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                                                                                     ABSTRACT 

                  Makar sankranti is one of the holy festivals of Hindus. It is celebrated throughout the country and even in the South 
Asia. This article explains why Makar Sankranti was used to celebrate on 14 th of January and is celebrated on 15 th  January 
in this year? The required material was referred from the Internet. This phenomenon is related to the Apparent Movement of 
the Sun called as Uttarayan (Winter Solstice). On 22 nd December the Northward apparent movement of the Sun takes place 
from the Tropic of Capricorn. However, on 14 of January the Sun moves from the zodiac Aquarius (Kumbh ) to the zodiac of 
Capricornus ( Makar),therefore, this astronomical  incidence is called as Makar Sankranti. This phenomenon is explained 
with the help of various diagrams and tried to prove how maker sankraman takes place? It is evidenced that the date of Makar 
Sankrant has not remained the same, it has been ever changing. This date before one thousand years ago was occurred on 31 
st  December. Due to the Axial Precession of the Earth the date of Winter Solstice changes gradually coming earlier by 
approximately 1 day in every 72 years. Because of the Precession of the Earth's axis the positions of the South and the North 
Celestial Poles appear to move in circles against the space – fixed backdrop of stars completing one circuit in approximately 
26000 years .i. e.10 corresponding approximately to one day per 72 years. The entire phenomenon is clearly explained with 
help of diagram The present article also explains the geographical, religious and social importance of Makar Sankranti.                         
मकर सं ातंी : एक खगोलीय आिव कार  

               मकर सं ांती हा हदूंचा एक पिव   सण आहे. हा सण संपूण देशात साजरा केला जातो. गे या वषापयत १४ 
जानेवारी या दवशी हा सण  साजरा केला जात होता. परंत ुया वष   हा सण द. १५ जानेवारी २०१५ रोजी साजरा 
कर यात आला. हद ू कालगणननेुसार एका सूय दयापासून दुस या सूय दयापयत एक दवस गणला जातो; व 
सूय दया या वेळी जी ितथी असते ती ितथी या दवसाची मानली जात.े द. १४ जानेवारी २०१५ ला सूय दया या 
वेळी सूय कंुभ राशीत अस यामुळे द. १४ जानेवारीला मकरसं ांतीचा सण आपण साजरा क  शकलो नाही. द. १४ 
जानेवारीला म यरा ी १ वाजून ३० िमिनटानंी  ( हणजेच १५ जानवेारीला ) सूयाचे कंुभ राशीतनू मकरराशीत 
सं मण झाले. साहिजकच दसु या  दवशी हणजेच द. १५ जानेवारीला सूय दया या वेळी सूय मकरराशीत विेशत 
अस यामुळे आपण मकर सं ांतीचा सण द. १५ जानेवारी रोजी  साजरा केला. 

सूयाचे उ रायण व दि णायन 

                  मकर सं ातंीची घटना  सयूा या उ रायणाशी सबंिंधत आहे.  सूय आप या सूयमालते ि थर असून पृ वी 
सूयाभोवती पि मेकडून पूवकडे दि णा घालते; यामुळे आप याला सूय व इतर ह व तारे पवूकडून पि मेकडे 
आकाशात मण करताना दसतात; तसेच पृ वी या आसा या कल यामुळे सूय मकरवृ ाकडून उ रेला ककवृ ाकडे २२ 
िडसबर ते २१ जूनपयत मण करतांना दसतो. या उलट द. २१ जूनपासून सूय ककवृ ाकडून दि णेला २२ िडसबर 
पयत मकरवृ ाकडे मण करतो. सूयाचे २१ जून ते २२ िडसबर हणजेच ककवृ ाकडून मकरवृ ाकडे हणजेच 
उ रेकडून दि णेकडे होणा या मणाला दि णायन  असे हणतात. या उलट सूयाचे मकरवृ ाकडून हणजेच 
दि णेकडून उ रेकडे ककवृ ापयत ( २२ िडसबर ते २१ जून पयत ) होणा या सूया या मणाला उ रायण हणतात.  
( आकृती .१) सूयाचे उ रायण व दि णायन मण हे भासमान मण आहे. सूया या भासमान मणाशीच सं ांतीची 
िन मती अवलंबनू आहे. 
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                 द. २२ िडसबर या दवशी दि ण गोलाधात सूयाची करणे मकरवृ ावर लंब प पडतात. दि ण 
गोलाधात सूय करणे लंब प पड याची ही अंितम मयादा आहे. या मयादपेलीकडे दि ण धृवापयत सूय करणे कधीही 
लंब प पडत नाहीत. शा ीयदृ ा सूयाचे उ रायण २२ िडसबर रोजी सु  होते. या दवशी सूयाचे मकरवृ ाकडून 
उ रेकडे भासमान मणाला सु वात होते. या दवशी सूय कंुभ राशीतून मकर राशीत वेश करतो; हणजेच तो मकर 
सं मण करतो. 

 
आकृती . १: अवकाशातील  सयूाच ेउ रायण व दि णायन 

                      सं मण हणजे एका ि थतीतनू दसु या ि थतीत जाणे. यालाच अयन हणतात .उ र गोलाधा या  ( 
भारता यादृ ीने ) २२ िडसबर हा िहवाळी अयन दन आहे. सूयाचे उ रायण २२ िडसबरला सु  होऊन ते २१ जूनपयत 
( ककवृ ापयत ) चालते. २१ जून रोजी उ रगोलाधात ककवृ ावर  सूय करणे लंब प पडतात. ककवृ  ही उ र 
गोलाधातील सूय करणे लंब प पड याची अंितम मयादा आहे. या मयादे या उ रेला उ र धृवापयत सूय करणे कधीही 
लंब प पडत नाहीत. २१ जून या दवशी सूय सह राशीतून कक राशीत वेश करतो हणनू या दवसाला ककसं ांती 
हणतात व या दवसाला उ हाळी अयन दन हणतात.  

                  आकृती .१ म ये  पृ वीभोवती पृ वीची क ा अवकाशात िव तारलेली दाखिवली आहे.या अवकाशीय 
का ेला ांतीवृ  हणतात. या ांतीवृ ाव न सूयाचे भासमान मण पि मेकडून पूवकडे होताना  दाखिवले आहे. 
तसेच पृ वीचे िवषुववृ  अवकाशात िव तारलेल े दाखिवले आहे. या आकृतीत २१ जून रोजी सूय अवकाशीय 
िवषुववृ ा या उ रेला आह.े या दवशी पृ वीचा उ र ुव सूयाकडे कललेला आहे. या उलट २२ िडसबर या दवशी 
सूय अवकाशीय िवषवुवृ ा या दि णेला आहे. या ि थतीत पृ वीचा दि ण वु सूयाकडे आहे. २१ जून पासून त े२२ 
िडसबर पयत सूयाचे दि णायन व २२ िडसबर पासून सूयाचे उ रायण दाखिवले आहे. पृ वीची अवकाशीय क ा व 
अवकाशीय िवषवुवृ  एकमेकानंा या बदूत छेदतात तेथ ेअनु मे शरद संपात व वसंत संपात दनांची ( िवषुव दनांची ) 
ि थती िनमाण झालेली आह.े  
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राशी व सं ातंी   
                     पृ वी सभोवती या लंबवतुळाकार क ेतून सूयाचे भासमान मण होताना दसते या मण मागाला  

ातंीवृ  हणतात. या ातंीवृ ाला  १२ समान भागात िवभागले असता येक भागाचे ( ३६० / १२ ) ३० अशंाचे 
कोना मक अंतर तयार होते . या येक ३० अंशा या कोना मक भागात ि ितजावर िविश  आकाराचे तारकासमूह 
दसतात. या तारकासमुहा या आकृतीव न या िविश  भागाला नाव दले गलेे आहे. यालाच राशी हणतात. 

अशा रतीन ेपृ वी भोवती या ांतीवृ ावर  १२ भागा या १२ राशी िनमाण झा या आहेत. या १२ राश ना मीन, कंुभ, 
मकर, धनु, वृि क, तुळ, क या, सह, कक, िमथुन, वषृभ, मेष अशी नावे आहेत. सूय दया या वेळी  पृ वीव न सूया या 
पलीकडे पूव ि ताजावर जो तारकासमूह ( राशी ) दसतो याव न सूय या िविश  राशीत आहे असे मानले जाते. 
खालील आ. .२ म ये पृ वीभोवताली सूयाचा भासमान मणमाग ( ांतीवृ  ) दाखिवला आह.े या मागाचे ३० 
अंशा या अंतराने १२ समान भाग दाखिवले आहेत. या येक भागाला राश ची नवे दली आहते. पृ वीचे प र मण 
पि मेकडून पवूकडे होत अस यामुळे राशी च ाचे फरणे पूवकडून पि मेकडे होताना बाणा या सहा याने दाखिवले 
आहे. ततु आकृतीत पृ वीव न सूयाकडे पािह यास सूय कंुभ व मकर राश या सीमेवर दसतो याचाच अथ सूय कंुभ 
राशी ओलांडून मकर राशीत वेश ( सं मण ) करीत आहे. याच दवसाला आपण मकरसं ांती हणतो. याच वेळेस चं  
धनु राशीत अस याचे दसत आहे.      

 

आकृती .२ : राशी च  व सयूाच ेमकर राशीत होणारे सं मण 
                    सूय ३० अंशा या अंतरा या हणजेच एका राशीतून दुस या राशीत सं मण करतो यालाच सं ातंी 
हणतात. हणनू १२ राश या  १२ सं ांती आहेत. या पैक  उ र गोलाधा या दृ ीने मकरसं ांती व दि ण 

गोलाधा या दृ ीने ककसं ांती मह वा या आहेत.  
                   खालील दोन आकृ यांम ये १४ जाने १९८० व १५ जुलै १९८० या दोन दवसांची आकाशाची ि थती 
दशिवली आहे. आकृती  ३ व ४ म ये आतं हांचे सूयाभोवतीचे प र मण दाखिवले आहे. या बरोबर पृ वी भोवती 
राश चे च  दशिवले आहे. आकृती . ३ व न असे ल ात येत ेक ; पृ वीव न सूयाकडे पािह यास सूय कंुभ व मकर 
राश या सीमेवर ि थत आहे. याचाच अथ सूय या दवशी कंुभ राशीतून मकर राशीत सं मण करीत आहे. इतर हां या 
ि थतीचा िवचार करता बुध कंुभ राशीत, शु  मीन राशीत व मंगळ धनु राशीत दसतात.      
                 आकृती . ४ म ये सयू व बुध कक राशीत आहते. शु  िमथनु; व मंगळ तुळ राशीत आहेत. ही १५ जुलै 
१९८० ची आकाशाची ि थती आहे. या ि थतीत सूयाचे सह राशीतून कक राशीत सं मण झालेले आहे. 
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मकर सं ातंी १४ कवा १५ जानवेारीलाच का साजरी केली जात.े? 
                   मकर सं ातंी हा खगोलीय आिव कार आहे.  हा आिव कार पृ वी या आसा या कल याचा व वैि क 
कवा अवकाशीय प र मणाचा प रणाम आहे. पृ वी या आसा या अवकाशीय प र मणाला कवा गतीला िवषचुल ( 

Precession of the Earth’s Axis ) हणतात. 

 

           आ. .३: १४ जान.े१९८० ची आकाशाची ि थती                             आ. .४:  १५  जलुै १९८० ची आकाशाची ि थती                 

                  

 

 पृ वीला एकूण तीन गती आहेत. पिह या गतीला प रवलन हणतात. प रवलन गतीत पृ वी वतः या 
आसाभोवती २४ तासात एक प रवलन पूण करते. या गतीला पृ वीचे वांग प र मण असेही हणतात. दसु या गतीत 
पृ वी वतः भोवती फरता फरता सूयाभोवती ३६५ दवस ६ तासात एक फेरी पूण करते. या गतीस पृ वीचे प र मण 
हणतात. पृ वीची ितसरी गती हणजे पृ वी या आसाची अवकाशीय गती होय. ितलाच पृ वी या आसाची िवषचुल 

गती हणतात. 
                 पृ वीचा आस हा ित या क े या पातळीशी लंबवत नाही. पृ वीचा आस पृ वी या क े या पातळी या 
लंबा पासून ( ९० अंशापासून ) २३  अंश ३० िमिनटानंी कललेला आहे. हणजेच पृ वी या आसान ेआप या क े या 
पातळीशी ६६  अंश ३० िमिनटांचा कोन केलेला आहे. पृ वी या आसाचे उ रेकडील टोक हणजेच उ र ुवापासून 
सरळ रेष आपण अवकाशात लांबवत नलेी तर ती रेषा वुता यापयत पोहचते.        ( आ. . १ ) हणजेच पृ वी या 
आसाचा उ र ुव हा ुवता या या दशेन ेआहे. परंतु पृ वी या आसाची ुवता यािभमुख दशा कायम तशीच राहात 
आलेली नाही. ती सूय, चं  व इतर हां या गु वाकषणीय  ेरणांमुळे पूवकडून पि म दशेने च ाकार फरत जाते. 
आज पृ वी या आसाचे द दशन वु ता या या दशेने          
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आकृती . ५ : पृ वी या आसाच ेिवषचुल च  

जरी होत असले तरी ते कालातंरान े हणजे ८००० वषानी च ाकार होत जाऊन डेनबे  ता यापयत जाईल; यानंतर 
सुमारे १२००० वषानी ते पढेु वगेा ता यापयत सरकेल. तेथून पढेु ६००० वषानी आसाचे द दशन पु हा वुता या या 
समोर येईल. याचाच अथ पृ वी या आसाचे हे िवषुचलाचे एक च  पूण हो यासाठी २६००० वष लागतील. याचाच 
अथ पृ वी या आसाचे द चलाला  एक फेरी पूण कर यासाठी २६००० वषाचा काळ लागतो. पृ वी या आसा या 
िवषुचला या गतीचा प रणाम सूया या अयनावर होतो. दर ७२ वषानी पृ वी या आसाचे िवषुचल  १ अंशाने पढेु 
सरकते. पृ वी या संदभात १ अंश हणजे एक दवस होय. हणजेच पृ वीवरील दन दर ७२ वषानी एक दवसाने पुढे 
सरकतो. एक हजार वषापवू  मकर सं ांती ३१ िडसबर रोजी साजरी  केली  जात होती. दर ७२ वषाला एक दवस या 

माणे माग या वषापयत  मकरसं ांतीचा सण दर १४ जानेवारीला साजरा होत आला आहे. या वष  मकर सं ांतीचा 
सण १५ जानेवारीला साजरा कर यात आला व या पुढे २०८० पय त दर वष   मकर सं ांती १५ जानवेारीला येत 
राहील. 
१४ जानवेारीला भगूोल दवस का साजरा केला जातो? 
                       १४ जानेवारी या दवशी  मकरसं मणाची मह वाची खगोलीय घटना घडत आली आहे. भौगोिलक  
अ यासा या दृ ीने मकरसं मण या खगोलीय घटनेला मह व आहे. तसेच १९८० या दशकात पु यातील ा. डॉ. सुरेश 
गरसोळे, ा. िश. आ. तोडकर, डॉ. अमृत ेव  इतर भूगोला या अ यापकांनी एक  येऊन महारा ातील भूगोलाचे जे  व 
नामवंत ा यापक डॉ. सी. डी. देशपांडे यांचा ज म दवस १४ जानेवारीला येत  अस यामुळे यां या मृतीि यथ यांचा 
ज म दवस भूगोल दवस हणनू साजरा करायचे ठरिवले; त हापासून महारा ात १४ जानेवारी हा दवस भगूोल दवस 
हणून आपण  साजरा करीत आहोत.        

 मकर सं ातंीच ेभौगोिलक मह व   
                    भारतीय सण शेती या हंगामाशी व काशाशी िनगडीत आहेत. उदा. दवाळी. शेती या खरीप 
हगंामातील िपके शेतक यां या घरात आ यावर द ांचा- आनंदाचा सण आपण साजरा करतो. तसेच मकरसं ांतीचा 
सण र बी हंगामा या वेळेस व सूया या उ रायणा या ारंभी या दवशी साजरा केला जातो. दि ण भारतात हा सण 
शेतातील उ पादन ये या या वेळेस व ईशा य मा सून या समा ी या वेळेस साजरा केला जातो. दि णते मकर 
सं ांतीचा सण चार दवस साजरा केला जातो.  
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                 तिमळनाडू म ये मकरसं ांती या सणाला प गल हणतात. हा चार दवसांचा सण असतो. मकर 
सं ांती या दवशी थाई प गल हा मह वाचा सण असतो. थाई प गल या आद या दवशी भोगी असते. थाई प गल या 
दसु या दवशी म टू प गल असतो या दवशी बैलांची व जनावरांची पूजा केली जाते. चौ या दवशी कानुम प गल 
असतो.  
               आं  देशातही हा सण चार दवसांचा असतो. सं ांती या आद या दवसाला भोगी पा डीगाई हणतात. 
सं ांतीला पे ी पांडूगा हणतात. नंतर या दवसानंा कानमुा पांडूगा आिण मु ानमुा असे हणतात. 
              केरळम ये मकर सं ांतीला मकरिवला कू असे हणतात. जग िस  साबरीमाला अ य पा मं दरात मो ा 
भि भावाने द ां या रोषणाईत  हा सण साजरा केला जातो.          
             उ र भारतात मकरसं ांती या दवशी लाखो भािवक गंगते व इतर न ामं ये पिव  ान करतात. गंगासागर 
येथेही लाख या सं येने लोक ान करतात. मकरसं ांतीला सूयाचीही पूजा केली जाते. पंजाब आिण ह रयाणात 
सं ांती या आद या दवशी लोहरी सण साजरा करतात. उ र देश व िबहार म ये या सणाला िखचडी हणतात. तर 
असमम ये भोगी िभऊ हटले जाते. गुजरातम ये मकर सं ांतीला उ रायण हणतात. दसु या दवसाला वासी उ रायण  
हणतात. देशा या उव रत भागात या सणाला मकरसं ांती असेच नाव आहे. दि ण आिशयातही हा सण मो ा 

उ साहाने साजरा केला जातो. 
मकर सं ातंीच ेधा मक मह व  
            धा मक ंथातही मकर सं ांती या दवसाला िवशेष मह व आहे. याच दवशी सूयदेव आप या मुलाला हणजे 
शिनदेवाला भेटतात. योितषशा ात शनीला मकर राशीचा वामी मानतात. भी म िपतामहानंी मो  ा ी हावी 
हणनू याच दवशी आपला ाण कु े ी सोडला. महाराज भगीरथाने आपल ेपूवज महाराज सगर यां या ६००००  

पु ां या आ याला मु ता िमळिव यासाठी याच दवशी गंगेला भूतलावर अवतारली. याच दवशी भगवान िव णूंनी 
रा सांचा िनःपात क न यांची मुंडक  मंदार पवताखाली गाड याची आ याियका आहे. 
मकर सं ातंीच ेसामािजक मह व  
             मकर सं ांती या दवशी आपण एकमेकांना ितळगुळ वाटतो. ितळा माणे आप या ेमाची ि धता व 
गुळातील गोडवा आप यात येवो ही भावना यामागे असते. ितळगुळ या गोड बोला. माझी तीळ सांडू नका; मा याशी 
भांडू नका असे हणनू आपण आप यातील कटुता घालवतो. एक कारे आपण आप या चुकांची मा याचना करतो. मकर 
सं ांती या पवावर िववािहत ि या हळद कंुकुवाचा काय म आयोिजत करतात. पर परांना शुभे छा देवनू 
एकमेकांिवषयी मंगलकामना करतात. या दवशी गुजरात व महारा ात आबालवृ    पतंगो सवाचा  आनदं लुटतात. 
             सं ातंीचा अथ आहे सं मण, हालचाल, गती!  आपले जीवन गितशील आह.े पृ वी गितशील आहे. हणूनच 
आपले जीवन अबािधत आहे. जर िनसगातील गती थाबंली तर संपूण जीवन न  होईल. या गितशीलततेनूच मानवा या 
जीवनात प रवतन घडत गेले आहे. सं ांत हणजे नवीन गो ची सु वात; नवीन संक प घे याचा सण! मागील वाईट 
गो ना; आप या दोषांना ितलांजली देऊन न ा जोमान ेनािव याची सु वात व गणुांची वाढ याच दवसापासून आपण 
करतो. मकरसं ांतीपासून उ र गोलाधात  दवस ितळातीळाने वाढत जातो, रा ी लहान लहान होत जातात. िनसगात 
नवचैत य संचारते. काश अिधक देणारे सं मण सुखदायी व आनंद िनमाण करणारे असते. हणनूच असे हटल ेजाते ... 
                   “  असतो मा स मय | तमसो मा योितगमय | मृ योमा अमतृम गमय || ” 

          अस याकडून स याकडे, अंधाराकडून काशाकडे, मृ युकडून अमर वाकडे आमची वाटचाल होवो. मकर सं मण 
आप याला अंधाराकडून काशाकडे नेते हीच भावना या सणामागची आहे.  

             

       डॉ. शंकर रामदास चौधरी 
  माजी ाचाय, ताप कॉलेज, अमळनेर, 
अ य , महारा  भूगोल शा  प रषद, पुणे    


