते. 
मंडळी, उद्या पुन्हा भेटचू. ह्या लेखन पंचामागे ज्योितष िशकवणे हे उिद्दष्ट नाही तर सुिशिक्षतांच्या 
मनातील आिण ज्योितष्यांच्याही मनातील गैरसमज दूर करणे. तुम्हीट ठरवणार ना की मी जे मांडतो 
आहे त्याला त्यक्ष माणाचा आधार आहे ना? माणे तपासा आिण आनंदात ह्या काल वासात 
सामील व्हा..... 
ज्योितष कालज्ञान (12) 
सु भात मंडळी, 
कालच्या िदवसातील थोडा वेळ तुम्ही आपल्या कुटुंबीयांच्या तारखा जुळवण्यात घालवलात ना? 
सगळ्यांच्या जुळतील असे नाही. काहींच्या कुटुंबात एखादीच तारीख जुळत नसेल. तूतार्स ही सगळी 
डोळा चुकवून आलेली माणसे असे समजा. कारण सूयर् हा कालदशर्क असणारा फक्त एक घटक आहे. 
तो िदवसातील सकाळ, दुपार, संध्याकाळ इ. दशर्वतो हे आपण पािहलेच. 
कालदशर्क दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे चं . चं  म्हटल्यावर तुम्हाला लागलीच 'ये चांद िखला ये 
तारे हंसे' 'इक रातमें दो दो चांद िखले' पासून चिं का ही जणु' 'तोच चं मा नभात' अशी गाणी 
आठवली असतील. काय गंमत आहे िम ांनो, सवर् भाषेतील काव्यात ेमभावना व्यक्त करताना चं  
शुकर् किवंच्या मदतीला येतात. ज्योितष्यात हे दोन्ही गर्ह जल महाभूताचे ितिनधी मानले जातात 
आिण रस हा त्यांचा गुण आिण आनंद हे कमर् सांिगतले आहे. आता किवतांमध्ये ते आधी आले का 
ज्योितष तत्वे आधी हे तुम्ही ठरवा. आता तुम्ही म्हणाल काळ िवषय आिण मध्येच देव ेम वगैरे काय 
बोलतात? 
िवषय चं ाचा, वार सोमवार, जल महाभूताचा गुण वाहणे. म्हणून वाहवलो थोडा पण आनंदही िदला 
ना. असो. 
मूळ मुद्दा असा की काल गणनेत ह्या चं ाचा सहभाग खूप महत्वाचा. कालच मागर्शीषर् शुध्द ितपदा 
होती. काल चं  वृि चक राशीत अनुराधा नक्ष ात होता. चं  हा ितथी दशर्क असतो. म्हणजे जलद 
गतीने चं  रिवपासून दूर जातो आिण तो 12अंश दूर गेला की एक ितथी पूणर् होते. गंमत अशी की 
नक्ष  संख्या 27, मिहन्याच्या ितथ्या 30, वषार्चे मिहने 12 ही सगळी कालमापनाची पिरमाणे 
ठरिवण्यात चं ाचा मोठा सहभाग आहे. 
नक्ष े सुरवातीला 24च होती पण चं  पुन्हा आकाशात त्याच तारकेजवळ िदसावयास 27/28 िदवस 
लागतात हे िनरीक्षण केल्यावर फाल्गुनी, आषाढा, भा पदा ह्या तीन नक्ष ांचे िवभाजन पूवार्फाल्गुनी, 
उत्तराफाल्गुनी, पूवार्षाढा उत्तराषाढा, पूवार्भा पदा उत्तराभा पदा असे िवभाजन करून नक्ष संख्या 27 
झाली. 
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मिहन्याच्या 30 ितथ्याही चं ामुळेच ठरल्या. चं  िदसेनासा झाला आिण िदसावयास लागून पूणर् 
वाटोळा (उगवला चं  पुनवेचा) झाला आिण क्षीण होत होत पुन्हा अदृश्य झाला ह्या कालात 30 िदवस 
जातात हे बघून ितथी 30 नक्की झाल्या. 
असा वाटोळा आिण अदृश्य चं  होणे ही घटना 12 वेळा झाल्यावर सूयर् त्याच िठकाणी पुन्हा 
उगवताना िदसला म्हणून वषार्चे मिहने 12 झाले. कळले ना चं ाचे महत्व. 
रिव जसा िदनांकाशी िनगिडत तसा चं  ितथीशी िनगिडत. ह्या चं  ितथी नात्यािवषयी बोलू उद्या, 
तोपयर्ंत चांद माझा हा हासरा म्हणत आपआपले चं  चंि का आठवत आनंदात िनत्यकमर् करा.  
ज्योितष कालज्ञान (13) 
सु भात िम ांनो, 
आपण िदनांक-ितथी ह्या िवषयी बोलत होतो. मिहन्याचे िदवस 30 साधारण आिण 30 ितथी हे साम्य 
इथेच संपते. कारण िदनांक हा त्या त्या िठकाणच्या माणवेळेनुसार रा ी 12 वाजता (00-00) ला सुरू 
होऊन दुसर्या िदवशी मध्यरा ी 12 वाजेपयर्ंत असतो. 24 तास ही त्याची व्याप्ती. समजायला 
व्यवहारासाठी अितशय सोयीचा असा हा गर्ेगरीयन कँलेंडर मधील िदनांक. पण तुम्ही हे जाणताच की 
जगात एकाच वेळी एकापेक्षा अिधक िदनांक चालू असतात. म्हणजे असे बघा की मी हे िलिहत 
असताना सकाळचे 7 वाजले आहेत आिण आज 21 नोव्हेंबर आहे. पण अमेिरकेत आत्ता 20 नोव्हेंबर 
असून रा  आहे. म्हणज ेिदनांक वैिश्वक साधम्यर् दाखवत नाही. कारण तो स्थािनक मध्यरा ीशी 
िनगिडत आहे. बरोबर. आता ितथी संकल्पनेकडे येऊ. 
ितथी ही रिव-चं  ह्या दोघांमधील अंशात्मक अंतरावर अवलंबून आहे. ते एक  आले, एकाच राशी 
अंश कलांवर आले की अंतर 0 म्हणजे अमावस्या पूणर् झाली. मग दोघेही राशीचकर्ात पुढे जावयास 
लागतात पण चं ाची गती जास्त असल्याने तो जलद पुढे जातो. तो रिवच्या पुढे 12 अंश गेला की 
एक ितथी पूणर् होते आिण 180 अंश अंतर म्हणजे पौिणर्मा पूणर्. हा वाटोळा चं  मग लहान होत जातो 
आिण पुन्हा रिवजवळ येतो मिहना पूणर् होतो. ही िकर्या रिव आिण त्याही पेक्षा चं ाच्या दैनंिदन गती 
वर अवलंबून असते. आिण चं ाची गती 11 अंश 50 कला ते 15 अंशावर काही कला इतकी बदलत 
असते. त्यामुळे ितथीची व्याप्ती 24 तास अशी नसून ती बदलत राहाते. 20 तास आिण वर काही 
िमनीटे पासून 26 तास काही िमिनट ेइतका एका ितथीचा कालावधी बदलत असतो. त्यामुळे ितथी सुरू 
होण्याच्या आिण संपण्याच्या वेळा िदनांका माणे िस्थर नसतात आिण त्यामुळे व्यवहारात वापरता 
येत नाहीत. 
असे असले तरी ितथी मा  वैिश्वक असते. मी वर एवढे पुराण लावले ते उगाच नाही. वैिश्वक याचा 
अथर् जगामध्ये एका क्षणी एकच ितथी चालू असते. मी हे िलिहत असताना मागर्शीषर् शुध्द तृतीया 
चालू आहे आिण अमेिरकेत आत्ता रा  20 नोव्हे िकंवा जपान मधे मध्यान्ह जवळ आली असली तरी 
सगळ्या जगात आत्ता या क्षणी तृतीयाच आहे. ही तृतीया आपल्या माणवेळेनुसार आज रा ी 24-12 
म्हणजे 12 वाजून 12 िमिनटांनी संपणार. त्या क्षणी अमेिरका जपान आिण जगात सवर्  िदवस/रा  
काहीही असो, घड्याळातील वेळ काहीही असो, तृतीया संपून चतुथीर् सुरू होण्याचा क्षण संपूणर् 
जगासाठी एकच. म्हणूनच मी म्हटले की ितथी वैिश्वक आहे. 
म्हणजे असे बघा ि यकर अमेिरकेत, ेयसी भारतात आिण ती सांगते 21 नोव्हेंबरला 'िजथे सागरा 
धरणी िमळते ितथे तुझी मी वाट पहाते' तर तो क्षण दोघांसाठी वेगवेगळा होईल ना मंडळी पण मागर्शीषर् 
शु 3 म्हटले तर एकाच वेळी दोघे ितथल्या ितथल्या समु िकनारी जातील आिण दोन ुवावर दोघे 
आपण म्हणतील. बरोबर ना. िवषय जरा गंभीर म्हणून नावातील िवलासला जागे केले एवढेच. अजून 
आपण चं  काल ितथी बोलणार आहोतच, तोपयर्ंत हसत रहा. 
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ज्योितष कालज्ञान (14) 
सु भात मंडळी. 
आठवतंय ना, आपण चं ािवषयी बोलत होतो. अथार्त िवसरला नक्कीच नसणार कारण 'आई मला चं  
हवा चं  हवा ग' पासून सुरू होणारे आपले नाते 'चं  आहे साक्षीला' म्हणत बहरत जाते आिण 'तोच 
चं मा नभात' वेळीही चं  लागतोच आपल्याला. ितथी, मिहने आिण चं  यांचे नातेही असेच 
युगायुगांचे आहे. 
सध्या मागर्शीषर् मिहना चालू आहे. ह्या मिहन्याचे नावच मुळी मृग नक्ष ावरून आले आहे. सध्या 
रा भर मृग नक्ष  आकाशात िदसते. सध्याच्या मोकळ्या िनर  आकाशात तुम्ही ते पाहू शकाल. 4 
तारकांची समांतरभुज चौकोनी आकृती म्हणजे हे मृगशीषर् नक्ष . ह्या मिहन्यातील पौिणर्मेला चं  
बहुतेक मृग नक्ष ात असतो. म्हणूनच मिहन्याच ेनाव मागर्शीषर्. आपल्या पंचांगातील सवर् मिहन्यांची 
नावे अशीच पडली आहेत. िच ा नक्ष  रा भर आकाशात िदसते तो चै , िवशाखा िदसते तो वैशाख 
असे करत फाल्गुनी िदसते तो फाल्गुन. हनुमानजयंती म्हणजे चै  पौिणर्मा चं  साधारण िच ा 
नक्ष ात आिण होळी पौिणर्मा फाल्गुनी मधे चं  असताना. 
हे असे नक्ष  ितथी मिहन्याचे नाते िकती वषेर् चालू आहे मािहत आहे का तुम्हाला? सध्या मागर्शीषर् 
चालू आहे आिण गीतेमध्ये भगवंतांनी 'मिहन्यांमधे मी मागर्शीषर् आह'े असे म्हटले आहे. ह्याचे कारण 
तेव्हा हा मागर्शीषर् हा वषार्चा पिहला मिहना होता. वसंत संपात तेव्हा मृग नक्ष ात होता. वसंत संपात 
म्हणजे सूयर् िवषुववृत्तावर असण्याचा िबंदू, िदवस रा  समान 12 तासांचे असण्याचा िदवस. हा िबंदू 
दर वषीर् सरासरी 50 िवकला नक्ष  चकर्ात मागे सरकतो आिण 72 वषार्त 1अंश मागे. ह्याच खगोल 
गिणतावरून लोकमान्य िटळकांनी महाभारताचा काळ शोधला. असो. 
तुम्ही म्हणाल, वतर्मानाचे बोला. बरोबर ना. मग तुम्हाला एक िनरीक्षण करायला सांगतो. तुम्ही 
दरवषीर् तुमचा वाढिदवस जन्मिदनांकाला साजरा करता. बरोबर. आता तुमची जन्मितथी पहा आिण 
जन्म नक्ष  पहा. आिण येत्या िकंवा गेल्या काही वषार्त दरवषीर् तुमची जन्मितथी कोणत्या िदनांकाला 
येते ते बघा. तुमच्या जन्मिदनांकाच्या मागे पुढे 10-15 िदवसात ही जन्मितथी असेलही पण त्या 
ितथीला चं  बहुतेक तुमच्याच जन्म नक्ष ात िकंवा एखाद नक्ष  मागेपुढे असतो. आज मागर्शीषर् शु 4. 
नक्ष  पूवार्षाढा. गतवषीर् हीच ितथी होती 3 िडसेंबर 2016 म्हणजे िदनांकात 10 िदवसाचा फरक पण 
नक्ष  होते पूवार्षाढाच. पटले ना मी काय म्हणतो ते. मग काढा तुमच्या जन्मवेळची ितथी, नक्ष  आिण 
अनुभवा ह्या चं ाशी तुमचे जन्मोजन्मीचे नाते. अहो चं  म्हणजे ज्योितषात आई. ितला कोण 
िवसरेल. अशीच असते ि भुवन जनिन, त्या जगन्मातेला नमस्कार करून आजची ितथी आनंदात 
घालवू या आिण उद्या पुन्हा भेटू या आनंदाचा चं  मनात घेऊन. 
ज्योितष कालज्ञान (15)  
नमस्कार िम ांनो, गेले 2/3 िदवस आपण चं  ितथी ह्या िवषयावर बोलत आहोत. तुम्हाला आठवत 
असेल की रिववारी आपण आई वडील मुले यांच्या जन्म िदनांकावर बोलत होतो. आिण हे िदनांक न 
जुळणे ह्या संबंधी िवचार करताना आपण कालदशर्क दुसरा महत्वाचा गर्ह म्हणून चं ाचा िवचार केला. 
आपल्या पंचांगातील पाच अंगांपैकी ितथी, करण, योग ही तीन अंगे रिव चं  ह्या दोन्ही काल घटकांचा 
िवचार करतात. नक्ष  हे फक्त चं ाची िस्थती दशर्वते. ही चारही अंगे वैिश्वक (universal) म्हणजे संपूणर् 
जगात एका क्षणी समान ितथी, समान करण, समान योग आिण समान नक्ष  चालू असते. कारण 
आपली कालगणना खगोलातून आली आहे. त्याचमुळे ितथींची व्याप्ती कमी जास्त होते आिण 30 
ितथींचा मिहना पूणर् 720 तासांचा न होता थोडा कमी तासांचा होतो. आिण संपूणर् वषर् ही सरासरी 354 
िदवसांचे होते. पण साधारण 3 वषार्ंनी येणायार् अिधक मिहन्याने कॅलेंडरचे 365 िदवसांचे आिण आपले 
354 िदवसांचे वषर् ह्यातीव फरक भरून काढतात. त्यामुळे िदनांक आिण ितथींचा सांधा जुळला जातो. 
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आिण आपले सण साधारण त्याच इंगर्जी मिहन्यात येतात. गणपती ऑगस्ट सप्टेंबर, िदवाळी 
आक्टोबर नोव्हेंबर, बरोबर ना. ितथी कालगणना पुराण ऐकून तुम्ही म्हणाल हे आहे खगोल शा . 
कालाच्या पिरणामांचे काय? अनेक िवदेशी संशोधनातूनही हे िसध्द होतय की पौिणर्मा अमावस्येच्या 
सुमारास मनोरूग्णांचे आजार बळावतात, खूनांची संख्या कमाल असते. इतकेच काय भूकंप, पूर, 
स्फोट इत्यादी नैसिगर्क/मानव िनिमर्त आपत्ती सुध्दा ह्याच काळात बहुसंख्येने जीिवतहानीला 
कारणीभूत ठरतात. िवशेषतः गर्हणांच्या आसपास अशा आपत्ती आलेल्या िदसतात. मंुबईत 26 
नोव्हेंबर, 2008 रोजी झालेले आिण जवळजवळ 60 तास चाललेले स्फोट स  हे वद्य चतुदर्शी, 
अमावस्या असे 2 िदवस चालले. तेव्हा चं  त्याच्या िकमान गतीत वास करीत होता. ह्या आधी 
स्फोटाच्या कालासंबंधी अभ्यास करून मांडलेल्या िनरीक्षणांपैकी बहुतेक िनरीक्षणे ह्या कालाला लागू 
पडतात. आवश्यकता आहे ज्योितषाकडे उघड्या डोळ्यानी बघण्याची, िजज्ञासेने संशोधन करण्याची. 
संशयाने ढगाळलेले आभाळ दूर सारून मोकळ्या आकाशात िवचार करण्यासाठी. तो तुमच्या सारखी 
सूज्ञ मंडळी करतील अशी खा ी आह ेम्हणून तर रोज सकाळीच आपण भेटतो आिण ज्ञानानंद वाटतो, 
खरय ना. 
ज्योितष कालज्ञान (16) 
सु भात मंडळी, 
काल आपण 26नोव्हेंबर 2008 चे स्फोटस  वद्य चतुदर्शी-अमावस्या असे घडलेले पािहले. धनुधार्री 
मािसकाच्या िदवाळी 2006 च्या अंकात 'मंुबईतील स्फोट आिण त्यातील बळी' ह्या लेखात मंुबईतील 
22 आिण भारतातील अन्य  झालेले 9 अशा 1990 ते 2006 ह्या काळातील 31 स्फोटांच्या वेळच्या 
गर्हिस्थतीचे िव लेषण मांडले होते. त्यात एकूण 14 घटनात अमावस्येजवळचा (+/-3 िदवस) आिण 5 
घटनेत पौिणर्मेजवळचा चं  होता. म्हणजे 31 पैकी 19 (61%) हे माण नक्कीच लक्षणीय आहे ना? 
त्याच लेखात बुध, मंगळ ह्या गर्हांसंबंधीही काही िनरीक्षणे सांिख्यकी आधार देऊन मांडली होती. 
26/11/2008 च्या घटनेला त्यातील बरेच िनयम लागू पडले. िवज्ञान उपपत्ती- योग-िनष्कषर् आिण 
पुनःपुन्हा योग करून िनष्कषर् तपासणे व त्यात योग्य तो बदल करणे अशा साखळीत पुढे जाते. 
आता येथे योगा ऐवजी घटनांच्या वेळची गर्हिस्थती अभ्यासणे असे आम्ही मंडळी करतो. गुरूवयर् 
ी. भट यांनी मांडलेल्या पंचभौितक िवचारांच्या आधारे उपपत्ती ही मांडतो. पण? असो. 

26/11 संबंधी एक िवशेष िनरीक्षण तुम्हाला सहज समजेल (ज्योितष न िशकलेल्या मंडळींना) अशा 
भाषेत मांडतो. आपल्या सवार्ंच्या मनात नेहमी एक न असतो की एखाद्या दुघर्टनेत अनेक माणसे 
जीव गमावतात मग अशांच्या कुंडल्यांचे काय? बरोबर ना. त्या िवषयी आपण पुढे बोलूच. पण स्फोट 
म्हणजे मृत्यूचे कारण अग्नी. मंगळ (अंगारक) आिण रिव हे अग्नी तत्वाचे गर्ह. मेष, िसंह आिण धनु ह्या 
अग्नी राशी. 26/11 च्या वेळी शिन िसंह राशीत, गुरू शुकर् धनु राशीत, आिण चं  बुध हे रिव 
मंगळाबरोबर एक  (वृि चकेत). म्हणजे सगळ्या गर्हांचा आिण अथार्त त्यांच्या स्वामीत्वा खालील सवर् 
राशींचा अग्नीशी संबंध होता. त्या 60 तासात जे दुदैर्वी जीव मृत्युमुखी पडले त्यांच्या कुंडल्या मािहत 
नाहीत पण मृत्यूचे कारण अग्नी हे तो काळ दाखवतो ना. आधी उल्लेख केलेल्या लेखातही हा अग्नी मृत्यू 
संबंध 84% असल्याचे नमूद केले होतेच. 
काल मी डोळे उघडे ठेवा म्हटले ते सवार्ंसाठी होते आम्हा ज्योितष अभ्यासकांसाठी पण होते. 
गॉकिलनन ज्योितष थोतांड िसध्द करण्यासाठी मािहती गोळा करायला गेला आिण झाले भलतेच. 
सांिख्यकी आधाराच्या सहाय्याने अशा घटनांचा अभ्यास करून भिवष्य काळातील िविशष्ट िदवस, 
संभाव्य िठकाणे अशी मािहती काढून पोलीस खाते, दहशत िवरोधी पथक (ATS) ह्यांना िदली आिण 
अशा दुघर्टना वाचवता आल्या आिण िनरपराध लोकांचे जीव वाचवता आले तर? 
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हाच तर उद्देश आहे ज्योितष शा ाचा आिण हे तुमच्या पयर्॔त पोचवण्यासाठीच आपला हा रोजचा 
सुसंवाद. बरोबर. सवेर्ऽिप सुिखनः सन्तु. ...... 
ज्योितष कालज्ञान (17)  
सु भात िम ांनो, आपल्या ह्या उपकर्माला काल मी सुसंवाद म्हटले. कारण रोज िलिहताना मी 
तुमच्याकडून आलेल्या ितिकर्या, शंका पण िवचारात घेतो. त्यामुळे कदािचत िवषयांतर झाले तरी 
आपण काळ हे सू  सोडणार नाही. काल 26/11 िवषयी िलिहले ते अमावस्या आिण स्फोट नाते त्यक्ष 
माणाने दाखवण्यासाठी. कालच्या लेखाच्या अनुषंगाने एक शंका िवचारली गेली. ही शंका अशी की 

26/11 रोजी असणारी गर्हिस्थती संपूणर् जगासाठी सारखीच होती मग स्फोट मंुबईतच का? अितशय 
रास्त शंका. मी ज्योितष िशकलो नसतो तर मलाही हे िवचारावेसे वाटले असते. सवार्त पिहली गोष्ट 
म्हणजे एखाद्या िविशष्ट क्षणी गर्हांची राशीगत िस्थती संपूणर् जगासाठी सारखीच असते. म्हणजे काल 
26/11 संबंधी आपण रिव चं  बुध मंगळ वृि चकेत इ. ते सवर् जगासाठी. पण त्यावेळच्या 
आकाशातील स्थान मा  पृथ्वीवरील स्थळांच्या रेखांशानुसार बदलणार. समजायला कठीण जातय. 
िचंता नको. सोपे करतो. 26/11 चा हल्ला रा ी 9 नतंर सुरू झाला. तेव्हा मंुबईत रा  होती, अमेिरकेत 
सकाळ होती, जपानमध्ये मध्यरा  उलटून गेली होती. अथार्त ह्या त्येक िठकाणची सूयार्ची (आिण 
इतर गर्हांची पण) आकाशस्थ िस्थती वेगळी होती. राशीगत िस्थती तीच असली तरी अमेिरकेत 
वृि चकेतील ही गर्हांची चौकडी पूवर् िक्षितजावरून थोडी वर आलेली असणार, आपल्याकडे पि चम 
िक्षितजावरून थोडी खाली गेलेली असणार. ज्योितषीय भाषेत बोलायचे झाले तर त्या त्या स्थळी पूवर् 
िक्षितजावर उगवत असणारी रास वेगवेगळी असणार. ही उगवणारी रास हाच कुंडलीचा आरंभ िबंदू 
(reference point) असतो. त्यालाच लग्न िबंदू म्हणतात. असो. तुम्ही एवढेच समजा की राशीगत 
िस्थती सवर् जगात सारखीच असली तरी कुंडलीतील स्थानगत िस्थती वेगळी असते. त्यामुळे एकाच 
क्षणाची त्येक िठकाणची कुंडली थोडी का होईना वेगळी असते. अथार्त मंुबईच का? ह्या नासाठी 
एवढेच उत्तर पुरेसे नाही महत्वाचा मुद्दा असा की हा न असे गृिहत धरतो की काळामुळे स्फोट झाले. 
जर ते काळामुळे झाले असते तर सगळीकडे व्हायला हवे हे म्हणणे बरोबर. पण स्फोट काळामुळे आिण 
काळाने पण झाले नाहीत तर स्फोट घडवले अितरेक्यांनी. बरोबर. मंुबईत का तर ती भारताची आिथर्क 
राजधानी म्हणून. काळ आधार होता. अमावस्येला वेड्यांचे वेडाचार वाढतात, माणसे िहंसक होतात, 
मन सैरभैर होते ह्यामुळेच तेव्हा अितरेकी शक्ती डोके वर काढतात. पण काळ स्वतः काही करत नसतो. 
थोडे सोपे करतो. आपण सुरवातीला घेतलेले उदाहरण घेऊ. दुधाला िवरजण आपण लावतो आिण 
मग कालपिरणामाने त्याचे दही होते. कमर् िवरजण लावण्याचे आपण केले, काळाने पिरणाम स्वरूप 
दही केले. आपण िवरजणच लावले नाही आिण दूध तापवलेही नाही अथार्त कमर्च केले नाही तर दूध 
नासते. कमर् न केल्याचे फिलतही काळाने िदले. काळ तोच, कमर् केले आिण न केले फिलत वेगळे. 
आले लक्षात. तेव्हा काळ स्वतः काही घडवत नाही हे समजून कमार्चे महत्व जाणा. अजून ह्या 
िवषयावर आपण उद्या बोलूच. पण जाता जाता आमचे गुरूजी एक गोष्ट सांगतात ती ऐका. एक माणूस 
रोज देवासमोर बसून ाथर्ना करी, देवा मला ला◌ॅटरी लागू दे. एक आठवडा रोज तीच ाथर्ना ऐकून 
देव म्हणाले अरे मी लावीन रे तुला लाखाची ला◌ॅटरी पण ला◌ॅटरीचे ितकीट काढलेस का? ते तर 
तूच काढले पािहजेस ना. समजले कमार्चे महत्व. ज्योितष हे असे कमर्वादी आहे, दैववादी नाही. मग 
काय िनघताय ना ला◌ॅटरीचे ितकीट काढायला, अहो म्हणजे िनत्य कमर् करायला. फिलत मी, देव हो, 
देणारच, हसताय ना.... 
ज्योितष कालज्ञान (18) 
26/11 ला आज 9 वषेर् होत आहेत. काल त्यािवषयी बोलताना 'मंुबईच का' ह्या संबंधी बोलताना मी 
पूवर् िक्षितजावर उगवत असलेल्या राशीचा उल्लेख आरंभ िबंदू म्हणून केला. त्या िबंदूला लग्न िबंदू 
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म्हणतात. पूवेर्ला लगत/लागून ते लग्न. हा लग्न िबंदू, त्याचे राशी अंश खूप महत्वाचे असतात कारण 
तेच कुंडलीतील 12 घरे, तेथील राशी आिण गर्ह ठरवतात. 26/11 ला रा ी 9/15 चे सुमारास िमथुन 
राशीचे शेवटचे अंश उगवत होते आिण लागलीच ककर् राशी उगवली. ह्या दोन्ही राशी अनुकर्मे बुध 
आिण चं ाच्या. हे दोन्ही गर्ह वृि चकेत मंगळासारख्या अपघात स्फोट यांचा कारक असलेल्या 
गर्हाबरोबर. ही लग्नानुसार असणारी गर्हिस्थती फक्त मंुबई आिण जवळच्या पिरसरात होती. हा भाग 
खूपसा तांि क असल्याने मी काल िदला नव्हता. 
मंुबई असण्याचे अजून एक कारण म्हणजे ज्योितष शा ात त्येक देश, देश, शहर यांच्या राशी 
ठरवलेल्या आहेत. टा◌ॅलेमी ह्या शा ज्ञाने त्येक भूभागाचे वैिशष्ट्य लक्षात घेऊन, तेथील 
भौगोिलक पिरिस्थती लक्षात घेऊन त्या त्या देशाची राशी ठरिवली. भारताची रास मकर. मंुबईची रास 
बरेच ज्योितिवर्द वृि चक मानतात. 26/11 ची अमावस्या मंगळ-बुध ह्या परस्पर िवरोधी गुणाच्या/ 
तत्वाच्या गर्हांसोबत मंुबईच्या राशीला आली. (मंगळ अग्नी, बुध पृथ्वी, आग आिण माती आहे ना 
परस्पर िवरोध). ही दोन मुख्य कारणे मंुबई मधे स्फोट होण्यामागे होती. खपू डोके खाजवू नका, 
समजले नाही तर देव म्हणतो ते बरोबरच म्हणून पुढे वाचा. 
वास्तिवक ह्या संवादात तो सुबोध सुसंवाद असावा म्हणून मी तांि क तपशील टाळतो पण मंुबई का 
ह्याचे उत्तर तांि क तपशीलािशवाय अशक्य. 
मला स्वतःला वरील स्पष्टीकरणा इतकाच महत्वाचा वाटतो काल मी मांडलेले कमार्चा मुद्दा. अितरेकी 
अमुकतमुक बु ुक गावी स्फोट करतील का? मंुबई, िदल्ली, कलकत्ता अशी मुख शहरेच ते िनवडणार. 
त्यांनी मंुबई िनवडून स्फोट घडवले, काळाने नाही घडवले, काळाची चौकट त्याला िनिमत्त कारण 
झाली. असो. मूळ मुद्दा पुन्हा ठसवतो, काळ गर्हिस्थती आपणहून काही घडवत नाही. ते िनिमत्त कारण 
असते कमार्चे फिलतात रूपांतर करण्यात. 
ह्याच अनुषगंाने एक न नेहमी िवचारला जातो की अशा आपत्तीत जीव गमावणारी माणसे एकाच 
राशीची असतात का अथवा इतक्या सवार्ंच्या कुंडल्यात मृत्युयोग असतो का? तर महत्वाची गोष्ट 
म्हणजे ज्योितष शा ात असा कोणताही िनयम नाही की जो सांगतो एकावेळी गेलेल्या जातकांची 
राशी एकच असते. हजारोंनी माणसे मृत्युमुखी पडण्यामागे सामान्य काळ म्हणजे गर्हिस्थती वाईट 
असणे हे कारण असते. 
पण एक िनरीक्षण सूज्ञ वाचकांसाठी नोंदवतो. 26/11 ला बळी पडलेले एक व्यिक्तमत्व (आनंद. आज 
Times of India मधे obituary column बघा) जन्म िदनांक 2 िडसें 1948. ज्योितषीय भाषेत रिव 
वृि चकेत आिण त्या िदवशी अमावस्या वृि चकेतच होती. दुसरे म्हणजे मंुबईचे पोलीस किमशनर 
हेमंत. त्यांचा जन्मिदनांक 12 िडसेंबर 1954 असाच TOI मधे िमळाला. 12 िडसेंबर म्हणजे पुन्हा सूयर् 
वृि चकेतच. आणखीही काही दुदैर्वी मंडळी आहेत त्यांचा काळही आला आिण वेळही आली. 
त्यािवषयी उद्या, मृत्युिवषयी बोलतोय आिण आनंदात रहा कसे म्हणू. पण एवढेच म्हणतो 'सगेसोयरे 
डोळे पुसतील, पुन्हा आपुल्या कामी लागतील', काळ कोणासाठी थांबत नाही, चला िनत्यकमार्ला 
लागा, भेटू उद्या..... 
ज्योितष कालज्ञान (19) 
26/11 संबंधीचे िव लेषण वाचून एक ितिकर्या आली की हे सारे पोस्ट माटेर्म. ह्याचा काय उपयोग. 
ितिकर्या जरा जास्त ितखट आिण नकारात्मक िवचारांची होती. उत्तर द्यावे की न द्यावे अशा सं मात 
होतो. पण ज्योितष शा ाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलावयासाठी तर हा संवाद आहे ना. असो. 
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आपल्या सगळ्यांच्या मािहतीसाठी सांगतो पुण्यातील ज्योतीिवर्द ी. ीराम म. भट यांनी 
भाग्यिनणर्य 2008 िदवाळी अंकात मंुबईवर अितरेकी हल्ल्याचा धोका वतर्वला होता. इतकेच नव्हे तर 
हल्लयानंतर काही िदवसात लोकसत्ता दैिनकात हे वृत्त आले होते. 
धनुधार्री अंकाच्या काल केलेल्या उल्लेखात िनरीक्षणे आधी म्हणजे 2006 मधे नोंदवली होती असे 
म्हटले आहेच. आिण ती 26/11 ला लागू पडली. म्हणजे हे काही पोस्ट माटेर्म नाही ना. 
बंगळूरहून िसध्द होणायार्Astrological Magazine/ Modern Astrology ह्या मािसकाच्या 
दरवषीर्च्या जानेवारीच्या अंकात भारताचे आिण थोड्या माणात अन्य मुख देशांचे 
गुढीपाडव्यापासून सुरू होणायार् िहंदू नववषार्चे भिवष्य िदलेले असते. त्यात भूकंप, वादळे, नैसिगर्क 
आपत्ती सत्तापालट,इ. संबंधी देश आिण मिहना िनदेर्िशत केलेला असतो. आिण 70 ते 80% तशा 
घटना घडतात. मराठीतही काही संपादक मिहन्यावार भिवष्य देऊन त्यातील खरी ठरलेली भािकते 
पुढील अंकात यादी म्हणून छापतात. आणखीन एक वैद्यकीय के्ष ात िशकवतात ते पोस्ट माटेर्म 
वरूनच ना. िशवाय आजकालच्या माध्यम साराच्या काळात आपत्तीचे भािकत समाजमनात काय 
भय उत्पन्न करेल ते सांगता येईल का? 
आज बरेचसे िवषयांतर झाले पण ज्योितषािवषयी शंकेखोरांसाठी ते आवश्यक होते. बुध ह्या छोट्या 
गर्हाच्या वैिशष्ट्य पूणर् मणाचा आिण रेल्वे रस्ता अपघातांचा अभ्यास केला असता असा काळ 
अपघात वण (accident prone) असे आढळून आले. तेव्हा पासून धनुधार्री िदवाळी अंकात वािषर्क 
भिवष्य िलिहताना आमचे ी. भट गुरूजी बुधाचे वेळाप क देतात. त्या काळात अपघातांचे माण 
वाढलेले असते. अिलकडे एलिफस्टन स्थानकाच्या पुलावर घडलेली घटना अशाच काळात होती. 
असो. 
महामागार्वरून जाताना 'अपघाती के्ष ' 'धोक्याचे वळण' अशा पाट्या असतात. बरोबर. मग त्या 
महामागार्वर त्या िठकाणी त्येक गाडीला अपघात होतो का? नाही. आिण त्या महामागार्वर अशी पाटी 
नाही अशा िठकाणी अपघात होतोच ना. धू पानामुळे ककर्रोग होतो असे समजले जाते. त्येक 
ककर्रोगी धू पान करणारा असतो का आिण त्येक धू पान करणारा ककर्रोगाला बळी पडतो का? 
नाही. हे संख्याशा  वापरून काढलेले िनष्कषर् असतात आिण त्याला शा ीय आधारही देतात. 
आम्हीही तेच करीत आहोत पण आमचे चिरताथार्चे उद्योग संभाळून, उरलेल्या वेळात. ह्या शा ातील 
संशोधनासाठी िवद्यापीठात सोय व्हावी हेच तर आमचे मागणे. गरज आहे संशय, अिव वास 
सोडण्याची. त्याचसाठी आपण रोज भेटू, तुम्हाला वाटेल देव रागावला अहो देव कधी रागावत नसतो. 
उद्या पुन्हा आपण आपल्या काळाच्या रस्त्यावर आजचे अपघाती वळण होते असे म्हणा ना. ते पार 
झाले, व्हा पढुे मजेत. ... 
ज्योितष कालज्ञान (20) 
नमस्कार मंडळी, 
काल महामागार्वरील अपघाती के्ष /वळण अशा पाट्यासंबंधी बोलताना आपण म्हटले की तेथून 
जाणायार् त्येक वाहनाला अपघात होतो असे नाही. िशवाय महामागार्वर फक्त त्याच िठकाणी अपघात 
होतात, अन्य िठकाणी होतच नाहीत असेही नाही. फक्त मागार्वरील तो भाग आडवळणाचा असल्याने 
सावधान राहणे जरूरीचे असते, म्हणून ती पाटी असते. 
काळ वाह हा असाच महामागर् आहे. अमावस्या अथवा गर्हांचे कुयोग असणारे िदवस म्हणजे अशुभ 
काल, अपघाती के्ष ासारखा सावधान राहण्याच्या सुचना देणारा. गुढी पाडवा, िदवाळी, दसरा वगैरे 
सणांचे िदवस म्हणजे महामागार्वरील आनंदाचा वास. पण? 
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त्येक वेळी हा पण येतोच. आपण काळाला शुभ अशुभ अशी िवशेषणेऐ लावली खरी पण तुम्हाला 
आठवत असेल की आपण म्हटले काळ घटना घडिवत नसतो. आपले हे म्हणणे स्पष्ट करण्याकरीता 
दोन उदाहरणे देतो. दसरा पाडवा इत्यािद शुभ िदनी सुध्दा कोणीतरी अभागी माणसाचे िनधन होते, 
कोणाला तरी अपघात होतोच ना. िकंवा अशुभ िदवशी कोणाला तरी संतती होते, बढती िमळतेच ना. 
म्हणजे सामान्यपणे शुभ असणायार् िदवशी कोणाचे तरी अशुभ घडू शकते आिण अशुभ िदवशी 
कोणाचे तरी शुभही घडू शकते. कारण काळ स्वतः काही घडवत नसतो. आिण आपण त्याला 
आणखीन एक जोड देऊ, काळ त्येकासाठी वेगवेगळा अथार्त व्यिक्तसापेक्ष असतो. Everybody has 
his own measurement of time असे वैज्ञािनकही म्हणतात. सोपे करून सांगतो आज 28 नोव्हेंबर. 
आज कोणाचा तरी वाढिदवस असेल, त्याच्यासाठी आज आनंदाचा िदवस तर कोणासाठी हाच िदनांक 
वडलांची पुण्यितथीही असेल. आज एका हॉिस्पटलात कोणाला तरी बाळ झाल्याचा आनंद तर 
कोणाला तरी जीवलग व्यक्ती जग सोडून गेल्याचे दुःख भोगावे लागूही शकते. समजल ना की काळ 
व्यक्तीसापेक्ष आहे. 
ज्योितष शा  हे भिवष्य वतर्वण्यापेक्षा कोणाला कोणता काळ कोणते कमर् करण्यास अनुकूल आिण 
कोणते कमर् करण्यास ितकूल आहे ते सांगणारे आहे. यत्नांना योग्य काळ कोणता आिण िदशा 
कोणती हे ज्योितष सांगते. जन्मकालीन गर्हिस्थती आिण वतर्मान तसेच आगामी काळातील गर्हिस्थती 
ह्यांची सांगड घालून हे मागर्दशर्न केले जाते. 
ह्या सांगडीच ेउदाहरण बघू. ज्योितष शा ात गर्हणाचे काल पिरणाम अिनष्ट सांिगतले आहेत. 
िवशेषतः ती गर्हणे ज्या राशीत होतात त्या राशीत ज्यांचे लग्न/चं /रिव असतील अशा व्यक्तींना. राहु 
केतू ज्या राशीत असतात त्या राशीत गर्हणे होतात 2013 मधे राहु तुळ राशीत आिण समोर मेषेत केतू 
असे मण करीत होते. िशवाय शिनही तूळेतच होता. 20 ऑगस्ट 2013 ला पहाटे आदरणीय जयंतराव 
साळगावकरांचे वृध्दापकालाने आिण आजारी असल्याने िनधन झाले. त्यांचा जन्मिदनांक 1 फे ुवारी 
1929 त्यांचा जन्मकालीन चं  तुळेत होता. दुसरे असेच आदरणीय व्यिक्तमत्व डॉ. दाभोलकर. 
जन्मिदनांक वृत्तप ात आला होता 1 नोव्हेंबर 1945. रिव तूळ राशीत. कोण्या अज्ञात माथेिफरूने त्याना 
त्याच िदवशी गोळ्या घातल्या. दोन्ही आदरणीय व्यिक्तमत्वे एकाच िदवशी काळाच्या पडद्याआड गेली 
आिण एकाचा चं  तर दुसयार्ंचा रिव तुळेत (गर्हणगर्स्त राशीत) होता. दोघांसाठीही हे काळाचे वळण 
अशुभ होते. असो. ह्या दोघांनाही वंदन करून आपण उद्या पुन्हा कालिवज्ञानाचा नवीन पलूै जाणून 
घेऊ. 
ज्योितष कालज्ञान (21)  
सु भात मंडळी, काल आपण बिघतले की 2 मान्यवरांना एकाच िदवशी तास दोन तासाच्या फरकाने 
मृत्यु आला. ही बातमी देताना लोकसत्ता दैिनकाने शीषर्क िदले होते, "कालिनणर्य? कालिनदर्य". 
वास्तिवक काल िनणार्यकही नसतो आिण िनदर्यही नसतो. ह्या दोन व्यक्तींना आलेला मृत्यु आिण 
त्यांच्या जन्मकालातील साम्य आपण पािहले. लग्न, चं  आिण रिव ह्या 3 कालदशर्क घटकांपैकी 
एकाचा चं  तर दुसयार्चा रिव गर्हणगर्स्त अशा तूळ राशीत होता. बरोबर. पण हे साम्य इथेच संपते. 
घटना जरी सारखी असली तरी स्वरूप वेगळे होते. साळगावकर वयस्कर होते, आजारी होते त्यामुळे 
त्यांचा मृत्यु नैसिगर्क िकर्या या अथार्ने काळाचा पिरणाम म्हणता येईल. पण दाभोलकरांचे वय लहान 
आिण मृत्युही अनैसिगर्क. तेव्हा हा काही काळाचा िनणार्यक िकंवा िनदर्यी गुण कसा होईल? 
दाभोलकरांनी सरकारने िदलेले पोलीस संरक्षण घेतले असते तर? अशी दुदैर्वी घटना घडली असती 
का? कसे समजणार. आपण टेपरेकॉडर्र वर रेकॉडर् केलेल्या गाण्यातील एखादे कडव ेएखादी 
हरकत/जागा आवडली तर rewind करून पुन्हा ऐकू शकतो पण रेिडओवर लावलेल्या गाण्याबाबत 
असे करू शकतो का? नाही ना मंडळी. ज्योितषामधेही असेच होते. दाभोलकरांनी पोलीस संरक्षण 
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घेतले असते तर.... असे घडले असते का? हे आपल्याला तपासता येत नाही आिण मग आपण 
काळाला िनदर्यी म्हणून मोकळे होतो. गोळ्या घातल्या माथेिफरून,े काळ फक्त पिरणाम स्वरूप ठरला. 
ज्योितष शा ात असे योग करता येत नाहीत तर घडलेल्या घटनांचा गर्हिस्थती संबंधी अभ्यास 
आिण तकार्वर आधािरत िनयम ताडून बघणे एवढेच करता येते. मंडळी, आमच्यापैकी अभ्यासू मंडळी 
जे राशी भिवष्य िलिहतात ना ते त्या राशीसाठी असणायार् त्या मिहना/वषर् इ. कालासाठी असलेल्या 
गर्हिस्थती वरून. त्या राशीच्या सगळ्या जातकांच्या बाबतीत तशीच घटना कशी घडेल? कारण 
त्येकाचा काळ स्वतं  आिण त्याचा असतो. पण जेव्हा दोन व्यक्तींच्या आयुष्यात समान घटना घडते 
तेव्हा त्या व्यक्तींच्या कालघटकात काही तरी साम्य िदसते. साळगावकर-दाभोलकरां माणे 26/11 ला 
बळी पडलेले आनंद (ज.िद. 2 िडसें) आिण हेमंत (ज.िद.8 िडसें) दोघांचाही रिव वृि चकेत. 
26/11/2008 च्या वेळी राहु केतु मकर-ककेर्त होते. म्हणजे गर्हणे ककेर्त आिण मकरेत. त्या हल्ल्यात 2 
जोडपी दुदैर्वी ठरली. TOI मधे जन्म िदनांक आले होते. अजय (26/02/1966) मोिनका (13/07/1972) 
आिण संजय (21/01/1962) रीटा (13/01/1966). ह्या चौघांपैकी मोिनका आिण संजय यांच्या जन्म 
िदवशी चं  ककेर्त होता. आिण ही 2 जोडपी बळी पडली म्हणजे सगळ्यांचे वैवािहक जोडीदारही गेले. 
चौघांपैकी ितघांचे जन्मिदवशी शुकर् (वैवािहक सौख्य कारक) मकरेत होता. म्हणजे ज्या राशीत गर्हणे 
होती ितथे. सारखी घटना घडलेल्या 4 पैकी 3 जणांमधे शुकर् एकाच राशीत आिण ते सुध्दा गर्हणगर्स्त 
राशीत. िशवाय हे आपण बघतोय ते वृत्तप ात आलेल्या मािहतीवरून. अपघातात मृत व्यक्तींची 
मािहती आम्हाला िमळाली तरच आम्ही असा अभ्यास करू शकू ना? मंडळी, सांगायचा मुद्दा एवढाच 
की काळाच्या महामागार्वरील आडवळणे धोक्याच्या जागा आधीच सूिचत करण्यासाठी आपल्या 
ऋषीमुनींनी हे कालिवधान शा  िलिहले. त्याचा फायदा घेऊन आपण भिवष्याचे िनयोजन करू या 
आिण िनयोजन काळाच्या आधारे केले तरी काळ आपणहून काही करत नाही हे तुम्ही जाणताच. 
बरोबर चला लागा सत्कमार्ला...... 
ज्योितष कालज्ञान (22) 
सु भात िम ांनो, 
चं  आिण ितथी ह्या िवषयी बोलायला सुरवात झाल्यावर गेल्या काही ितथी (िदवस हो) आपण स्फोट, 
अमावस्या, गर्हणे, समान घटना अशा काय काय िवषयांवर बोलत होतो. तुम्हाला वाटले असेल हे 
मारूतीच्या शेपटासारखे चाललंय. अहो चालणारच. आपण काळािवषयी बोलतोय आिण काल 
अनािद अनतं आहे. बरोबर. 
गंमत पहा हे सवर् पोस्ट मॉटेर्मच. हे िलखाण नािसक मधील The prediction नावाच्या गटातही वाचले 
जाते. त्या गटाचे एक सदस्य डॉ. िकबे सितश (optha) यांनी ितिकर्या देताना हॉिस्पटलात Post 
mortem हा िवभाग Pathology िवषयाखाली येतो आिण त्या िवभागाच्या दरवाज्या वर 'Here dead 
teaches alive' अशी पाटी असते अशी मािहती िदली. मला आनंद हा की हे िलखाण डा◌ॅक्टर मंडळी 
पण वाचत आहेत आिण ितिकर्या देत आहेत. िशवाय ही मंडळी माझ्या पिरिचतात आहेत असेही 
नाही. असो. 
स्फोट वगैरे संबंधीचे िलखाण हे मी 'पुराव्याने शािबत' करण्यासाठी िलिहले. (आठवा, पु.ल. यांचे 
हरीतात्या). अथार्त एखाद्या घटनेला पुरावा म्हणता येत नाही हेही मी जाणतोच. पण िलखाणाच्या 
ओघात आपण गर्हणांचा उल्लेख केला. गर्हणांचे काल पिरणाम अशुभ असतात आिण िवशेषतः ज्या 
राशीत ती गर्हणे होतात त्या राशीत ज्यांचे रिव/चं /लग्न ह्यापैकी काही असेल त्यांनी िवशेष काळजी 
घ्यावी. ह्या संदभार्त 300 हून अिधक िसध्द व्यक्तींच्या जन्म आिण मृत्यंुच्या वृत्तप ात िसध्द 
झालेल्या िदनांकाच्या आधारे गर्हणे आिण मृत्यंूवर संशोधन करून 2 लेख (8/9 वषार्पूवीर्) आमच्या 
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गुरूजींनी ( ी. ी. भट) िलिहले आहेत. दाभोलकरांच्या मृत्यु आधी. पण आमची ज्योितष िशकणारी 
सुध्दा िकती जण हे वाचतात हे सांगता येत नाही मग इतरांची काय कथा? असो. 
मुद्दा हा की राहु केतू हे दोन छेदनिबंदू आहेत दोन कक्षांचे. ह्या िबंदूंमुळे सूयर् चं  आिण पृथ्वी एका सरळ 
रेषेत केव्हा येतील हे समजते अथार्त गर्हण केव्हा होईल ते समजते. हे दोन्ही िबंदू असल्याने त्यक्ष 
गर्ह नाहीत पण ते काल िनदशर्क आहेत म्हणून ज्योितष्यात त्यांचा िवचार छायागर्ह म्हणून केला 
जातो. 300 हून अिधक कुंडल्या देऊन गुरूवयार्ंनी पुराव्याने शािबत केले ना ह्या गर्हणांचे पिरणाम. 
काल आपण 26/11 ला बळी पडलेली 2 जोडपी बिघतली. त्यांच्या तारखा मला वृत्तप ातून िमळाल्या. 
तेव्हांचा काळ हा ककर् मकरेतील गर्हणांचा आिण त्यापैकी दोघांचे चं  ककेर्त. शुकर् म्हणजे वैवािहक 
सौख्य. ितघांचे शुकर् मकरेत, मकरेत गर्हणे, जोडीदारांचे मृत्यू. आज पुन्हा हे सांगण्याच ेकारण आपण 
दोन गृिहतक ेमनात धरली होती 1. कालाचे पिरणाम होतात, 2. गर्हिस्थती कालाची िनदशर्क असते. 
आता िविशष्ट काली दोन िकंवा अिधक व्यक्तींच्या आयुष्यात एक सारखी घटना घडली आिण त्यांच्या 
जन्मकालीन गर्हिस्थतीतही काही साम्य होते. इतकेच नव्हे तर घटनेच्या वेळच्या गर्हिस्थतीचेही 
जन्मकालीन गर्हिस्थतीशीही काही नाते िदसते. म्हणजे ही गृिहतके नव्हेत तर सत्यच ना. आम्ही 
अभ्यासतो ते कालज्ञानच. खरंय ना? 
मंडळी, लागलीच आपल्या कुंडल्या शोधून गर्हणांचे िदनांक बघायला लागू नका. सावकाशीने बघा. 
पण जरूर बघा कारणे दोन आहेत, एक म्हणजे गर्हणे अशुभ ठरण्याची शक्यता असते, ती काळाची 
चौकट असते, आिण दुसरे म्हणजे काळ अथार्त ही गर्हणे आपणहून काही घडवून आणत नाहीत. तेव्हा 
आपण ह्या कालाचे ज्ञान कलाकलाने करून घेऊ या आिण सवार्ंचे आयुष्य सुखी करू या. सवेर्ऽिप 
सुिखनः सन्तु.  
ज्योितष कालज्ञान (23) . 
नमस्कार मंडळी, 
पंचांगातील 5 अंगाचंा िवचार करताना ितथीची वैिश्वकता (universality) आपण बिघतली होतीच 
आिण पंचांगाची करण, योग ही 2 अंगहेी ितथी माणेच रिव आिण चं  ह्या दोघांचाही िवचार करतात 
हे आपण बिघतले. नक्ष  हे अंग फक्त चं ाशी िनगिडत असते. ही चारही अगंे सवर् जगासाठी एका 
क्षणी समान असतात मा  वार हे जे पाचवे अंग आहे ते असे वैिश्वक नसते. ह्याचे कारण ते 
सूयोर्दयाशी संबंिधत असते. 'उदयात् उदयं वारं' अशी वार ह्या अंगाची व्याख्या केली आहे. एका 
सूयोर्दयापासून दुसयार् सूयोर्दयापयर्ंत एक वार असतो. वार सूयार्शी संबंिधत असल्याने आिण सूयर् 
वेगवेगळ्या िठकाणी वेगवेगळ्या वेळी उगवत असल्याने तो वैि वक नसतो. 
असे असले तरी वारांचा कर्म मा  संपूणर् जगात सारखाच असतो कारण तो खगोलातूनच आला आहे. 
एका सूयोर्दयापासून दुसयार् सूयोर्दयापयर्ंतच्या कालाचे 24 समान भाग केले जातात. तो त्येक भाग 
म्हणजे एकेक 'होरा'. 
कठीण बोलतोय असे वाटतय? अिजबात नाही. अहोरा  हा शब्द तुम्हाला मािहत आहे ना त्यातले 
पिहले आिण शेवटचे अक्षर वगळून हा 'होरा' शब्द तयार झाला. िदवसाचे 24 होरे आिण िदवसाचे 24 
तास. तासाला इंगर्जी ितशब्द hour अवर. होरा आिण hour आहेत ना सारखे, आपले आिण त्यांचे 
सेमच आहे ना. अहो आपले पु.ल. म्हणतातच ना ितकडला कावळा 'कावकाव' असेच ओरडला, कर्ो 
कर्ो नाही. तसेच हे. असो. 
तर ह्या 24 होयार्ंवर कर्माकर्माने मंदगती गर्हांपासनू शीघर्गती गर्हांपयर्ंत एकेका गर्हाचा अंमल असतो. 
सूयोर्दयाच्या वेळी ज्या गर्हाचा होरा असतो, त्या गर्हाचे नाव त्या वाराला िमळते. मंदगती ते शीघर्गती 
असा होरा कर्म बघा - शिन, गुरू, मंगळ, रिव, शुकर्, बुध आिण चं . बरोबर. आता ज्या वारी पिहला 
होरा शिनचा तो शिनवार. सवर् सप्तगर्हांचे होरे ओळीने 3 वेळा आले की 21 होरे पूणर्, 22वा होरा पुन्हा 
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शिनचा, 23 वा गुरूचा, 24वा मंगळाचा. शिनवार संपला. नंतरचा होरा आला रिवचा, शिनवार नंतरचा 
वार रिववार. रिववारी परत 21 होरे कर्माने आले, 22वा रिवचा, 23 शुकर्, 24 बुध आिण नंतर येणार 
चं ाचा होरा, निवन वार सुरू आिण त्याचे नाव सोमवार. बिघतलेत आठवडा 8 नाही 7 िदवसांचा 
आिण त्या 7 िदवसांची नावे गर्हांची. इतकेच नव्हे तर त्यांचा कर्मही पूणर् तािकर्क आिण जगभर 
सारखाच. 4 आठवडे 28 िदवस नाक्ष  मिहना आपण बिघतले आहेच, आठवतंय ना? 
आता आले लक्षात का की आम्ही गर्ह मणातून काळ िनमार्ण होतो असे का म्हणतो. आपल्या या 
भूगोलावरील कालमापन पूणर्तः खगोलातून आले आहे. काल गर्हणे आिण राहु केतू िवषयी आपण 
बोलत होतो. हे दोन्ही उलट्या िदशेने िफरणारे गर्ह 18/19 वषार्त राशी चकर्ाचा फेरा पूणर् करतात. 
कायद्याने आपण सज्ञान (major) होतो 18 वषेर् पूणर् झाल्यावर, अथार्त राहूची 1 पूणर् फेरी झाल्यावर. 
आहे की नाही गंमत. असेच गुरू शिनचे नाते आिण काळाबरोबर िदक् (िदशा) ह्यांचा िवचार करू उद्या, 
आज शुकर्वार आहे, आपल्या सू ावरून उद्याचा वार कोणता ते ठरवा आिण मग तुमच्या ध्यानात 
येईलच तुम्हाला काळ आधीच समजतोय. बरोबर मग आता कशाला उद्याची िचंता, रहा आनंदात.. . 
ज्योितष कालज्ञान (24). 
सु भात मंडळी, 
काल आपण थांबलो ते राहु केतंूचे राशीचकर् मण 18/19 वषार्ंचे आिण सज्ञान होण्याचे वय पण 18 
पूणर् ह्या मुद्द्यावर. इतकेच नव्हे तर कन्येच्या िववाहासाठी ही िकमान वयोमयार्दा 18 हीच आहे. सज्ञान 
होणे हे मानिसक पिरपक्वतेशी िनगिडत तर मुलीचे िववाहयोग्य वय हे शारीिरक पिरपक्वतेशी िनगिडत 
आहे. िशवाय राहु ज्योितष शा ात अनुवंिशकतेचा कारक म्हणूप समजला जातो. आता समजतोय ना 
हा खगोलीय संदभर्. गंमत आहे नाही. 
छे हो, गंमत कसली काळ आपल्या देहातच असतो हो. गभर्धारणेनंतर 40 आठवड्यानंतर (साधारण) 
सूती िदन येथपासून काळ आपल्या बरोबर असतो. 18 वषेर् म्हणजे गुरू ह्या गर्हाचे राशीचकर्ाचे दीड 
मण. गुरू सामान्यपणे 12/13 मिहन्यात एका राशीचा वास पूणर् करतो आिण 12 वषार्त संपूणर् 
राशीचकर् िफरून येतो. म्हणजे 18 वषार्ंनी, गुरू जन्मवेळी ज्या राशीत होता त्याच्या बरोबर समोरच्या 
राशीत असणार. आता हे सवर् ज्योितष्यांनी ठरवले असे मला म्हणावयाचे नाही. पण ह्या वयोमयार्दा 
ठरवताना सरासरी माणसांची मानिसक/शारीिरक पिरपक्वता आिण वय यांचा िवचार केला असणारच. 
समाजशा े आिण शरीरशा े ह्या दोन्हींच्या िवचाराने. आमचे म्हणणे एवढेच की हे काळाच्या आधारे 
ठरते आिण जर गर्हांचे मणही कालबध्द आहे तर त्याची सांगड िनसगर्तःच जुळणार. 
गुरू हा पचंमहाभूतातील आकाशतत्वाचा ितिनधी. आकाशतत्वाचा गुण शब्द, ज्ञानेंि य कणर् (कान), 
कमेर्ंि य वागींि य. िशक्षणाचे कारकत्व गुरू कडे असते. आता सांगा कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत 
तुम्ही मुलांना घाला ती िशकणार शब्दांच्या आधारे आिण कानाने ऐकून. िशक्षक िशकवणार बोलून. 
म्हणजे गुरूच्या अंमलाखाली िशक्षण बरोबर. 
आता बघा समाजशा ज्ञ म्हणतात, जगभरातील बरं का, की 5 वषार्ंच्या सुमारास औपचािरक 
(formal) िशक्षणाची सुरवात करावी. 5 वे वषर् असताना गुरूही वषार्ला 1 रास सरकत मूळ गुरूपासून 
साधारण 5 व्या घरात असणार आिण पाचवे घर िशक्षणाचे समजतात. िशक्षणाचा िकमान स्तर पूवीर् 
SSC (11वी) आता HSC 12वी म्हणजे साधारण गुरूचे 1 पूणर् आवतर्न. नोकरी व्यवसाय सुरवात 
िववाह िवचार 24 वषेर् आिण नंतर, गरुूची 2 मणे. सुस्थािपत (Settle) होणे 30 वषेर् अथार्त गुरूची 
अडीच मणे आिण हो 30 वषैर् म्हणजे शिन चे 1 पूणर् मण. िनवृत्तीचे वय 60 वषेर् शिनची 2 तर 
गुरूची 5 मणे. समाजाने सवर्साधारण िवषय, शारीिरक व मानिसक क्षमता लक्षात घेऊन ह्या वयांची 
आिण आयुष्याच्या टप्प्यांची सांगड घातली. बरोबर पण ह्या क्षमतेचे िनसगार्शी नाते आहेच ना आिण 
तोच आहे काळ जो आपल्याला गर्ह मणाने मोजता येतो. 
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आता काल तुम्ही शुकर्ापासून 24 होरे मोजले असतील तेव्हांच आजचा पिहला होरा शिनचा आिण 
म्हणून आजचा वार शिनवार ठरला. कोणी ठरवला हो? तुम्हीच ना. कारण आता गेल्या 24 िदवसात 
तुम्हाला काळ समजायला लागलाय, हळूहळू त्यातील गुिपते कळायला लागली आहेत. मंडळी आपण 
सगळी त्येक गोष्ट सुिनयोिजत (well planned हो) करण्याच्या काळात आहोत आिण कोणतेही काम 
काळाच्या मदतीिशवाय होईल का? आता हे िलिहण्यात माझा आिण वाचण्यात (तुम्ही वाचताय असे 
गृिहत धरतो, बरोबर ना) तुमचा वेळ जाणारच ना. अहो हे िनयोजन, कसलेही, करण्यासाठी काळाचा 
िवचार थम हवा आिण कालाच्या व्यवस्थापनेसाठी हवे कालाचे ज्ञान, तेच तर आपण समजून घेत 
आहोत आिण घेणारही आहोत कारण आपले उिद्दष्ट आहे, माऊलींच्या शब्दात 'अवघािच संसार 
सुखाचा करीन'. 
ज्योितष कालज्ञान (25). 
सु भात सुजनहो, 
कालच्या शिनवार नंतर आजचा वार होराकर्मानुसार रिववार झाला हे तुम्ही जाणताच. हे केव्हापासनू 
चालू आहे, शोधावेच लागेल. पण ते जाऊ दे. सहज दोन संदभर् आठवले ते बघू. आपल्या मराठी 
शाळेत िशकलेल्यांना पाचवीत इंगर्जीतील सा◌ॅलोमन गर्ंडे किवता आठवत असेलच की ज्यात 
वारांची नावे कर्माने येतात. पण त्याच्याही आधी रचलेले नवगर्हस्तो  आठवा, त्यातील नवगर्हांचा 
कर्म रिवपासून शिनपयर्ंत आिण मग राहु केतू असाच आहे. म्हणजे आपल्याकडे हा वारकर्म खूप 
आधीपासूनच होता. दुसरे म्हणजे पुन्हा त्यांचे आिण आपले सेमच आहे, बरोबर. 
काल व्यवहारातील काही िवषय आिण गर्ह मण यांची सांगड बिघतली. अथार्त देश काल स्थल परत्वे 
ह्यामधे थोडा बदल असेलही कारण ह्यातील काही बाबी मानवी कमार्शी िनगिडत आहेत. म्हणजे असे 
बघा 5 वषेर् पणूर् झाली की मूल आपोआप शाळेत जाऊन बसत नाही ना. त्याला शाळेत वेश घेऊन 
द्यावा लागतो. िकती िशकायचे हे त्याच्या सामािजक, आिथर्क, कौटुंिबक, भौगोिलक पिरिस्थतीवर 
अवलंबून असते. वेगळ्या शब्दात ते कमार्शी यत्नांशी िनगिडत असते. 
पण जन्म झाल्यावर पालथे वळणे, पुढ ेसरकणे, रांगणे, चालणे, बोलणे ह्या सवर् िकर्या िकतव्या 
मिहन्यात िकतव्या वषीर् हे मा  सवर् जगभर सारखेच असते. कारण ही गती नैसिगर्क असते. अथार्त 
व्यक्तीगिणक हे िनसगार्चे वेळाप क थोडेसे पुढेमागे होतेच. कारण हे सवर् कालबध्द असले तरी 
त्येकाचा काल हा त्याचा स्वतःचा असतो. कसे ते आता बघू. 
कालाचे िनदशर्क म्हणून रिव आिण चं  ह्या दोघांचा िवचार आपण बिघतलाच. आिण हे ही बिघतले 
की एखाद्या िविशष्ट क्षणी रिव चं  आिण अथार्त अन्य गर्ह यांची राशीगत िस्थती सारखीच असते. 
म्हणजे आज सकाळी मी हे िलिहत असतांना रिव वृि चकेत आिण चं  वृषभेत हे सवर् जगासाठी तसेच 
होते. अमेिरकेत घड्याळ 10/12 तास मागे म्हणजे रा , जपान व पूवेर्कडील देशात 3/4 तास पुढे म्हणजे 
माध्यान्ह जवळ आलेली. बरोबर. म्हणजे रिव वृि चकेत त्याच अंशावर पण भारतात तो पूवर् 
िक्षितजावरून थोडा वर सरकलेला, जपान मधे तो डोक्यावर येत असलेला तर अमेिरकेत तो पि चम 
िक्षितजावरून मावळून खाली सरकलेला. म्हणजे गर्हांची राशीगत िस्थती सारखी असली तरी 
िदशागत िस्थती स्थानपरत्वे वेगळी असते हे तुम्हाला समजेल. जरा कठीण जातय. थांबा. 
एक उदाहरण देतो. मंुबईहून सुटणारी डेक्कन िक्वन संध्याकाळी 5/50 ला आमच्या डोंिबवली 
स्थानकातून धडधडत जाते. त्या क्षणी ठाणे, डोंिबवली आिण कल्याण अशा 3 स्थानकात 3 माणसे 
उभी असतील तर त्या ितघांसाठी डेक्कन कोठे आहे याचे उत्तर एकच डोंिबवली स्थानकात पण िदशा 
िवचारली तर ितघांची बोटे वेगळी िदशा दाखवतील. समजले. गर्हांची राशीिस्थती म्हणजे स्थानक पण 
आकाशस्थ िस्थती म्हणजे िदशा. 
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आपली जन्मलग्नकंुडली (जन्मांगम) म्हणजे आपल्या जन्मवेळी जन्मस्थळी असलेली आकाशातील 
गर्हिस्थती दाखवणारा नकाशा. नकाशा म्हटला की िदशा आली आिण आरंभ पण आलाच. रोज 
सूयार्सकट सवर् गर्ह तारे पूवेर्ला उगवून पि चमेकडे मावळताना िदसतात म्हणून ह्या पूवर् िक्षितजाला 
आपण आपल्या कुंडलीचा आरंभ िबंदू ठरवला आिण हा िबंदू जन्मस्थळाशी िनगिडत होतो. पूवेर्ला 
लगत, लागून म्हणून ते लग्न. 24 तासात संपूणर् आकाश पूवर् िक्षितजावरून सरकते अथार्त 12 राशी 
सरकतात म्हणून सरासरी 2 तासात 1 रास पूवेर्कडून वर येते. त्या 2 तासात त्या िठकाणी जन्मलेल्या 
बालकांचे लग्न समान असते. कळतंय ना. 
नाही कळले तरी गोंधळू नका. एवढेच समजून घ्या की कुंडली बनवण्यासाठी जन्मवेळेबरोबर स्थळही 
लागते कारण कुंडलीचा आरंभ िबंदू स्थळाशी आिण वेळेशी िनगिडत असतो आिण गर्हांची 
आकाशातील िदशागत िस्थती तो िबंदू ठरवतो. लग्न, चं , रिव ह्या काळाच्या घटकांचे महत्व इत्यािद 
िवषयी उद्या बोलूच. तोपयर्ंत लग्न ही जरा डोक्याला कटकटच िदसतेय असे म्हणताय ना. अहो हसा 
ना, हल्ली रिववारी सकाळी एरंडेल घ्यायचा जमाना नाही. हसा आिण आनंदात उद्या कोणते पक्वान्न 
िमळणार त्याचा िवचार करा. 
ज्योितष कालज्ञान (26). 
नमस्कार मंडळी, 
काल रिववार. सुट्टीचा िदवस आिण ीदत्तजयंती होती. त्यामुळे मी माझे पुराण थोडेसे लांबवले होते. 
पण कालचा िवषय काहींना तसा नीट समजला नसावा असे वाटते. आज जरा अिधक सोपा करता 
येतो का बघू. 
आज पहाटे 5/30 वाजता रिव वृि चक राशीत साधारण 18 अंशावर तर चं  वृषभ राशीत साधारण 23 
अंशावर होता. आपली भारतीय माण वेळ ही गर्ीनिवच माण वेळेपेक्षा साडेपाच तास पुढे आहे. 
म्हणजे भारतात जेव्हा पहाटे 5/30 वाजले होते तेव्हा इंग्लंड मधे मध्यरा ीचे 12 अथार्त 00.00 वाजले 
होते. अमेिरकेत काही िठकाणी रा ीचे 7/30 वाजले असतील. ह्या सवर् िठकाणची ह्या क्षणाची कुंडली 
मांडली तर रिव आिण चं  अनुकर्मे वृि चक 18 आिण वृषभ 23 ह्याच जागी असणार. आठवा आपले 
कालचे डेक्कन िक्वनचे उदाहरण. िविशष्ट क्षणी ती डोंिबवली स्थानकात असते. तसे आज सकाळच्या 
त्या क्षणी संपूणर् जगात घड्याळातील वेळ वेगळी असली तरी राशीचकर् ह्या लोहमागार् वरील वर 
सांिगतलेल्या राशी अंश स्थानकात रिव आिण चं  होते. बरोबर. ही झाली राशीगत िस्थती. पण 
आकाशाचे काय? 
त्येक िठकाणचे आकाश वेगळे. म्हणजे फक्त भारताचा जरी िवचार केला तरी आज 5/30 वाजता 
सोलापूरमधे वृि चक रास पूवेर्ला उिदत होत होती तर मंुबईत मा  तुला रास पूवर् िक्षितजावर होती. 
लंडनमधे िसंह रास पूवेर्ला होती. आता ह्या तीनही िठकाणी एकाच क्षणी तीन बालके जन्माला आली 
तर त्यांचा रिव वृि चक 18, चं  वृषभ 23 पण लग्न अथार्त पूवर् िक्षितज वेगळे. लग्नकंुडलीतील वरच्या 
मोठ्या समभुज चौकोनात लग्नराशीचा अंक िलिहतात. मंुबईतील बालकासाठी तो 7(तुळ), 
सोलापूरसाठी 8(वृि चक) आिण लंडनसाठी 5(िसंह) कुंडलीत ह्या अंकांपासून पुढील अंक 
घड्याळाच्या काट्यांच्या िवरूध्द िदशेने िलिहले जातात. (anti clockwise direction). सवर् कुंडल्यात 
रिव 8 अंक असलेल्या घरात तर चं  2 अंक असलेल्या घरातच असणार. पण त्येक कुंडलीत हा 8 
अंक वेगळ्या िठकाणी/घरात असणार. आिण तो गर्हांचे आकाशातील त्या वेळचे स्थान/िदशा 
दाखवणार. आले लक्षात. खूप खोलात जाऊ नका. हा ज्योितष वगर् नव्हे. एवढेच समजा की एका क्षणी 
गर्हांची राशीगत िस्थती जगासाठी समान असते (डेक्कन डोंिबवली स्थानक) पण जन्म स्थानानुसार 
िदशा वेगळी असते. 
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कलकत्ता िदल्लीतील िकर्केट सामने सकाळी 9/15 च्या सुमारास तर मंुबईत ते 10 नंतर सुरू होतात. ह्या 
मागे कारण पूवेर्कडे सूयोर्दय लवकर होतो. आपली लग्न संकल्पना ह्या पूवेर्शी िनगिडत आहे एवढेच 
समजा. 
आज जरा कंटाळलात का? अहो सहज समजेल तुम्हाला, मला समजलं की. असो उद्या पुन्हा भेटचू 
काळाचे ज्ञान करून घ्यायला; हसत खेळत पुढे जाऊ, काळाशी मै ी करू. 
ज्योितष कालज्ञान (27). 
सु भात िम ांनो, 
गेले 2 िदवस मी जरा जास्तच गंभीर होतो ना. अहो कारण तसेच होते िवषय लग्नाचा होता. गंभीर 
व्हायलाच हवे. नाही का. चेष्टा सोडून द्या. पण आपल्या ज्योितष्यात लग्न कुंडली महत्वाची हे मला 
ठसवायचे होते. ती का हे आज बघू. जाता जाता एक आठवले, लग्न (िववाह) लागताना मंगलाष्टकात 
शेवटी 'तदेव लगं्न सुिदनं तदेव, ताराबलं चं बलं तदेव' म्हणतात ना तो संदभर् ही ह्या पूवर् िक्षितजावरील 
लग्नाशी असतो, होणारा िववाह/लग्न त्या वेळच्या लग्नावर असा तो उल्लेख काळाच्या संदभार्त असतो. 
रोज मं  म्हणून पूजा करणारे रोजच्या पूजेतही हा मं  म्हणतातच. असो. 
महत्वाचा मुद्दा हा काळाचे 3 मुख घटक आिण त्यात सवार्त महत्वाचे असते ते लग्न. उदाहरण घेतले 
की पटकन समजते. सध्या रिव वृि चक राशीत आहे. 16 नोव्हें. ला दुपारी 12/21 रिवने वृि चकेत 
वेश केला. तो येत्या 15/16 िडसें च्या मध्यरा ी 3 वाजेपयर्ंत वृि चकेतच राहणार आहे. अथार्त ह्या 
कालावधीत जगात कोठेही जन्म झाला असेल तरी त्यांचा रिव वृि चकेत. म्हणजे सूयर् हा 1 
मिहन्याकरता 1 राशीत राहत असल्याने तो मिहन्याचा कालिनदशर्क होतो. 
आता दुसरा घटक चं  पाहू. आज चं  िमथुन राशीत आहे. 4 िडसें च्या 16/51 पासून ते 6 िडसें च्या 
16/32 पयर्ंत तो िमथुन राशीत असणार आहे. म्हणजे 2 िदवसांचा काल दाखवला, नक्ष  िवचारात 
घेतले तर 1 िदवसाचा काल होईल. हे दोन्ही कालाचे घटक एका क्षणी (घड्याळातील वेळ नव्ह,े क्षण) 
जगात सारखेच म्हणजे राशी अंश कला सारखेच. 
म्हणून आपल्या ज्योितष िवचारात ितसरा म्हणजे लग्न हा घटक सवार्त महत्वाचा असतो. कारण तो 
स्थळाशी िनगिडत असतो. आज पहाटे 5/23 पासून 7/36 पयर्ंत वृि चक रास सोलापूरला पूवर् 
िक्षितजावर होती. मंुबईकरीता हीच वेळ 5/38 ते 7/52 होती. म्हणजे नीट लक्ष द्या सोलापूर आिण मंुबई 
येथे दोन बाळे सकाळी 5/30 ला जन्मली तर त्यांचा रिव वृि चकेत, चं  िमथुनेत पण लग्न मा  वेगळे 
सोलापूरच्या बाळाचे वृि चक तर मंुबईच्या बाळाचे तूळ. खूप गिणतात डोके घालू नका समजा एवढेच 
की लग्न हा काळाचा घटक िदवसातील वेळ आिण तीही 2 तासांइतकी सूक्ष्म दाखवतो आिण 
त्याहीपेक्षा तो स्थळाशी िनगिडत असतो. 
मला वाटते ह्या रिव,चं  आिण लग्न ह्या ितघांचे वेगळेपण तुम्हाला कळले असेल. उद्या आहेच ना रोज 
आपल्याजवळ न उमजलेले समजून घेण्यासाठी. अहो उद्या जाणून घेण्यासाठी तर हे कालज्ञानाचे स  
ना. 
आज मंुबई पिरसरात अकाली पाऊस पडतो आहे. हवामान खात्याने ओखी वादळाचा इशारा िदला 
आहे. मागे एका भागात मी एलिफस्टन अपघात आिण बुधाचे वेगळे मण असा उल्लेख केला होता. 
बुधाचे त्यापेक्षा थोडे वेगळे पण अिधक अशुभ कारक असे मण 3 िडसे ते 23 िडसे असणार आहे. 
तेव्हा मंडळी वासात काळजी घ्या, वाहने जपून चालवा. अिजबात घाबरू नका. अहो मी आहे ना 
पाठीशी काळ समजवायला. चला िबनधास्त पण सावध राहून कामाला लागा. 
ज्योितष कालज्ञान (28). 
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सु भात मंडळी, 
काल आपल्या संवादात शेवटी आपण अिनष्ट कालाचा उल्लेख केला. ओखी वादळ वा तत्सम घटना 
आधी सांगता येतात का, असे काहींनी िवचारले. हो, हीच घटना नािसकचे ज्योितिवर्द ी. िवसपुते 
आधी सांिगतली होती असे tv9 वािहनीने सािरत केले असे समजले. िशवाय पुण्याचे ज्योितिवर्द, 
ज्योितष ज्ञानचे संपादक ी. मारटकर यांनी त्यांच्या मािसकातील भिवष्यातही पाऊस वादळाचे 
उल्लेख िडसेंबर पिहल्या आठवड्यासाठी होते. दोघांचेही अिभनंदन. बंगलोरच्या मािसकाच्या मा. 
गाय ीदेवी वासुदेव यांचा उल्लेख आधी आला होताच. िविवध िठकाणांच्या अमावस्या/पौिणर्मा 
संपण्याच्या वेळच्या पि का मांडून असे संभाव्य धोके, त्यांचे स्वरूप, स्थळ, काळ इ. संबंधी अंदाज 
बांधता येतो. पण ते पूणर् वेळेचे आिण िजिकरीचे काम आहे. असो. सांगण्याचे तात्पयर् असे की ह्या 
शा ाच्या अभ्यासाने आगामी धोके ओळखून नुकसान वाचवता येते. 
िवषयांतरानंतर पुन्हा आपण काळाच्या 3 घटकांकडे वळू. वास्तिवक वर जेव्हा आपण म्हटले की 
अमावस्या संपण्याच्या वेळच्या िविवध िठकाणच्या पि का तेव्हा तुमच्या लक्षात आले असेल की त्या 
सवर् कुंडल्यांमधे रिव चं  एकाच राशीत व एक  असणार आहेत. म्हणजे हे 2 कालघटक सवर् 
कुंडल्यात सारखेच. पण त्या कुंडल्यांमधे स्थानानुसार पूवर् िक्षितजावरील राशी (लग्न) बदलणार आिण 
राशी बदलत नसली तरी स्पष्ट अंश बदलणार. बरोबर कारण पृथ्वी सतत स्वतःभोवती िफरते आिण 
त्यामुळे त्येक िठकाणचे पूवर् िक्षितज वेगळे आिण सतत बदलणारे असते. हाच तो न थांबणारा न 
काळ, बरोबर आहे ना मंडळी. 
बोलता बोलता, ह्या लग्न राशी आिण अंशांचे महत्व वैयिक्तक कुंडल्यांसाठीही असते हे तुम्हाला 
समजले असेलच. आपण नेहमी बोलताना माझी रास अमुक असे म्हणतो तेव्हा बहुतेक ती जन्मवेळी 
चं  ज्या राशीत होता ती रास असते (चं रास). चं ाचा एका राशीतील वास दोन सव्वा दोन 
िदवसांचा असतो. उलट लग्नरास ही फक्त 2 तासांचा आिण तोही स्थळ सापेक्ष काळ दशर्वते आिण 
त्याही पेक्षा िदशा दशर्क असते. म्हणजे लग्न ही पूवर् िदशा आिण मग पूवेर्ला त्या वेळी असणारा गर्ह 
लग्नात मांडतात. मग डोक्यावर कोणती रास, कोणता गर्ह, मावळतीला कोण आिण पायाखाली कोण ते 
कुंडलीवरून कळते. ह्या त्येक िदशेला तेथे असणारी रास/गर्ह ह्याना वेगवेगळे महत्व असते. कारण 
पंचमहाभौितक तत्वांनुसार राशी आिण गर्हांना गणु असतात आिण कुंडलीतील स्थानांनुसार त्यांचे 
महत्व वेगळे असते. आज पुरते एवढे समजा की रिव, चं  आिण लग्न हे कालदशर्क घटक चढत्या 
कर्माने अिधक सूक्ष्म काल दशर्वतात आिण तसेच त्यांचे महत्वही चढत्या कर्माने असते. लागलीच 
पि का काढनू लग्न रास शोधायला लागलात ना. सावकाशीने शोधा हो कारण त्येक व्यक्ती ही ह्या 
तीन घटकांचे िमळून बनणारे एक वेगळेच रसायन असते, कसे ते उद्या बघू तोपयर्ंत ह्या कालरहस्याचा 
िवचार सन्न मनाने करा. 
मन करा रे सन्न,  
सवर् िसिध्दचे कारण. 
ज्योितष कालज्ञान (29). 
सु भात मंडळी, 
काल आपण बोलत होतो ते रिव, चं , लग्न यािवषयी. समजा आज सोलापूरला सकाळी 5/30 ला एक 
बाळ जन्मले असेल तर त्याचा रिव वृि चक राशीत, चं  ककर् राशीत, आिण लग्न वृि चक राशीत. 
त्यामुळे हे बालक वृि चक आिण ककर् ह्या 2 राशींचे संयुग, त्यातही 3 पैकी 2 घटक वृि चकैत 
असल्याने हे बालक िवंचू जास्त आिण थोडासा खेकडा असे असणार. िलिहतांना राशींच्या नावाऐवजी 
मी त्यांची ितके वापरली. आज वृि चकेत रिव आिण शुकर् आहेत. म्हणजे हे बालक जन्मताना 
पूवर् िक्षितजावर वृि चक रास आिण त्यात रिव, शुकर् होते. तेव्हा या बालकावर ह्या दोन गर्हांच्या 
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गुणांचाही भाव राहीलच.  
आता आज सकाळीच 7/45 ला सोलापूरातच दुसरे बालक जन्माला आले तर त्याचा रिव आधीच्या 
बाळा माणे वृि चकेतच, चं ही ककेर्तच पण पूवर् िक्षितजावर धनु रास उिदत होती. िशवाय धनु राशीत 
आज शिन आिण बुध आहेत. त्यामुळे हे बालक धनु, ककर्, वृि चक आिण ककर् ह्या ितघांचे रसायन 
आिण शिन बुध हे 2 गर्ह पूवर् िक्षितजी म्हणून त्यांचा पण भाव. आले लक्षात की िदवसातील 
जन्मवेळेनुसार पि का कशी बदलते ते. 
खूप तपशीलात जाऊ नका. फक्त एक समजून घ्या की त्येक व्यक्ती वेगळी तशी ितची पि काही 
वेगळी. ह्या पेक्षा गुणांचा िवषय समजून घ्या. वृि चक आिण ककर् ह्या दोन्ही राशी जलमहाभूताच्या 
समजल्या जातात. पाणी नेहमी उताराकडे जाते. बरोबर. त्यामुळे जलराशी संबंिधत माणसे थोडीशी 
बुटकी असतात. म्हणजे 5/30 ला जन्मलेले बालक तुलनेने थोडे कमी उंचीचे असेल. पण जलाकडे रस 
हा गुण आहे आिण शुकर् हा पूवेर्ला असणारा गर्हही जलतत्वाचा असल्याने ह्या बालकाचा चेहरा गोल 
व मोहक असेल. 
आता 7/45 ला जन्मलेले बालक घेतले तर धनु हे अग्नी महाभूताचे लग्न असल्याने, 'केला जरी पोत 
बळेिच खाले, ज्वाळा तरी ते वरती उफाळे' ह्या न्यायाने हे बालक आधीच्या बालकापेक्षा थोडेसे उंच 
असेल. तसेच ह्याचे अंग पण थोडे गरम लागेल अथार्त अग्नी राशीमुळे. शिन लग्नात असल्यामुळे ह्या 
बालकाचे गाल जरा बसलेले असतील कारण शिन हा वायुचा ितिनधी आिण वारा पाणी सुकिवतो. 
समजल नाही का? नीट वाचा. एकच महत्वाचा मुद्दा ठसवायचाय की तीन घटकात लग्न राशी महत्वाची 
आिण ती जन्म स्थळ आिण वेळेशी िनगिडत असते म्हणून ह्या दोन्ही गोष्टी पि केसाठी महत्वाच्या. 
लग्नकंुडली िदशादशर्क असते हेही तुम्हाला समजले असेलच कारण 2 तासात पूवर् िक्षितजावरील रास 
बदलली आिण पूवेर्चे गर्ह ही बदलले. त्या अनुषंगाने राशी त्यांच्या मधील गर्हांसकट घड्याळाच्या 
काट्याच्या िदशेने एक घर पुढे सरकल्या बरोबर. 
थोडे कठीण जातय. उद्या बघू. पण एक लक्षात आले का की गॉकिलननने ह्या पूवर् िक्षितजावर जन्मवेळी 
असलेल्या गर्हावर आिण त्याच्या पिरणामावर संशोधन केले कारण पूवर् महत्वाची. तोच मुद्दा आपण 
उदाहरणाने समजून घेतला. जरा मीही डोके चालवतो (मला थोडे तरी डोके आहे असे गृिहत धरतो, 
मंडळी, कारण गृिहतािशवाय कसे पुढे जाता येईल) आणखीन कसे सोपे करता येईल. उद्या बोलूच 
नवनवीन संकल्पनांवर, उत्सुक रहाल तर िदवस आनंदात िवचारात कसा जाईल कळणारही नाही. भेटू 
उद्या. 
ज्योितष कालज्ञान (30). 
नमस्कार िम ांनो, 
आपल्या सुसंवादाची आजची ितसाव्वी सकाळ. 9 नोव्हेंबरला आपण सुरवात केली. आज 8 िडसेंबर 
म्हणजे मिहना पूणर्. तसे परवा बुधवारी 28 वा भाग होता तेव्हा मी िलहावयास सुरवात केली तेच 
पुनवर्सु नक्ष  होते. तेव्हा नाक्ष  मिहनाही पूणर् झाला. काितर्क कृष्ण षष्ठी ते कालची मागर्शीषर् कृष्ण 
पंचमी म्हणजे काल ितथीने मिहना झाला. आपण जी वेगवेगळी कालमापन पिरमाणे बिघतली त्याचा 
हा आढावा. िभंतीवरी असणायार् कालिनणर्य अथवा अन्य िदनदिशर्केच्या मागील पानावर तुम्हाला हे 
सवर् पाहता येईल म्हणजे काल िभंतीवर राहून तुम्हाला िभववणार नाही तर तुमचा िम  होईल, म्हणून 
तर हा संवाद पंच आिण तो करतोय देव िवलासरूपाने. 
काल लग्न, चं  आिण रिव ह्या तीन मुख कालदशर्कांिवषयी आपण बोलत होतो. काही मंडळींना थोडे 
जड गेले असावे. आज थोडे स्पष्ट करू. हे लक्षात ठेवा की आपला ज्योितष वगर् नाही तर सवार्ना 
ज्योितष साक्षर करणे हे उिद्दष्ट. तर सवर् थम हे समजून घ्या की लग्न हे जन्मस्थळ आिण वेळ ह्यावर 
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अवलंबून असते. लग्नकंुडली आपल्या जन्म काळाची िनदशर्क असते पण ती स्थळ सांगत नाही तर 
स्थळावर अवलंबून असते. म्हणजे असे बघा जगात सगळीकडे सूयर् पूवेर्ला उगवतो. त्यामुळे 
कोणत्याही िठकाणी त्या िठकाणच्या सूयोर्दयाच्या आसपास जन्म असेल तर सूयर् ज्या राशीत असेल 
तीच रास पूवेर्ला आिण अथार्तच लग्नी असते, सूयर्ही लग्नातच असतो. म्हणजे काळाच्या 3 घटकांपैकी 
2 घटक सारखे असतात. काल आपण सकाळी 5/30 चा जन्म बिघतला. आठवतय ना की लग्नरास 
आिण सूयर् दोन्ही वृि चकेतच होते. म्हणजे सूयोर्दयाजवळ जन्म एवढेच समजते. आले लक्षात 
लग्नरास स्थळावर अवलंबून असते पण स्थळ सांगत नाही. 
आता िदशा घटकाचा िवचार करू. सतत सरकणारे आकाश साधारण 2 तासात 30 अंश सरकून 
पुढील रास लग्नी येते. काल आपण बिघतले की 7/45 ला धनु रास उगवतीला होती. 10 च्या सुमारास 
मकर तर 12 च्या सुमारास कुंभ रास लग्नी. तांि क भाग सोडा पण लग्नातील रास बदलली की 
कुंडलीतील वृि चक राशीची जागा आिण अथार्त त्या राशीतील सूयार्चीही कुंडलीतील जागा बदलणार. 
दुपारी 12 वाजता डोक्यावर अथार्त कुंडलीत दशमात (उजवी कडच्या मोठ्या समभुज चौकोनात), 
सूयार्स्ताच्या जन्मवेळी सप्तमात (खालचा समभुज चौकोन) आिण मध्यरा ी जन्म असता डावीकडचा 
समभुज चौकोन म्हणजे चतुथार्त. म्हणजे कुंडली सूयर् आिण इतर सवर् गर्ह पण जन्मवेळी कोणत्या 
िदशेला होते ते दाखवते. सध्या तूळ राशीत गुरू आिण मंगळ आहेत.म्हणजे पहाटे 4 वाजता जन्म 
असेल तर तूळ लग्न आिण त्यात गुरू मंगळ असतील. म्हणजे गुरू व मंगळ दोघेही पूवेर्ला होते. आले 
लक्षात कुंडली गर्हांची िदशा कशी सुचवते ते. ज्योितष हे त्यक्ष माणाचे शा  आहे, पहाटे 4-5 
वाजता उठा आिण िनर  आकाश असेल तर पूवेर्ला ह्या गुरू मंगळाना पाहू शकाल तुम्ही. अथार्त गर्ह 
िदसणे वेगळे आिण त्यांचा पिरणाम होतो हे पटणे वेगळे. पण ह्या गर्ह मणातून काळ िनमार्ण होतो 
एवढे तरी मला वाटते ह्या मिहन्याभरात मी तुम्हाला समजावू शकलो ना. काळाला गर्हांच्या गुणांची 
उपाधी वगैरे अजून खूप बोलायचे आहे. कंटाळला नाहीत ना. नक्कीच नाही, िवलासाला कोण कंटाळेल. 
हसा हो समजेल सवर् आिण उमजेल ही. िम  वर आला हो बराच, उित्तष्ट, कामाला लागा सन्न मनाने 
ज्योितष कालज्ञान (31). 
सु भात िम ांनो, 
आपल्यापैकी बहुतेकांना हे मािहत असेलच की पि केत राशी नावे िलिहलेली नसतात तर राशी 
अंकांनी िनदेर्िशत करतात. राशींची सुरवात मेष राशीपासून आिण अंक 1. 1 मेष, 2 वृषभ, 3 िमथुन, 4 
ककर्, 5 िसंह, 6 कन्या, 7 तूळ, 8 वृि चक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ आिण 12 मीन अशी ही सांगड. 
जन्म लग्न स्पष्ट केले की त्या राशीचा अंक वरच्या मोठ्या समभुज चौकोनात िलहून पुढील अंक 
घड्याळाच्या िवरूध्द िदशेने िलिहत जातात. पि केत 12 घरे 12 राशी वषार्चे 12 मिहने हे सवर् 
खगोलातून, चं  िबंब 12 वेळा पूणर् होऊन नािहसे होते, ह्या िनरीक्षणातून आले हे तुमच्या लक्षात 
आहेच. गर्ह मा  पि केत नावािनशी मांडतात आिण ज्या राशीत गर्ह असेल त्या अंकासोबत गर्हाचे 
नाव िलिहले जाते. हा ज्योितष वगर् नसला तरी लग्न घटकाचे काळ समजण्यात महत्व समजण्यासाठी 
हा पंच. 
आज रिव, शुकर् वृि चकेत (8 अंकाबरोबर), बुध, शिन धनुत (9), केतू मकरेत (10), राहू ककेर्त (4), 
चं  िसंहेत (5), गुरू, मंगळ तूळेत (7) आहेत. िदवसात काहीही बदल नाही. म्हणजे आजच्या िदवसात 
केव्हाही जगात कोठेही जन्म झाला तरी अंक (राशी) आिण गर्ह यांची जोडी/सांगड तीच. आले लक्षात. 
त्यामुळे रिव वृि चक आिण चं  िसंह हे 2 घटक सवर् बाळांसाठी सारखेच. 
आता जरा जगात फेरफटका मारू आिण कल्पना करू की भारतीय माण वेळे माणे आज सकाळी 
5/30 वाजता सोलापूर, लंडन, बॉस्टन आिण टोिकयो ह्या 4 शहरात एकाच क्षणी (घड्याळातील वेळ 
वेगळी पण क्षण तोच) 4 बाळे जन्माला आली तर त्यांची रास िसंहच, त्येक गर्हाचे राशी अंश कला 
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जे असतील ते सवर् बालकांसाठी तेच, गर्ह त्याच अंकाबरोबर पण पि केतील घर/ स्थान वेगळे 
असणार, कसे ते बघू. 
आपल्या 5/30 ला सोलापूरमधे पूवेर्ला वृि चक उिदत होत आहे म्हणजे लग्न वृि चक, समोरच्या 
मोठ्या समभुज चौकोनात 8 अंक बरोबर रिव शुकर्. 
त्याच क्षणी लंडनमधे वेळ 00/00 (रा ीचे 12) िसंह लग्न पूवेर्ला, वरच्या मोठ्या चौकोनात 5 
अंकाबरोबर चं . आता 5 पासून पुढील अंक घड्याळाचे िवरूध्द िदशेने िलिहल्यास 8 अंक येतो 
डावीकडच्या मोठ्या चौकोनात आिण तेथे रिव शुकर्. आले लक्षात. 
सोलापूरला पूवेर्ला रिव शुकर् आिण वृि चक रास तर लंडनला त्याच क्षणी पूवेर्ला िसंह रास चं ासिहत 
आिण रिव, शुकर् पायाखाली (शब्दशः नव्हे). पि केतील त्यांचे स्थान बदलले. 
ितसरे उदाहरण टोिकयोच. ितथे त्या क्षणी सकाळचे 9 वाजलेले आिण पूवेर्ला धनु रास बुध शिनसह 
उिदत. म्हणजे त्या कुंडलीत मोठ्या वरच्या चौकोनात 9 आिण शिन, बुध. 8 अंक रिवसिहत 
उजवीकडच्या वरच्या छोट्या ि कोणात. 
बा◌ॅस्टनमधे त्याक्षणी 8 तारखेचे रा ीचे 7 वाजलेले, िमथुन पूवेर्ला, मोठ्या चौकोनात 3 अंक, गर्ह 
नाही आिण रिव शुकर् 8 अंकासह डावीकडील खालच्या छोट्या ि कोणात. बिघतले क्षण तोच पण 
स्थळानुसार पि का बदलली कारण पूवर् िक्षितज वेगळे. अशी कुंडली गर्हांची िदशा दाखवते 
शेवटी जाता जाता सोलापूरात जर भा  वेळेनुसार 9 ला बाळ जन्मले तर त्याचे लग्न धनुच येणार 
आिण काल आजच्या मध्यरा ी 00-00 ला बाळ जन्मले असेल तर त्याचे लग्न िसंहच असणार. 
म्हणजे पि केतील रिव जन्मवेळ 2 तासापयर्ंत सूिचत करतो पण स्थळ सांगत नाही हे तुम्हाला 
समजेल. 
हा सारा खटाटोप कशासाठी तर लंडनमधे जन्माला आलेल्या बाळाची मातामही म्हणेल अगदी 
मातृमुखी आहे हो तर सोलापूरच्या बाळाची िपतामही म्हणणार अगदी िपतृमुखी आहे हो कारण 
एकाच्या लग्नी चं  तर दुसयार्च्या रिव. खूप रमलो रिव चं ात पण आज मजा आली ना जगाची सैर 
करण्यात, तीही फुकटात घरबसल्या आिण रिव चं ांसारख्या काळाच्या कारकमंडळीं बरोबर. अहो 
अशी सफर घडवायला देवच हवा ना बरोबर, तो आहेच, उद्याही येणारच. मन करा रे सन्न.... 
ज्योितष कालज्ञान (32). 
सु भात िम ांनो, 
गेले 4/5 िदवस आपण लग्नरास एकाच िठकाणी वेळेनुसार आिण एकाच क्षणी स्थळानुसार बदलते हे 
बिघतले. हा खूपसा तांि क गिणती भाग आहे. काल मी वेगवेगळ्या देशातील स्थानांच्या लग्न राशी 
िलिहल्या त्या गिणत करून काढतात. हल्ली संगणकाच्या सहाय्याने एका िमिनटात कुंडली तयार 
िमळते पण तरीही संकल्पना स्पष्ट व्हावी म्हणून आपण त्यािवषयी एवढे बोललो. 
तुम्हाला आठवत असेल की काल शेवट करतांना िवनोदासाठी मी सोलापूरला बाळाच्या विडलांची 
आई आिण लंडनच्या बाळाच्या आईची आई आणली. हा िनव्वळ िवनोद नव्हता तर एक म्हणजे 
ि या बाळाचे रूप पटकन ओळखतात हे तर सांगायचे होतेच. पण त्याहीपेक्षा लग्नरास आिण त्यातील 
गर्ह रूप, शरीरयष्टी दाखवतात हे सांगायचे होते. अजून एक म्हणजे रिव िपतृकारक अथार्त विडलांचा 
िवचार रिववरून, आिण चं  मातृकारक अथार्त आईचा िवचार चं ावरून हेही आपण सूिचत केले. 
गंमत तर यापुढेच आह,े असे बघा रिव-चं  एक  आले की अमावस्या आिण चं  रिवपासून दूर जाऊ 
लागला की ितपदा, िद्वतीया असा काळ सुरू. आठवतंय ना. पती-पत्नी एक  आले की गभर्धारणा. 
आईच्या पोटात गभर् कलाकलाने वाढतो, त्याची वाढ आठवड्याच्या िहशोबात मोजतात आिण त्याचे 
चं ाच्या मणाशी नाते बिघतले. चं  जलतत्वाचा गर्ह, त्याचा वणर् वैश्य. वैश्य म्हणजे व्यापारी जो 
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वस्तंुचा साठा करतो, धरून ठेवतो. आता चं  हा मातेचा आिण गभर्धारणेचा कारक हे तकार्ला धरून 
आहे ना. चं  हा ी गर्ह तर रिव पुरूष गर्ह. एक माता तर दुसरा िपता. पटलं. 
गेल्या मिहन्याभरात काळाचे 3 घटक लग्न, रिव, चं  असे आपण अनेक वेळा म्हटले. आिण गेल्या 
एक दोन भागात आपण असेही म्हटले की त्येक व्यक्ती एक रसायन असते आिण लग्न चं  आिण 
रिव अशा 3 राशींचा िमळून तो पिरपाक असतो. बरोबर. आपण आपल्या आई विडलांचे अपत्य. 'गोफ 
जन्मांतरीचे' ह्या पुस्तकाच्या स्तावनेत डॉ. ह्मनाळकर म्हणतात, "आपण थोडेसे आपल्या 
आईसारखे असतो. थोडेसे वडलांसारखे असतो. आपल्यात आिण आपल्या भावात थोडेसे साम्य 
असते आिण थोडासा फरकही असतो. अगदी खरे सांगायचे झाले तर आपण फक्त स्वतःसारखे 
असतो. एकमेव! अिद्वतीय!". अनुवंशशा  जे सांगते तेच ज्योितष शा ही सांगते. रिव (वडील), चं  
(आई) आिण लग्न (जातक स्वतः) ह्या ितघांचा एकि त िवचार म्हणजे व्यक्ती. त्येकाची कुंडली 
वेगळी, फक्त त्याचीच; वर म्हटल्या माणे एकमेव. 
अजून एक मुद्दा, गॉकिलनन आिण आमचे ी. भट गुरूजी म्हणतात की कुटुंबीयांच्या कुंडल्यात साम्य 
असते, आई वडलांच्या गर्हिस्थतीला जुळेल अशी िस्थती आली की गभर् स्वतः बाहेर येण्याचा िनणर्य 
घेतो. समान धागा आढळतोय का अनुवंश आिण ज्योितष ह्या दोन िवचारात. आज रिववार. िनवांत 
िवचार करा आपल्या ह्या संवादावर. आिण आपल्या आईवडील बंधू भिगनींच्या कुंडल्याही बघा, 
मधील 4 समभुज चौकोनात 1-4-7-10; 2-5-8-11, 3-6-9-12 ह्यापैकी एक चौकूट असेल. एका 
कुटुंबात बहुतांशी यातील कोणते तरी एक चौकूटच बहुसंख्येत िदसेल. तीच तर गंमत आहे ह्या 
कालज्ञानाची. ही जादू रहस्य उलगडूया उद्या, आज तुम्हाला आनंदी रहा म्हणायला नको, अहो का 
काय िवचारता आज आपल्या िम ाचा वार, जगात तोच आपला आधार. त्या उगवत्याला शतशः 
णाम. 
ज्योितष कालज्ञान (33). 
सु भात मंडळी,  
काल आपण अनुवंशशा ात असे बिघतले की आई वडील आिण मुले यांच्यात काही तरी समान 
धागा असतो. तुम्हाला आठवत असेलच की काळाचे 3 घटक वगैरे िवषय आपण सुरू केले तेव्हा 
आपण बोलत होतो ते बाळाची जन्म तारीख आई/वडील यांच्यापैकी एकाच्या जन्मतारखेजवळ 
असण्यािवषयी. बरोबर. तेव्हा गॉकिलनन, आमचे भट गुरूजी काय म्हणतात ते आपण बिघतले. ह्या 
दोन्ही िवचारवंत ज्योितष्यांनी अनुवंश आिण ज्योितष ह्या दोन शा ातील समान धागाच आपल्या 
पुढे मांडला. 
जरा सोपे करून सांगतो. आपण असे म्हटले की आई विडलांच्या गर्हिस्थतीला योग्य अशी गर्हिस्थती 
आकाशात आली की त्याची सूचना गभार्ला िमळते आिण सूती वेदना सुरू होऊन तो बाहेर येतो 
अथार्त जन्म घेतो. गर्ह हचे जणू सुईणीचे काम करतात असे गॉकिलननन ेम्हटले. (त्याने हजारो 
कुंडल्या जमा केल्या होत्या हे ध्यानात घ्या). जेव्हा डॉ. ह्मनाळकर म्हणतात आपण थोडे आईसारखे 
थोडे वडलांसारखे, आिण हे दोन िवचारवंत म्हणतात की बाळाच्या जन्मवेळेच्या गर्हिस्थतीचे आई 
वडलांच्या कुंडलीशी नाते असते. तेव्हा त्यांचे आिण आमचे सेमच ना, खरेतर आपले म्हणायला हवे 
कारण गेल्या मिहना भराच्या सुसंवादाने तुमच्या माझ्यात आता आपुलकीचा धागा तयार झाला ना, 
हो म्हणणारच तुम्ही. 
काल मी तुम्हाला आपापल्या कुटुंबीयांच्या पि का गोळा करा म्हटले आिण पि केतील मोठ्या चार 
चौकोनातील राशी (अंक) बघा म्हटले होते ते हीच अनुवंिशकता कुटुंबाच्या कुंडलीत दाखवता यावी 
म्हणून. ते दाखवता येते राशींच्या वगीर्करणातून. 1 मेष - 4 ककर्, 7- तूळ, 10- मकर हा झाला चर 
राशींचा चौकोन. सतत बदलाची आवड, नािवन्य हवे असा स्वभाव. दुसरा वगर् िस्थर राशींचा 2- 
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वृषभ, 5-िसंह, 8-वृि चक, 11-कुंभ हा तो चौकोन. ितसरा वगर् िद्वस्वभाव राशींचा 3- िमथुन; 6-
कन्या, 9-धनु, 12-मीन हा तो चौकोन. एका कुटुबंातील लग्न (काही माणात चं ) कुंडल्यांमधे 
ह्यापैकी एका चौकोनाचे ाबल्य आढळते. एक उदाहरण देतो, जवाहरलालजी नेहरूंचे लग्न ककर् आिण 
चं  ही ककेर्तच (14 नोव्हे 1889 रा ौ 11/35). त्यांच्या कन्या इंिदराजी यांचे लग्न ककर् आिण चं  मकर 
(19 नोव्हे 1917 रा ी 11/11). बघा दोघांचेही लग्न ककर्च, चं  ककर्(4) आिण मकर(10) म्हणजे 
आपल्या 1/4/7/10 चौकोनात, दोघांचेही रिव वृि चकेत. आले लक्षात आपल्याला अनुवंिशकता 
कुंडलीत कशी िदसते ती. मोतीलाल नेहरूचंी तारीख 6 मे 1861 म्हणजे रिव मेषेत (1), म्हणजे आलाच 
चर चौकोन. 
आज आपण राशींची वगर्वारी बिघतली ती कमार्नुसार. म्हणजे काय, उदाहरण घेऊ. मी डोंिबवलीकर. 
त्यामुळे रेल्वे आम्हाला ि य. त्यातही जलद गाडीचा सोस. सकाळी सकाळी 9/01 ची फलाट कर् 5 
वरून जाणारी गाडी आज 15 िमिनटे उशीराने धावत आहे, ही उद् घोषणा पूणर् व्हायच्या आत जे 
धावत फलाट बदलतात ते चर 1-4-7-10 वाले, जे िस्थर उभे राहून स्लो गाडी तरी येतेय का हे बघू 
म्हणतात ते 2-5-8-11 गटातले, आिण अधार् पूल चढून पुन्हा उतरणारे अथार्त ितसरा गटवाले. 
ितघांच्या कमार्वरून (action हो) आपण वगीर्करण केले. असेच गुणांवरूनही वगीर्करण करूच. हे 
वाचल्या वाचल्या आंगठे वा नमस्काराच्या िचन्हाने दाद िदलीत तर तुम्ही चर, सावकाश पण काहीतरी 
िलहून दाद िदलीत तर िस्थर आिण वाचलेत आत्ता आिण संध्याकाळी दाद िदलीत तर िद्वस्वभाव. 
गंमत केली हो तुम्ही हसावे म्हणून. उद्या भेटूच काळ आहेच आपला िवषय, आपण त्याच्या बरोबरच 
तर हा वास करतोय ना. 
ज्योितष कालज्ञान (34). 
नमस्कार िम ांनो, 
काल आपण राशींचे कमार्नुसार स्वभावानुसार वगीर्करण पािहले. पि केतील 4 चौकोनांना कें स्थाने 
म्हणतात आिण चारही कें ांमधे एकाच स्वभावाच्या राशी असतात. काल आपण बिघतलेली 3 चौकुटे 
तुम्हाला आठवत असतील. एका कुटुंबात एका चौकोनाचे ाबल्य आढळते असे म्हटल्यावर 
तुमच्यापैकी काहींना ते आढळले नसेल. कारण राशींचे अजून एक वगीर्करण केले जाते ते गुणानुसार. 
गुणानुसार वगीर्करण हे पंचमहाभूतांवर आधािरत आहे. आकाश सवर्व्यापी असल्याने त्याचे 
ितिनधीत्व कोणत्याही एका राशीकडे िदलेले नाही. उरलेल्या 4 तत्वांची िवभागणी अशी: 

1अिग्नतत्व (क्षि य): 1 मेष, 5 िसंह, 9 धनु 
2 पृथ्वीतत्व (वैश्य): 2 वृषभ, 6 कन्या, 10 मकर. 
3 वायुतत्व (शू ): 3 िमथुन, 7 तूळ, 11 कुंभ. 
4 जलतत्व(िव ): 4 ककर्, 8 वृि चक, 12 मीन. 
हयापैकी िवषम राशी अथार्त अिग्न आिण वायु राशी ह्या पुरूष राशी तर सम म्हणजे पृथ्वी, जल राशी 
ह्या ी राशी होत. 
वणर् आिण तत्वानुसार जसे राशींचे वगीर्करण आहे तसेच गर्हांचेही तत्वानुसार वगीर्करण केले आहे.  
अिग्न: रिव, मंगळ (पुरूष) 
पृथ्वी: बुध. 
वायु: शिन.  
जलः चं , शुकर्. ( ी. 
आकाशः गुरू. (परुूष). 
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हा ज्योितष वगर् नाही ह्याचे भान मी तर ठेवतोच पण शंका िवचारतात त्यांच्या काही तांि क िवषयांना 
या िलखाणात उत्तरे देता येत नाहीत. पण मग आज आपण एवढी राशींची मािहती का घेतली? तर 
एवढ्यासाठी की काल बिघतलेला सामाईक चौकोन कुटुंबात िदसत नसेल तर आज बिघतलेले 
तत्वाच्या ि कोणांपैकी एक ि कोण (1-5-9, 2-6-10, 3-7-11, 4-8-12) सामाईक िदसावयास 
हवा. कारण सोपे आहे गवयाचे पोर सुरात रडणार कारण त्याच्याकडे आई वडलांकडून गायनाचा 
(शब्द आिण रस) हा गुण येणार. पटतय ना 
गायनाचा िवषय िनघाला आहे तर मंगेशकर कुटुंबाचा िवचार करू  
मा. दीनानाथ: वृि चक लग्न मीन चं  धनु रिव. 
लतादीदक: वृषभ लग्न ककर् चं  कन्या रिव. 
आशाताई: मेष लग्न मेष चं  िसंह रिव. 
हृदयनाथजी: वृि चक लग्न ककर् रास तूळ रिव. 
लग्नराशी बघा दीनानाथ आिण हृदयनाथ वृि चक (8) तर लतादीदी वृषभ (2). िस्थर राशींचा चौकोन. 
आशाजींचे लग्न मेष जरा वेगळे पण वृि चक आिण मेष दोन्ही मंगळाच्या राशी. आहे साम्य, 
अनुवंिशकता. आता चं राशीतही मीन-ककर् म्हणजे आज बिघतलेला जल राशींचा ि कोण आहेच. 
जलाचा गुण रस; आनंद िनिमर्ती हे कायर्. पटले ना. 
तुमच्या एक लक्षात आले का की ह्या कुटुंबात अनुवंिशकता तर िदसलीच. पण आपला मूळ मुद्दा 
काळाचा पिरणाम होतो हेही िदसले. ह्या सवार्ंच्या पि कात जलतत्वाचे ाधान्य िदसले. आिण जलाचा 
गुण रस, आनंद िनिमर्ती. कोणाला वाटेल आशाजींच्या कुंडलीत कोठे हे जल िदसते, अहो त्यांच्या 
लग्नात चं  अथार्त जन्मवेळी पूवेर्ला 'चं  आहे साक्षीला'. बरोबर. 
मग म्हणा आनंदी आनंद गडे िकंवा आनंदाचे डोही आनंद तरंगे, म्हणजे उद्या ह्या तत्व िवभागणी 
मागील नवीन रहस्य जाणून घ्यायला भेटता येईल. सन्न िचत्त रहा 
ज्योितष कालज्ञान (35). 
सु भात मंडळी, 
ज्योितष हे त्यक्ष माणाचे शा  आहे म्हणून काल अनुवंिशकता आिण जलतत्वाचा रसगुण ह्या 
दोन्हींचे माण म्हणून आपण मंगेशकरांच्या पि का पािहल्या. आमचे गुरूवयर् मा. ी. व.दा.भट आिण 
कै. म दा.भट यांच्या 'महाराष्टर्ाचा कुंडली संगर्ह' ह्या 1000 हून अिधक कुंडल्यांच्या संगर्हातून ह्या 
कुंडल्या घेतल्या. आता तुम्ही म्हणाल हा िशळ्या कढीला ऊत कशाला, वतर्मानातील बोला. अगदी 
बरोबर. बोलू वतर्मानावर. 
कालच्या वृत्तप ात 'िवरूष्का' िववाह ही ठळक बातमी होती. ह्या णयी जोडप्याच्या िववाहाची िचंता 
त्यांच्या समस्त चाहत्यांना गेले 2/3 वषेर् सतािवत होती ना. काल बातमी वाचल्यावर िचरंजीवांना मी 
म्हटले की त्या दोघांच्या जन्मतारखा बहुतेक 14 एि ल-14 मे आिण 14 आक्टो-14 नोव्हे ह्या 
काळातील असतील. गूगल का आणखीन कोठेतरी पाहून त्याने सांिगतले; अनुष्का 1 मे 1988 आिण 
िवराट 5 नोव्हेंबर 1988. म्हणजे ज्योितषीय तत्वे िसध्द झाली. कशी ते बघा. 
गुरूवयर् ी. ी. ी.भट यांनी िवशद केलेल्या पंचभौितक िवचारानुसार अिग्न आिण वायु ही तत्वे 
एकमेकांना पूरक अथार्त एकमेकांची जोडीदार. ज्वलनाला हवा लागते हे तर आपण शाळेत िशकलेले 
िवज्ञान. हवेमधे हालचाल होण्यासाठी ितच्या तापमानात बदल व्हावा लागतो. बरोबर. म्हणजे हे दोघे 
एकमेकांचे नसैिगर्क जोडीदार. राशींमधेही मेष-तूळ, िसंह-कुंभ, आिण धनु-िमथुन ह्या 
समोरासमोरच्या राशी अिग्न-वायुच्याच. पती-पत्नीच्या कुंडल्यात अशी जोड आढळते,मग िववाह 
पि का बघून केलेले असोत वा नसोत. कोणाला कोणािवषयी नैसिगर्क आकषर्ण वाटेल हे एकमेकांच्या 
जन्मकाळात दडलेले असते. आता आपले िवरूष्काचेट बघा. िवराटचा जन्म 5 नोव्हेंबर. अनुष्काचा 1 
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मे. पंचांग बघून पि का मांडूच पण नुसत्या ह्या तारखाच त्यक्ष माण आहेत. 14/10 ते 14/11 हा 
साधारणपणे रिव तूळ राशीत असण्याचा काळ. तर 14/4 ते 14/5 हा रिवचा मेषेतील वासाचा काळ. 
म्हणजे अनुष्काच्या मेषेतील रिव समोर िवराटचा तूळ रिव. आले लक्षात की हे दोघे एकमेकांच्या 
आकंठ ेमात का बुडाले? अहो ते सोडा आमचा तत्व िवचार आिण ज्योितषातील िवज्ञान कळले का? 
खरे तर तुम्ही मला आज खूप अंगठे (thums up हो) द्यायला पािहजेत ह्या दोघांच्या तारखा 
ओळखल्या बद्दल. अहो मी ओळखणारच. तुम्ही िवसरता मी कोण ते, अहो देव ना. िवनोद सोडा. 
तुमच्यापैकी चाणाक्ष मंडळी न िवचारतील की 12 राशींच्या 6 जोड्या होतात मग तुम्ही नेमकी मेष-
तूळ रिव हीच जोडी कशी सांिगतली. अगदी बरोबर. हा पण अिजबात चमत्कार नाही. अहो सध्या गुरू 
आिण मंगळ एक  तूळ राशीत आहेत. ह्याला आम्ही गोचर गर्हिस्थती म्हणतो. घटना घडते ती 
काळाच्या आधाराने, काळ घटना घडिवत नाही पण घटनेला चौकट पुरवतो. तुळेतील गुरू मंगळाने 
िवरूष्कांना सगळ्यांना गुंगारा देऊन 'तदेव लगं्न' करायला 'ताराबलं' िदले, कसे ते आिण ते सुध्दा 
आमच्या गोचर कालिनणर्य पध्दतीचे त्यक्ष माण कसे ते बघू उद्या. तोपयर्ंत तयारी करा स्वागत 
समारंभाला जायची, कोणत्या काय िवरूष्काच्या. मी तर जाणार बुवा. काय म्हणता बोलावणे आहे का, 
अहो देवाला कशाला बोलावणे, तो तर सवर्  भरलेला आहे, सवेर्ऽिप सुिखनः सन्तु... .. 
ज्योितष कालज्ञान (36). 
नमस्कार िम ांनो, 
िवरूष्का िववाह आिण ज्योितष तत्वे हा आपला िवषय चालू होता. गुरू हा गर्ह आकाशतत्वाचा. 
आकाश म्हणजे पोकळी, उपलब्धता. म्हणजे असे बघा, आपल्याला एखादी जाहीर सभा घ्यायची 
आहे, तर ज्या मैदानात घ्यायची ते मैदान त्या िदवशी मोकळे हवे ना, िकंवा काही मंगल कायर् 
करावयाचे आहे तर कायार्लय त्या िदवशी मोकळे हवे ना. हे मोकळे म्हणजेच उपलब्धता/ पोकळी. 
म्हणून गुरू म्हणजे उपलब्धता. आहे ना तकर्. 
िववाहािद मंगल कायार्साठी गुरूबल बिघतले जाते ते म्हणूनच. गरुूबल म्हणजे सवर्साधारण गुरूची 
अनुकूलता. वतर्मानात असणारा गुरू कोणत्या राशीत आहे आिण जातकाच्या चं  राशीला तो िकतवा 
आहे हे बघून ज्योितषी गुरूबल सांगतात. आपण त्या खोलात जाऊ या नको. पण सध्या एवढेच 
सांगतो की सध्या गुरू तुळेत आहे. मेष आिण तूळ ह्या समोरासमोरच्या राशींच्या जातकांचे िववाह 
जमण्याची सध्या शक्यता आहे. वास्तिवक हा कालिवचार चं  आिण लग्न कुंडली वरून करतात. पण 
रिव हा ितसरा महत्वाचा कालघटक असल्याने मी अंदाज बांधला की ह्या जोडीचे रिव मेष तूळ ह्या 
दोनपैकी कोणत्या तरी राशीत असले पािहजेत. आला लक्षात काल िवचार कसा तकर्शुध्द आहे तो. 
एकंदरीत मेष, िमथुन,िसंह, तूळ, धन,ु कुंभ ह्या म्हणजे सवर् पुरूष राशींचे िववाह जमण्याचा हा काळ 
आहे. अहो, कोठे िनघालात तुमची रास बघायला? लग्न झालेय ना तुमचे आिण तरी ..... 
िवनोद सोडा, पण जेव्हा ह्या राशींचे िववाह जमण्याची शक्यता असे म्हटले जाते त्याचा अथर् 
आपोआप िववाह जमतील असे नव्ह ेहो. गर्ह कालाची अनुकूलता सांगतात. तुळेतील गुरूने मेष रिव 
वाली अनुष्का आिण तूळ रिव वाला िवराट यांना काळ िववाहयोग्य आहे हे दाखवले. पण िववाह 
िनणर्य त्या दोघांचा. म्हणजे काल शेवटच्या पिरच्छेदात िवनोदाच्या वाहात एक महत्वाचे िवधान होते 
ते तुम्हाला परत सांगतो, काळ घटनेचा आधार असतो, घटनेची चौकट असतो. तो आपणहून घटना 
घडिवत नाही. िववाहयोग्य गुरू असताना यत्न केले तरच िववाह जमणार ना? फक्त अनुकूलतेमूळे 
कमी यत्नात लग्न जमते. मैदान मोकळे असले म्हणजे ितथे िकर्केट सामना आपोआप होईल का? 
संयोजकांनी 2 संघ, पंच इत्यादी व्यवस्था केल्यािशवाय सामना होणार नाही. बरोबर. म्हणजे 
काळानुसार पावले टाकता यावीत म्हणून तर हे कालज्ञान, पावले आपण टाकणार, बरोबर ना. 
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हे िववाह नाही तर सवर्च िवषयात लागू पडते. मंडळी िवनोद करून मी हा िवषय मांडतो कारण तुम्ही 
वाचाल आिण ज्योितष ह्या िवषयािवषयी जनजागृती होईल. वतर्मानप ातील घटनेतून आपण 
ज्योितष तत्व िसध्द केले की त्याची वैिश्वकता आिण वैज्ञािनकता तुमच्या लक्षात येईल म्हणून दोन 
िदवस हे िवरूष्कापवर्. 
आपल्या ऋषीमुनींनी खपू खोलवर िवचार करून हे कालज्ञान आपल्याला उपलब्ध करून िदले आहे, 
त्याचीच तोंडओळख करून देऊन आपले जीवन त्याच्या आधारे कसे सुखी करता येईल हे 
सांगण्याचा या देव आडनावाच्या िवलासचा यत्न, सवेर्ऽिप सुिखनः सन्तु........ 
ज्योितष कालज्ञान (37). 
सु भात िम ांनो, 
गुरू म्हणजे उपलब्धता हे स्पष्ट करताना काल मंगल कायार्लय, कर्ीडांगण अशी उदाहरणे िदली ती 
उपलब्धता शब्दाचा अथर् स्पष्ट व्हावा म्हणून. त्यक्षात िववाह िवषयात त्याचा ज्योितषीय संदभर् 
म्हणजे सुयोग्य वर/वधु िमळणे असा होतो. नोकरी िवचारात गुरूच्या त्या िवषयीच्या अनुकूल 
मणाचा अथर् नोकरीचे पयार्य समोर येणे. आले लक्षात. 
आकाश िवशाल असते आिण म्हणून गुरू हा सरण/िवस्ताराचा कारक होतो. िववाहाचा उद्देश िहंदु 
संस्कृती माणे वंशवृध्दी/वंशिवस्तार असल्याने िववाहाला गुरूची अनुकलूता म्हणजे कुटुंबाचा 
िवस्तार. अथार्त लागलीच संतती होते असे नाही. पण नवीन कुटुंबाशी ऋणानुबंध हेही िवस्तारणेच 
होते ना. 
कालच लोकसत्ता दैिनकात व्यिक्तवेध सदरात िहंदी सािहत्यातील ितष्ठेचा व्यास सम्मान पुरस्कार 
सािहित्यका ीमती ममता कािलया यांना जाहीर झाल्याचे वृत्त आहे. मंडळी माझा िहंदी सािहत्याचा 
अभ्यास नाही पण त्यांचा जन्मिदनांक िदला आहे 2 नोव्हेंबर 1940. काळ तर अभ्यासता येतो ना, अहो 
2 नोव्हेंबर म्हणजे रिव तुळेत. सध्या तुळेत असलेल्या गुरूमुळे त्यांना सन्मान िमळाला, आकाश 
िवस्तारले. मंडळी लक्षात घ्या त्यांनी सािहत्य िलिहले आहे अनेक वषेर्, त्याला पुरस्काराचे फळ 
गुरूच्या तूळ रिव वरून चाललेल्या मणामुळे िमळाले. आता आमचे राशी भिवष्य िलिहणारे 
बंधुभिगनी तुळेला मेषेला िववाह जमतील असे भिवष्य िलिहतात; म्हणज ेया दोन राशीतील सवार्ंचे 
िववाह होतील असे नाही आिण सगळे िववाह होत असलेले वर वधु याच 2 राशींचे असतील असे 
नाही. कोणासाठी तवा गरम आहे हे सांगणे ज्योितषी मंडळींचे काम, पोळी/भाकरी/परोठा यापैकी काय 
भाजायचे का काहीच भाजायचे नाही हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आिण कोणाचा हात भाजण्याची शक्यता 
आहे हेही आम्ही आधी सांगतो, काळजी घेतली तर हात भाजत नाही. म्हणून तर आहे हे कालज्ञान. 
सहज मनात आले बघू या तरी 1 मे 1988 चे पंचांग. काल अभ्यासकाला त्यातही काही िमळणारच. 1 
मे 1988 अनषु्काचा जन्मिदनांक. मंडळी िदवसभर चं  तूळेत, रिव मेषेत आिण गुरूही मेषेत, शुकर् 
वृषभेत, मंगळ मकरेत. ज्योितष जाणणारे समजतील रिव, मंगळ हे दोन गर्ह उच्च, शुकर् स्वतःच्या 
राशीत आिण चं  शुकर् हे गर्ह एकमेकांच्या राशीत. मंडळी तुम्ही म्हणाल अहो काय उच्च वगैरे बोलता 
देवा, आम्हाला समजेल असे बोला. तर ह्या सगळ्याचा अथर् एवढाच की ितच्या जन्मवेळी चं  शुकर् 
बलवान होते. हे दोन्ही जलतत्वाचे गर्ह, िशवाय रिव, मंगळ हे अिग्नतत्वाचे गर्ह ही बलवान. अिग्नचा 
गुण रूप, जलाने त्याला आकषर्क केले, अिभने ी म्हणून अनषु्का नावारूपाला आली. आले लक्षात. 
जन्मवेळ मािहत नसताना सुध्दा कालज्ञानाने आपण बरेच िनष्कषर् काढले की नाही. िशवाय ितचा चं  
तूळेत म्हणजे चं ावरून गरुू, जन्माच्या वेळी गुरू मेषेत म्हणजे आत्ताचा तूळ गुरू बरोबर समोर, मंगळ 
पण तूळेत. एवढेच समजा लग्नाला काळ एकदम अनुकूल आिण िहचा चं  िजथे ितथे िवराटचा रिव. हे 
काय नवीन सांगताय असे म्हणताय, उद्या सांगतो ह्या रिव चं  आिण जोडप्यांच्या जन्मिदनांकांची 
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गंमत. तोपयर्ंत काय बरे असेल ही गमंत असा िवचार करत रहा, िदवस आनंदात कसा भरकन जाईल 
कळणार नाही आिण याल लवकर मला भेटायला. हसा हो. 
ज्योितष कालज्ञान (38). 
सु भात मंडळी,  
आज आपण पती पत्नींच्या जन्म िदनांकांबद्दल बोलणार आहोत. पि केत वरील बाजूचा मोठा चौकोन 
म्हणजे आपण स्वतः तर त्याच्या बरोबर समोर येणारा खालचा चौकोन म्हणजे आपला वैवािहक 
जोडीदार. वरील चौकोनात मेषेचा 1 अंक िलहून घड्याळाच्या िवरूध्द िदशेने पुढील अंक िलिहल्यास 
खालील मोठ्या चौकोनात तूळेचा िनदशर्क 7 अंक येतो. उलट वरील मोठ्या चौकोनात 7 िलिहला की 
समोर खाली 1 येतो. मेष- तूळ दोन्हीही चर स्वभावाच्या पुरूष राशी पण मेष अग्नी तर तूळ वायु. 
अग्नीला ज्वलनाला हवा हवी आिण गरम झाल्यािशवाय हवेत हालचाल नाही. तसेच जोराचा वारा 
आगीचा भडका उडवतो आिण तापमानातील चंड बदल सोसाट्याचे वारे आणतो. आले लक्षात हे 
तुझे िन माझ ेजमेना पिर तुझ्या वाचून करमेना असे नाते. तुमच्या जोडप्याचे असेच आहे ना! हो म्हणा 
हो, तुमचे आमचे नव्हे सवार्ंचेच समे असते. 
असेच तुम्ही 5 पासून अकं मांडत गेल्यास समोर 11 येतो अथार्त िसंह-कुंभ ही िस्थर अिग्न-वायु जोडी 
तयार होते. 9-3 म्हणजे धनु-िमथुन अशी एक िद्वस्वभाव अिग्न-वायु जोडी तयार होते. 
ज्योितषामधील पंचभौितक िवचारात राशी 4 तत्वात िवभागल्या आहेत त्यामुळे अिग्न-वायु 
जोडी माणे दुसरी जोडी होते, पृथ्वी-जल राशींची. पाणी नेआण करण्यासाठी काही तरी भांडे हव,े 
मातीचे सुध्दा चालते. तसेच मातीचा काही पण उपयोग करायचा असेल तर ती ओली करावीच 
लागते ना. पाणी अडवायला धरणाची िभंत लागतेच. बरोबर. गंमत म्हणजे मातीत वाजवीपेक्षा जास्त 
पाणी घातले तर नुसता िचखल, काही उपयोग नाही आिण पाण्याला माती गढूळ करते. आले लक्षात 
ह्या जोडीचे तुझे माझे जमेना करमेना. आधी बिघतलेल्या 3 जोड्यां माणे ह्याही 3 जोड्या होतात. 2 
वृषभ-8 वृि चक (िस्थर), 6 कन्या - 12 मीन (िद्व), 10 मकर- 4 ककर् (चर) अशा ह्या पृथ्वी जल 
जोड्या. 
हा तकर् मांडण्याचे कारण कोणाही एका जातकाचे लग्न, चं  आिण रिव हे तीन कालघटक घेतले तर 
त्याच्या जोडीदाराचा रिव हा ह्या 3 राशींपैकी एका राशीच्या समोरच्या राशीत अथवा तीन पैकी एका 
राशीत असतो आिण म्हणून जोडीदाराच्या जन्म िदनांकाचा अंदाज येतो. 
कालचे िवरूष्काचे उदाहरण घेतले तर अनुष्काचा रिव मेष, मेषेची जोडी तूळ म्हणजे जोडीदाराचा रिव 
तूळ/मेष. ितचा चं  तूळ म्हणजे जोडीदाराचा रिव मेष/तूळ. त्यक्षात िवराटचा रिव तूळ. 
अहो त्यांचे सोडा, तुम्ही आपआपल्या जोडीतील हे 3 घटक िलहा, बघा िकती समान घटक िकंवा 
समोरा समोरचे. काय म्हणता, तुम्ही पि का बिघतली नव्हती, तुमचा ेमिववाह आहे, तो 
आंतरजातीय असो आंतरधमीर्य असो, काहीतरी जुळणारच. कारण ही नैसिगर्क ओढ आहे हो 
जन्मकालाशी िनगिडत. कोणत्या ' ी' ला बसस्टॉपवर उभी असलेली कोणती 'जान्हवी' आवडणार हे 
नैसिगर्क आकषर्ण कालाशी िनगिडत आहे ना. 
निगर्स 1 जून तर सुनील दत्त 6 जून दोघांचे रिव वृपभ राशीत. अहो ते जाऊ द्या, तुम्ही आपले आपले 
जुळते ना ते बघा. म्हणून तर म्हटलंय लग्नाच्या गाठी वरून बांधून येतात, Marriages are settled in 
heaven. अरे ितकडेही तेच, पळसाला पाने तीन, कावळा जगभर काव काव असाच ओरडणार. अहो 
पण आता तुम्ही नाही ना ओरडणार एकमेकांच्या नावाने, कारण तुम्हाला कळलय (सगळे नाही तरी 
थोडेबहुत) कालरहस्य तुमच्या एक  येण्याचे. अहो तुम्ही आहातच made for each other. पटलय ना, 
मग प्या दोघे िमळून एक  गरमागरम चहा म्हणजे जाणवेल चाहत एकमेकांची, असेच सन्न रहा, 
भेटूच उद्या. 
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ज्योितष कालज्ञान (39). 
नमस्कार िम ांनो,  
काल आपण पती पत्नींच्या पि केतील लग्न/चं /रिव राशींमधील साम्य आिण परस्पर पूरकता 
(supplementary & complimentary to each other) बिघतली. ही पूरकता बघताना पंचभौितक 
िवचाराचा आधार आपण घेतला. आमचे गुरूजी ी. ी. ी. भट हे ह्या िवचाराचे णेते. काळाला 
गर्हराशींची उपािध लागते आिण त्या आधारे िविशष्ट गुण गट होतात, असे ते नेहमी म्हणतात. 
म्हणजे नक्की काय हे आपण समजून घेऊ. 
जन्म वेळ आिण स्थळ ह्यावर पूवर् िक्षितजावरील रास अथार्तच लग्नरास अवलंबून असते असे आपण 
काही िदवसांपूवीर् बिघतले. आठवतंय ना? तेव्हा वृि चक आिण धनु लग्नाचे उदाहरण घेतले होते. 
वृि चक लग्नावर जन्मलेली व्यक्ती िकंिचत बुटकी असेल असे आपण म्हटले होते. पाणी नेहमी सम 
पातळीत राहण्याचा यत्न करते. बरोबर. आिण वृि चक ही जलतत्वाची रास असल्याने ती व्यक्ती 
बुटकी असावी असे आपण म्हटले. धनु लग्न असताने जन्म म्हणजे अंग स्पशर् थोडा गरम असेही 
बिघतले. आता तुम्ही म्हणाल माणसाच्या शरीराचे तापमान साधारण सारखेच. पण त्याच्यातही 
िकमान आिण कमाल मयार्दा असतेच. मंुबईतील गाड्यांतून वास करताना गदीर्त शेजायार्चा हात 
हाताला लागतो आिण जाणवतो तो त्याचा गरमपणा. अथार्त तापमान कमाल मयार्देजवळ असणे. 
अशी माणसे अिग्न धान. म्हणजे 1 मेष 5 िसंह 9 धनु ही रास लग्नी अथवा रिव चं  ह्या राशीत िकंवा 
लग्नात रिव/मंगळ हे अिग्न गर्ह. आले लक्षात काळाला गर्ह राशींमुळे लागलेली उपािध. 
आठवतंय का असे मी मघा िवचारले. बरोबर. तुमच्यापैकी ज्याना वृि चक धनु लग्न सकाळची वेळ 
सोलापूर स्थळ हे सगळे लख्ख आठवत असेल त्यांची स्मृती एकदम उत्तम. स्मरणात ठेवणे, धरून 
ठेवणे, धारणा करणे हे सवर् धरणीचे अहो पृथ्वीच ेगुण. झाडाचे मूळ घट्ट धरून ठेवते ती धरा, धिर ी, 
धरणी. म्हणजे तुमच्या जन्मवेळी पृथ्वी तत्वाचा भाव असला पािहजे. म्हणजे 2 वृषभ, 6 कन्या, 10 
मकर ह्या राशीत तुमचे लग्न/चं /रिव ह्यापैकी काही असले पािहजे. अथवा बुध हा पृथ्वी गर्ह 
िमथुन/कन्या ह्या त्याच्या स्वतःच्या राशीत असला पािहजे. ज्योितष हे त्यक्ष माणाचे शा  आहे, 
बघा पडताळून कुंडली काढून. अरे कशाला हवी कुंडली काढायला, तुमची स्मृती एवढी उत्तम की तुम्ही 
मला होकाराचे अंगठे (thumbs up) देणारच. (मागे हा शब्द िलिहताना मी b खाल्ला होता, हे मला 
आठवतय बरे आता ओळखा मी कोण). अजून पृथ्वीचा एक गुण म्हणजे गंध आिण ज्ञानेंि य नाक. 
मोठे नाक ही शारीिरक खूण तर घरात तूप कढवत असताना तूप बरोबर कढले हे वासावरून थम 
सांगणारा पृथ्वी धान. आले लक्षात काळ, गुण, गर्ह यांची सागंड. 
अगदी वतर्मानातील उदाहरण देतो, सध्या धनु राशीत शिन आहे. धनु अिग्न, शिन वायु. मंगळ गरुू 
तूळेत, पुन्हा तूळ वायू आिण मंगळ अिग्न, गुरू आकाश, म्हणजे आग पसरणे. गेल्या आठवड्यात 
अमेिरकेतील कोणत्या तरी देशात िदवसेंिदवस पेटलेला वणवा आिण हजारो एकर जमीनीवरील झाडे 
बेिचराख, माणसांचे स्थलांतर इ.वृत्त times of india मधे आले होते. हा काळाला लागलेल्या गुणांचे 
पिरणाम. काल लोकसत्तेत उल्कावषार्व संबंधी िलिहताना एका ाध्यापकांनी ह्या राशी खूप दूर 
असतात वगैरे आिण त्यांचे कसले पिरणाम. हा त्यांनी िनमार्ण होत असलेल्या काळाचा पिरणाम 
सांगण्यासाठी, ह्या शा ाचा तािकर्क वैज्ञािनक पाया मांडण्यासाठीच तर हे रोजचे कालज्ञानाचे सुसंवाद 
स . कोणी काही म्हणो, आपण हा संवाद चालू ठेवायचा ना मंडळी. त्या िनत्य उगवणायार् आजच्या 
वाराचा स्वामी असलेल्या िदनकर िम ाला आिण तुम्हा सवार्ना नमस्कार. माझा िदवस आनंदात 
जाणार, तुमचाही जाणारच. 
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ज्योितष कालज्ञान (40). 
सु भात मंडळी, 
काल आपण कालपिरणाम ह्या िवषयावर बोलत होतो. तेव्हा आपण जुने 7, 8, 9 िडसेंबरला आपण 
काय बोलत होतो ते आठवत होतो. तेव्हा वृि चक लग्नािवषयी बोलताना ही जलरास असल्याने ते 
बालक थोडेसे बुटके असेल असे आपण म्हटले. आठवतय. एक रास पूवर् िक्षितजावर साधारण 2 तास 
असते असेही आपण पािहले. तेव्हा माझ्या एका ज्योितष न अभ्यासलेल्या िम ाने न िवचारला 
होता की त्या 2 तासात जन्मलेल्या सवार्ंची शरीरयष्टी सारखीच असेल का? िजज्ञासेने िवचारलेला हा 
न. बघू देवाला उत्तर देता येते का? 

त्याच 2/3 भागात एक वेळ आपण अशी बिघतली की वृि चक लग्न, वृि चक रिव आिण ककर् चं . 
म्हणजे काळाचे महत्वाचे 3 घटक जलतत्वाचे आिण अशी व्यक्ती बुटकी असणे अिधक शक्य आहे. 
आपण अजून सोपे बोलूया. वृि चक रास (िकवा कोणतीही रास) जगातील त्येक िठकाणी रोज 
साधारण कोणत्या तरी वेळी 2 तास पूवर् िक्षितजावर असणार. परंतु रोज रिव वृि चकैत आिण चं  
ककेर्त असे असणार नाही. आले लक्षात. िशवाय आपण म्हटले तुलनेने बुटके, आपण कोठेही 5 फूट 
150 सेमी पेक्षा कमी वगैरे म्हटले नाही. ज्योितष हे वस्तुिनष्ठ (objective) नसून व्यिक्तिनष्ठ 
(subjective)िवचार करणारे शा  आहे. 
थोडे अिधक स्पष्ट करतो. ज्योितषातील सवर् िवचार हे 'देश काले कुलं राज्यं शुभाशुभ िविनणर्येत।' ह्या 
उक्तीशी िनगिडत आहेत. म्हणजे अगदी काळाचे लग्न, रिव, चं  हे तीनही घटक आपण वर वणर्न केले 
तसे वृि चक, वृि चक, ककर् असे असतील तरी दोन्ही व्यक्ती सारख्याच िदसतील असे नाही. कारण ते 
वेगळ्या कुटुंबात जन्माला आले. ते ज्या देशात जन्मले, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींची उंची िवचारात 
घेता ह्या व्यक्ती बुटक्या असतील. लक्षात आले की जलतत्वाचा काळ पिरणाम करतो पण तो 
व्यिक्तिनष्ठ राहतो. 
काल अमेिरकेतील वणव्याचा उल्लेख आपण केला. ितथे अिग्न-वायु तत्वे एक  असल्याचाही उल्लेख 
केला. पण म्हणून आग सवर्  नाही लागली. काळाला हा गुण लागला, िजथे काही मानवी चूक होणे 
वगैरे होईल ितथे अिग्न पसरेल. काल रा ी बातम्यात नवी मंुबईत तुभेर् येथे एका रासायिनक 
कारखान्यात आग, मनमाडजवळ एक टर्क बेिचराख अशी िच े दाखवली. काल अमावस्याही होती, 
आत्ता सकाळीही आहेच. हा काळाला लागलेली गर्हांची उपािध आिण त्यातून िचकटलेले गुण ह्यांचा 
पिरणाम. पण पुन्हा लक्षात घ्या, काळाने आपणहून आग लावली नाही. काळ िनिमत्त कारण. अथार्त 
अमेिरका वणव्याच्या बाबतीत िकंवा मोठ्या नैसिगर्क आपत्तींच्या बाबतीत मा  काळाची भूिमका 
िनिमत्तापेक्षा थोडी अिधक होते. सध्याच्या काळात बुध, शुकर्, शिन ह्यांची मणे अिनष्ट आहेत, तेव्हा 
नेहमी योग्य काळजी घ्या, िघसाडघाईने कामे करू नका. आिण घाबरूही नका. काळ ओळखला ना 
तुम्ही, मग कसली काळजी. फक्त तू जपून टाक पाऊल जरा; ठीक. 
आज 40 वा भाग, त्या िनिमत्ताने, म्हणजे चाळीशीत पोक्त व्हायला पािहजे म्हणून वैयिक्तक व 
सावर्जिनक अशा दोन्ही स्तरांवर काळ आिण गर्ह राशी तत्वे ह्यांचे गुण यांची थोडी गंभीर चचार् केली. 
पण मंडळी आपण संवाद करणार हसत खेळतच; कारण तुम्ही बोअर झालात तर मी संवाद करणार 
कोणाशी? आपुलािच वाद आपणासी करणारे तुकाराम महाराज नाही हो मी. तुमच्यातलाच मी एक. 
तेव्हा उद्या भेटूच. सन्न रहा. 
ज्योितष कालज्ञान (41). 
नमस्कार मंडळी, 
गेले 2/3 िदवस काळ आिण त्याला गर्हिस्थतीमुळे लागलेली गुणांची उपािध ह्यािवषयी आपण बोलत 
होतो. काल जपून पाऊल टाकू या असेही ठरवले कारण काळाला आपल्या ज्योितषीय भाषेत अनेक 
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वेगळ्या उपािध लागल्या होत्या: 
1. अमावस्या तीही वृि चक आिण धनु राशींच्या संधीवर, ज्योितषीय भाषते गंडांत, 
2. ही अमावस्या थोडीशी दीघर् काळपयर्ंत होती. रिववारी सकाळी 9/30 पासून सोमवार दुपारी 12 पयर्ंत. 
म्हणजे 26।। तास. कारण चं  मंद गतीत होता.  
3. बुधाचे वकर्ी मण, 
4. शिन आिण शुकर् अस्तंगत.  
मंडळी हे काय ज्योितष आमच्या डोक्यावरून जाते असे म्हणू नका. तपशील सोडा, अस्तंगत म्हणजे 
सूयार्च्या जवळ असणे. असे गर्ह त्या काळात िदसत नाहीत कारण सूयार्च्या दीप्तीत ते लोप पावतात. 
िकतीही ताकदीची दुिबर्ण आणली तरी ते िदसत नाहीत. आिण वकर्ी म्हणजे मागे मागे जात आहेत 
असे िदसणे, मामाच्या गावाला जाताना िदसणारी मागे मागे पळणारी झाडे िकंवा जलद गाडीतून मागे 
पािहले असता मागून येणारी धीमी गाडी मागे जाते असे वाटते तसे. 
आता ह्या काळाला अिग्न-वायु गुण लागला आिण आगीपासून सावध असे आपण म्हटले. काल 
सकाळी पहाटे मंुबईतील साकीनाका पिरसरात फरसाणाच्या दुकानाला आग लागून 12 कामगार 
मृत्युमुखी पडल्याचे वृत्त काल मला काही वाचकांनी त्यंतर म्हणून कळवले. तुभेर् येथील आग 
कालच्या वृत्तप ात आहचे. 
कालच्या वृत्तप ात पािकस्तान मधील क्वेट्टा शहरातही एका चचर्मधे आत्मघातकी बा◌ॅम्बस्फोटात 9 
जण ठार, 44 जखमी अशी बातमी आहे. 
बुधाचा आिण रेल्वे अपघातांच्या संबंधांचा उल्लखेही ह्या कालज्ञान स्तंभात आपण केला होता. 
आजच्या TOI मधे अमेिरकेतील वॉिशंग्टन ांतात सोमवारी तेथील माण वेळेनुसार सकाळी 7/30 
(GMT 15/30, भा  वेळ रा ी 9) Amtrak passenger train हायवे वरील पुलावरून घसरली आिण 
महामागार्वर पडली असे वृत्त आहे. मृतांचा आकडा अजून समजला नाही, असे वृत्तात म्हटले आहे. 
मंडळी गेल्या दोन िदवसात जगातील वेगवेगळ्या भागात घडलेल्या दुघर्टना त्यक्ष माण नाहीत का? 
एक लक्षात घ्या, ह्या काळात हजारो िवमाने उडत होती, लक्षावधी आगगाड्या धावत होत्या, 
कोट्यावधी मोटारी धावत होत्या. सुरिक्षत रािहल्या. म्हणजे काळाने घटना घडवली नाही. कोणी तरी 
काही तरी चूक केली आिण काळाचे िनिमत्त कारण िमळून दुघर्टना घडली. म्हणजे असा काळ आधी 
समजला तर डोळ्यात तेल घालून काळजी घेता येईल ना, तोच तर उद्देश आहे ना ह्या कालिवधान 
शा ाचा. 
िम ांनो, आज ही माणे सादर करताना मला अिजबात आनंद होत नाही. कारण ती िबचारी दुदैर्वी 
माणसे जीव गमावून बसली. पण कालज्ञानाचे महत्व समजावे एवढाच हतूे. असे वाचले की मन सुन्न 
होते, आभाळ गच्च भरून आल्यासारखे वाटते, आिण आठवण होते किववयर् भा.रा.तांब्यांच्या 'जन 
पळभर म्हणतील हाय हाय' ह्या किवतेची. जाता जाता सांगतो हया गाण्याची चाल मल्हार ह्या 
पावसाळयाशी संबंिधत रागात बांधून तांब्यांनी आभाळ भरून आल्याचे छानच सूिचत केले आहे. 
असो. सखसेोयरे डोळे पुसतील, पुन्हा आपुल्या कामी लागतील, चला कामाला लागा, उद्या भेटूच 
िनवडणूक आिण मोदीजी यासंबंधी बोलू. नमस्कार. 
ज्योितष कालज्ञान (42). 
सु भात िम ांनो, 
िनवडणूकीपवूीर् हे िलखाण वाचणारी काही पिरिचत मंडळी मला िनकालासंबंधीचा माझा अंदाज 
िवचारत होती. पण खरे सांगू का, मी ज्योितषातील ह्या शाखेचा फारसा अभ्यास केलेला नाही. 
नुकत्याच सुरू झालेल्या झी वािहनीच्या साप्तािहकामध्ये एका पानावर अनेक मान्यवर ज्योितष्यांनी 
भािकत वतर्िवले होते. बहुतेकांनी भाजप सत्ता राखेल पण जागा कमी होतील आिण का◌ॅगर्ेसच्या 
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जागा वाढतील असे वतर्िवले होते. िहमाचल मधे भाजपची सत्ता येईल असेही िलिहले. आिण दोन्ही 
भािकते खरी ठरली. ही भािकते करताना मुख पक्षांच्या स्थापनेची पि का, राष्टर्ीय आिण राज्य 
पातळीवर मुख नेत्यांच्या पि का, राज्य स्थापनेची पि का आिण मेिदनीय ज्योितषात त्या राज्याची 
िदलेली रास ह्या सवार्ंच्या पा वर्भूमीवर िनवडणूकीच्या वेळची गर्हिस्थती ह्या सगळ्यांचा िवचार केला 
जातो. िशवाय त्या त्या राज्यातील राजकीय वातावरण िवचारात घ्यायला लागतेच. म्हणजे असे पहा 
भाजप, मोदी ह्या दोघांचेही गर्हमान अितशय उत्तम आहे अशा वेळी केरळ राज्यात भाजप सत्तेवर येईल 
असे भिवष्य कोण वतर्वेल, फक्त एवढेच म्हणेल की ह्या राज्यात भाजपच्या मतात लक्षणीय वाढ 
िदसेल. आज िनवडणूक ह्या िवषयावर िलिहण्याचा पिहला हेतू हा की ' देश काले कुलं राज्यं शुभाशुभ 
िविनणर्येत।' ह्या परवा आपण पािहलेल्या उक्तीचा त्यय तुम्हाला यावा. 
एक अजून वेगळे उदाहरण देतो, इंिदराजी, अटलजी, अडवाणीजी एकाच वेळी 2 मतदारसंघात 
िनवडणूक लढिवत. कधी कधी दोन्हींचे मतदान एकाच िदवशी होई. मग त्येक वेळी दोन्ही 
मतदारसंघात सारखाच िनकाल लागत असे का, दोन्ही िठकाणी िजंकणे अथवा दोन्ही हरणे. पण एका 
िठकाणी जीत आिण दुसरीकडे हार असेही होई मग त्याला गर्हिस्थतीतून काय उत्तर? ज्योितष 
अभ्यासक म्हणूनच हा न. तेव्हा गर्ह हे काळाचे स्वरूप सांगतात, यत्न आपल्या हातात. 
अजून एक कारण हा िवषय मांडायचे. मोदीजी वृि चक राशीत चं  असताना जन्माला आले. 17 
सप्टेंबर 1950 हा जन्म िदनांक, वेळ िनि चत मािहत नाही कारण वेगवेगळ्या िठकाणी वेगळी घेतली 
आहे. वृि चक राशीला गेली 5 वषेर् साडेसाती आहे. बहुतेक ज्योितषी मंडळींसह सवर् लोक काहीही 
अिनष्ट घडले की त्याचे खापर शिन आिण साडेसातीवर फोडतात. िम ांनो, लोकसभा आिण िविवध 
राज्यांच्या िनवडणूकांमधे भाजपा ह्याच कालावधीत सत्तेवर आला. मोदी स्वतः साडेसातीतच 
पंत धान झाले. िबहार, िदल्ली ह्या राज्यात फटकाही बसला पण िबहारात बाजी उलटवली पण. हे 
कोणताही पक्ष वा व्यक्तीची बाजू म्हणून िलिहत नाही, तर िम ांनो साडेसातीचा, िवपिरत काळाचा 
बाऊ करून रडत बसू नका. साडेसाती म्हणजे संदेश असतो 'कठोर पिर माला पयार्य नाही'. 
आज हा िवषय एवढ्याच करता मांडला, कालज्ञान आधी झाले की यत्नांना िदशा देता येते, सिचन 
िवराट सारखे अचूक टायिमंग जमते, चौका छक्का मारता आला नाही तरी यष्टी सुरिक्षत ठेवता येते, 
बरोबर. असे आमचे कालज्ञान यत्नवादी आहे, लागा कामाला हसत हसत. 
ज्योितष कालज्ञान (43). 
सु भात मंडळी, 
गेले 2/3 िदवस आपण अिग्न वायु आिद गुणांची चचार् करत होतो पण ते मोठ्या दुघर्टना, िनवडणूका 
ह्या संदभार्त. ही ज्योितषातील मेिदनीय शाखा (संिहता स्कंध). िवषय िनघाला आिण आपण त्याची 
चचार् केली. यावरून आमची आई आचायर् अत्र्यांच्या नाटकातील एक संवाद नेहमी सांगायची त्याची 
आठवण झाली. त्यातील नायकाचे वाक्य, 'त्या पहा त्या पहा मला भारत मातेच्या िकंकाळ्या ऐकू येत 
आहेत,' तेव्हा त्याच्या िम ाचे वाक्य होते, 'अरे ते मग ऐक रे, आधी घरात तुझी आई कोकलतेय त्याचे 
काय करायचे ते बघ.'. आपण पण मेिदनीय सोडून तुमच्या आमच्या जीवनातील काळाचा िवचार करू. 
साडेसातीसंबंधी काल िवषय िनघाला होता. शिन साधारण अडीच वषार्त एक राशी पार करतो. त्याचे 
तीन राशींतून मण म्हणजे साडेसात वषेर् अथार्त साडेसाती. हा शिन मणातून िनमार्ण होणारा 
िविशष्ठ काळ. आपल्या जन्मवेळी चं  ज्या राशीत असतो, त्याच्या मागील / आधीच्या राशीत शिन 
आला की साडेसाती सुरू झाली असे म्हणतात. शिनचे त्या राशीतील मण ही पिहली अडीचकी, 
आपला चं  ज्या राशीत असेल त्या राशीतून मण ही दुसरी अडीचकी आिण पुढील राशीतील मण 
ही ितसरी अडीचकी, अशी साडेसात वषेर् अशुभ समजली जातात, खरी ती परीक्षा बघणारी असतात. 

SPKAJAREKAR
Highlight



आक्टोबर मिहन्यात शेवटच्या आठवड्यात शिन धनु राशीत आला आहे. तेव्हा मकर राशीला 
साडेसाती सुरू झाली तर धनुची दुसरी अडीचकी आिण वृि चकेची ितसरी िकंवा शेवटची अडीचकी 
चालू आहे. 
शिन इतक्या दूर अंतरावर त्याचा कसलाही पिरणाम आपल्यावर होत नाही, साडेसाती वगैरे सवर् 
थोतांड आहे, हे म्हणणे जसे चूक आहे, तसेच काही झाले की साडेसाती मूळे हेही चूकच आहे. 
समजून घ्या शिन ह्या मंदगती आिण वायुतत्वाच्या गर्हाच्या िविशष्ठ मणातून िनमार्ण होणारा काळ. 
जसे गुरू म्हणजे सरण, िवस्तारण असे आपण बिघतले. तसे वायु अनाकलनीय मणाचा कारक 
होतो, शिन संकोचाचा कारक होतो. मन हेही वायुरूपच असते आठवा 'मनोजवं मारूततूल्य वेगं', 
त्यामुळे ते एका जागी िस्थर रहात नाही. तेव्हा हा शिनच्या साडेसातीचा काळ ह्या मनाला अिधक 
पिरपक्व गल्भ अनुभवसमृध्द करणारा असतो, अशा िवचाराने बघा, तुमचे मत पालटेल. 
शिन वायुतत्वाचा म्हणून हा वाताचा काळ. वातावर अग्नीगुणाचा उपाय म्हणून साडेसातीवर उपाय 
म्हणून मारूतीला 108 दिक्षणा, तेल वहाणे इत्यािद सांिगतले जाते. जरा िवचार करा, शिनला 
मारूतीला तेल वािहल्यावर हाताला लागलेले तेल पायाला चोळून पुसणारच ना. वाताच्या 
सांधेदुखीवर वैद्य मंडळी तेलच लावायला सांगतात ना. सांधे शेकायला सांगतात, वातावर अग्नीचा 
उपचार. दिक्षणा म्हणजे चालणे, पाय हे अिग्नतत्वाचे कमेर्ंि य, चालून शरीरात उष्णता िनमार्ण होते. 
बरोबर म्हणजे उपायात पण गुणिवचाराचे िवज्ञान आहे ना. हे सांिगतले आमच्या ी. भट गुरूजींनी. 
तेव्हा लक्षात आले ना की शिनमुळे िविशष्ठ मणातून साडेसातीचा काळ िनमार्ण होतो, शांत राहून 
पिरिस्थतीला तोंड द्यावे, कठोर पिर म करावे, साडेसाती कशी जाते कळणार नाही. शिनचे िपता ी 
केव्हाचचे उगवले आहेत (शिनला रिवपु  म्हणतात), त्यांना नमस्कार करून कामाला लागा, मन सुध्द 
तुझ, गोष्ट आहे पृथवी मोलाची, तू चाल पुढं तुला र गड्या भीती कशाची..... 
ज्योितष कालज्ञान (44). 
नमस्कार िम ांनो, 
काल साडेसातीसंबंधी आपण बोललो. तूळ, मकर, कुंभ, वृषभ अशा काही राशींना साडेसातीचा ास 
कमी होतो असे काही तुमच्या मनात असेलही पण त्याचे कारण राशींची वगर्वारी आहे. तेव्हा हा 
ज्योितषवगर् नसला तरी जं ी स्वरूपात रास-तत्व-स्वभाव-राशीचा स्वामी गर्ह अशी मािहती घेऊ. 
1 मेष- अिग्न, चर, मंगळ. 
2 वृषभ-पृथ्वी, िस्थर, शुकर् 
3 िमथुन-वायु, िद्व, बुध. 
4 ककर्- जल, चर, चं . 
5 िसंह- अिग्न, िस्थर, रिव 
6 कन्या- पृथ्वी, िद्व, बुध. 
7 तूळ- वायु, चर, शुकर्. 
8 वृि चक-जल, िस्थर, मंगळ  
9 धनु - अिग्न, िद्व, गुरू. 
10 मकर-पथृ्वी, चर, शिन. 
11 कुंभ-वायु, िस्थर, शिन 
12 मीन-जल, िद्व, गुरू. 
वरील मािहती देण्याचे कारण मला दाखवायची आहे त्यातील चकर्ीय िनयिमतता. बघा तत्वे कर्माने 
अिग्न-पृथ्वी-वायु-जल अशी 3 वेळा आवतर् झाली आहेत. स्वभाव पण चर-िस्थर-िद्व असे 4 वेळा 
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आवतर् झाले आहेत. राशींचे स्वामी बघता त्यात तकर् नाही असे थम दशर्नी जाणवले तरी ते तसे 
नाही. 
12 ही राशींची संख्या सम असल्याने 4 ककर् (चं ) आिण 5 िसंह (रिव) ह्या दोन राशी मधे धरू. आता 
ककेर्च्या अिलकडे आिण िसंहेच्या पिलकडे एकेक रास घेऊ. 3 िमथुन 6 कन्या बुधाकडे िदल्या. बुध हा 
पिहला अंतगर्र्ह. मगची जोडी 2 वृषभ 7 तूळ ही दुसरा अंतगर्र्ह शुकर्ाकडे. मग 1 मेष 8 वृि चक पिहला 
बिहगर्र्ह मंगळाकडे. नंतर 12 मीन 9 धनु गुरूकडे. आिण शेवटची जोडी 11 कुंभ 10 मकर सवार्त दूरच्या 
शिनच्या अिधपत्याखाली. आहे ना सवर् तकर्शुध्द आिण खगोलाला धरून. 
तुमच्यापैकी ज्यांचे िनरीक्षण चांगले असेल त्यांना खालील गोष्टी जाणवल्या असतील. 
1. ककर् ही जल, चर रास जल आिण जलद चं ाकडे. 
2. िसंह ही अिग्न, िस्थर रास अिग्न आिण िस्थर रिवकडे. 
3. अिग्न आिण जल राशी गुरू मंगळाकडे तर पृथ्वी वायु राशी बुध, शुकर्, शिन कडे. 
4 त्येक तत्वात तीनही स्वभावाची एकेक राशी. 
5 मंगळ शुकर् शिन ह्या 3 गर्हांकडे 1 चर 1 िस्थर रास. बुध आिण गुरू ह्या िद्वस्वभाव गर्हांकडे त्येकी 2 
िद्वस्वभाव राशी. 
मंडळी, तुमच्या लक्षात आले असेल की ज्योितष िवचारात व्यविस्थत तकर् असून तो खगोलाशी 
काळाशी िनगिडत आहे. अहो राशींवर आधािरत िवनोदी कायर्कर्मांना तुम्ही भरभरून दाद देता तेव्हा 
ज्या राशींवर आधािरत िवनोद केले जातात त्या राशींची माणसे आिण त्यांचे स्वभाव याचे त्यंतर 
तुम्ही िनत्य घेत असता नातेवाईकात, घरात, कायार्लयात म्हणून तुम्ही दाद देता. असे हे त्यक्ष माण 
घेता ते वरील वगीर्करणावर असते हे तुम्हाला सांगावयाचे होते. हे हसून सोडण्या साठी नाही तर 
त्येक राशीत एक खूप वेगळा चांगला गुण असतो आिण त्याचा उपयोग िविशष्ठ कायार्साठी होऊ 
शकतो. योग्य कामासाठी योग्य गुणवान िनवडला तर कामही उत्तम आिण करणाराही खुश. बरोबर. 
तुमच्या स्वतःत ही असा कोणता खास गुण आहे तो ओळखा आिण त्याचा िवकास करून यशस्वी 
व्हा, ज्योितष हे कालज्ञान त्यासाठीच तर आपल्याला िदले आहे ऋषीमुनींनी. सन्नतेचे आकाश 
बाराही राशींना आहे हं. 
ज्योितष कालज्ञान (45). 
सु भात िम ांनो, 
काल राशींच्या वगर्वारी संबंधीचा तकर् आपण पािहला. िवषम अंकांनी दाखवलेल्या (उदा. 1 मेष 3 
िमथुन....) ह्या पुरूष राशी तर सम अंकांनी दशर्िवल्या जाणयार् (2 वृषभ 4 ककर्....) ह्या ी राशी. रिव हा 
पुरूष गर्ह म्हणून त्याच्याकडे िसंह ही पुरूष राशी आिण चं  ह्या ी गर्हाकडे ककर् ही ी राशी. बाकी 
उरलेल्या 5 गर्हांकडे त्येकी 1 पुरूष राशी आिण 1 ी राशी अशी ही राशींच्या तकर्शुध्द िवभागणीची 
कथा. 
समोरासमोर येणायार् राशींची अिग्न-वायु िकंवा पृथ्वी-जल अशी जोडी असते आिण त्यांचा स्वभाव 
एकच म्हणजे चर/िस्थर/िद्व यापैकी एक असतो हे ही पािहल्याचे तुम्हाला आठवत असेल. तसेच 
समोसमोरच्या राशी स्वामीनुसार पण जुळतात. मेष-तूळ, वृि चक-वृषभ ह्या मंगळ-शुकर्ाच्या राशी 
एकमेकांच्या जोडीदार. िमथुन-धनु, कन्या-मीन ह्या बुध-गुरूच्या राशींची जोडी म्हणजे पृथ्वी (बुध) 
आकाश (गुरू) यांचे झालेले िक्षितजच जणू. आिण रिवचं ाचा जोडीदार होतो शिन. म्हणजे ह्या सवर् 
रचनेमागे अितशय तकर्शुध्द िवचार आहे हे तुम्हाला पटले ना मंडळी. 
त्येक व्यक्तीची कुंडली ही त्याची त्याची असते आिण त्येक व्यक्ती वेगळी असते असे आपण 
म्हणतो. पण तरीही मेष मंडळी आकर्मक, साहसी, धडाडी असणारी (खरे तर उतावळी म्हणणार होतो, 
पण मला सुरिक्षत रहायचेय ना, नाहीतर एखादा मेंढा माझी कॉलर धरायचा ना) असे वणर्न करतो. 
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त्यक्ष माण म्हणून एखादी मेष व्यक्ती थंडही असेल. मग असे कसे, ज्योितष तत्वे चूकीची का? 
नाही. सवर् थम म्हणजे व्यक्तीची संपूणर् कुंडली महत्वाची. त्यातही लग्न म्हणजे पूवर् िक्षितज महत्वाचे, 
नंतर चं  आिण मग रिव. हया तीन राशींनी िमळून आपला स्वभाव, शारीिरक ठेवण इत्यादी बनते. मेष 
व्यक्ती थंड असण्याचे कारण मेष लग्नी त्या व्यक्तीच्या जन्मवेळी शिन सारखा मंदगतीचा िवरोधी 
गुणाचा गर्ह असेल. लक्षात आले की काळाला राशी गर्हांमुळे गुण लागतात आिण ते जातकात 
परावितर्त होतात. मेष, िसंह, धनु ही अिग्न लगे्न म्हणजे तेव्हा जन्मलेल्या जातकावर अग्नी गुणाचा 
भाव असणार हे झाले सामान्य वणर्न. पण आता आजचेच उदाहरण घेऊ, आज सकाळी 8 वाजता 
जन्म असता धनु ही अिग्न राशी लग्नी पण त्या राशीत आज रिव बरोबर शिन आिण शुकर्ही आहे. तेव्हा 
या व्यक्तीवर असणारा अग्नी भाव ह्या तीन गर्हांमुळे बदलणार. आले लक्षात, तुम्ही राशी स्वभावाचे 
वणर्न वाचता, जवळच्या व्यक्तीत ताडायला जाता आिण जुळले नाही की ज्योितषात अथर् नाही म्हणता. 
एक जरा वेगळे उदाहरण देतो, जरा नीट समजून घ्या, तपशीलापेक्षा काळ आिण गुण म्हणून समजून 
घ्या. 
गेल्या पंधरवड्यात 2 व्यक्तींच्या पि का िमळाल्या. दोघांच्या वयात 40 वषार्चा फरक, एकमेकांशी 
काहीही संबधं नाही. दोघांचाही जन्म शुकर् पूवर् िक्षितजावर असताना झाला. अथार्त लग्नात शुकर्. 
एकाच्या मेष ह्या अग्नी राशीतील शुकर् लग्नी, अग्नी म्हणजे शुध्दीकरण,श ; शुकर् हा काशक 
(luminary) म्हणून डोळ्याचा कारक. ही व्यक्ती ने रोगतज्ज्ञ. तर दुसरीचा शुकर् िमथुन ह्या वायुराशीत. 
वायु म्हणजे संपकर्, शुकर् हा जलतत्वाचा गर्ह, ही व्यक्ती एअरहोस्टेस. ह्यातील ज्योितषीय गुंतागुंत 
सोडा. समजून घ्या ते राशी आिण गर्ह यांचे िमळून होणारे रसायन. आपण त्येक जण असेच रसायन 
आहोत, आिण आपल्यावर कोणत्या गुणांचा भाव आहे हे जाणले तर आपण त्यानुसार कायर्के्ष  
िनवडू ना. बरोबर. आज जरा जड बोललो का; काळाचा पिरणाम, हे िलिहताना पूवर् िक्षितजावर रिव 
रोज असतोच सध्या शिनपण आहे ना. असो. सन्न रहा  
ज्योितष कालज्ञान (46). 
सु भात िम ांनो, 
काल बोलता बोलता आपण गर्ह-राशी यांच्या संयुगातून तयार होणारे रसायन सोदाहरण पािहले. पण 
हे सवर् जन्मवेळी असणारी गर्हिस्थती लक्षात घेऊन. होय ना. पण आपणा सवार्ना उत्सुकता असते 
उद्याची. आिण आज तर रिववार. म्हणजे सवर् वृत्तप ांत साप्तािहक राशी भिवष्य असणारच. 
उत्सुकतेपोटी आपण मराठी आिण इंगर्जी अशा दोन्ही वृत्तप ात आलेले भिवष्य वाचणार आिण मग 
ते परस्पर िवरोधीच आहे, िकंवा कधीच खरे होत नाही असेही म्हणणार. पण..... 
हा पणच महत्वाचा आहे. सवर् थम आपण काय म्हटले ते आठवा. सूयार्ची राशीिस्थती जन्माचा मिहना 
सांगते, चं ाची िस्थती ितथी िदवस सांगते आिण लग्न रास िदवसातील 2 तासापयर्ंत सूक्ष्म वेळ 
सांगते. आता आपल्या नेहमीच्या बोलण्यात आपण रास म्हणजे चं  रास धरतो आिण तीच 
आपल्याला मािहत असते. त्यामुळे आपण त्या राशीचे भिवष्य वाचतो. पण तुम्हा कालज्ञान वाचकांना 
आता समजलंय की पूवर्िक्षितजाला लागून असलेली लग्न रास ही अिधक सूक्ष्म कालदशर्क असल्याने 
तुम्ही आता आपली लग्नरास बघून त्या राशीचे भिवष्यही वाचा, आिण ितसरे रिव कोणत्या राशीत 
असेल ते जाणून त्या रिवराशीचेही भिवष्य वाचा. म्हणजे ितघांचे एकि त सार म्हणजे तुमचा पुढील 
आठवडा. आले लक्षात जन्मकाळाचे तीनही मुख घटक िमळून भिवष्यकाळाचा िवचार करतात. 
अजून एक मुद्दा ह्या साप्तािहक भिवष्याबद्दल. बहुतेक मराठी वृत्तप ात हे भिवष्य राशीनुसार िलिहतात 
ती आपली चं  राशी मनात धरून कारण सुखदुःख संकल्पना मनाशी िनगिडत असते. पण इंगर्जी 
वृत्तप ात जन्म िदनांकावरून राशी िवभाजन केलेले असते. त्यामुळे ते मिहना भराचा स्थूल काळ 
िवचारात घेऊन वतर्िवतात. त्यातही काही िठकाणी 14 एि ल-14 मे मेष (aries), 14 मे-14जून वृषभ 
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(taurus)...असे असते. तर काही वृत्तप ात 23 माच॔ -23 एि ल मेष, 23 एि ल-23 मे वृषभ... असा 
मिहना असतो. अथार्त त्येक िठकाणी राशीची मूलभूत संकल्पना वेगळी आहे. तेव्हा भिवष्य 
वाचताना हे फरक न समजून घेता सरिमसळ करणे चुकीचे आह ेना. असो. 
अजून एक सांगावयाची गोष्ट म्हणजे कोणत्याही कारे माणसांना 12 राशी िवभागात बसवून िवद्यमान 
गर्हिस्थतीचे त्या 12 राशींशी नाते लावून भिवष्य िलिहतात. त्या राशीतील सगळ्यांना तसा अनुभव 
कसा येईल? िववाह जमतील असे मेष तूळ राशींना िलिहतील असे आपण िवरूष्कांच्या वेळी बिघतले. 
पण म्हणून ह्या राशीच्या सवर् जातकांचे िववाह जमतील असे होणार नाही आिण िववाह जमत 
असतील अशी सवर् मंडळी ह्याच राशींमधे असतील असेही होणार नाही. िववाह जमलेल्या 
जोडप्यांमध्ये ह्या 2 राशींचे माण लक्षणीय असेल. आता लक्षात आले भिवष्याचा अथर्. िशवाय 
यत्नांचे काय. 'असेल माझा हरी, तर देईल खाटल्यावरी' असे म्हणणारे आपले खाटले गमावून 
बसतात. 
God helps those who help themselves. यत्न तो देव जाणावा, केल्याने होत आहे रे, आधी केलेिच 
पािहजे, हे ध्यानात ठेवणे जरूरीचे आहे. 
काळानुसार पावले टाकणे महत्वाचे. काल गुण पिरणामांचे आजच्या बातमीतील उदाहरण देतो. 
राजस्थानमधील सवाई माधोपूर िजल्ह्यात या ेकरूना घेऊन जाणारी बस नदीत कोसळून 30+ ठार. 
काल शिनवारी सकाळी 6/30 चा सुमार. शुकर् शिन रिव एक , चं  मकरेत केतूसिहत. महत्वाचे म्हणजे 
बातमीत म्हटले आहे चालक सज्ञान नव्हता (minor होता), त्याचा बसवरचा ताबा सुटला. काळ 
िनिमत्त कारण झाला, जल शुकर्ामुळे नदीत बस पडली. ितकड ेदिक्षण िफिलप्पाईन्समधे चकर्ी 
वादळाचा तडाखा बसून 120 मृत्यू. इथे मा  काळ िनिमत्त्याहून अिधकही काही आहे. ह्याचसाठी हे 
कालज्ञान अिधक खोलात अभ्यासायचे आहे, हा जगन्नाथाचा रथ ओढण्यासाठी अनेक सक्षम हात 
पािहजेत, त्याचसाठी हे लेखन, ज्योितष शा ाकडे संशयाने नाही तर डोळस िव वासाने पहा, अभ्यासा 
आिण उपयोग करा, हेयं दुःखं अनागतं, दुःख कमी करून सवार्ना सुखी करण्यासाठी. बरोबर ना सन्न 
मु ेने हो म्हणणारच तुम्ही. 
ज्योितष कालज्ञान (47). 
सु भात मंडळी, 
काल आपण राशीभिवष्य काळ, गुण ह्यांची चचार् करीत होतो. भिवष्य खरे/खोटे ठरणे ह्यावर आपण 
बरेचदा ज्योितष हे शा  आहे की थोतांड या नाचे उत्तर ठरिवतो. पण ज्योितष सांगणायार् व्यक्तीचे 
ज्ञान, अभ्यास, अनुभव िवचारातच घेत नाही. एखाद्या डॉक्टरने केलेल्या उपचारांनी व्याधी बरी झाली 
नाही तर आपण डॉक्टर बदलतो पण वैद्यकशा  खोटे ठरिवत नाही. बरोबर. मग ज्योितष 
शा ाबाबतीत असे का? 
ह्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे जातक आिण ज्योितषी दोघांनाही काळच घटना घडिवतो असे वाटते. 
िम ांनो, जन्म आिण मृत्यू ह्या दोनच घटना िनि चत आहेत पण त्यांची वेळ, ती िनि चत आहे का? 
आपल्यापैकी अनेक जण म्हणतील की मृत्युची वेळ नक्की ठरलेली असते. आपल्या भारतातच नव्हे तर 
सवर् जगात सरासरी आयुमार्न वाढले आहे. मान्य. मग असे सांगा की ह्याचा अथर् पूवीर् जन्मलेल्या 
मंडळींच्या तुलनेत आता जन्म झालेल्यांच्या कुंडल्यांमधे आयुदार्य वाढलाय, असा होतो का? नाही. 
िवज्ञानातील गतीमुळे उपचाराची अनेक साधने, औषधे, श िकर्येची सुिवधा उपलब्ध झाली आहेत. 
त्यामुळे आयुदार्य वाढतोय. काळ आला पण वेळ आली नव्हती असे जे आपण नेहमी म्हणतो, तेच 
थोड्याशा वेगळ्या शब्दात राशीभिवष्यािवषयी बघू. 
भिवष्यात काळाचे शुभ/अशुभ असे वणर्न केले असते, आिण कशासंबंधी म्हणजे कृती, वास, 
िशक्षण, नोकरी असे के्ष  सांिगतलेले असते. ह्या सवर् गोष्टी नैसिगर्क आहते का कमर्गत आहेत ( कृती 
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काही माणात िनसगर् संबंिधत आहे). कमर्गत बरोबर. मग ह्या गोष्टी संबंधात ितकूल काळात 
यत्नांची पराकाष्ठा करून आपल्यावरील पिरणाम कमी करणे हा ह्या कालज्ञानाचा उपयोग आहे. गरुू 
हा आकाशतत्वाचा गर्ह. शब्द हा आकाशाचा गुण. शब्द हेच िशक्षणाचे माध्यम. िशक्षणाने माणसाच्या 
मनाचे आकाश िवस्तारते (खर का?). म्हणून आपण ज्योितष िवचारात िशक्षणाचा िवचार गुरूवरून 
करतो. आठवे स्थान अिनष्ट कारण ते मृत्यूस्थान असते. म्हणून तेथून जाणारा गुरू अिनष्ट. आता 
पदवीपयर्ंतचे िशक्षण म्हणजे 15 वषेर्. गुरू साधारण 1 वषार्त 1 रास पार करतो म्हणजे ह्या 15/17 
वषार्च्या शैक्षिणक कारकीदीर्त आपल्यापैकी त्येकाला िकमान एकदा आठवा गुरू आला असणारच 
ना. माझ्यासकट आपल्यापैकी अनेक जण एकदाही अनुत्तीणर् न होता पदवीधर िद्वपदवीधर झालो 
आहोतच ना. म्हणजे अिनष्ट गुरूच्या काळात कदािचत अपेके्षपके्षा कमी यश िमळाले असेल पण 
म्हणून अनतु्तीणर् नाही ना झालो. सांगावयाचा मुद्दा काळ घटना घडिवत नाही तर अनुकूलता अथवा 
ितकूलता दशर्वतो. ते ओळखून यत्नांची िदशा ठरवता येते. 
एक वेगळे उदाहरण देतो म्हणजे काळ, यत्न, फळ, निशब हे स्पष्ट होईल. दरवषीर् 26 जानेवारीला पद्म 
पुरस्कार जाहीर होतात. जानेवारी 2001 मधे लता मंगेशकर आिण िबिस्मल्ला खान ह्या दोन िदग्गज 
कलावंतांना भारतरत्न हा सवोर्च्च िकताब जाहीर झाला. आता ह्या दोघांनी कलाके्ष ात िमळिवलेले 
ािवण्य अनेक वषार्ंचे होते. लताजींचा जन्म 28 सप्टेंबर 1929 तर खानसाहेबांचा 21 माचर् 1916. 
म्हणजे त्यांची वये तेव्हा 71 आिण84 पूणर्. त्यांची कलाजीवनाची कारकीदर् सुध्दा 50/60 वषार्हून 
अिधक. लताजींचे वृषभ लग्न, ककर् रास, कन्या रिव. खानसाहबेांचेही वृषभच लग्न, कन्या चं , मीन 
रिव. दोघांच्या आयुष्यात एकाच वेळी हा सन्मान लाभला. जन्मकाळातही साम्य आहे ना, लग्न एकच 
वृषभ, एकाचा रिव तर दुसयार्चा चं  कन्येत, दोघांचे रिव कन्या मीन असे समोरासमोर. 2001 मधे 
िवस्तारक आकाश तत्वाचा गुरू वषृभेतच. लताजींच्या गुरूवरून गुरू. ककर् चं ाला अकरावा तर 
कन्या चं ाला नववा गुरू. त्यांच्या सांिगितक तप चयेर्चे फल काळाने िदले. आले लक्षात काळ फल 
देतो; यत्न कमर् आपण करणार. त्या वषीर् राशीभिवष्यात ककर् कन्या राशीला यश, मान सन्मान असे 
ज्योितषी मंडळी िलहाणार. पण म्हणून त्या राशीच्या सवर् जातकांना थोडीच बिक्षसे िमळणार. ज्याचे 
जसे कमर् त्याला तसे फल काळ देणार. अहो काळ म्हणजे परमे वर; तेव्हा काही िमळवायचे असेल तर 
कामाला लागा, टाकीचे घाव सोसल्यािशवाय देवपण येत नाही, सन्न मन, हसरा चेहरा, चला आवरू 
कामाचा पसारा. 
ज्योितष कालज्ञान (48). 
नमस्कार िम ांनो, 
काल बोलतांना आपण म्हटले आठवा गुरू, नववा िकंवा पाचवा गुरू, त्या आधी साडेसाती असाही 
शिनसंदभार्त उल्लेख केला. हा असतो काळ. काळ आिण वेळ ह्यात फरक असतो आिण तो न 
समजल्यामुळे ज्योितष शा  आरोपीच्या िपंजयार्त उभे केले जाते. 
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती असे आपण म्हणतो (कालही म्हटले) तेव्हा काळ आिण वेळ 
ह्या 2 वेगळ्या संकल्पना आहेत हे मािहत असते पण तेवढा खोलवर िवचार आपण केलेला नसतो. 
काळ म्हणजे सामान्य (common) िवषय, सवार्ंसाठी तर वेळ ही िविशष्ट (specific) असते, वैयिक्तक 
असते. उदाहरण घेऊ. गेले 48 िदवस रोज सकाळी 7/8 च्या दरम्यान मी हा कालज्ञानाचा एकेक भाग 
िलिहतो. त्यामुळे माझ्यासाठी ही सकाळची वेळ िलखाणाची. पण म्हणून सकाळी 7 वाजले की माझे 
हात आपोआप िलहायला सुरवात करतात का? नाही. िलखाण करण्याचा िनणर्य, वेळ मी ठरवतो. 
तुमच्यापैकी काही जण माझ्या िलखाणाची आतुरतेने वाट पहात असतात (असे आपले मला उगीचच 
वाटत असावे) ते िमळाल्या िमळाल्या वाचतात. जे कामात व्यगर् असतात, वासात असतात ते 
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सावकाशीने वाचतात. म्हणजे वेळ िमळेल तेव्हा वाचतात. त्येकाला वेळ िमळण्याचा काळ वेगळा 
असतो. आले लक्षात वेळ वैयिक्तक असते. बरोबर. 
आता आपल्या सुरवातीच्या मुद्द्याकडे येऊ. सध्या धनु राशीत शिन असण्याचा काळ आहे अजून 
साधारण 2 वषेर्. हा काळ वृि चक, धनु, मकर राशींना साडेसातीचा काळ आहे. गुरू तूळ राशीत आहे. 
मीन राशीला तो आठवा आहे. आता राशीभिवष्य िलिहताना ह्या सवर् राशींना काही िवषयात अिनष्ट 
फिलते िलिहणार ज्योितषी मंडळी. कारण काळ अिनष्ट. पण ह्या काळाची वेळ होऊ देणे िकंवा होऊ न 
देणे हे एका मयार्देपयर्ंत आपल्या हातात असते ना िम ांनो. म्हणजे सगळ्या साडेसाती असलेल्या 
राशी वाल्या जातकांच्या आयुष्यात सारख्याच घटना घडत नाहीत, कारण काळ त्या आपसूक घडवत 
नाही. आठवा गुरू काळ िवद्याथीर् वगार्ला चांगला नाही. त्या िवद्याथ्यार्ंनी अिधक जोर लावून अभ्यास 
केला पािहजे म्हणजे अपयश तर येणार नाही आिण अपेिक्षत गुण आिण त्यक्ष गुण ह्यातील तफावत 
कमी होईल. अिनष्ट काळात नापास होण्याची वेळ येणार नाही. 
शुभ काळही घेऊ या . तूळेतील गुरू मेष, धनु इ. काही राशींना िववाहास अनुकूल आहे. काळ अनुकूल 
आहे म्हणून आपोआप लग्न थोडे जमेल. यत्न करायला हवे ना. एखाद्या ' ी' ने बस थांब्यावर एखादी 
'जान्हवी' हेरून ठेवली असेल, म्हणून ह्या अनुकूल काळात ती ह्याच्या गळ्यात आपणहून माळ कशी 
घालेल? ह्या ी ने अनुकूल काळाचे वेळेत रूपांतर करण्यासाठी जान्हवीला िवचारायला हवे 'तू नजरेने 
हो म्हटले, मग वाचेने वदणार कधी, कर पडलेत गळ्यात तुझे पण वरमाला पडणार कधी'. बरोबर. हे 
िवचारावे केव्हा म्हणजे होकार िमळेल हे आम्ही ज्योितषी सांगणार. समजले काळ आिण वेळ वेगळी. 
ज्योितषी काळाचे स्वरूप सांगणार, शुभ वेळ करणे िकंवा अशुभ वेळ टाळणे तुमच्या हातात. हे 
वाचण्यात बराच वेळ गेला; कामाला लागण्याची वेळ झाली. आनंदात रहा िदवस मजेत जाईल, 
वेगळीच अनभुूती िमळेल. 
ज्योितष कालज्ञान (49). 
नमस्कार िम ांनो, 
काल आपण काळ आिण वेळ यातील फरक पहात होतो. सांगावयाचा मुद्दा एवढाच की ज्योितष तत्व 
आिण िनयमां माणे शुभ गर्हांच्या शुभ मणाचा काळ शुभ फिलते म्हणून भिवष्यात िलिहला जातो. 
उलट अशुभ गर्हांच्या अिनष्ट मणांचा काळ अशुभ म्हणून त्या राशींना िलिहला जातो. पण त्यक्षात 
त्या राशीच्या सवर्च जातकांना तशीच फळे िमळतील असे नाही. कारण ही फळे फक्त ती रास आिण 
वतर्मान गर्हिस्थती एवढेच ध्यानात घेऊन िलिहली जातात. त्यक्षात त्या त्या जातकाची जन्मवेळेची 
पूणर् गर्हिस्थती आिण वतर्मान गर्हिस्थती आिण कमर् ह्या सगळ्याचे एकि त फिलत असते. उदाहरण 
द्यायचे झाले तर सध्या तूळ राशीत असणारा गुरू मेष राशीला लग्न जुळण्यासाठी चांगला पण एखाद्या 
जातकाच्या जन्म कुंडलीत तूळ राशीतच राहू अथवा केतू असल्यास गुरूच्या शुभ फिलतात अडथळा 
िनमार्ण होतो. आले लक्षात की काळ िविशष्ट राशीकरता सारखा असला तरी त्येकाच्या पि केनुसार 
तो त्या व्यक्तीसाठी वेगळा असतो. िशवाय आपण अनेक वेळा घोकलेला िवषय आहेच, काळाच्या तीन 
मुख घटकांचा- लग्न, चं  आिण रिव. बरोबर जातोय ना आपण. 
मध्यंतरी गेल्या वषीर् एका कारखान्यात दुदैर्वी अपघातात एका कुटुंबातील 3 व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. 
तेव्हा राहू केतू िसंह कुंभेत होते. अथार्त गर्हणे िसंह कुंभेत होती. त्या 3 जातकांपैकी एकाचे लग्न कुंभ 
आिण कुंभेतच केतु, दुसरा िसंह लग्नावर जन्मलेला आिण ितसराही िसंह लग्नाचाच. दोघांचे रिव 
वृि चकेत, दोघांचे चं  तूळेत. म्हणजे घटना एक ितघांच्या आयुष्यात एकाच वेळी घडली, त्यांच्या 
जन्मकाळातील घटकांतही समान धागा िमळतो. ज्योितष न जाणणारे जे वाचक िम  आहेत, त्यांनी 
एवढे समजून घ्यावे की काळ स्वतः काही घडवत नसल्याने िविशष्ट राशीच्या सवर् जातकांच्या 
आयुष्यात एकाच वेळी एखादी घटना घडत नाही. पण काळ घटनेचा आधार असतो म्हणून अशा 
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दुदैर्वी घटनेत सापडलेल्या जातकांच्या पि केत काळाचा समान धागा सापडतो. इतकेच नव्हे तर त्या 
घटनेचा काळ हा त्या जातकांसाठी 'वेळ' कसा ठरला हेही समजते. आिण मग आपल्या लक्षात येईल 
की अशा िविशष्ट राशींच्या भिवष्यात त्या त्या वेळी अपघात, सावधान रहावे असे का िलिहतात. 
26/11 अथवा पि चम रेल्वेच्या लोकलमधे झालेल्या स्फोटात सापडलेल्या दुदैर्वी जातकांच्या 
पि केतही असा धागा िमळाला आिण त्या स्फोटांच्या वेळी त्या गाडीच्या डब्यात असल्याने जखमी 
होऊन वाचलेले िकंवा ताज हॉटेलात तेव्हा असून वाचलेले अशांच्या पि का अभ्यासायला िमळाल्या. 
त्या व्यक्ती ितथे असण्याचे आिण वाचण्याचे दोन्ही योग काळाच्या आधाराने स्पष्ट झाले. त्यांचा काळ 
आला पण वेळ आली नव्हती. 
िम ांनो, मृत्युलाच आपण काळ संबोधतो. त्यामुळे आज गंभीरच झालो आपण. अशा घटनांनी मन 
सुन्न होते पण अभ्यास करावा लागतो, पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा. असो कामाला जायचय ना, 
परमे वराचे स्मरण करा, ईश िचंता िनवारील. 
ज्योितष कालज्ञान (50). 
नमस्कार िम ांनो, 
काळािवषयी बोलताना वेळ कसा गेला कळलेच नाही. आज आपल्या सुसंवादाचा 50 वा िदवस. ज्या 
काळ ह्या िवषयावर आपण बोलत आहोत, तो काळ अनािद अनंत आिण संवाद साधायला त्यक्ष देव 
िवलास रूपात, पण सवार्त महत्वाचे म्हणजे तुम्हा सवार्ंचा ितसाद. ज्योितष हा िवषय तसा 
िजज्ञासेचा पण त्याच बरोबर तोच िवषय सवार्त वादगर्स्तही. िम ांनो, हे िलखाण िलिहताना समोर 
एकच उिद्दष्ट होते ह्या िवषयामागचा तकर् सांगावा म्हणजे लोकांचा दृष्टीकोन बदलेल, िकमान शा ाला 
थोतांड म्हणण्यापूवीर् तरी िवचार करतील. आिण त्याच बरोबर माझ्या बरोबर मागेपुढे ह्या शा ाच्या 
अभ्यासकांना पण आमच्या गुरूजींचा ( ी. ी. भट) ह्यांचा िवचार कळावा. हाच िवचार बरोबर असा 
दावा नाही पण ज्योितषी वगार्ने पण तकार्ला सोडून बोलू नये. कल्पना नाही हा संवाद िकती जणापयर्ंत 
पोचतो आहे, म्हणजे पुढे ढकलला जात असेलही (forward हो) पण िकती जणांना तो िवचार वृत्त 
करतोय हे महत्वाचे. काहीही असो तुम्ही िदलेले अंगठे िवलासला सुखावून गेले आिण नमस्कार 
देवाला पोचले. बहुतेक सुरवात करताना शुभ मुहुतर् असावा. हा हा. नाही हो, मनात खूप िदवस घोळत 
होते आिण मग सुरवात केली, येथपयर्त आलो, वेळ कसा गेला कळले नाही माझा तरी, तुमचेही तसेच 
ना. हो म्हणणारच तुम्ही. 
आपल्यापैकी अनेकांची अशी धारणा असते की सगळे िनयित ठरिवते. तर उरलेले काही जण िनयित 
नशीब दैव देव सबझूट असे मानून मनगटातील ताकदीवर िव वास ठेवणारे असतात. ही दोन टोके 
झाली ना. जरा िवचार करा. 
आज आपल्यापैकी अनेकांची मुले, भावंडे परदेशात िशक्षणासाठी, नोकरीसाठी जातात. गेल्या 15/20 
वषार्त ही संख्या वास्तव स्वरूपात आिण माणात पण (both in absolute terms & relative or 
percentage wise also) वाढली आहे. सवर् िनयतीच ठरिवते असे मानणायार् िम ांना मला असे 
िवचारावयाचे आहे की अचानक अिलकडे जन्मलेल्या जातकांच्या कुंडलीत परदेशगमन योग 
असलेल्या कुंडल्यांची संख्या वाढली आहे. पूवीर् तसे योग कमी होते. नाही ना, असे कसे होईल. 
कालचकर् असे बदलत नाही. िवज्ञानाची गती, संपकर् माध्यमांचा िवकास ह्यांनी जग जवळ आले 
आहे. संधींची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे परदेशी जाण्यासाठी यत्न करणारे वाढलेत. आले लक्षात. 
जन्म आिण मृत्यू ह्या घटना फक्त िनयत असतात, अथार्त त्यांची वेळ िनि चत असते असे नाही. 
आपण या मुद्दयाची चचार् करूच. 
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आता सवर् यत्नांशीच िनगिडत आह,े दैव नाही अशा लोकांना िवचारतो की अथक यत्न करून 
सुध्दा, पती पत्नींच्या वैद्यकीय तपासणीत कोणताही दोष नसता, काही दुदैर्वी जोडप्यांना संतती होत 
नाही, अगदी IVF सुध्दा अयशस्वी ठरते. तेव्हा काय म्हणायचे. 
काळ गूढ अनाकलनीय असतो. मंुबईपुणे ुतगती मागार्वर व्यविस्थत आपल्या मािगर्केमधून जाणायार् 
गाडीवर समोरून िवरूध्द बाजूने येणारी गाडी दुभाजक तोडून येऊन आदळते, आिण िशस्तीत 
चालणायार् गाडीतील लोकांना जीव गमवावा लागतो तेव्हा हा काळ त्या जातकांसाठी वेळ का ठरावा, हे 
कोडे पडते. आिण मग िनयती एक गूढ कोडे होते. पण जेव्हा एखाद्याला सध्याचा काळ अपघात वण 
सांिगतलेला असतो, आिण तो येऊन सांगतो की तुम्ही सांिगतले म्हणून मी अिलकडे कमी वेगात 
मोटर सायकल चालवतो, त्यामुळे काल घसरलो पण थोडेसे खरचटले, नहेमीच्या वेगात असतो तर 
काय झाले असते कल्पना करवत नाही. असे ऐकले की हे कालज्ञान थोडे थोडे अभ्यासता येते याचा 
आनंद होतो. 
उद्या काय घडेल याची उत्सुकता त्येकाला आहे. पण त्यापेक्षाही येणारा काळ जाणून आपल्या 
जीवनाचे िनयोजन त्यानुसार करण्यासाठी, िम ांनो, ह्या कालिवज्ञानाचा उपयोग डोळसपणे करा, 
एवढेच ह्या िवलास देवाचे सांगणे. उद्या आपण काय िवषयावर गप्पा मारणार ह्याची तुमच्या इतकीच 
मलाही उत्सुकता आहे हो, अधर्शतकी भागीदारी पूणर् झाली, तुम्ही साथ देणारच तेव्हा होणारच शतकी 
भागीदारी, चला आनंदाने कामाला लागा. 
 
 
 
 
 
 
 
 


