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तावना 

आजचे जग एका मो या थ यंतरातून जात आहे. व ान व तं ानाची झपा याने गती 
होत आहे. लोकांचे जीवन अिधक समृ  होत चालले आहे. यांचे राहणीमान उंचावले आहे आ ण 
आयु यमान वाढले आहे. तर ह  सामा य माणसाला प ह यापे ा अिधक असरु त वाटत आहे. 
या या मनात भतूकाळाची खंत, वतमानाची काळजी आ ण भ व याची भीती आहे. आ ण 
हणून आज या ा वै ािनक यगुात मानव पु हा एकदा माग, स य आ ण जीवन ांचा शोध 

घेत अस याचे आपण पाहत आहोत. धािमक उ सवांसाठ  पशैाची उधळप ट  होत आहे, धािमक 
थळांचे दशन पयटनाचे प घेत आहे, धािमक वधी औपचा रकपणे उरक याचा कल वाढत 

आहे. मानिसक शांती आ ण सुखसमृ  दो ह  िमळावीत हणून लोक धडपड करत आहेत. 
धमा या बाजार करणामळेु अंध ा कमी न होता ती वाढत चालली आहे. अशा ा प र थतीत 
ी. सदािशव गो वंद शाळ ाम ांचे “कृ णमतू  योितष सपंदा” हे नवीन पु तक अगद  यो य 

समयी कािशत होत आहे. यासाठ  तावना िल ह यासाठ  यांनी मला सांिगत याब ल मी 
यांचा खरोखर आभार  आहे.  

योितषा वषयी अनेक पु तके बाजारात आ ण ंथालयात ह ली उपल ध आहेत. पण “कृ णमतू  
योितष संपदा” हे पु तक यां याहून खूप िनराळे आहे. आजचा सुिश त व जाणकार वाचक 

समोर ठेवनू, आजचे जग ल ात घेऊन, काळजीपवूक िल हलेला हा एक ंथ आहे. पाचशे 
पृ ां या ा ंथाची घडण अशी आहे क , अ यासू वाचकाचे मन सु वातीलाच आक षत होते. 
कृ णमतू  योितष िस ांताचा पाया रचून यावर एक सुदंर व मजबतू इमारत ी. शाळ ाम 
ांनी उभी केली आहे. यां या ा पु तकाची प हली शंभर पाने वाचताना, योितषावर व ास 

नसले या कंवा याला अवै ािनक मानणा या वाचकाचे मतप रवतन झा यािशवाय राहणार 
नाह  हे िन त!  

पचंांग कसे पहाव े ा सो या वषयापासनू भावसाधन, हांचे कारक व, ते िलगं लनॅे स 
ापयत अिधकािधक कठ ण होत जाणारे वषय ितत याच सहज शलैीत पण अिधकृतपणे मांडले 

गेल ेआहेत. ते वाचत असताना ते कदािचत एका वै ािनकाने िल हले अस याचा भास होतो! 
पु तकाचा यानतंरचा भाग हा लोकां या य  जीवनातील व वध पलैूंवर आ ण अव थांवर 
काश टाकणारा आहे आ ण तन, मन आ ण धन ा तीनह  गो ीं वषयी यात व ततृ ववेचन 

आहे. लोकांना योितषशा ाकडून कोणता लाभ होऊ शकेल, काय मागदशन िमळू शकेल, हे 
आकडे सादर क न, प कांची उदाहरणे देऊन, आ ण अनुभव कथन क न वाचकांना सांिगतले 
गेल ेआहे.          

सु वातीलाच मी नमूद क  इ छतो क , मी भ ूयेश ू ताचा अनुयायी आहे. माझे जीवन 
आ ण भ व यकाळ परमे रा या हाती सुर त आहे असा माझा व ास अस यामळेु मला कधी 
योितषांचा स ला यावासा वाटला नाह  कंवा मी वतःहून कधी योितषशा ाचा अ यासह  

केला नाह . पण भ व य सांग या या मी वरोधात होतो असे मा  नाह . कारण अिधकृतपणे 
भ व य वतवणा या एका सरकार  वभागात मी ३८ वष काम केले. तो वभाग हणजे भारतीय 
हवामानशा  वभाग. हवामानशा  सारखेच भ व य सांगत असतात. उ ापरवाचे हवामान 
कसे राह ल हे ते सांगत असत पण आता ते दहा दवसांसाठ चे पूवानुमान क  लागले आहेत. 
मॉ सून कधी येईल, पावसाचे माण कती राह ल, कोणते च  वादळ कती नकुसान कर ल, 
हे यांना आधीच कळते. पढु ल ५० ते १०० वषात हवामान कसे बदलेल ा वषयीची 
भ व यवाणीह  ते आता करत आहेत. असे मळु च नाह  क , यांची भा कते नेहमीच अचूक 
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ठरतात. काह  ३०-४० वषापूव  हवामानाचे अंदाज हे वनोदाचा वषय असायचे. िस  
यंगिच कार आर. के. ल मण हे तर नेहमीच हवामानशा ांवर आपला िनशाणा साधायचे. 
तर ह  अशी ट का न जुमानता, ते आपली भा कते बरोबर ठरावीत हणून सात याने य  करत 
रा हले आ ण आज यांना यश िमळत अस याचे आप याला दसत आहे.   

पण खरे तर हवामानशा  हे एक ाचीन शा  आहे. बदल या हवामानाचा मानवी जीवनाशी 
नेहमीच िनकटचा सबंंध रा हला आहे. वादळवा यापासून आ ण वपर त हवामाना या धो यापासनू 
वतः या जवाला, घराला, पकांना, आ ण समु  जहाजांना, वाचव या या य ांतून हवामानाचे 

पवूानुमान कर या या व ानाचा वकास होत गेला. बायबलम ये, हणजे प व  शा ात, दोन 
हजार वषापूव चे एक सभंाषण न दलेले आहे. या काळ ह  हवामानाचे भा कत करणारे लोक 
असावेत. कारण एकदा येशू त यांना हणाला होता, “तु ह  जे हा सं याकाळ होते ते हा 
हणता क , उघाड होईल कारण आकाश लाल आहे. आ ण सकाळ  हणता क , आज झड 

लागेल, कारण आकाश लाल आ ण गडद आहे. तु ह  जे हा हे बघता क , प मेकडून ढग चढत 
आहे, ते हा तु ह  लगेच हणता क , आता सर येईल आ ण तस ंहोतं. आ ण द ण वायू वहात 
असतो ते हा हणता क , उ णता होईल आ ण तस ंहोतं.” पण यानंतर येशनेू या या ो यांना 

 केला, “आकाशाचं आ ण पृ वीचं व प कस ंओळखाव ंहे जर तु हाला समजतं तर काळाचे 
संकेत तु हाला का दसत नाह त?”  

ाचा अथ हा क , मानवाला याचे भ व य सहजपणे आ ण सपूंणपणे दसत नसले तर  याचे 
काह  अंश जाणून घेणे याला श य आहे. यासाठ  भ व याचे सकेंत ओळखायला याने िशकले 
पा हजे. आ ण तर ह  याला मयादा आहेत. येशू ताने या या िश यांना एक गो  सांिगतली 
होती. एक धनवान मनु य होता. एकदा या या जिमनीला भरपूर पीक आले. ते हा याने 
मनात वचार केला क , “एवढं पीक साठवायला मा याजवळ जागा नाह . आता मी काय क ?” 
याने ठरवले क , याची आहेत ती कोठारे पाडून यांहून मोठ  बांधायची. मग यांत तो सगळे 

धा य साठवेल आ ण वतःला हणेल, “हे मा या जवा, तुला पु कळ वष परेुल इतका माल 
आता कोठारांत आहे. आता वसावा घे, खा, पी आ ण मौज कर.” पण झाले काह  िनराळेच. 
कारण याच दवशी या धनवानाला परमे राचा आवाज ऐकू आला, “हे िनबु  माणसा, आज 
रा ी तु याजवळून तुझा जीव मािगतला जाणार आहे, मग तू जे काह  साठवलं आहेस ते कोणाचं 
होईल?” खरोखर, माणसाचे मरण कधी येईल, कुठे येईल, ते कशा कारे होईल, हे एक मोठे 
रह य आहे. माणसाला कशाची सवात जा त भीती वाटत असेल तर ती मरणाची. 

तर ह  परमे राची अशी इ छा नाह  क , माणसांनी नेहमीच एक रह यमय जीवन जगत राहाव.े 
याला आज आपण म यपवूकडचे देश हणतो तेथे तपूव काळात भ व य सांगणारे अनेक 

लोक होते, यांचे िलखाण बायबलम ये समा व  केले गेल ेआहे. यांना योितषी न हे तर 
संदे े हटल ेजात असे कारण ते परमे राचा सदेंश लोकांपयत पाहोचवायचे काम करत असत. 
ते परमे रा या संपकात राहून भ व यकाळात घडणा या गो ींची क पना लोकांना वळेोवळे  देत 
असत. बायबलम ये कती तर  िलखाण असे आहे यात भ व याचे कट करण केलेले आहे. 
यातील काह  भा कते पणू झालेली आहेत आ ण काह  पुढ या काळात खर  ठरतील अशी अपे ा 

आहे.  

ह  पा भूमी मी ासाठ  दली आहे क , योितषशा ाचे मु य योजन जर भ व य सांगणे 
असेल, तर मग ते फ  हंद ुधमाशी कंवा भारताशी सबंंिधत आहे असे हणणे बरोबर नाह . 
खरे तर, धमापासून ते जतके अिल  राह ल िततक  याची शा  हणून गती होईल. एका 
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अथ  हवामानशा  आ ण योितषशा  ां यांत खूप सा य आहे. कारण या दो ह ंचा आधार 
कालशा  आहे. कालशा ाचा मलूभूत िस ांत हा आहे क , कोणताह  एक ण अ तीय असतो. 
तो पु हा कधीह  येत नाह . येक णी व ाची जी थती असते ती फ न कधीह  उ वत 
नाह . हवामानाचे तसेच आहे. कोण याह  णी पृ वी, ित या भोवतीचे वातावरण आ ण 
ित यावर ल समु  ांची एक अ तीय प र थती असते. या प र थतीचे मोजमाप करता 
आले, तर कालातंराने ती प र थती कशी बदलेल हे सांगता येते. हणून कोणतेह  भा कत 
करताना दोन गो ींची मा हती असावी लागते, णक प र थतीची आ ण िनसगा या िनयमांची. 
जतक  ह  मा हती पूण असेल आ ण िनसगा या िनयमांचे आपले ान जतके सखोल असेल 
िततक  भा कत खरे ठर याची श यता वाढते. ह ली हवामानशा ांना ज ेयश िमळत आहे 
याचे कारण हे क , उप ह, रेडार, वयंचिलत के े, अशा आधुिनक साधनांमळेु पृ वीचे 

काटेकोरपणे िनर ण करणे श य झाल े आहे. याबरोबर सगंणक व मॉडेल वापर यामळेु 
नैसिगक व भौितक यांचे ान सतत वाढले आहे. 

हवामाना या तलुनेत योितषात कालशा ाचा उपयोग अिधक यापकपणे केला जातो. योितषात 
फ  पृ वीची नाह  तर ह, तारे, न े, अशा सवाची णक थती ल ात घेतली जाते. 
या वषयीची मा हती योितषशा ांना कुठून िमळत असावी? गंमत हणजे ती मा हती यांना 

िमळते भारतीय हवामानशा  वभागाकडून! यासाठ  कोलकाता येथे ा वभागाचे एक वशेष 
के  काम करत असते. या मा हतीचा उपयोग क न पंचांगकत आपआपले व वध पचंांग 
बनवतात.  

हवामानशा  असो कंवा योितषशा  असो, यांची भा कते बहुतांशी सहसंबधंांवर आधारलेली 
असतात. उदाहरणाथ, भारतीय मॉ सूनचे सहसबंंध शांत महासागरावर ल एल नीनो व ला नीना 
ां याशी लावलेले आहेत. कंवा ववाहा वषयीचे ितकूल सहसबंंध प केतील मंगळ हाशी 

लावलेले आहेत. पण हे सहसंबधं, वशेषतः सां यक  सहसबंंध, मळुातच १०० ट के खरे नसतात. 
हणून यां यावर आधा रत भा कते कधीह  १०० ट के खर  ठ  शकत नाह त. यािशवाय, 
व  बदलत राहते आ ण माणसेह  बदलत राहतात. यामळेु मानव आ ण व  ां यातील 
सहसंबधं नेहमीच बदलणार आ ण यावर आधारलेली भा कते चुकणार ह  मलूभूत मयादा मा य 
करावीच लागेल. 

तर ह  योितषशा ांनी धीर सोडू नये, असेच मी हणेन. उलट यांनी यांचे शा  अिधक 
बळकट करायचा य  केला पा हजे. यािशवाय योितषशा ाची गती होणार नाह . हवामानाचे 
पु हा उदाहरण ायचे झाले तर, हवामानाचे अदंाज देणारे लोक आधी कॉलेजम ये मूलभूत 
व ानाचा अ यास करतात, व ापीठां या पद या िमळवतात, वशेष कौश ये िशकतात, 
शासक य पर ा देतात, मगच ते हवामानाचे अंदाज दे यास लायक समजले जातात. 
योितषशा ाला सवमा यता िमळावी अशी यांची इ छा आहे यांनी अशा कारची यव था 
था पत करायचा य  करायला हवा. ी. शाळ ाम ांनी िल हले आहे क , यांनी 

योितषशा ाचा अ यास सु  केला तो एक छंद हणून. पण ह  प र थती भावी काळात 
बदलायला हवी. योितषशा ाचे यव थत िश ण यायची सोय उपल ध हायला पा हजे. ते 
व ापीठात िशकवले आ ण िशकले गेले पा हजे. तरच याचे शा  हणून गती होईल.   

आज या युगात लोक योितषाकडे आक षत हो याची अनेक कारणे आहेत. उदाहरणाथ, 
कुटंुबसं थेची व ववाहसं थेची अधोगती, जागितक करणामुळे नोकर ची अशा ती, कंवा पवू  
कधी न झालेले पण होत असलेले सामा जक बदल. ामुळे वयंिनिमत योितषी लोकांना 
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भ व य सांगून वतःचा फायदा क न घेत आहेत. प का बनव यासाठ  रे डमेड सॉ टवेअर 
आता सहज िमळते. यात थोड शी मा हती भरली क , णाधात प का छापनू बाहेर येते. 
यांना योितषशा ाचे ाथिमक ानह  नाह  असे लोक हे काम क  शकतात. यामुळे भ व य 

सांगणे हा आज एक कारचा धंदा बनला आहे. आप या शेतावर पाऊस पडेल का? शेअर 
बाजारात आप या शेअरचा भाव वाढेल का? आप याला ववैा हक सुख लाभेल का? आपले ड ेशन 
दरू होईल का? अशा सव ांची उ रे देणारे लोक आज आप यात आहेत. ितकूल प र थतीवर 
मात करणा या अंग या, हरे, सुर ा कवच, वगरेै अ प कंमतीत िमळत आहेत. भ व याचा 
जण ूबाजार भरला आहे!  

आज गरज आहे ती ा बाजारातून योितषशा ाची मु ता कर याची. ते मानवी ववेकबु ला 
पटणारे असावे. लोक मगंळावर जाऊन तेथे थाियक हाय या योजना बनवत असताना मुला-
मुली या प केत मंगळ आड यावा हे शा ीय बु ला पटणारे नाह . योितषशा  हणजे 
भ व या या नावाखाली चटकदार, वायफळ ग पा नसा यात.  

माणसाला आपले सगळे भ व य कळले आ ण आप या सव आयु याचा बार चाट आधीच आखता 
आला, तर जीवन सोयीचे होईल पण ते कती िनरस असेल! कदािचत जीवनाचा आनंद आ ण 
जग याचा उ साह नाह सा होईल. आ ण हाह  वचार करावा क , जर आप याला सबधं व ाचे 
पणू भ व य ात झाले तर आपण मानव न राहता सा ात परमे र बन ूआ ण ा व ाची 
जबाबदार  आप यावर येऊन पडेल! तसे न होवो! ता पय हे क , आपण आप या मयादा 
ओळखायला िशकले पा हजे. परमे रा या तुलनेत मानव नग य आहे. याचे सु ान 
परमे रासाठ  मखूपण आहे. याचे पृ वीवर ल अ त व णभगंुर आहे. हणून मृ यू कधी 
येईल हे अितमह वाचे समज ूनये. तो कधीह  येवो. कारण पृ वीवरचे जीवन मानवासाठ  राखनू 
ठेवले या सावकािलक जीवनाचा केवळ एक लहानसा अंश आहे. मृ यूनंतरचा काळ परमे रा या 
सा न यात आ ण परमसुखात जावा ासाठ  य  करणे अिधक मह वाचे आहे असे मला 
वाटते. 

शेवट  ी. शाळ ाम ांचे मी पु हा एकदा अिभवादन आ ण अिभनंदन करतो. यांची ह  सपंदा 
वाचकां या पसतंीस उतरेल अशी माझी खा ी आहे. तुत पु तक िलहून यांनी एक मोठे काय 
केले आहे. यांनी योितषाचे मूलभूत िस ांत अगद  सो या श दांत मांडले आहेत. यातून 
योितषा वषयीचे बरेचस ेगैरसमज दरू होतील ात शकंा नाह . ी. शाळ ाम ानंी अनेक 

यशोगाथा वणन के या आहेत. या वाचून योितषाचे लाभ आ ण मयादा वाचकां या ल ात 
आ यावाचून राहणार नाह त. यांची लेखनशलैी साधी, सरळ, प , पण रोचक आहे. 
योितषशा  असेच सादर केले जावे, िनमळ, िनभळ व अ दू षत!  

- डॉ. रंजन केळकर, पणेु 

 

                                                                                        


