
એકભ – નયી આંખે દેખાત ુઆકાળ 
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સપ્તર્ષિ તારાજુથ 
 



 વપ્તર્િ આકાળભાાં આલેલુાં એક નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રને દદવ્મ ઋર્ ભાનલાભાાં 
આલે છે. વપ્તર્િ ઉત્તયી ગોાધધભાાં આલેરા વાત તાયાઓ છે. આ તાયાઓને અંગે્રજી 
બાાભાાં ગે્રટ / ફીગ બફમય અથલા ઉવાધ ભેજય કશ ેછે. આ વાત તાયાથી ફનતો 
આકાય તાંગ જેલો રાગે છે, કે જે આકાળભાાં દોયી લડે ઉડતા શોમ. આ વાત 
તાયાભાાંથી આગના ફે તાયાને જોડતી યેખા ને વીધી ઉત્તય દદળાભાાં આગ 
લધાયીએ તો એ યેખા ધ્રલુ તાયા ય શોંચે છે. 
 
 વપ્તર્િના ચોયવના ૫ર્િભ તયપના પ્રથભ ફે તાયાઓભાાંથી ઉત્તય દદળાભાાં 
નીચે રીટી ભાયીએ અને કોઈ પ્રકાર્ળત તાયા વાથે અથડાઈ ૫ડીએ તો જાણવુાં કે, એ 
ઘ્રલુતાયક ોતે. વપ્તર્િના પ્રથભ ફે તાઓનાાં નાભ ક્રત ુઅને પરુશ ઘ્રલુતાયકની 
આવાવ ગોાકાયે વપ્તર્િભાંડ પયે છે, ૫ણ આ ફે તાયાઓ કદી ઘ્રલુતાયક વાથેની 
એક રીટી છોડતા નથી. લધના ગભે તે લખતે તભે એભને પછૂો તેઓ ફાંને ઘ્રલુ 
ભશાયાજનાાં દળધન કયાલાના. આથી તેભને અંગે્રજીભાાં "The Pointers" કશ ેછે. 
 
 ઘ્રલુનો તાયો પથૃ્લીના ઉત્તય ઘ્રલુની વાભે અલકાળભાાં જે બફિંદુ આલે તેને 
આકાળી ઉત્તય ઘ્રલુ કશ ેછે. તેનાથી આ ઘ્રલુતાયો ૧ ૧/૪ અંળ દૂય છે. તેથી આકાળી 
ઉત્તય ઘ્રલુબફિંદુની આવાવ ઘ્રલુના આ તાયાને ૧ ૧/૪ અંળનુાં ચક્કય ભામાધ કયવુાં ૫ડે 
છે. જો ઘ્રલુના તાયાને દૂયફીનથી જોઈએ તો ઘ્રલુનો તાયો એકરો નથી દેખાતો. ૫ણ 
તેની આવાવ ફીજા ફે તાયાઓ છે. ઘ્રલુનો તાયો ભીને કુર ત્રણ તાયાઓ 
એકફીજાની આવાવ પયી યહ્યા છે. 



વપ્તર્િના વાતે તાયા રગબગ એકવયખા 
પ્રકાર્ળત છે. જેના નાભ આ પ્રભાણે છે. 



 ઉરી વાભેની ફાજુ ય ચાાંદ-તાયાની વપેદ આકૃર્ત અને 
વપેદ યાંગભાાં વાત તાયાઓ વપ્તર્િ આકાયભાાં ગોઠલામેર શતાાં. આ 
ધ્લજ જનવમદુામભાાં રોકપ્રીમ ફન્મો  

Seven white stars are arranged as in the વપ્તી નક્ષત્રના સ્લરુે વાત 
તાયા ફતાલેર શતાાં. આ ધ્લજ રોકોભાાં પ્રચબરત ન ફન્મો. 



ળર્ભિષ્ઠા તાયાજુથ 



 ળર્ભિષ્ઠા નો અથધ થામ છે એક સુાંદયી.આ એક 
તાયાભાંડ છે જેને ખગોળાસ્ત્રીમ વાંઘ દ્વાયા 88 
તાયાભાંડની માદીભા વભાલેળ કયેર છે.ફીજી વદીભા 
જ્માયે ટોરભી એ જ્માયે 48 તાયાભાંડની માદી ફનાલી 
શતી ત્માયે ણ આ નાભનો વભાલેળ કયલાભા આવ્મો 
શતો.જુના જભાનાના યનુાની ગ્રાંથોભા આન ુનાભ એક 
કેર્વઓર્મા નાભની સુાંદય અને ઘભાંડી યાણી ય 
યાખલાભા આવ્ય ુશત ુજે ોતાની સુાંદયતાના ફડાપા 
ભાયતી યશતેી શતી. 
  ળર્ભિષ્ઠા તાયાભાંડભા કુર 53 તાયાઓ છે જેને 
ફામય નાભ આલાભા આવ્ય ુછે. 



ધ્રલુનો તાયો  



 ઘુય્લનો તાયો સમૂધ કયતાાં ૨૫૦૦ ગણો લઘ ુપ્રકાર્ળત છે અને ઘુય્લતાયકના 
પ્રકાળને આણી આંખ સઘુી શોંચતાાં ૪૭ લધ રાગે છેતાયાઓભાાં જેનુાં નાભ વૌપ્રથભ 
રોકજીબે ચઢે છે તેના ર્લળે આણે કેટલુાં જાણીએ છીએ?બ્રહ્ાાંડભાાં ગણ્મા ગણામ નશીં 
એટરા ફધા તાયાઓ છે. અફજો... અફજો તાયા... આણે આભાાંના એકાદ ફે તાયાનુાં 
નાભ ણ જાણતા નથી કોઈ પછેૂ તો વૌપ્રથભ ઘુય્લના તાયાનુાં નાભ જીબ ય આલે. 
યાંત ુઆ ઝશતા તાયા ર્લળેનુાં આણાું ુ જ્ઞાન ણ ઘણુાં ભમાધદદત શોમ છે.આકાળ ફધે 
જ ભરુૂાં શોમ છે અને તેભાાં ઝગભગતા તાયા ફાકોથી ભાાંડી વદૃ્ધોને ણ એટરા જ ર્પ્રમ 
છે. આકાળભાાં સ્સ્થય યશનેાયો અને ઉત્તય દદળા દાખલનાયો તાયો ઘુય્લ તો અત્માંત જાણીતો 
તાયો છે. ણ શુાં તભે એ જાણો છે કે આજે યાતે આણે ઘુલ્ તાયો જોઈએ તે ૪૭ લધ 
જૂનો તાયો શોમ છે. ધાયો કે આજે યાતે ઘુય્લનો તાયો ખયી જામ તો તેની જાણકાયી 
આણને ઈ. વ. ૨૦૫૮ભાાં થલા ાભળે. આ ભાટે જયામે આિમધ ાભલા જેવુાં નથી. 
સમૂધના પ્રકાળને પથૃ્લી ય શોંચતા ૮ ર્ભર્નટ ૨૦ વેકન્ડ રાગે છે. પ્રકાળની ગર્ત દય 
વેકેન્ડે ત્રણ રાખ દકરોભીટય શોમ છે. શકીકત એ છે કે ઘુય્લ તાયાના પ્રકાળને પથૃ્લી ય 
શોંચતા ૪૭ લધ રાગે છે. એટરે કે ઘુય્લ તાયાભાાંથી નીકેરાાં પ્રકાળના દકયણોને પથૃ્લી 
સધુી શોંચતા ૪૭ લયવો રાગે છે.અંતદયક્ષનુાં અંતય ભાલા ભાટે ખગોળાસ્ત્રીઓ 
પ્રકાળલધનો ઉમોગ કયે છે. એક પ્રકાળ લધનો અથધ એ થામ છે કે પ્રકાળ એક લધભાાં 
કેટલુાં અંતય કાી ળકે છે. અને પ્રકાળની ગર્ત દય વેકન્ડે ત્રણ દકરોભીટય શોમ છે. જે 
તાયાઓનો વભાલેળ સમૂધભ ાંડભાાં નથી થતો તે તાયાઓનુાં અંતય ભાલા 
ખગોળાસ્ત્રીઓએ એક ભા, એક પ્રભાણ ળોધી કાઢ્ યુાં છે અને તેને ‘‘ાયવેક’’ તયીકે 
ઓખલાભાાં આલે છે. એક ‘ાયવેક’ એટરે ૩.૨૬ પ્રકાળલધ.આણા વૌયભાંડની ફશાય 
વહથુી નજીકનો તાયો છે. ‘‘પ્રોકવીભા વેન્ટોયી’’ અને તે આણી પથૃ્લીથી રગબગ ૪.૨૫ 
પ્રકાળ લધ દૂય છે. 



મગૃ તાયાજુથ 



આ તાયાજુથ ને અંગે્રજી ભા ORION કશલેાભા આલે 
છે.અને ર્ળકાયી તયીકે ણ ઓખલાભા આલે 
છે.પયુી દુર્નમાભા દેખાલનાય ભાત્ર એક આ 
તાયાભાંડ ને ફધા જ ઓખે છે.આ તાયાભાંડભા 
દર્જનો તાયાઓ છે ણ તેના મખુ્મ વાત તાયાઓ 
આગ ફતાલલાભા આવ્મા છે 
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