దీపావళికి ఇంట్రడక్షన్ జ్యోతిష్ోం – విజ్ఞానం
మన నవీన వైజ్ా ఞనికులు ఖగోళ శాస్తారానిి, ఒక విజ్ఞానం గా మాత్రమే స్వీకరిస్తర ారు.
కానీ జ్యోతిష్ాోనిి ఆ ఫలితాలు అంగీకరించలేరు. మరి క ందరు, ఆకాశంలోని గ్రహాల ప్రభావం
మనపై ఏ మాత్రం ఉండనే ఉండదు అని అంటారు.
ఇక గ్రహాల ప్రభావం, భారతీయ దృష్టి కోణంలో, ఋషుల జ్ఞానం తో ప్రిశీలిస్తర :
1. ఈ బ్రహామండమంతా ప్రస్పర స్ంబ్ంధం కలిగి ఉంది.
2. ఎకకడ ఏమి జ్రిగినా ఆ స్ంఘటన ప్రభావం బ్రహామండ మంత్టా ఉంట ంది. అయితే,
ఒక చోట అది ఎకుకవ ఉండవచుు, మరొక చోట త్కుకవ ఉండవచుును.
3. ఈ హెచుు త్కుకవలు రండు పటండాండముల మధో ఆకరషణ శకతర , దాని ప్రిణామ
గ్ుణకం, దూరం, వరగ ం యొకక నిషపతిర ని అనుస్రించి ఉంట ంది. ఉదా:
1. చంద్రరడు: భూమిపై చందురని ఆకరషణ శకతర వలన, స్ముదరం లో ఆట పో ట వస్తారయని
మీకందరికీ తెలుస్ు కదా. స్ముదర తీరాలలో, (స్ముదరం మొత్ర ం అంత్టా) ప్రతి
రొజూ, 24 గ్ంటల 50 నిముష్ాలలో, 2 స్తారుు ఆటు , 2 స్తారుు పో టు వస్తారయి. ఈ
ఆకరషణ శకతర, చందురనికత స్మీప్ంగా ఉని ప్రమాణువులపై అధికంగా ఉంట ంది.
దూరంగా ఉని ప్రమాణువుల పై త్కుకవగా ఉంట ంది. ఇది స్హజ్మన
ై ది.
భారతీయ ఋషులకు వీటనిిటి మీద స్మగ్రమైన జ్ఞానమునిది. ఇది వారికత
త్ప్స్ుు వలు లభంచినది.
2. “భూమి”:
1. భూమి ఒక గ్టిి (ఘన ప్దారధము) మాత్రమే కాదు.
2. భూమిలో ఉని ఈ దృఢమైన ప్దారధం పైన స్ైత్ం ఎనని మారుపలు వస్తారయి.
ఎలాగ్ంటే స్ముదరంలో అలలు వచిునటు , భూమిలో స్ైత్ం వబ్
ై రషన్సు ఉనివి.
3. ఆ మారుప భూమిలో ఎలా ఉంట ందంటే, ఆ భాగ్ంలో, 20 స్ంటిమీటరుు, (అనగా
9 అంగ్ుళాలు) మేర పైకత భూమి ఉబ్ుుత్ుంది. లేదా, ఎంతో కురంగి పో త్ుంది. ఇది
భూమిలో స్ంభవించే మారుపలు.

4. స్రే, ఇక మానవ శరీరంలో చూస్తర , రకర ం శరీరం అంతా ప్రవహిస్ర ుంట ంది.
భూమికత, స్ముదర జ్లం ఎలాగో మనిష్టకత – శరీరంలో రకరం అలాగే స్ముదర జ్లం
వలె ఏరాపట అయి ఉనిది. మానవ శరీరంలో రకర ప్రస్తారం ప్రభావం అత్ని
మనస్ుుపై ఉంట ంది. ఈ మనస్ుు పై మీలోని చందర నాడి ప్రభావం చూపటస్ర ుంటే ,
ఆ చందర నాడి, నిరంత్రం, చందర గ్రహ ప్రభావంలో చందర గ్రహ శకతర తో ఛార్జ్ అవుత్ూ
ఉంట ంది. అందుకే మానవులు క నిి స్తారుు ఉతాుహంగా, ఉతేర జ్ంగా,
స్ంతోషంగా ఉంటారు. క నిి స్తారుు కృంగి పొ త్ూ, డిపరషన్స లోకత వలిు పో వుటకు
కారణం చందర గ్రహమే. చందర కతరణాల శకతరకత, ఎలాగా స్ముదరమే, ఎంతో ఉవీత్ు
ర న
వేగ్ంగా పక
ై త లేస్ర ుందో , అలాగే మానవ శరీరంలోని రకర ప్రస్రణ అత్ోంత్ వేగ్ంగా,
విచిత్రంగా ఉంట ంది. రకర ప్రస్రణ ప్రభావం మనస్ుు పై ఉంట ంది. మనిష్ట లోని
రకర ం, చందర కతరణాల చేత్, తీవరంగా ప్రభావిత్ మవుత్ుంది. చందర గ్రహం,
మానవులకు చాలా దూరంగా ఉని మనస్ుు స్టితి లో శకతర లేని వారికత , ఉదేీగ్ం,
ప్టి రాని ఆవేశం, ఉనామదం వంటి స్టిత్ులకు గ్ురి అవుత్ుంటారు. దీనికే రేమిడీగా
ప్రతి రొజూ ఖడగ మాల చదివితే, అందులో, నూోమూన్స త్రాీత్ వచేు పాడోమి
నుండి పౌరణమి వరకు వచేు తిధి దేవత్ల పతరు ు ప్లకటం వలన, ఈ ఉదేీగ్ం,
ఉనామద స్టిత్ులకు, మనస్ుు లోను కానివీని బీజ్ మంతారలు, ఈ నామాలలో
నిక్షిప్రమై యునివి. ఖడగ మాల చాలా చాలా శకతర వంత్మైనది. ఈ ఖడగ మాల
స్తోర త్రం మీకు గొప్ప రక్షణ కవచం వంటిది. ఎంత్ ప్వర్జ ఫుల్ అయినదో చెప్పత్రం
కాదు.
3. సంపాతముల గతి- వేగం: Precession Egniloyer
నక్షతారలకనాి స్ంపాత్ములు వనకకత జ్రిగి పో వుచూ ఉంటాయి. ఇదంతా గ్రహాల
ఆకరషణ శకతర వలు జ్రుగ్ుత్ుంది. మనం నివశంచే భూమి ప్ూరిరగ్ గ్ుండరంగా లేదు.
భూమధోరేఖ పై క ంత్ పైకత లేచి ఉంట ంది. దీని వలన, స్ూరుోడు, చందురడు, ఇత్ర
గ్రహాల ఆకరషణ శకతర, భూమి మీద నుండి ప్రకకకు జ్రిగిపో త్ుంది. ఆ శకతర భూమి
కేందారనిి, బ్ ంగ్రం లా త్డబ్డే విధంగా తిరప్ుపత్ూ ఉనిది. భూమి దృవం, దాదాప్ు
26000 స్ం.లకు కేందరం నుండి 47”వాోస్ం ఉని క్షేత్రంలో ప్రికరమిస్ురంది.

సూర్ో గరహం – వికిర్ణం (Radiation):
ఈ బ్రహామండంలో ప్రతి వస్ురవులోనూ, నిరంత్రం, రేడియిేషన్స జ్రుగ్ుత్ూ ఉంట ంది.
ఒక కకకస్తారి త్కుకవగా; మరోకకస్తారి ఎకుకవగా, ఇది జ్రుగ్ుత్ూ ఉంట ంది. దీనికత
మంచి ఉదాహరణ, స్ూరుోని చేత్, ప్రకటింప్ బ్డే, రేడియిేషన్స.
స్తాధారణంగా, స్ూరుోనిలో నలు ని మచులు కనప్డతాయి. ఈ మచుల చకరం
తిరగ్టమునకు స్మయం 11 స్ంవత్ురాలు. లేక, 5 లేక 6 స్ం. ఇవి బ్ాగా త్కుకవై,
మరలా స్ైత్ం ఎకుకవౌతాయి. వీని ఆకరషణ దృవం 11 స్ం. విప్రీత్మవుత్ుంది. ఈ
ఆకరషణ ధురవ చకారలు 11*2 = 22. 22 స్ం.లకు, మళ్ళీ మొదటి స్టితికత వస్తారయి.
ఈ నియమిత్ చకారలు, స్ూరుోనిలో ultra Violet వికతరణం, X కతరణాలు, విదుోత్
కణాలు, స్ూరుోని వదిలి ఖాళ్ళ ప్రదేశంలో స్తౌర వాయువులా వళారయి. అప్ుడు వాని
ప్రభావం భూమిపై ఉంట ంది. స్ూరుోని లో మచులు చాలా ఎకుకవైనప్ుడు,
స్ూరుోనిలో, రేడియిేషన్స అధికమై, total భూమికత ఉత్ర ర భాగ్ంలో ఉష్ోణ గ్రత్లు,
మామూలు కంటే అధికంగా పరుగ్ుతాయి.
సూర్యోనిలో తుఫానరలు: స్ూరుోనిలో అప్ుపడప్ుపడు మికతకలి శకతరవంత్మైన
త్ుఫానుు ఏరపడుతాయి. వీటి ప్రభావం వలన భూమి మీద, అతి విచిత్రంగా స్ర బ్ధ త్
ఏరపడుత్ుంది. 1989 స్ూరుోని నుండి విదుోత్ కణాల వరషం కురిస్టంది.
గరహాల రేడియేష్న్: పై విధంగానే అనిి గ్రహాల నుండి రేడియిేషన్స జ్రుగ్ుత్ుంట ంది.
వాని ప్రభావం త్ప్పక మానవులపై ప్డుత్ుంది. అయితే ఆ రేడియిేషన్స అధికమా?
లేక స్ీలపమా? అనునది ఆ రేడియిేషన్స ఫో రుు ని శకతరని బ్టిి ఉంట ంది.
భార్తీయ ఆయురేేద్ంలో: సూర్ో కిర్ణ చికితస:
రంగ్ురంగ్ులు అనేక 7 రంగ్ులు, వేరువేరుగా ఉనిగాజు స్వస్తాలు తీస్ుక ని, నీరు
నింపట, ఆ స్వస్తాలు ఒక నిరీణత్ స్మయంలో, ఉంచితే, ఆ నీటి గ్ుణంలో మారుప
వస్ురంది. శరీరానికత, ఏ రంగ్ు త్గిగతే, ఆ నీటి ని ఇస్తారరు. ఇదే స్ూరో కతరణ చికతత్ు.
అయసాకంత చికితస: మాగ్నెట్ థెర్పీ:
ఇత్ర గ్రహాలలో స్త్
ై ం, ఆకరషణ శకతర గ్ుణం ఉనిది. ఆ గ్రహం, ప్రిధి ఎంత్ చినిదెైనా,
క ంతెైనా, తేలిక పాటి ఆకరషణ శకతర ప్రభావం భూమి మీదుని అనిి పారణులపై

ప్డుత్ుంది. ఒక వస్ురవుపై స్ూరో కాంతి ప్డినప్ుడు, ఆ వస్ురవుకుని రంగ్ు లోనే
గీరన్స గాుస్ లో ప్డిన స్ూరో కాంతి గీరన్స గానే కనప్డుత్ుంది. అలాగే Mars కుజ్ గ్రహం,
దీనినే మంగ్ళ గ్రహం అనియు అంటారు. కుజ్ గ్రహం నుండి, ప్రావరరనం చెందిన
కాంతి, త్ప్పక ఎరరగానే, కనబ్డుత్ుంది.
ఇలాగ్ క నిి అంశాల దాీరా, గ్రహాల ప్రభావం జీవరాశులు అందరిపై, మానవులపన
ై ా
ఉంట ందని తెలుస్ురంది. వేద ఋషులు త్మ త్పో శకతర తో ప్రకృతిని ఎంతో ప్రిశీలించి,
మానవుని పారరబ్ధ కరమల ఫలానిి త్గిగంచే విధంగా, ప్ూరీ జ్నమ ప్ుణాోలు లేనిచో,
ఉని పాపానిి తొలగించుక ని, ప్ుణాోలు పొ ందే విధంగా, శకతరవంత్మైన ఉపాస్నలు,
ప్ండగ్లు, హో మాలు రూపొ ందించారు. అందులో ఒకటి “దీప్ కతరణముల చికతత్ు”.
ఇదే కరమంగా దీపావళి ప్రీ దినమన
ై ది. ఈ దీప్ కతరణములు ప్రతిరొజూ, తీస్ుకుంటే,
ఆరోగ్ోంగా, తేజ్యవంత్ంగా ఉండగ్లరు.

