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सूचना - प्रत्येक  रािीच्या  राशिभविष्याच्या  अखेरीस  त्या रािीच्या  जन्मनक्षत्ाांसाठी  त्या त्या 
जन्मनक्षत्ाचा  तारक   मांत्  ददला  आहे.  आपल्या  जन्मनक्षत्ाच्या तारक मांत्ाचा उपाय  म्हणून  मनापासनू  

श्रद्धेने  उपयोग  केल्यास  जीिनात  येणाऱ्या  अिचणी, अिथळे,  व्याधी,  पीिा,  आजार, अन्य  समस्या   
याांचे  ननिारण  होते,  असा अनेकाांचा  अनुभि  आहे.  आपणही  तसा  प्रयत्न करून  पाहािा  ि आपणाांसही  
तसा अनुभि  आल्यास  कृपया  आम्हाांस  कळिाि.े  

================================================================== 

(१) मेष -  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  मीन   राशीत  मगंळ  असून तो  महिन्याच्या  संपूर्ण  काळात  प्रततकुल 

िोर्ार  आिे.  िा  मंगळ महिन्याच्या   अखेरच्या  सप्तािात  या  राशीच्या  प्रथम  स्थानी  याच  राशीत  जात  

आिे.  त्यामुळे  स्वभाव  िट्टी, मानापमान फार  असर्ारा  िोण्याची शक्यता  आिे.  त्यामुळे अकारर्  श्रम, 

दगदग िोर्े  संभवते. त्याच्यामुळे  महिन्याचा अखेरचा  सप्ताि  या  राशीच्या  नोकरदार  मंडळींना 
मनस्तापदायक  जाण्याची  शक्यता  आिे. वाद,  भांडर्े िोर्े,  मानिानी िोर्े, त्यामळेु मनस्स्थती  अस्वस्थ  

रािील.   या  प्रथम  स्थानी  वक्री  िर्णल  आिेच.  या िर्णलमुळे  सध्या  या  राशीच्या  मडंळींचा  स्वभाव  अस्स्थर, 

चंचल,  लिरी  झाला  असण्याची  शक्यता आिे. तसेच  कोर्ाचा धाक  ककंवा  दडपर्  सिन  िोत नसेल.  या 
राशीची  लिान मुले  तर  अततशय खोडकर,  खट्याळ  झाली असण्याची  शक्यता  वाटते.  पर्  िा  िर्णल  

उच्च  बौद्धधक  आणर्  शास्रीय  संशोधन  कायणक्षेर  असर्ारांना  अनुकुल  िोईल.  या  राशीच्या  धनस्थानी  
वरृ्भ   राशीत  रािू असून  त्याच्यामुळे  कौटंुबबक  जीवनात  कलि िोतील  व आधथणक  धचतंा  रस्त  करतील.   

या  राशीच्या   सप्तम स्थानी  तुळा   या  स्वराशीत  शकु्र  असून  त्याच्यामुळे   प्रेममकांचे  प्रेमवववाि  िोतील.  

वववाहितांना  वैवाहिक जीवनातील सुखसमाधान लाभले.  जीवनसाथी/संधगनी  कलाकार असेल तर  सुखात 

भरच पडेल.  येथील शुक्र महिन्याच्या  उत्तराधाणत या राशीच्या  अष्टम  स्थानी वसृ्चचक  राशीत  जात आिे.  

तेव्िा त्याच्यामुळे  या राशीच्या मंडळींना  फारसे  श्रम न करता अपेक्षेपेक्षा अधधक अथणलाभ िोर्े संभवत.े  

जयांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आिे  अशापैकी  कािी मंडळींना असा  अचानक  धनलाभ  

िोर्े  संभवते.  कािी  मंडळीनंा   वारसा  िक्काने  असा अचानक  धनलाभ  िोईल.  पर्  िा  शुक्र  या  राशीच्या  
वदृ्ध मंडळींना   प्रततकुल  असल्यामुळे   या राशीच्या  वदृ्धांनी   ववशेर्  काळजी  घ्यावी.  या  राशीच्या  अष्टम 

स्थानी  रवव -बुध-  केतू  आिेतच. या केतूमुळे  महिन्याच्या  उत्तराधाणत  वैवाहिक  जीवनातील  सुखात  व  
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कौटंुबबक  जीवनातील सुखात बाधा तनमाणर्  िोर्े  संभवते.  त्यामशवाय  िा  केत ू  अपघातकारक   तसेच 

अनारोग्यकारक   िोर्ार आिे.  म्िरू्न  सतत  सावधानतेने  आचरर्   करा.  त्याच्यामुळे  या  राशीच्या   कािी   
मंडळींना  त्वचारोग,  कािी  मंडळींना  मुख-दंत  रोग  तर  कािी  मंडळींना  रक्तववकाराचा आजार िोर् े 

संभवते.  या संपूर्ण महिन्याच्या  काळात  रवव  ग्रि  प्रततकुल  िोर्ार असून  बुध   ग्रि  महिन्याच्या  पूवाणधाणत 

अनुकुल  व  सुखकारक िोईल  व  त्यामुळे  कायणमसद्धी  िोऊन  यश  ममळेल.  पर्  महिन्याच्या  उत्तराधाणत  

तो या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  गेल्यावर   प्रततकुल   िोईल  व  त्यामुळे वाद,  भाडंर्े,  तनयोस्जत कामात 

अडचर्ी,  अडथळे  तनमाणर्  िोतील.  रवव  ग्रिामुळे   इच्छाआकांक्षा   अपूर्ण  राितील,  द:ुख,  अनारोग्य,  

मानिानी  िोर्े  संभवते.  मशवाय  सतंततसुखात  बाधा  येण्याची शक्यता आिे.   या  राशीच्या  दशम  स्थानी  
मकर  या  स्वराशीत  शतन  ग्रि  असून  तो   लोखंड, पोलाद, कोळसा   यांचा  व्यापार, व्यवसाय  असर्ारांना 
अनुकुल  व  लाभदायक  िोईल.  या  राशीच्या   लाभस्थानी  कंुभ  राशीत  नेपच्यून  असून  त्याच्यामुळे 

आधथणक  नुकसान,  आधथणक  घोटाळे, अथणप्राप्तीस  ववलबं  िोर् े संभवते.  तसेच  कुमागी  ममरांपासून रास  

िोर्े  संभवते.  त्यामुळे  नैराचय   येईल. जपा. श्रद्धा  असेल  तर  श्रीगर्ेश  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज  

सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “श्रीगर्ेश अथवणशीर्ण  स्तोरा”चे   पठर्  करा.  त्यामशवाय  दररोज  सकाळी  स्नान  

करताना  जयांचे  जन्मनक्षर   अस्चवनी  आिे  त्यांनी  “ओम  अस्चवनी  कुमाराभयां नमः:”  मंराचा, जयांचे  

जन्मनक्षर  भरर्ी  आिे  त्यांनी  “ओम  यमाय  नमः:” मंराचा  आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर  कृवत्तका  आिे  

त्यांनी  “ओम अग्नये  नमः: “ मंराचा  मनापासून  श्रद्धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.  
 

(२) िषृभ  - या   राशीच्या  प्रथम  स्थानी   याच  राशीत  रािू  असून  त्याच्यामळेु  सतत  अपमान  िोर् े 

संभवते.  त्यामुळे  मनात  सूडभावना  तनमाणर्  िोईल.  पररर्ाम  म्िरू्न  या  राशीच्या  कािी  मंडळींना   
वातववकाराचा   आजार  रस्त   करील.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  तुळा  या  स्वराशीत  शुक्र  असून  

त्याच्यामुळे मनात  शुद्ध  प्रेमभावना  तनमाणर्  न  िोता  त्यात   कामुकता   असण्याची  शक्यता  आिे.  

त्यामशवाय    कािी  मंडळींना   उच्च  कलागुर्   असूनिी  ते  लोकांसमोर  प्रकट  करण्याची  संधीच  ममळर्ार  

नािी.  त्यामुळे  कािी  जर्  व्यसनाधीन  िोण्याची  शक्यता  आिे.  तसेच नको  ते  आळ  येर्े  संभवते.  
महिन्याच्या  उत्तराधाणत   िा   शुक्र  या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी   गेल्यावर   प्रेममकांचे  प्रेमवववाि  िोतील.  

वववाहितांना  वैवाहिक  जीवनातील  सुखसमाधान  लाभेल.  या  सप्तम  स्थानी  वसृ्चचक  राशीत  रवव - बुध 

- केत ू  असून  रववमुळे  अनारोग्य  िोर् े संभवते.  कािी  मंडळींना  पोटववकाराचा  आजार  रस्त  करील. िा  
रवव  महिन्याच्या  उत्तराधाणत  या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  धन ु  राशीत  जात  आिे.  बुधामुळे  द:ुख,  भांडर् े 

िोर्े  संभवते.  िा  बुध  महिन्याच्या  उत्तराधाणत   या  राशीच्या  अष्टम स्थानी   धनु   राशीत  जात  आिे.  



सप्तम  स्थानी  असलेल्या    केतूमुळे   वैवाहिक  जीवनातील  सुखात  बाधा  येण्याची  शक्यता आिे.  

मनस्स्थती  अस्स्थर  रािील   व   िाती  घेतलेल्या  कामात  अपयश  येईल.  या  महिन्याच्या  उत्तराधाणत   या  
राशीच्या  अष्टम  स्थानी  गेलेल्या  रवव -बुधापैकी   रवव  ग्रि  प्रततकुल  िोर्ार  असून  बुध   ग्रि  अनुकुल  

िोईल.  येथील  रववमुळे  द:ुख,अपयश, अनारोग्य  िोर्े  संभवते.  इच्छाआकांक्षा  अपूर्ण  राितील.  

संतततसुखात    बाधा  येईल.  मानिानी  िोईल.  पर् बुधामुळे  कािी  मनोनुकुल   घटना  घडतील व  

सुखसमाधान  लाभेल.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी   मकर या  स्वराशीत  शतन  असून  त्याच्यामुळे  प्रवासाचे  

योग  येतील.  या  राशीच्या  दशम  स्थानी  कंुभ  राशीत  नेपच्यून  असून  त्याच्यामुळे  मनस्स्थती  अस्स्थर  

रािील.  पर्  िा  नेपच्यनू   मनोवैज्ञातनक   आणर्  द्रव  पदाथाांचे  व्यापारी  यांना  अनुकुल  व यशदायक  

िोईल.  या राशीच्या  लाभस्थानी  मीन   राशीत  मंगळ  असून  त्याच्यामुळे  कष्ट पररश्रम    करूनच   अथणलाभ  

िोईल.  ममरांशी  ववतुष्ट  येर् े संभवते.  पर् येथील  मगंळ  ग्रिामुळे  कािी  मंडळींना  मौल्यवान  वस्तूंचा   
लाभ  िोईल.  महिन्याच्या  उत्तराधाणत  िा  मंगळ  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  मेर्  या स्वराशीत  गेल्यावर  

थोडा फार  अनुकुल  िोईल;  पर्   त्याच्यामुळे  मानिानी, अस्वस्थ  मनस्स्थती,  धचतंा,  भांडर् े  यांमुळे  

अस्वस्थ  व्िाल.  याच  व्ययस्थानी  मेर्  राशीत  िर्णल  असून   त्याच्यामुळे  कािी  मंडळींना  वाईट  प्रसंगाला  
तर  कािींना   स्जवावरच्या  प्रसंगाला  तोंड  द्याव े लागण्याची  शक्यता  आिे.  कािी  मंडळींवर  बेअब्रूचे  प्रसंग  

ओढवण्याची  शक्यता  आिे.  सांपवत्तक  अडचर्ी  येतील.   श्रद्धा   असेल  तर  श्रीमशवशंकराची  उपासना   व  

श्रीिनुमान  उपासना  मन:शांती   देईल. दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “श्रीमशवलीलामतृ स्तोरा”चे  

पठर्  करा. मशवाय रारी  झोपी  जाण्यापूवी  “श्रीिनमुानचामलसा  स्तोरा”चे  पठर्  करा.  तसेच दररोज  

सकाळी स्नान करताना   जयांचे  जन्मनक्षर  कृवत्तका  आिे  त्यांनी  “ओम अग्नये नमः” मंराचा,  जयांचे  

जन्मनक्षर रोहिर्ी आिे  त्यांनी “ओम  ब्रह्माय  नमः:” मंराचा  आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर  मगृ  आिे  त्यांनी  
“ओम  सोम सोमाय नमः:” मंराचा  मनापासून  श्रद्धेने  १०८ वेळा  जप करावा.  

(३) शमथुन - या  राशीच्या  पंचम  स्थानी  तुळा  या स्वराशीत  शुक्र  असून  या  शुक्रामुळे  सवण  प्रकारच्या  
कलाकारांना   आपल्या  कलेत  प्रगती  करर् े शक्य  िोईल.  िा शुक्र  महिन्याच्या अखेरच्या  सप्तािात   या  
राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  जात  आिे. त्या  काळात   या  कलाकारांना  उच्च  कलागुर् असूनिी  ते व्यक्त  

करण्याची  संधीच  ममळर्ार  नािी. या  र्ष्ठ  स्थानी  वसृ्चचक  राशीत  रवव -बुध - केत ुअस े तीन ग्रि  आिेतच.  

येथील  रवव  दशम  या  नोकरी-व्यवसायाच्या  स्थानास  पूरक  िोईल.  पर्   बधु ग्रि  प्रतत- कुल  असून  

त्याच्यामुळे  वाद,  भांडर्,े द:ुख  िोर् े संभवते.  केत ू अनकूुल असून  त्याच्यामुळे  आरोग्य,  उच्च  गुर्  प्राप्त  

िोतील  व  सवण  सुखसमाधान लाभेल.  येथील  रवव  -बुध महिन्याच्या  उत्तराधाणत  या   राशीच्या  सप्तम  



स्थानी   धनु   राशीत  जात  आिेत.  या  स्थानी आलेला  रवव  ग्रि  अनारोग्यकारक  िोईल  व  त्यामुळे  कािी 
मंडळींना  पोटववकाराचा  आजार  रस्त   करील.  बुधामुळे   वाद,  भांडर्े, द:ुख  यांमुळे रस्त   व्िाल.  या  
राशीच्या  अष्टम  स्थानी  मकर  या  स्वराशीत  शतन  असून  त्याच्यामुळे  असमाधानकारक  घटना  घडतील.  

मनस्स्थती  अशांत  रािील.  क्वधचत कोर्ास  एखादा  मोठा आजार  िोर्ेिी  संभवते.   जपा.  या  राशीच्या   
भाग्यस्थानी     कंुभ  राशीत  नेपच्यून  असून  तो शुभ  आिे.  त्याच्यामुळे  अध्यात्माची  आवड  असर्ारांना  
उपासनेद्वारे  आध्यास्त्मक  प्रगती  करर् े शक्य  िोईल.  कािी  मंडळींना  सूचक  स्वप्ने  पडतील.   तसेच  

कािी  मंडळींना  परदेशगमनाची  संधी  ममळेल.  या  राशीच्या  दशम  स्थानी  मीन   राशीत  मंगळ   असून  

त्याच्यामुळे  नोकरदार  मंडळींना  नोकरीत  कामाचा  तार्   सिन करावा  लागेल. स्वतंर  व्यवसाय  

असर्ारांच्या  व्यवसायात  अडचर्ी, खळबळजनक  घटना  घडतील.  पर् और्धववके्रते,  यांबरकतांबरक   

व्यवसाय  असर्ारांना   तो  अनुकुल  व  प्रगततकारक  िोईल.  िा  मंगळ   महिन्याच्या  उत्तराधाणत  या  राशीच्या  
लाभस्थानी  जात आिे. त्या  काळात  कष्ट-पररश्रम  करूनच  अथणलाभ  िोईल.  ममरांशी  ववतुष्ट  येर्े  संभवते.  
पर्  कािी  भाग्यवतं  मंडळींना  मौल्यवान  वस्तूंचा  लाभ  िोर् े संभवते.   या  राशीच्या  व्यय स्थानी  वरृ्भ  

राशीत  रािू  असून  तो   अनकुुल  िोईल  व  त्याच्यामुळे  अथणलाभ  िोईल. हितशरंूपासून  रक्षर्  िोईल.  कािी  
मंडळींना    परदेशगमनाची  संधी  ममळेल.  पर्  वैवाहिक  जीवनातील  सुखात  बाधा  येर्े  संभवते.  जपा.                                                                                                                                                                                                                    
श्रद्धा  असेल  तर  श्रीगुरुदेव  दत्तारेयाची  उपासना  मन:शांती  देईल.   दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यावर   

“बावन्न चलोकी  गुरुचरररा”चे  पठर्  करा. त्यामशवाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना  जयांचे  जन्मनक्षर   

मगृ आिे  त्यांनी  “ओम  सोम सोमाय नमः: “ मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  आद्राण   आिे  त्यांनी  “ओम नमः: 
शंकराय “ मंराचा  आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर  पुनवणस ू  आिे  त्यांनी  “ओम  आहदतीये नमः:”  मंराचा  
मनापासून  श्रद्धेने  १०८  वळेा  जप  करावा.   
 

(४) ककक  -  या  राशीच्या  चतुथण  स्थानी  तुळा  या  स्वराशीत   शुक्र  असून  त्याच्यामळेु  शेतीवाडी  असर्ारांना   
त्यापासून  लाभ  िोईल.  ऐर्ाराम, सुखशांती  लाभेल.  या  राशीच्या   पंचम  स्थानी  वसृ्चचक  राशीत  रवव -

बुध -केत ू असून  महिन्याच्या  उत्तराधाणत  शुक्र  ग्रि  या  राशीच्या   पंचम  स्थानी  जात  आिे. येथील   रवव - 

बुध  महिन्याच्या  पूवाणधाणत  प्रततकुल  असर्ार असून  त्यांच्यामुळे  नोकरीत   वररष्ठांचा रास,  अस्वस्थ 

मनस्स्थती, संतततसुखात  बाधा,  वप्रयजनांपासून  दरूत्व,  अनारोग्य, अपचन यांचा  रास िोर्े संभवते.  
केतूमुळे  या  राशीच्या  ववद्यार्थयाणच्या  मशक्षर्ात   बाधा येईल.   कािी  मडंळींना  पोटववकाराचा रास  िोर् े 

संभवते.   पर् िा  केतु  उपासना,  गूढ अभयास  यांची आवड असर्ारांना  अनुकुल   िोईल. महिन्याच्या   
उत्तराधाणत  शुक्र  या  पंचम  स्थानी  आल्यावर  सवण  प्रकारच्या  कलाकारांना  कलेतील प्रगतीस  अनुकुल   



िोईल.  तसेच  महिन्याच्या   उत्तराधाणत   पंचम  स्थानी  असलेले  रवव -बुध   या राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  धन ु 

राशीत  गेल्यावर   िे  दोन्िी   ग्रि  अनुकुल   िोतील   व  हितशरू पराभतू िोतील.  सुखशांती  लाभेल.   

कयणमसद्धी िोईल.  धनलाभ   िोईल.   कािींना   कीततणलाभ  िोईल. दोन्िी ग्रि दशम  या   नोकरीव्यवसायाच्या  
स्थानास  अनुकुल  िोतील.  या  राशीच्या   सप्तम  स्थानी  मकर या स्वराशीत  शतन  असून त्यासोबत  गुरु 

ग्रििी आिे.  या  सप्तम  स्थानी  गुरु  ग्रि अनुकुल  असला  तरी  तो शतनसोबत असून  मकर  या   त्याच्या 
नीच  राशीत  आिे.  त्यामळेु   तो  फारसा  अनुकुल  िोर्ार नािी. त्यामुळे  प्रेमसबंंधात   अडचर्ी,  अडथळे  

येर् े संभवते.  अथणलाभ  िोण्यास ववलंब  िोईल.   वववाि योग  जुळून  येण्यात  अडचर्ी  येतील.  या  राशीच्या  
अष्टम  स्थानी  कंुभ  राशीत   नेपच्यून  असून  तो जलभयकारक   व  ववर्भयकारक  आिे.  त्यामुळे  जलप्रवास  

करू  नका.   खोल  पाण्यात  पोिावयास  जाऊ  नका.  तसेच  बािेरचे  उघड्यावरचे   पदाथण  खाऊ  नका.   या  
राशीच्या  भाग्यस्थानी  मीन   राशीत  

मंगळ   असून  त्याच्यामुळे  प्रवासात   रास  व  मानिानी  िोर्े   संभवते. .  येथील  मंगळ  महिन्याच्या  
अखेरच्या  सप्तािात  या  राशीच्या   दशम  स्थानी  मेर्  या  त्याच्या  स्वराशीत  जात  आिे.  पर्   त्यामुळे  

स्वतंर  व्यावसातयकांच्या  व्यवसायात   खळबळजनक   घटना  घडतील.  नोकरदार  मंडळींना  नोकरीत  

कामाचा  तार्   सिन  करावा   लागेल.  पर्  या  दशम स्थानी  असलेला  िर्णल   शास्रीय  संशोधन  कायणक्षेर  

असर्ारांना   अनुकुल,  प्रगततकारक  व  यशदायक  िोईल.   या  राशीच्या   लाभस्थानी   वरृ्भ  राशीत  रािू  

असून   त्याच्यामुळे  संतततववर्यक  एखादी   धचतंा  रस्त   करील.  जयांना  जुगाराचा  नाद  आिे  त्यांनी  तो   
मोि  टाळावा. नोकरीत  जयांना  अधधकार  पद प्राप्त  झाले आिे  अशांना   अधधकाराचा  दरुुपयोग  करून  

वाममागण  धन  ममळववण्याची तीव्र  इच्छा  तनमाणर्  िोईल.  पर्  त्यांनी  तसा  ववचारिी  करू   नये.  िोत्याचे  

नव्िते   िोण्यास  वेळ  लागर्ार  नािी.   श्रद्धा  असेल  तर  श्रीगुरुदेव  दत्तारेयाची  उपासना  मन:शातंी  देईल.   

दररोज  सकाळी   स्नान  झाल्यावर   “बावन्न चलोकी  गरुुचरररा “चे  पठर्  करा.  त्यामशवाय  दररोज  सकाळी  
स्नान  करताना  जयांचे  जन्मनक्षर  पुनवणस ु  आिे  त्यांनी “ ओम  अहदतीये  नमः: “  मंराचा,  जयांचे  

जन्मनक्षर   पुष्य  आिे  त्यांनी “ओम बिृस्पतये  नमः:” मंराचा   आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर   आचलेर्ा  आिे  

त्यांनी  “ओम  सपाणय नमः:”  मंराचा  मनापासून  श्रद्धेने  १०८ वेळा  जप  करावा.   
 

(५) शसांह -  या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी  तुळा   या  स्वराशीत   शुक्र  असून  तो  लाभदायक  िोईल.  कािी  
मंडळींना  भूममलाभ  िोईल  तर  कािी  मंडळींना  मानाचे  स्थान   ककंवा  प्रततष्ठा  प्राप्त  िोईल.  या  राशीच्या  
व्यापारी  मंडळींना   स्री-ग्रािकांकडूनच   अधधक  अथणलाभ  िोईल.  महिन्याच्या  अखेरच्या   सप्तािात   िा  



शुक्र  या  राशीच्या  चतुथण  स्थानी  वसृ्चचक  राशीत  गेल्यावर  शेतीवाडी  असर्ारांना  त्यापासून  लाभ  िोईल  

व कािी  मनोनुकुल   घटना  घडतील.  पर्  या  चतुथण  स्थानी  असलेला रवव   ग्रि   

व  केत ु  िे दोन्िी  ग्रि  महिन्याच्या  संपूर्ण काळात   प्रततकुल  िोर्ार  असून  केतमूुळे  कोर्ाशी  पटर्ार  

नािी.  कसली तरी  धचतंा  रस्त   करील.  मशवाय  तो  ववर्भयकारकिी  आिे.  रववमुळे  अनारोग्य, कायणहदरंगाई,   

कौटंुबबक    रास,  सतंतत समस्या,  वप्रय जनांपासून  दरूत्व, अपघात,  नोकरीत  वररष्ठांचा  रास  अशापैकी  
घटना  घडर्े  संभवते. महिन्याच्या  पूवाणधाणत   बुधामुळे  गिृसौख्य  व ममरसुख  ममळेल.  पर् महिन्याच्या   
उत्तराधाणत  सतंती ,  स्रीपासून  रास  िोर् े संभवते.  या  राशीच्या  र्ष्ठ   स्थानी  मकर  या  स्वराशीत  शतन   

ग्रि  असून  त्यासोबत   गुरु ग्रििी  आिे.  िे  दोन्िी  ग्रि  दशम  या  नोकरी-व्यवसायाचे  स्थानास  अनुकुल   

िोतील; पर्   शतनमुळे  शरुत्व  तनमाणर्  िोर्े  संभवते,  गैर समजुती,  भांडर्े, अनारोग्य  िोर् े संभवते.  पर्  

गुरु  ग्रिामुळे  आरोग्य  सधुारेल.  कािी  मडंळींना   नोकरचाकरांचे   सुख  ममळेल.   या   राशीच्या  सप्तम  

स्थानी  कंुभ  राशीत  नेपच्यून   असून  त्याच्यामुळे   वैवाहिक जीवनातील सुखात बाधा  येर् े संभवते.   या  
राशीच्या  अष्टम  स्थानी  मीन   राशीत  मंगळ   असून त्याच्यामुळे  कािी  मंडळींना  उष्र्ता  ववकाराचा  
आजार  रस्त करील.  कािी  मंडळींना  मूळव्याधीसारखा  आजार   रस्त   करील.  िाडमोड  िोर्ेिी  संभवते.  
त्यामशवाय  वीज, पार्ी  यांपासून  धोका  िोर् े  संभवते.  जपा. िा  मगंळ  महिन्याच्या   उत्तराधाणत  या  
राशीच्या   भाग्यस्थानी   गले्यावर  शक्यतो  प्रवास  करू  नका.  प्रवासात  रास,  मानिानी  िोर्े  संभवते. या 
भाग्यस्थानी  मेर्  राशीत  असलेल्या  िर्णलमुळे  कािी  मंडळींना  दरूच्या  प्रवासाचे  तर  कािी  मंडळींना  
परदेशगमनाची  संधी  ममळेल. मशवाय  त्याच्यामुळे  शास्रीय  संशोधन  कायणक्षेर  असर्ारांना प्रगती  करर् े 

व  यश  ममळववर् े शक्य  िोईल.  या  राशीच्या  दशम  स्थानी  वरृ्भ  राशीत  रािू  असून  त्याच्यामुळे  कािी  
मंडळींना  नोकरीत  अधधकारपद   ममळेल.  कािींचा  सन्मान  िोईल.  तर  कािी  मंडळींना तनयोस्जत  कायाणत  

यश  ममळेल.  श्रद्धा असेल  तर  श्रीगायरी  उपासना  मन:शांती  देईल. दररोज  सकाळी   स्नान   झाल्यावर 

गायरीमंराचा  बारा वेळा  जप  करा.  त्यामशवाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना   जयांचे जन्मनक्षर  मघा  
आिे  त्यांनी “ओम  वपतराय  नमः” मंराचा,  जयांचे जन्मनक्षर  पूवाण आिे  त्यानंी “ओम  भगाय  नमः”  

मंराचा आणर् जयांचे   जन्मनक्षर  उत्तरा आिे  त्यानंी  “ओम  आयणम े  नमः”  मरंाचा  मनापासून  श्रद्धेने  
१०८   वेळा  जप  करावा.  
 

(६)  कन्या -  या  राशीच्या  धनस्थानी  तुळा  या  स्वराशीत  शुक्र  असून  त्याच्यामुळे  धनलाभ  िोईल.  

वैवाहिक  व  कौटंुबबक  सुखसमाधान  लाभेल.  येथील शुक्र महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात या राशीच्या 
ततृीय स्थानी  गेल्यावर  या   राशीच्या   कािी  मंडळींना  धनलाभ िोईल.  कािी मंडळींना  भूममलाभ,    मान 



ककंवा  प्रततष्ठा  प्राप्त िोईल. या   राशीच्या  ततृीय  स्थानी  वसृ्चचक राशीत  रवव -बधु - केत ु असे  तीन  ग्रि  

आिेतच.  पैकी  रवव   ग्रि  महिन्याच्या  पूवाणधाणत   अनुकुल’  िोईल  व  त्यामळेु  आरोग्य उत्तम  रािील,  

नोकरदार  मंडळींपैकी  कािी मंडळींच्या  कामावर  वररष्ठ  खूर्  िोतील.  त्यामुळे   कािी   मडंळींना  बढती,  
कािी  मंडळींना   मानाचे  स्थान,  क्वधचत  कोर्ास   एखादे  उच्च  पद  ममळण्याची  शक्यता  हदसते.  पर्  

बुधामुळे  अकारर्  शरुत्व   तनमाणर्  िोर्े   संभवते.  केतुमुळे    मानमसक  द:ुख   सिन  कराव ेलागेल.  पर् 

या  ततृीय  स्थानी  असलेले  रवव -बुध   महिन्याच्या  उत्तराधाणत  या  राशीच्या  चतथुण  स्थानी  धन ु राशीत  

गेल्यावर  रवव  ग्रि  प्रततकुल   िोईल  व  त्यामुळे  अनारोग्य,   कायण हदरंगाई,  कौटंुबबक  रास, आधथणक   धचतंा  
अशापैकी  घटना  रस्त   करतील.  बुधामुळे  गिृसौख्य   व  ममरसुख  लाभेल. पर्  आधथणक  नुकसान  िोर् े 

संभवते.  या  राशीच्या  पंचम  स्थानी  मकर  या  स्वराशीत  शतन  ग्रि  असून  त्यासोबत  गुरु ग्रि  पर्  आिे.  

येथील  शनीमुळे   स्वभाव  संशयी,  स्वाथी  िोर्े  सभंवते. पर्  धचकाटीने  प्रयत्न  केल्यास  बौद्धधक  

कायणक्षेरात   यश  ममळू   शकेल. त्याला  गुरु ग्रिाची    अल्पशी  साथ  ममळेल  व  या  राशीच्या  ववद्यार्थयाांना  
शैक्षणर्क   प्रगती  करर् े  शक्य  िोईल.  सुखसमाधान  लाभेल.  या  राशीच्या   र्ष्ठ  स्थानी  कंुभ  राशीत  

नेपच्यून  असून   या  राशीच्या  कािी  जर्ांना  उगीचच   एखादी  आजारभावना   रस्त   करील.  कािी  
मंडळींना  काल्पतनक  धचतंा  रस्त  करतील.  कािींना   फसवरु्कीचा   रास  िोर् ेसंभवते.   या  राशीच्या  
सप्तम  स्थानी   मीन   राशीत  मंगळ   असून  पततपत्नीपैकी   कोर्ाचे  अनारोग्य,  दोघांतिी  वाद,  भांडर्,े  

अन्य  कटकटी  अशापैकी  कारर्ांनी  वैवाहिक जीवनातील  सुखात  बाधा  येर् े  संभवते.    भागीदारीत  

व्यापार-व्यवसाय   असर्ारांनी  संशय,  गैरसमज  अशापैकी  कारर्ांनी  भागीदारीत  बाधा  येर्ार  नािी,  
याची  काळजी  घ्यावी.  येथील मंगळ   महिन्याच्या  उत्तराधाणत  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी  मेर्  राशीत  

गेल्यावर  अनारोग्यकारक  िोईल   व  त्यामुळे  उष्र्ताववकाराचे आजार  िोर्े  संभवते. ववशेर्  करून  

मूळव्याधीसारखा  आजार  िोर्े  संभवते. त्यामशवाय  िाडमोड  िोर्े,  वीजपार्ी   यांपासून  धोका  असरे्  

संभवते.   याच  स्थानी  मेर्  राशीत  असलेला  िर्णल  अपघातकारक   आिे.  जपा.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  
वरृ्भ   राशीत  रािू  असून   त्याच्यामुळे  प्रवासयोग  येतील.  पर् कौटंुबबक   सुखात  बाधा  येर् े संभवत.े   

श्रद्धा  असेल  तर  श्रीगुरुदेव  दत्तारेयाची  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यावर  

“बावन्न  चलोकी  गुरुचरररा”चे  पठर्  करा.  त्यामशवाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना   जयांचे  जन्मनक्षर   

उत्तरा  आिे  त्यांनी  “ओम  आयणमे   नमः:”  मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर   िस्त  आिे   त्यांनी  “ओम  सयूाणय  

नमः:”  मंराचा   आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर  धचरा  आिे त्यांनी  “ओम त्वष्टे  नमः:”  मंराचा  मनापासून   

श्रद्धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.  
 



(७) तुळा -  या  राशीच्या  प्रथम  स्थानी  याच  स्वराशीत  शुक्र  असून  तो  सुखकारक  िोईल.  महिन्याच्या  
अखेरच्या  सप्तािात  िा  शकु्र  िा  राशीच्या  धनस्थानी  वसृ्चचक  राशीत  जात  आिे. धनस्थानी  रवव -बुध  - 

केतु  आिेतच. पैकी  बुद्ध  व केतू  िे  दोन  ग्रि  महिन्याच्या  संपूर्ण  काळात  प्रततकुल असर्ार  असून  

त्यांच्यामुळे आधथणक धचतंा,  शरुभय,  द:ुख दायक  घटना घडण्याची  शक्यता  आिे.  रवव  ग्रि  महिन्याच्या  
पूवाणधाणत  प्रततकुल  असेल  व  त्यामुळे   आधथणक  धचतंेसि, वाद,  भांडर्े िोर्े,  अनारोग्य  िोर्े संभवते.  ववशेर्  

करून  डोळ्याचे  दखुरे् रस्त  करील.  महिन्याच्या  उत्तराधाणत   िा  रवव   या  राशीच्या ततृीय  स्थानी धन ु 

राशीत  गेल्यावर  अनुकुल  िोईल  व  या  राशीच्या  नोकरदार  मंडळींना  अधधक  सुखकारक  व  लाभदायक  

िोईल.  त्याच्यामुळे  आरोग्य  सुधारेल,  नोकरीत  वररष्ठ प्रसन्न  िोतील.  त्यामुळे  कािी  मंडळींना  बढती, 
पगारवाढ,  अधधकार पद  क्वधचत  कोर्ास  मानाचे  स्थान  वा  उच्च पद  ममळरे्िी  संभवते.  या  राशीच्या  
चतुथण  स्थानी  मकर  या  स्वराशीत  शतन  ग्रि  असून त्याच्या  सोबत  गुरु ग्रििी  आिे.   येथील  शतन  प्रततकुल  

असून  त्याच्यामुळे गिृसौख्यात  िानी  िोर्े  संभवते. तसेच  द:ुखदायक  घटना  घडण्याची   शक्यता  आिे.  

त्यामुळे  नैराचय  येईल.  पर्  गुरु ग्रिामुळे  पररस्स्थती   आटोक्यात  रािील.  कौटंुबबक  सुख  ममळेल;  पर्  

नातेसंबंधातील कोर्ाकडून तरी  मनस्ताप हदला जाण्याची  शक्यता  आिे. जयाचें  स्थावर  खरेदीववक्रीचे  

व्यविार िोर्े आिे ते अपेक्षनेुसार पार पडतील.  या  राशीच्या  पंचम  स्थानी  कंुभ  राशीत  नेपच्यून  असून  

त्याच्यामुळे  मनस्स्थती अततशय  भावनाशील  िोईल.   पर्  तो अध्यात्म  व गूढ सशंोधनात   रस असर्ारांना  
अनुकुल   िोईल   व  उपपासनेद्वारे  आध्यास्त्मक प्रगयी  करर् े शक्य िोईल. तसेच  गूढ  संशोधनात प्रगती  
िोर्े शक्य आिे. या राशीच्या   र्ष्ठ  स्थानी  मीन   राशीत  मंगळ  असून  तो अनारोग्यकारक  िोईल व  

त्यामुळे  कािी मंडळींना  उष्र्ता ववकाराचे  आजार   रस्त  करतील.  कािी  मंडळींना अपप्रचाराचा  रास सिन 

करावा लागेल. पर्  िा  मगंळ  वैद्यकीय  और्धध सशंोधन कायाणत  कायणमग्न असर्ारांना  अनुकुल  व 

प्रगततकारक िोईल. महिन्याच्या  अखेरच्या  सप्तािात  िा मंगळ  या   राशीच्या  सप्तम  स्थानी  मेर्  राशीत  

गेल्यावर  वैवाहिक  जीवनातील  सुखात  बाधा  तनमाणर्  करील. या  स्थानी  मेर्   राशीत  िर्णल  आिेच. . तोिी  
प्रततकुल  असून  त्याच्यामळेु  पततपत्नीत  वाद,  भांडर् े िोर् े संभवते.   तसेच  जयांचा  भागीदारीत  व्यापार-

व्यवसाय  असेल  त्यांनी  संशय,  गैरसमज  अशापैकी  कारर्ांनी  भागीदारीत  बाधा  येर्ार  नािी,  याची  
काळजी  घ्यावी.  या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  वरृ्भ  राशीत  रािू  असून  त्याच्यामुळे   कािी  मंडळींना 
वाममागण  धन  ममळववण्याची   प्रबळ   इच्छा  तनमाणर्  िोईल.  पर्  त्यांनी  तो  मोि  कटाक्षाने  टाळावाच.   

घात िोईल.   पर्  जयाचं्या  जन्मकंुडलीत   अचानक  धनलाभ  योग आिे  अशांपकैी   कािी  मंडळींना  या  
रािूमुळे   अचानक  धनलाभ   िोर्े  संभवते.  कािी  मंडळींना  वारसा िक्काने  असा  धनलाभ िोईल. श्रद्धा  



असेल  तर  श्रीमशवशंकराची  उपासना  व  श्रीिनुमान  उपासना मन:शांती  देईल. दररोज  सकाळी   स्नान  

झाल्यावर “श्रीमशवलीलामतृ  स्तोरा”चे   पठर्  करा.  तसेच  रारी  झोपी  जाण्यापूवी  श्रीिनुमानचामलसा  
स्तोरा”चे  पठर्  करा.  त्यामशवाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना  जयांचे  जन्मनक्षर  धचरा  आिे  त्यांनी  
“ओम  त्वष्टे  नमः:”  मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर   स्वाती  आिे  त्यांनी “ओम  वायवे  नमः:”  मंराचा आणर्  

जयांचे  जन्मनक्षर  ववशाखा आिे  त्यांनी  “ ओम इंद्राग्नये  नमः:” मंराचा  मनापासून  श्रद्धेने  १०८  वेळा   
जप  करावा.  
 

(८) िशृ्चचक - या  राशीच्या  व्ययस्थानी  तुळा   या  स्वराशीत   शुक्र  असून  त्याच्यामुळे  सुखसमाधान  

लाभेल.  महिन्याच्या  अखेरच्या  सप्तािात  तो  या  राशीच्या  प्रथम  स्थानी  याच  राशीत  जात  आिे.  या  
राशीच्या   प्रथम  स्थानी याच राशीत रवव -बुध -केतू   अस े तीन ग्रि  आिेत.  केत ु अनुकुल  व सुखकारक 

असला   तरी  त्याच्यापासनू  वािनधोका  आिे. म्िरू्न सतत  सावधानतेन े आचरर्  करा.  पर्  रवव - बुध  

िे  दोन ग्रि  पूर्णपरे्  प्रततकुल  असर्ार आिेत.  त्यामुळे  अनारोग्य,  मनस्ताप,  आधथणक धचतंा,   भांडर्े  िोर् े 

संभवते.  बुधामुळे  ममरद्रोि,  धननाश,  कुसंगती  याचंा रास  िोर्े  संभवते.  पर् महिन्याच्या अखेरच्या  
सप्तािात  शुक्रामुळे वैवाहिक जीवनातील  सुखसमाधान  लाभेल.  या राशीच्या ततृीय  स्थानी मकर  या  
स्वराशीत  शतन  असून  त्याच्यासोबत  गुरु  ग्रििी  आिे.  या  शतनमुळे  कािी  मंडळींना  उत्तम नोकरी  ममळेल  

तर  कािी  मंडळींना  आवडते  कायणक्षेर  ममळू  शकेल. पर् भावंडववर्यक  एखादी  धचतंा  रस्त   करील.  गरुु 

ग्रिामुळे  कािी मंडळींना  प्रवासयोग  येईल. वैचाररक लेखनास  गुरु-शतन  िे दोन्िी   ग्रि अनुकुल  असून  

त्यांच्यामुळे  या  राशीच्या कािी लेखकांचे  लेखन  ग्रंथरूपात  प्रकामशत िोईल.  या  राशीच्या  चतुथण  स्थानी  
कंुभ  राशीत  नेपच्यून  असून  त्याच्यामुळे  घरगतुी  पररस्स्थतीत  घोटाळे,  गैरसमज   अशापैकी कारर्ांनी   
कौटंुबबक  सुखात  बाधा  येर् े संभवते.  या  राशीच्या  पचंम स्थानी  मीन    राशीत  मंगळ  असून  त्याच्यामुळे  

संततीपैकी  कोर्ाचे  अनारोग्य,  कोर्ाची  आचरर्ववर्यक  समस्या अशापैकी  कारर्ांनी  मनस्ताप  सिन  

करावा  लागेल.  पर्  िा  मंगळ  वैद्यकीय  मशक्षर्  घेत  असलेल्या  ववद्यार्थयाणना  व और्धी  संशोधन  

कायणक्षेर  असर्ारांना   अनकुुल   िोईल.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  मेर्  राशीत  िर्णल   असून  महिन्याच्या   
अखेरच्या  सप्तािात  मंगळ   ग्रि  या  स्थानी  येत  आिे.  िे दोन्िी  ग्रि  अनारोग्यकारक   िोर्ार  असून  

कािी  मंडळींना  मुदतीचा  ताप  येर्े  संभवते.  या  राशीच्या  शास्रीय  संशोधन  कायणक्षेर   असर्ारांना  
अनुकुल   असला  तरी  त्यानंी   सतत फार  खोल ववचार  करू  नये.  डोकेदखुीचा  ककंवा   मेंदवूवकाराचा  आजार  

रस्त   करील.  या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी   वरृ्भ  राशीत  रािू  असून   त्याच्यामळेु  मनात  कपटी  ववचार  

येतील.  कािी  मंडळींना  वाम मागण  धन  ममळववण्याची  तीव्र  ओढ  तनमाणर्  िोईल.  मशवाय   तो  वैवाहिक  



जीवनातील  सुखात  बाधा  तनमाणर्  करील.  श्रद्धा  असेल  तर   श्रीगर्ेश  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज  

सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “श्रीगर्ेश अथवणशीर्ाण”चे  पठर्  करा.  त्यामशवाय   दररोज  सकाळी  स्नान  

करताना  जयांचे  जन्मनक्षर  ववशाखा  आिे  त्यांनी  “ओम  इंद्राग्नये  नमः:” मंराचा,  जयांचे   जन्मनक्षर  

अनुराधा  आिे  त्यांनी  “ओम  ममराय  नमः:” मंराचा  आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर  जयेष्ठा  आिे  त्यांनी “ ओम 

इंद्राय नमः “  मंराचा  मनापासून  श्रद्धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.   
 

(९) धनु -  या  राशीच्या  लाभस्थानी  तुळा  या  स्वराशीत  शुक्र  असून  त्याच्यामुळे  सवण सुखसमाधान  

लाभेल.  िा  शुक्र  या  महिन्याच्या  अखेरच्या  सप्तािात  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  वसृ्चचक  राशीत  जात  

आिे.  या  व्ययस्थानी  रवव - बुध  -केतु  िे  तीन  ग्रि  आिेतच.   या  स्थानी  असलेल्या  केतूमुळे  स्वभाव  

चंचल,  लिरी  िोईल.  पर्  रवव -बुध  िे दोन्िी  ग्रि  महिन्याच्या  संपूर्ण  काळात प्रततकुल  िोर्ार  असून  

त्यांच्यामुळे  अनारोग्य,  मनस्ताप,  धचतंाभय, नैराचय, आधथणक  धचतंा, अस्वस्थ  मन, धननाश, ममरद्रोि, 

कुसंगती,   अपयश,  मानिानी  अशापैकी  घटना  घडर् े  संभवते.  या  राशीच्या   धनस्थानी  मकर  या 
स्वराशीत  शतन  असून  सोबत  गुरु  ग्रििी  आिे.  पर्  येथील  शतन  प्रततकुल  िोर्ार असून त्याच्या सोबत 

असलेला  गुरु  िा  नीच  राशीत  असल्यामुळे  तो फारसा  अनुकुल  िोर्ार नािी.  त्यामुळे  कुटंुबात अतनष्ट  

घटना  घडण्याची  शक्यता  आिे.  आधथणक संकटे  रस्त   करतील. कोटण प्रकरर्ाचा  रास सिन करावा लागेल.  

पर्  गुरु  ग्रिामुळे  कािी  मनोनुकुल  घटना घडतील  व  हदलासा ममळेल. या  राशीच्या  ततृीय स्थानी  कंुभ   

राशीत  नेपच्यनू  असून त्याच्यामुळे  मनस्स्थती  भावनाशील िोईल. मशवाय  तो  अध्यात्म  आणर्  गूढ 

संशोधन  कायाणची  ओढ  असर्ारांना   अनुकुल,  प्रगततकारक  व  यशदायक  िोईल.  या  राशीच्या चतथुण  
स्थानी  मीन   राशीत  असलेला  मंगळ  भांडर्तंटे,  गैरसमज,  असमाधानकारक  घटना  अशापैकी  कारर्ांनी  
प्रततकुल  िोईल  व त्याच्यामुळे  कौटंुबबक सुखात बाधा तनमाणर्   िोर् े संभवते.    िा   मगंळ  महिन्याच्या  
अखेरच्या  सप्तािात या   राशीच्या   पंचम  स्थानी  मेर् राशीत   जात असून  तेथे  िर्णलिी  आिेच.  िा  िर्णल  

उच्च   बौद्धधक  कायणक्षेर  असर्ारांना  अनुकुल  व प्रगततकारक  िोईल. महिन्याच्या  अखेरच्या  सप्तािात 

मंगळामुळे  संतततववर्यक समस्या  रस्त    करण्याची   शक्यता  आिे.  या  राशीच्या  र्ष्ठ   स्थानी   वरृ्भ   

राशीत  रािू  असून  त्याच्यामुळे  मन  धूतण,   कावेबाज  िोईल,  हितशरूवर   ववजय  ममळेल.  अन्य  

जाततधमाणच्या  ममरांपासून  लाभ  िोईल.  पर्  िा  रािू  ववर्भयकारक  असल्यामुळे  बािेरचे  उघड्यावरच े 

पदाथण  खाऊ  नका. श्रद्धा  असेल   तर   श्रीगुरुदेव   दत्तारेयाची   उपासना  मन:शांती   देईल.  दररोज  सकाळी  
स्नान  झाल्यावर  “बावन्न चलोकी  गुरुचरररा”चे  पठर्  करा.  त्यामशवाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना   
जयांचे  जन्मनक्षर  मूळ  आिे  त्यांनी   “ओम  तनऋतये  नमः: “  मंराचा,  जयांचे   जन्मनक्षर  पूवाणर्ाढा  आिे  



त्यांनी  “ओम उदकाय  नमः:” मंराचा  आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर  उत्तरार्ाढा   आिे  त्यांनी  “ ओम  ववचवेदेवाय 

नमः:”  मंराचा   मनापासनू  श्रद्धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.  
 

(१०) मकर -  या  राशीच्या  मंडळींचा   शतन  ग्रिाच्या साडेसातीचा  काळ   चालू  आिे.  त्यामुळे   या  राशीच्या  
मंडळींनी   सतत मनावर सयंम  ठेवून  व  सिनशील  बनून  आचरर्  कराव.े तेच  सखुाचे  िोईल.  या  राशीच्या  
प्रथम  स्थानी  याच  स्वराशीत   शतन  ग्रि   असून  त्याच्या सोबत  गुरु ग्रि  पर् आिे. पर्  येथील  शतन   

प्रततकुल असून  त्याच्यामुळे  स्वतः:चे   आणर्  जीवनसाथी/संधगनीचे  अनारोग्य,  कुटंुबातील  वप्रय  जनांपैकी  
कोर्ाचे   िोर्ारे  दरूत्व,  तनयोस्जत  कायाणत  येर्ारे  अडथळे,  अडचर्ी  अशापैकी  कारर्ांमुळे  नैराचय  येर्े  
संभवते.  पर्  गुरु  ग्रिामुळे  आरोग्य  उत्तम  रािील.  बौद्धधक  कायणक्षेर  असर्ारांना  िा  गुरु  कािी  प्रमार्ात  

अनुकुल  िोईल.   या  राशीच्या  धनस्थानी   कंुभ  राशीत  नेपच्यनू  असून   त्याच्यामुळे   आधथणक  धचतंा  
रस्त   करतील.  या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी  मीन   राशीत मंगळ   असून  त्याच्यामळेु   हिमंत,  म्ित्त्वाकांक्षा,  
कतणबगारी   वाढेल .  पर्  त्याच्यामुळे  इजा िोर्े संभवते.  महिन्याच्या  अखेरच्या  सप्तािात   िा  मंगळ  या  
राशीच्या  चतुथण  स्थानी   जात असून त्याच्यामुळे  कौटंुबबक  सुखात  बाधा  येर्े  सभंवते.   या  चतुथण  स्थानी  
मेर्  राशीत  िर्णल  िा  ववक्षक्षप्त स्वभावाचा  ग्रि  आिेच.  त्याच्यामुळे  आिे  त्या  पररस्स्थतीत  सुखसमाधान  

लाभर्ार  नािी.  कोर्ाशी  पटर्ार  नािी.  सतत  तक्रारी  करत  रािाल.   या  राशीच्या   पंचम  स्थानी  वरृ्भ   

राशीत  रािू  असून  तो  दलाली,  कममशनवर  व्यवसाय  असर्ारांना   लाभदायक  िोईल.  पर्   त्याच्यामुळे   

संतततसुखात  बाधा  येर् े  संभवते.   या  राशीच्या  दशम  स्थानी   तुळा   या  स्वराशीत  शुक्र  असून   

त्याच्यामुळे   स्वतंर  व्यवसाय  असर्ारांच्या  व्यवसायात  अडचर्ी,  अडथळे   तनमाणर्  िोण्याची   शक्यता 
आिे.  महिन्याच्या  उत्तराधाणत  िा  शुक्र  या  राशीच्या   लाभस्थानी   जात  आिे.  त्यामळे   तो  अनुकुल  िोईल  

व  त्याच्यामुळे   

सुखसमाधान  लाभेल. धनलाभ  िोईल.  मन:शांती  लाभेल.  या  लाभस्थानी  वसृ्चचक  राशीत  रवव -बुध  -केत ू 

अस े  तीन  ग्रि  आिेतच. येथील रवव   महिन्याच्या  पूवाणधाणत  अनुकुल   िोईल व  त्याच्यामुळे  अथणलाभ 

िोईल.  आरोग्य चांगले  रािील.  नोकरदार मंडळींना  बढती,  अधधकार पद,  क्वधचत कोर्ास मानाचे उच्च  

स्थान ममळरे्िी  संभवते.   बुधामुळे  ममरलाभ,  धनलाभ  व  सुखसमाधान  लाभेल. केतूिी अनुकुल  व 

सुखकारक  िोईल. येथील  रवव -बुध  महिन्याच्या उत्तराधाणत  या  राशीच्या  व्ययस्थानी गेल्यावर 
प्रततकुल  िोतील  व   त्यांच्यामुळे   मनस्स्थती अस्वस्थ रािील.  आधथणक  धचतंा रस्त  करतील.  मानिानी 
िोईल.  िाती  घेतलेल्या  कामात  अपयश  येईल.  त्यामुळे   अनारोग्य िोर्े  संभवते.  श्रद्धा  असेल  तर  

श्रीमशवशंकराची  उपासना  व  श्रीिनुमान  उपासना  अनुकुल   िोईल  व  मन:शांती  लाभेल.  दररोज  सकाळी  



स्नान  झाल्यावर  “मशवलीलामतृ  स्तोरा”चे   पठर्  करा.  तसेच  रारी                                                                                                                                                                    
झोपी  जाण्यापूवी  “िनुमानचामलसा  स्तोरा “चे पठर्  करा.  त्यामशवाय  दररोज  सकाळी  स्नान करताना   
जयांचे  जन्मनक्षर   उत्तरार्ाढा  आिे  त्यांनी  “ओम  ववचवेदेवाय  नमः:” मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  श्रवर्   

आिे  त्यांनी  “ओम ववष्र्व े नमः:” मंराचा  आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर  धतनष्ठा  आिे  त्यांनी  “ओम  वसव े

नमः:”  मंराचा  मनापासून  श्रद्धेने १०८  वेळा  जप  करावा.  
 

(११)  कुां भ -  या   राशीच्या  प्रथम  स्थानी  याच  राशीत   नेपच्यून  असून त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  
मंडळींची  मनस्स्थती   अततशय  कोमल  झाली  असावी, अस े वाटते.  तस े असेल  तर  मानमसक संवेदनािी   
अतत  जलद  िोत  असतील.  त्यामुळे  मनाववरुद्ध  थोडे  कािीिी  घडले   तरी  लगेच  गहिरे  नरैाचय  येत  

असाव,े अस े वाटते.  या  राशीच्या  धनस्थानी  मीन   राशीत   मंगळ  असून  त्याच्यामुळे  आधथणक  समस्या  
रस्त   करण्याची शक्यता   आिे.  महिन्याच्या  अखेरच्या  सप्तािात  िा  मंगळ  या राशीच्या  ततृीय  स्थानी  
मेर् या स्वराशीत  जात असून  तो अनुकुल  िोईल. त्याच्यामुळे  हिमंत, मित्त्वाकांक्षा,  कतणबगारी   वाढेल.  

या ततृीय स्थानी  मेर् राशीत  िर्णल  आिेच. तो उच्च  बौद्धधक  शक्ती, 
स्मरर्शक्ती   व आकलनशक्ती  देर्ारा  आिे.  त्यामुळे तो  बौद्धधक  कायणक्षेर  असर्ारांना  अनुकुल  व 

प्रगततकारक   िोईल.  कािी  मंडळींना  परदेशगमनाची   संधी  ममळेल.   या राशीच्या  चतुथण  स्थानी वरृ्भ 

राशीत  रािू  असून  तो कौटंुबबक  सुखात बाधा तनमाणर्  करण्याची  शक्यता  आिे. कुटंुबात अतनष्ट  घटना 
घडतील.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  तुळा   यास्वराशीत शुक्र असून  कािी मंडळींना गुरुकृपा  तर कािी 
मंडळींना थोरकृपा प्राप्त िोईल. सुखसमाधान,  मन:शांती  लाभेल.  या  राशीच्या  दशम  स्थानी  वसृ्चचक  

राशीत  रवव -बुध -केतू  अस ेतीन   ग्रि असून  महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात    भाग्यस्थानी असलेला शुक्र  

या  राशीच्या  दशम स्थानी जात  आिे. त्यामुळे महिन्याचा अखेरचा  सप्ताि या  राशीच्या  स्वतंर व्यापार-

व्यवसाय   असर्ारांना  व्यवसायात अडचर्ी,  अडथळे  सिन कराव ेलागतील.  पर् रवव-बुध  िे  दोन्िी  ग्रि 

संपूर्ण  महिन्याच्या  काळात  अनुकुल  व  लाभदायक  िोतील.  त्यांच्यामुळे  सवण  प्रकारच्या  नोकरदार  

मंडळींना  नोकरीत  बढती,  पगारवाढ,  अधधकारपद,  प्राप्त  िोईल.  मोठ्या  ओळखी  िोतील.   क्वधचत  

कोर्ास एखादे  मानाचे  स्थान  वा   उच्च  पद  ममळरे्िी  संभवते.  बुधामुळे  मानमसक  व  कौटंुबबक  

सुखसमाधान  लाभेल.  पर्  केतूमुळे    कािी  मंडळींना  िातची  नोकरी  सोडून  नवीन  कािी  करावेसे  वाटेल. 

पर्  त्यांनी   तो  ववचार  मनातून   काढून  टाकावा.  नकुसान  िोईल.   या  राशीच्या  व्यय स्थानी  मकर या  
स्वराशीत  शतन   व  सोबत गुरु  पर् आिे.  येथील शतन  प्रततकुल  असून  या  राशीच्या  मंडळींनी  सवण  आधथणक  

व्यविार  जपून , ववचारपूवणक  व सावधानतेनेच  करावते.  मानिानी  िोर् े संभवते.  मशवाय  अनारोग्य  िोर्ेिी  



संभवते.  पर्  येथील  गुरु  अध्यातम,  सामास्जक  कायण  यांची  आवड  असर्ारानंा  अनुकुल  व यशदायक  

िोईल.  पर्  या  गुरूमुळे  कौटंुबबक  सुखात  बाधा  येर्े  संभवते.  प्रवासात   रास    िोण्याची   शक्यता  आिे.  

श्रद्धा  असेल  तर   श्रीमशवशंकराची  उपासना  व  श्रीिनुमान  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज  सकाळी 
स्नान  झाल्यावर  “मशवलीलामतृ  स्तोरा”चे  पठर्   करा.  तसेच  रारी  झोपी  जाण्यापूवी    “िनुमानचामलसा    
स्तोरा “चे  पठर्  करा.    त्यामशवाय   दररोज  सकाळी  स्नान  करताना    जयांचे  जन्मनक्षर   धतनष्ठा  आिे 

त्यांनी  “ओम  वसवे नमः”  मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर   शततारकाआिे त्यांनी “ओम  वरुर्ाय  नमः”  

मंराचा आणर् जयांचे जन्मनक्षर  पूवाणभाद्रपदा  आिे   त्यांनी  “ओम  अजैकचरर्ाय    नमः  “ मंराचा  
मनापासून श्रद्धेने  १०८  वळेा  जप  करावा.  
 

(१२)  मीन  -  या  राशीच्या  प्रथम  स्थानी  मीन  राशीत  मगंळ असून  त्याच्यामुळे  स्वभाव  अततशय  

संतापी,  िट्टी,  अिंकारी,  मानापमान  फार  असर्ारा,  स्जद्द करर्ारा  असा  घडला  जाण्याची  शक्यता 
वाटते.  त्यामुळे अकारर् श्रम, दगदग  व शरीरपीडा  िोत असली पाहिजे.  सवण नोकरदार  मंडळींना   िा मंगळ  

प्रततकुल असल्याचाच  अनुभव  येईल.  महिन्याच्या  अखेरच्या  सप्तािात  िा  मंगळ  या राशीच्या धनस्थानी  
मेर्  या  स्वराशीत  जात आिे.  तेथे  िर्णल  िा ववक्षक्षप्त  ग्रि आिेच.   त्यामुळे  मनस्स्थती अस्स्थर  िोऊन  

अववचारी आचरर्   िोत असेल. तसेच आपल्या  फटकळ  बोलण्याने  समोरच्याचा अपमान  िोत असेल.  

मशवाय अववचाराचे आचरर्  िोर्ेिी  संभवते.  मंगळामळेु अनारोग्य  व  आधथणक  धचतंा  िोर्े  संभवते.  या 
राशीच्या  ततृीय स्थानी  वरृ्भ  राशीत रािू असून  तो अनुकुल  व   िरिुन्नरी  िोईल. िातून  कतृणत्व  घडेल.  

पर्  या  रािूमुळे   बंधुसुखात  बाधा  येर् े संभवते. . या  राशीच्या  अष्टम   स्थानी  तुळा  या  स्वराशीत   शकु्र  

असून   कािी  मंडळींना  कमी  श्रमात  अपेक्षेपेक्षा   अधधक  अथणलाभ  िोईल.   जयांच्या  जन्मकंुडलीत  

अचानक  धनलाभ  योग  आिे  अशापैकी  कािी  मंडळींना   असा अचानक  धनलाभ  िोईल.  कािी  मंडळीनंा  
वारसा िक्कान े  असा  अचानक  धनलाभ  िोईल.  पर् वदृ्ध  मंडळींना   िा  शकु्र  प्रततकुल   िोईल.  या  
राशीच्या  भाग्यस्थानी   वसृ्चचक  राशीत  रवव-बुध - केत ू  असून या  केतूमुळे  या  राशीच्या  कािी  मंडळींकडून  

ढोंगी  आचरर्  िोर् े  संभवते.  मशवाय  त्याच्यामुळे  संतततसुखात  बाधा  येईल.  रवव -बुध  िे  दोन्िी  ग्रि 

महिन्याच्या  पूवाणधाणत  प्रततकुल   िोतील  व  महिन्याच्या  उत्तराधाणत  अनुकुल   िोतील. त्यांच्यामुळे  

महिन्याचा  उत्तराधण  सवण प्रकारे  सुखसमाधानकारक    िोईल.  या  राशीच्या  लाभस्थानी  मकर  या स्वराशीत  

शतन असून  सोबत गुरु  ग्रििी  आिे.  िे दोन्िी  ग्रि  प्रततकुल   िोर्ार  नािीत.  शनीमुळे  धनलाभ िोईल  पर् 

त्याच्यामुळे  संतततसुखात  बाधा  येर्े  संभवते.    गुरूमुळे  वववािेच्छूना   वववाियोग  येईल.  मशक्षर्ात  

प्रगती  िोईल. इच्छाआकांक्षा  पूर्ण  िोतील.  या  राशीच्या  व्ययस्थानी   नेपच्यून  असून   त्याच्यामुळे  नैराचय  



येईल.  धचतंा  रस्त   करतील.  पर्  िा नेपच्यून  गुप्त पोमलसखात्यात  कायणरत  असर्ारांना  अनुकुल   िोईल. 

श्रद्धा  असेल  तर    श्रीगुरुदेव  दत्तारेयाची  उपासना  मन:शांती देईल.  दररोज  सकाळी   स्नान  झाल्यावर  

“बावन्न चलोकी  गुरुचरररा”चे   पठर् करा. त्यामशवाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना  जयांचे  जन्मनक्षर       

पूवाणभाद्रपदा   आिे  त्यानंी  “ओम   अजैकचरर्ाय नमः” मंराचा,   जयांचे  जन्मनक्षर  उत्तराभाद्रपदा  आिे  

त्यांनी  “ओम अहिबुणध्न्याय  नमः:”  मंराचा  आणर्  जयांचे  जन्मनक्षर   रेवती  आिे  त्यांनी  “ओम  पूर्ाय  

नमः:”    मंराचा   मनापासनू  श्रद्धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.  
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