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सूचना - प्रते्यक  रािीच्या राशिभविष्याच्या अखेरीस त्या रािीच्या जन्मनक्षत्रांसाठी  त्या त्या  

जन्मनक्षत्राचा  तारक मंत्र वदला  आहे.  आपल्या जन्मनक्षत्राच्या  तारक  मंत्राचा  उपाय म्हणून 

मनापासून  श्रद्धेने उपयोग केल्यास  जीिनात  येणाऱ्या  अडचणी, अडथळे, व्याधी, पीडा,  

आजार ि  अन्य समस्या  यांचे  वनिारण  होते, असा  अनेकांचा  अनुभि  आहे.  आपणही  तसा 

प्रयत्न  करून  पाहािा  ि  आपणांसही  तसा  अनुभि  आल्यास आम्हांस कळिािे.  

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

(१) मेष - या  राशीच्या  प्रथम (लग्न)स्थानी मेष  या स्वराशीतच मंगळ असनू  सोबत हषषलही  आह.े  

या मंगळामुळे   या  राशीच्या मंडळींचा  स्वभाव  हट्टी, मानापमान फार असणारा  असा घडण्याची  

शक्यता  आहे.  त्यामळेु ही  मंडळी  अकारण  शारीररक श्रम, दगदग  करण्याची  शक्यता  आहे.  तस े 

झाले  तर त्याचा  पररणाम  अनारोग्य होण्यातही होईल. . तसेच  या  राशीच्या  नोकरदार  मंडळींनाही  

तो प्रततकुल  असल्याचाच अनुभव  यईेल.  सोबत असलेल्या हषषलमळेु  स्वभाव  अस्स्थर, चंचल, 

लहरी,. धाक, दडपण असह्य  होणारा  असा  घडण्याची  शक्यता आहे. या  राशीची  लहान  मुले  तर  

सध्या  अतत हूड व  खोडकर  झाली असल्याच े ददसून  येईल.  अस े असल े तरी  हा  हषषल  शास्त्रीय  

संशोधन  कायषक्षेत्र   असणारांना  अनुकुल  व प्रगततकारक  होईल. या  राशीच्या  धनस्थानी  राहू  

असून  मदहन्याच्या  उत्तराधात  मंगळ  या राशीच्या  धनस्थानी  जात आह.े राहू  प्रततकुल  असनू  

त्याच्यामुळे मनस्ताप, अपमान होण े संभवते.  त्यामुळे मनात सूडभावना  दनमाण  होणे  संभवते.  

स्शवाय या  राहूमुळे  वातदवकाराचा  आजार  होणहेी  संभवत.े   मदहन्याच्या  उत्तराधात या धनस्थानी 

मंगळ  आल्यावर  आर्थषक चचंता  त्रस्त  करण्याची  शक्यता  आह.े स्शवाय उष्णतादवकार  बळावनू 

डोळे, घसा, दाढा, मान  यांच े अनारोग्य  होण े  संभवते.  या  राशीच्या अष्टम स्थानी केतु  असून  

त्याच्यामुळे  कलह, वाद होऊन  प्रापंतचक  व  ववैादहक  जीवनातील  सुखात  बाधा  येणे  संभवते.  

स्शवाय  तो अनारोग्यकारक  होणार असून  त्याच्यामुळे अपघातभयही आहे.  तसचे त्याच्यामुळे  

त्वचारोग,  रक्तदवकार,  मुखदन्त  रोग  असे   आजार  होणे  संभवत.े  या राशीच्या  दशम स्थानी मकर 

about:blank


राशीत  रदव, बुध, शुक, शदन, गरुु असे  पाच ग्रह असून  हे सवष ग्रह या  मदहन्याच्या  संपूणष  काळात 

अनुकुल व लाभदायक  होतील.  पण  शुक्रामुळे मदहन्याच्या  पवूाधात कलात्मक  नोकरी-व्यवसाय 

असणारांना  अडचणी, अडथळे,  मनस्ताप  सहन  करावा   लागण्याची  शक्यता  आहे. पण रदव ग्रह 

या राशीच्या नोकरदार मंडळींना अनुकुल,  प्रगततकारक व लाभदायक  होईल. बुधामळेु मानस्सक,  

कौटंुदबक सुखसमाधान  लाभेल. गुरु ग्रह  बौद्तधक  व  शास्त्रीय संशोधन क्षेत्रात  नोकरी-व्यवसाय 

असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक  होईल. काही मंडळींचा  मानसन्मान होणेही  

संभवत.े त्याच्यामुळे  काही मंडळींना  नवे  कायषक्षेत्र  दमळण्याची  शक्यताही आहे.  रदवसह शदन दशम 

स्थानी स्वराशीत असल्यामुळे काही  अदवस्मरणीय फलदायी  होईल. शुक्र ग्रह  मदहन्याच्या उत्तराधात  

या  राशीच्या  लाभस्थानी गेल्यावर अनुकुल होईल व मन:शांतत, धनलाभ, सखुसाधन े प्राप्त  होतील.  

या  राशीच्या  लाभस्थानी असलेला नेपच्यनू  प्रततकुल   होईल व  त्याच्यामळेु  आर्थषक  घोटाळे, 

आर्थषक नुकसान,  अथषप्राप्तीस दवलंब होणे,  कुमागी  दमत्रामुळे नुकसान  होणे  संभवते.  त्यामुळे  

नैराश्य   यईेल.  श्रद्धा असेल  तर  श्रीगणेश उपासना अनुकुल  होईल  व ददलासा  दमळेल. दररोज  

सकाळी स्नान झाल्यावर “श्रीगणेश अथवषशीषा”च े  पठण करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी  स्नान  

करताना  मनापासून, श्रद्धेने ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  अस्श्वनी  आहे त्यांनी “ओम  अस्श्वनी कुमाराभ्यां  

नमः”:मंत्राचा,. भरणी जन्मनक्षत्र  असणारांनी “ओम यमाय  नमः:” मंत्राचा  व  कृतत्तका  जन्मनक्षत्र 

असणारांनी “ओम अग्नय े नमः:” मंत्राचा  १०८ वेळा  जप करावा.  

 

(२) िृषभ - या  राशीच्या  व्ययस्थानी  मेष  या  स्वराशीत मंगळ  व  हषषल असे  दोन  ग्रह  आहेत.  हे 

दोन्ही  ग्रह  पूणषपण े  प्रततकुल  होणार असून  त्यांच्यामुळे सांपतत्तक अडचणी, आर्थषक चचंता,  

मनस्ताप, भांडणे,  मानहानी, स्जवावरचे प्रसंग, शत्रतु्व दनमाण  होणे अशा घटना  घडण्याची  शक्यता  

असत.े  जपा. येथील मंगळ  मदहन्याच्या  अखरेच्या सप्ताहात या  राशीच्या प्रथम स्थानी  आल्यावर    

स्वभाव हट्टी  होईल, अकारण श्रम, दगदग होईल,  मानापमान फार होतील, नोकरदार  मंडळींना  

नोकरीत  प्रततकुल  पररस्स्थतीला सामोरे  जावे  लागेल. या  प्रथम स्थानी  राहू  आहेच.  त्याच्यामुळे 

अपमान, मनस्ताप सहन कराव े  लागतील. त्यामुळे  काहींच्या  मनात  सूडभावना  दनमाण  होईल,  

काही  मंडळींना  वातदवकाराचा  आजार त्रस्त  करील. या  राशीच्या सप्तम स्थानी वसृ्श्चक राशीत केत ु 

असून त्याच्यामुळे वैवादहक  जीवनातील  सखुात  बाधा  येणे  संभवते. जपा. मनस्स्थती अस्स्थर  



राहील. या  राशीच्या  भाग्यस्थानी रदव -बुध -गुरु-शुक्र-शदन  असे  पाच  ग्रह असून त्यापैकी  रदव -बुध 

प्रततकुल होणार असनू रवीमुळे मानस्सक  ताण, आजार, भय, दवरोध,  दनराशादायक  घटना  

घडण्याची शक्यता आहे. काहींना वडील  मंडळींचा दवरोध सहन करावा  लागेल. बुधामुळे भांडणाच े 

प्रसंग  येतील. स्शवाय दनयोस्जत कायात  अडचणी , अडथळे  दनमाण  होतील.  कायात  ददरंगाई  

दनमाण  होणेही  संभवते.  शदन साधारणपण ेशुभ  असेल;  स्शवाय त्याच्यामुळे  दूरच्या प्रवासाच े योग  

येतील.  गरुु-शुक्र  ह ेदोन ग्रह पूणषपण ेअनुकुल  होतील; व शुक्रामुळे  गरुुकृपा, सुसंगती, ऐषाराम, 

सुखसमाधान दमळेल.  काही मंडळींना  थोरकृपा  प्राप्त  होईल.  काही  भाग्यवंत  मंडळींना  कीती, 

प्रस्सद्धी  दमळणहेी  संभवते.   गुरूमुळे उत्कषष होईल. अध्यात्माची आवड असणारांना  आध्यातत्मक 

प्रगती  करणे शक्य होईल. अपेस्क्षत  संधी  दमळेल. प्रवासयोग येतील. या  राशीच्या  दशम स्थानी  

कंुभ राशीत नेपच्यून असनू मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्ताहात शुक्र या राशीच्या दशम स्थानी  जात 

आहे.  त्यावळेी  नोकरी-व्यवसायात अडचणी, अडथळे  दनमाण  होतील.   स्शवाय नेपच्यूनमुळे नोकरी-

व्यवसायातील  पररस्स्थती  अस्स्थर राहील. श्रद्धा  असेल  तर श्रीस्शव शंकराची  उपासना  मन:शांती  

देईल. दररोज स्नान झाल्यावर “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे  पठण  करा. त्यास्शवाय  दररोज सकाळी स्नान 

करताना  मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांच े  जन्मनक्षत्र  कृतत्तका आहे  त्यांनी  “ओम अग्नय ेनमः:” मंत्राचा,  

ज्यांच े  जन्मनक्षत्र  रोदहणी  आह े त्यांनी  “ ओम ब्रह्माय  नमः:” मंत्राचा  आणण  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र मगृ 

आहे  त्यांनी “ओम  सोम सोमाय नमः:” मंत्राचा  १०८ वळेा  जप  करावा.  

 

(३) वमथुन - या  राशीच्या  लाभस्थानी  मंगळ  व  हषषल  असे दोन ग्रह असून  ते दोन्ही  प्रततकुल 

होण्याचीच  शक्यता  आहे. हषषलमुळे सवष काही  अदनस्श्चतच  घडेल.  दमत्राशी  भांडणे  होतील.  

मंगळामुळे कष्ट  पररश्रम  होऊनच  अथषलाभ  होईल. पण  काही  भाग्यवंत  मंडळींना  मौल्यवान  वस्तूं चा  

लाभ  होणेही संभवते. मदहन्याच्या  उत्तराधात  येथील  मंगळ  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  गेल्यावर  पूणष 

अशुभ  होईल. पण  या  व्ययस्थानी  राहू आहेच. तो  मात्र  अनुकुल  होईल. त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना 

परदेशवारीची  संधी  दमळेल.  आर्थषक  लाभ  होतील.  दहतशत्रू  पराभूत होतील.  पण  तो वैवादहक 

जीवनातील सुखात  बाधा दनमाण करील .जपा. मंगळामुळे  वाढत्या खचाची  चचंता  त्रस्त   करील. 

काही  मंडळींना  मानहानीचा त्रास  सहन करावा  लागेल.  त्यामळेु  मनस्स्थती अस्वस्थ  राहील.  काही  

मंडळींना  स्त्रीवगाकडून  त्रास  होण े  संभवत.े  या  राशीच्या  षष्ठ  स्थानी  केत ु  असनू  तो अनुकुल  



होईल व त्याच्यामळेु  आरोग्य उत्तम  राहील,  व्यवसायात सहकायष  लाभले.  मन उदार  राहील,  

आचारदवचार  उच्च 

राहतील व  काहींना  कीर्तष प्रस्सद्धीही   दमळू   शकेल.  या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  रदव -बुध-गुरु-

शुक्र- शदन  असे पाच  ग्रह असनू  त्यापैकी  रदव  आणण  शदन  प्रततकुल  होतील.  रदवमुळे  इच्छा 

आकांक्षा  अपूणष राहतील.  दु:ख, मनस्ताप, अनारोग्य  सहन कराव े लागेल. हाती  घेतलेल्या  कामात 

अपयश  यईेल.  संततीपैकी  कोणाच्या  आजाराची  चचंता  त्रस्त   करील. शदनमुळे  क्वतचत  कोणास  

मोठा  आजार  होणे संभवते. असमाधानकारक  घटना  घडतील.  अपेक्षाभंग  होणेही  संभवते. जपा.  

पण  बुध -गुरु-शुक्र  अनुकुल  होणार असल्याने  सुख समाधान लाभले,  कायषस्सद्धी  होईल.  गरुु-

शुक्रामुळे  जन्मकंुडलीत योग असतील  तर  काही  मंडळींना अचानक धनलाभ  होईल, तर  काहींना  

वारसा हक्काने असा  धनलाभ होणे  संभवत.े काही  मंडळींना कमी  श्रमात  अपेक्षेपेक्षा अतधक 

धनलाभ  होईल. परंत ु हा शुक्र  या राशीच्या  वदृ्ध  मंडळींना  प्रततकुल असल्याचाच अनुभव  येईल.  

या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  नेपच्यून असून  मदहन्याच्या उत्तराधात  रदव  व  शुक्र  या  राशीच्या  

भाग्यस्थानी  जात  आहते.  यथेील नेपच्यून अध्यात्मात  रस  असणारांना  अनुकुल होईल व  

उपासनेद्वारे  आध्यातत्मक  प्रगती  करणे  शक्य  होईल. काही  मंडळींना  सूचक स्वप्ने पडतील  व  काही  

मंडळींना  परदेशवारीची संधी  दमळेल.  शुक्रामुळे  काही  मंडळींना  गुरुकृपा  ककंवा  थोरकृपा  लाभेल.  

काहींना   ससंुगती, सुखसमाधान व ऐषाराम   लाभले.  क्वतचत कोणास  कीती, प्रस्सद्धी  दमळणेही  

संभवत.े  पण  रदव गहृ  प्रततकुल  असल्यामुळे  काही  मनस्ताप देणाऱ्या   घटना  घडणेही शक्य आह.े  

श्रद्धा असले  तर श्रीगुरुदेव  दत्तात्रयेाची उपासना   व श्रीहनुमान उपासना  मन:शांती  देईल. दररोज  

सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “बावन्न श्लोकी  गुरुचररत्रा”चे  पठण करा. रात्री झोपी  जाण्यापूवी 

“श्रीहनुमानचाणलसा”  स्तोत्राचे  पठण करा. त्यास्शवाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना मनापासनू 

श्रद्धेने ज्यांच े जन्मनक्षत्र  मगृ आह े त्यांनी “ओम सोम सोमाय नमः:” मंत्राचा, ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  आर्द्रा 

आहे   त्यांनी ”ओम नम: शंकराय “ मंत्राचा  व  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  पुनवषस ूआहे  त्यांनी  “ओम अददतीय े 

नमः:” मंत्राचा १०८ वेळा  जप करावा.  

 

(४) ककक  -  या राशीच्या  पंचम  स्थानी  वसृ्श्चक  राशीत  केतू असून  तो गूढ संशोधन  व  आध्यातत्मक  

उपासनेस अनुकुल  होईल. पण काही  मंडळींना पोटदवकाराचा  आजार  त्रस्त   करील.  या  राशीच्या  



सप्तम स्थानी मकर  राशीत रदव -बुध -गुरु-शुक्र व शदन  अस ेपाच  ग्रह आहेत.  त्यापैकी  बुध -शदन   व  

रदव ह ेतीन  ग्रह प्रततकुल  होणार असून   गुरु-शकु्र  काही  प्रमाणात  अनुकुल  होतील. रदव  ग्रह 

कें र्द्रस्थानी  असल्यामुळे काही  प्रमाणात  अनुकुल   होईल. रदवमळेु  काही  मंडळींना  पोटदवकाराचा  

आजार त्रस्त करील. बुधामुळे भांडणे होतील व  मनस्ताप  देणाऱ्या  घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे.  

गुरु ग्रह अनुकुल  असला तरी  तो मकर या त्याच्या  नीच  राशीत असल्याने  फारसा  अनुकुल 

होण्याची  शक्यता ददसत  नाही. त्याच्यामुळे  प्रेमसंबंधात  वाढ  होईलच   याची  खात्री  देता  येत  नाही. 

नवे स्नेहसंबंध  जुळनू  येतील.  काही दववाहेचू्छना  दववाहयोग यईेल.  क्वतचत  कोणास  प्रवासयोग 

येईल. तर कोणास अथषलाभ  होणे  संभवते. शुक्रामुळे दववादहतांना वैवादहक  जीवनातील 

सुखसमाधान  दमळेल. पण  शनीमुळे दववाहयोग उशीरा  येण ेसंभवते.  यथेील  रदव -शुक्र  मदहन्याच्या 

उत्तराधात या  राशीच्या अष्टम स्थानी जात आहेत. या अष्टम स्थानी कंुभ राशीत नेपच्यून  आहेच. हा  

नेपच्यून जलभयकारक आणण दवषभयकारक असल्यान े जलप्रवास करू  नका. खोल पाण्यात  

पोहावयास  जाऊ  नका.  तसेच उघड्यावरच ेखाद्यपदाथष  खाऊ  नका. रदवमुळे  इच्छाआकांक्षा  अपूणष  

राहतील. दनयोस्जत कामात अपयश  यईेल.  संतततसुखात  बाधा  येणे संभवत.े  काहीजण भावनेच्या  

भरात  भरकटत  जातील.  काही  मंडळींना अनारोग्याचा   त्रास सहन करावा  लागेल. पण शुक्रामुळे 

कमी  पररश्रमात अपेक्षेपके्षा अतधक अथषलाभ  होणे संभवते. ज्याच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ 

योग  आहे  अशापैकी   काही  मंडळींना अचानक धनलाभ  होणे संभवते.  काही  मंडळींना  वारसा 

हक्कान ेअचानक धनलाभ  होईल.  या  राशीच्या  दशम स्थानी मेष राशीत मंगळ  व  हषषल असे दोन 

ग्रह असनू मंगळामुळे  स्वतंत्र व्यवसाय  असणारांच्या  व्यवसायात  खळबळजनक घटना  घडतील. 

नोकरदारमंडळींना कामाचा ताण  सहन  करावा  लागले. वररष्ठांशी  वाद, भांडणे  होतील.  काही  

मंडळींना हातचे  सोडून नवीन  काही  करावेस े वाटेल. पण औषधदवके्रते आणण  यांदत्रकतांदत्रक  

व्यवसाय असणारांना  हा  मंगळ  अनुकुल  व लाभदायक होण्याची शक्यता  आह.े हषषल ग्रह  उच्च 

बौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन  कायषक्षेत्र असणारांना अनुकुल,  प्रगततकारक  व  धनलाभदायक  

होईल. काही  मंडळींना  बढती, पगारवाढ, अतधकारपदही  दमळ ू  शकेल. यथेील  मंगळ ददनांक २१ 

पासून  या  राशीच्या  लाभस्थानी गेल्यावर या  राशीच्या  काही  भाग्यवंत मंडळींना मौल्यवान वस्तूं चा  

लाभ होण्याची शक्यता  आहे. पण त्याच्यामुळे दमत्रांशी  भांडणे होतील, काही  मंडळींना  कष्ट 

पररश्रमानचे अथषलाभ  होईल. या  लाभस्थानी  राहू  आहेच. त्याच्यामुळे जुगाराचा  नाद असणारांना  



अथषहानीच सहन  करावी. लागेल. नोकरीत  अतधकार पद असणारांना अतधकाराचा  दुरुपयोग करून  

वाममागष धन दमळदवण्याची  तीव्र इच्छा  होईल. पण त्यांनी  मनावर ताबा ठेवून तसा  दवचारही  करू  

नय.े  होत्याचे नव्हत ेहोण्यास वळे लागणार  नाही.  जपा. स्शवाय या  राहूमुळे संततीदवषयक  एखादी   

चचंता  त्रस्त  करीलसे ददसते.  श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुदेव  दत्तात्रेयाची  उपासना  मन:शांती  देईल.  

दररोज  स्नान झाल्यावर  “बावन्न श्लोकी  गरुुचररत्रा”चे पठण करा.  तसेच  दररोज  सकाळी स्नान  

करताना  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र पुनवषसू आहे  त्यांनी “ओम आददतीये नमः:” मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  

पुष्य  आह ेत्यांनी  “ओम बहृस्पतय ेनमः:” मंत्राचा आणण  ज्यांच े  जन्मनक्षत्र  आश्लेषा  आह े  त्यांनी 

“ओम  सपाय  नमः:” मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(५) ससंह - या राशीच्या  सुखस्थानी वसृ्श्चक राशीत  केतू  असून त्याच्यामुळे  कसली  तरी   चचंता 

त्रस्त करील. तसेच घरात कोणाशी  पटणार  नाही. दवष भय असल्याने  खाद्य पदाथष खाताना  दवशेष  

काळजी  घ्या.  या  राशीच्या षष्ठ  स्थानी मकर राशीत रदव -बुध -गुरु- शुक्र- शदन  अस े पाच ग्रह असून 

ते दशम या व्यवसाय स्थानास  पोषक आहेत. पण  काही  ग्रह अनारोग्यकारकही   होऊ  शकतील.  

रदवमुळे अनारोग्य  संभवते. पण हा रदव  दहतशत्रूं पासून  रक्षण  करील.  क्वतचत कोणास 

हृदयदवकाराचा  आजार  त्रस्त करील. बुध -गुरु  ह ेदोन्ही ग्रह अनुकुल  होतील  व  त्यापैकी बुधामुळे  

कायषस्सद्धी  होईल,  व  धनलाभ  होईल. गुरु ग्रहामुळे आरोग्य चांगले  राहील व  काहींना  

नोकरचाकराचे  सखु  दमळेल. शुक्रामुळे  मोहात पडून एखादे व्यसन  लागण्याची  शक्यता  आह.े 

तसेच या शुक्रामुळे  कोणत्याही  कलेत  प्रावीण्य असूनही कलाकाराला  

कलेतील  कसब दाखदवण्यास संधीच  दमळणार  नाही.  त्यामुळे  नैराश्य  यईेल. कसला  तरी आळ  

येण्याची शक्यता आहे.  जपा. शनीमळेु गैरसमजुती  होणे, त्यातनू  भांडणे  होणे, शत्रुत्व दनमाण  होण े 

संभवत.े  जपा.  मदहन्याच्या उत्तराधात  येथील रदव  व शुक्र  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी कंुभ राशीत  

जात आहेत. त्या स्थानी  नेपच्यून  आहेच.  या  नेपच्यूनमुळे  ववैादहक जीवनातील  सुखात  बाधा  येण े

संभवत.े मदहन्याच्या उत्तराधात  रदव  ग्रह  सप्तम  या कें र्द्रस्थानी  गेल्यावर भाग्योदयकारक  होईल;  पण 

त्याच्यामुळे  अनारोग्य होणेही  संभवते. ददनांक २० पासून शुक्र ग्रह या  राशीच्या सप्तम स्थानी  यते 

आहे..  त्याच्यामुळे  ववैादहक  जीवनातील सखुसमाधान  दमळेल, प्रदेमकांचे  प्रेमदववाह होतील.  या  

राशीच्या  भाग्यस्थानी मेष  राशीत  मंगळ  व  हषषल  अस े दोन  ग्रह असनू मंगळामुळे  प्रवासात  



मनस्ताप, मानहानी   सहन  करावी  लागण्याची  शक्यता  आहे. म्हणनू शक्यतो  प्रवास करू  नका.  

येथील  हषषल  शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र  असणारांना  अनुकुल होईल व  त्यामुळे संशोधन कायात 

प्रगतत करणे  शक्य  होईल.  त्याच्यामुळे काही मंडळींना   परदेशगमनाची  संधी दमळणेही  शक्य  आहे.  

काही मंडळींना  दूरच्या  प्रवासाची  संधी  दमळू  शकेल.  यथेील  मंगळ  ददनांक २१ पासून  या  राशीच्या  

दशम स्थानी वषृभ  राशीत  जात   आहे. त्या  स्थानी  राहू आहेच.  या  राहूमळेु  नोकरीत  काही मंडळींना  

अतधकारपद  दमळण्याची शक्यता आह.े  काहींचा  सन्मान  होणहेी  संभवते. पण  मदहन्याच्या 

उत्तराधात  मंगळ  या स्थानी  आल्यावर  नोकरदार  मंडळींना  कामाचा  ताण  सहन  करावा लागेल.  

काही  मंडळींना  वररष्ठांचा   जाच सहन  करावा  लागेल. स्वतंत्र व्यवसाय असणारांच्या  व्यवसायात  

खळबळजनक  घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे..  ककंवा व्यवसायात अडचणी, अडथळे दनमाण  

होतील.  काही  मंडळींना  हातची  नोकरी  सोडून  नवीन  काही  करण्याची  ऊर्मष  यईेल. पण त्यांनी 

मनावर  ताबा ठेवनू व सहनशील बनून  आहे  ती  नोकरीच  मनापासून  करावी.  श्रद्धा  असेल तर  

दररोज  स्नान  झाल्यावर  “स्शवलीलामतृ”  स्तोत्राचे  पठण  करा.  तसेच  रात्री  झोपी  जाण्यापवूी 

“श्रीहनुमानचाणलसा” स्तोत्राचे  पठण  करा. त्यास्शवाय  दररोज सकाळी   स्नान  करताना  मनापासनू 

श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र  मघा  आह े  त्यांनी  “ओम  दपतराय नमः:” मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र पवूा  

आहे  त्यांनी  “ओम भगाय  नमः:” मंत्राचा  आणण ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  उत्तरा  आहे  त्यांनी  “ओम आयषम े 

नमः “ मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  

 

(६) कन्या -  या राशीच्या ततृीय स्थानी वसृ्श्चक राशीत  केतू  आहे. त्याच्यामळेु मनस्स्थती  अस्वस्थ  

राहील.  त्यासाठी आध्यातत्मक उपासना केल्यास  बर े  वाटेल. पण या  राशीच्या व्यापारी मंडळींना  

स्त्री-ग्राहकांकडूनच   अतधक लाभ  होईल. या  राशीच्या  पंचम स्थानी मकर राशीत  रदव -बुध - गरुु -

शुक्र -शदन  अस ेपाच  ग्रह असून  रदवमळेु  अनारोग्य, अपघात, नोकरीत वररष्ठांचा  जाच, संततीच े 

आजार, नातवेाईक मंडळींशी  फारकत,  अस्वस्थ मनस्स्थती अशापैकी  काही  घटना  घडण्याची  

शक्यता आहे.  बुधामुळे काहींना  संततीपासून  तर  काही ना स्त्रीपासनू त्रास  होण ेसंभवते. शदनमुळे  

स्वभाव स्वाथी, संशयी बनले; पण हा  शदन  तचकाटीने करावयाच्या  बौद्तधक  कायास उपयुक्त होईल.  

गुरु-शुक्र  हे दोन्ही ग्रह अनुकुल  असनू या  राशीच्या  दवद्यार्थ्यांना  शैक्षणणक  प्रगती  करण ेशक्य  

होईल. काही  मंडळींना  अथषलाभ होण ेसंभवते.  प्रेमसंबंध असतील  तर  ते दृढ  होतील. सवष सुख 



दमळेल. शुक्रामुळे सवष प्रकारच्या  कलांची आवड असणारांना  त्यात्या कलेत प्रगती  करणे व 

सुखसमाधान  दमळदवणे शक्य  होईल. यथेील रदव  व शुक्र ह ेदोन ग्रह  अनुक्रमे ददनांक १४ व ददनांक 

२७ पासनू या  राशीच्या षष्ठ स्थानी   जात आहेत. या  षष्ठ  स्थानी कंुभ राशीत नेपच्यून  आहेच.  या  

नेपच्यूनमुळे  काही  मंडळींना  काल्पदनक चचंता त्रस्त  करतील.  काही  मंडळींना उगीचच एखादी  

आजारभावना  त्रस्त   करील. काही मंडळींना  फसवणूक  झाल्याचा  त्रास  सहन करावा लागले.  

मदहन्याच्या उत्तराधात  रदव  ग्रह या  षष्ठ स्थानी   आल्यावर तो  दशम या  नोकरी-व्यवसाय स्थानास 

पूरक होईल.  दहतशत्र ूपराभूत होतील.  पण काही मंडळींना हृदयदवकाराचा  त्रास होणे संभवते. जपा. 

पण  शुक्रामुळे मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्ताहापासून कलाकार मंडळींना  उच्च गुणवत्ता  असूनही  

कलागुण दाखदवण्यासाठी  संधीच  दमळणार नाही. त्यामळेु काही  कलाकार मंडळी  नैराश्यातून  

व्यसनाधीन  होणे संभवत.े  जपा.  काही  मंडळींवर  कसला  तरी  आळ  येणे संभवते.  जपा.  या  

राशीच्या  अष्टम  स्थानी मेष  राशीत  मंगळ  व हषषल  असे दोन ग्रह असनू ह े दोन्ही ग्रह पूणषपण े 

प्रततकुल  असणार  आहते. मंगळामुळे अनारोग्य, काही  मंडळींना  उष्णतादवकाराचा आजार  त्रस्त 

वरील. तर काहींना मूळव्याधीचा  त्रास,  हाडमोड, काबाडकष्ट  अशापैकी  त्रास होणे संभवते.  त्या 

स्शवाय  पाणी, वीज  यांपासून  धोका  आहेच. जपा.  हषषलमुळे अपघातभय  संभवते. जपा.  येथील 

मंगळ  या  राशीच्या भाग्यस्थानी  गेल्यावर  शक्यतो प्रवास  करू  नका.  कारण प्रवासात  मानहानी, 

मनस्ताप  होणे संभवते.   या  भाग्यस्थानी  वषृभ राशीत राहू  आहेच.  त्याच्यामुळे  प्रवास योग यईेल. 

पण या स्थानी  मंगळ  आल्यावर काही  मंडळींची  गनु्हेगारी  प्रवतृ्ती  प्रबळ  होईल.  जपा. श्रद्धा असेल  

तर श्रीगुरुदेव दत्तात्रयेाची  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर  “बावन्न श्लोकी 

गुरुचररत्रा”च े  पठण  करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासून   श्रद्धेने ज्यांच े

जन्मनक्षत्र  उत्तरा आहे  त्यांनी  “ओम  आयषमे  नमः:” मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  हस्त  आहे त्यांनी “ओम  

सूयाय  नमः:” मंत्राचा  आणण  ज्यांचे जन्मनक्षत्र   तचत्रा आहे त्यांनी “ओम  त्वष्टे  नमः:” मंत्राचा  १०८ वेळा  

जप  करावा.  

 

(७) तुळा -  या  राशीच्या धनस्थानी  वसृ्श्चक  राशीत  केतु  असून  त्याच्यामळेु  आर्थषक चचंता  त्रस्त  

करतील.  या  राशीच्या  चतुथष स्थानी मकर  राशीत रदव -बुध -गुरु-शुक्र-शदन  हे पाच  ग्रह असून  रदवमळेु 

अनारोग्य,  कायषददरंगाई, खचाची  चचंता,  कौटंुदबक त्रास,  दु:ख सहन करावे  लागण्याची  शक्यता  



आहे. बुधामुळे गहृसौख्य व दमत्रसुख  लाभेल; पण  धननाश  होणे  संभवत.े  शनीमुळे  गहृसौख्य हानी, 

दु:ख व नैराश्य  येणे  संभवत.े पण गरुु -शुक्रामुळे  काही  मनोनुकुल   घटना  घडतील. गरुु ग्रह अनुकुल 

असल्याने  कौटंुदबक  सुखसमाधान  लाभेल.  काही  मंडळींचे  स्थावर खरेदी-दवक्रीचे  व्यवहार 

अपेक्षेनुसार   पार पडतील.  पण नातेसंबंधातील  कोणाकडून  तरी  मनस्ताप ददला  जाण्याची 

शक्यता  आहे.  शुक्रामुळे ज्यांच्याकडे शेतीवाडी  आहे  त्यांना  त्यापासून लाभ  होईल.  तसेच  ऐषाराम  

दमळून  सखुसमाधान  लाभेल. या  राशीच्या  पंचम स्थानी कंुभ राशीत  नेपच्यून असून मदहन्याच्या 

उत्तराधात  रदव  व शुक्र या राशीच्या पंचम  स्थानी  जात  आहेत. येथील  नेपच्यूनमुळे  मानस्सक स्स्थती  

अतत भावनाशील  होईल. गूढ संशोधन कायास आणण  आध्यादमक उन्नतीस  हा  नेपच्यून अनुकुल  

होईल. मदहन्याच्या  उत्तराधात  रदव  व शुक्र या  राशीच्या  पंचम स्थानी  आल्यावर  रदव  ग्रह पूणषपण े 

प्रततकुल  होईल व त्यामळेु  अनारोग्य, अपघात होण्याची  शक्यता  आहे.  नोकरीत वररष्ठांचा  जाच  

सहन  करावा  लागले. संततीपैकी  कोणाच्या आजाराची  चचंता  त्रस्त   करील. शुक्रामुळे सवष प्रकारच्या 

कलाकारांना त्यांच्या  कलेतील आनंद प्राप्त  होईल.  या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी  मेष राशीत  मंगळ   

व हषषल अस े दोन ग्रह असून ते दोनही ग्रह अनारोग्यकारक होणार  असून दवदवध  कारणांनी ते 

वैवादहक  जीवनातील  सखुात व भागीदारीत  व्यापार-  व्यवसाय असणारांच्या   व्यवसायात  बाधा  

दनमाण  करतील. या  राशीच्या   अष्टम स्थानी वषृभ  राशीत  राहू असनू  मदहन्याच्या  ददनांक २१ पासून 

मंगळ ग्रह  या स्थानी  यते आहे.  राहूमुळे  ज्यांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ  योग  आह े 

अशापैकी  काहींना  असा अचानक धनलाभ  होऊ  शकेल.  काहींना  वारसा  हक्काने  धनलाभ  

होईल. तसेच  या  राशीच्या अतधकारी  मंडळींना  वाममागष धन दमळदवण्याची   तीव्र  इच्छा  होईल. 

पण त्यांनी  तो मोह कटाक्षान ेटाळावाच.  नपेक्षा  होत्याचे   नव्हत े  होण्यास  वळे  लागणार  नाही.  

मदहन्याच्या  उत्तराधात मंगळामुळे मूळव्याधीसारखे उष्णतादवकाराच े आजार  होण ेसंभवते.  तसेच  

हाडमोड  होण्याचीही  शक्यता  आहे. त्यास्शवाय  या  मंगळामुळे  जलभय,  वीजभय  असल्यान े खोल 

पाण्यात  पोहावयास जाऊ  नका.  जलप्रवास  करू  नका. तसेच  बाहरेचे  उघड्यावरचे  पदाथष खाऊ  

नका.  श्रद्धा असले तर श्रीस्शवशंकराची  उपासना  मन:शांती  देईल. दररोज   सकाळी  स्नान   

झाल्यावर “स्शवलीलमतृ “ स्तोत्राच े पठण करा.  तसेच  दररोज स्नान  करताना  मनापासनू  श्रद्धेन े

ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  तचत्रा  आहे त्यांनी “ ओम  त्वष्टे  नमः: “  मंत्राचा, ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  स्वाती  आहे त्यांनी 



“ ओम  वायवे  नमः:”मंत्राचा आणण ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  दवशाखा  आह ेत्यांनी  “ओम  इंर्द्राग्नये  नमः:”  

मंत्राचा  १०८ वळेा  जप  करावा.  

 

(८) िृशचचक - या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत  केत ु असून  तो  अनुकुल  व सुखदायक 

असला तरी  वाहन अपघातकारक   आहे. जपा.  या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी  मकर  राशीत  रदव -बुध 

-गुरु-शुक्र- शदन  असे  पाच  ग्रह आहेत. त्यापैकी  रदव  आणण  शुक्र  मदहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या  

चतुथष स्थानी कंुभ राशीत  जात आहेत. मदहन्याच्या  पूवाधात  रदव  ग्रह अनकुुल होणार  असनू तो 

शासकीय नोकरदार  मंडळींना  लाभदायक  होईल.   काही  मंडळींना  बढती, काहींना  मानसन्मान, 

क्वतचत  कोणास  उच्च पद दमळण्याची  शक्यताही  ददसते. वररष्ठ  तुमच्या  कामावर खूष  होतील.  

स्शवाय आरोग्य  उत्तम  राहील  व  सुखसमाधान  लाभेल. पण  तो  मदहन्याच्या  उत्तराधात   सुखस्थानी  

गेल्यावर प्रततकुल  होईल व त्यामुळे  कौटंुदबक  जीवनात   असमाधानकारक  घटना   घडतील.  

कुटंुबात  गैरसमज,  वाद,  भांडणे  होणे संभवते.   शुक्र ग्रह  मदहन्याच्या  संपूणष  काळात  अनुकुल  

होणार असनू  त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  व्यापारी  मंडळींना   स्त्री-ग्राहकांकडूनच  अतधक  अथषलाभ  

होईल.   काही  मंडळींना  भूदमलाभ तर  काहींना  धन-मान-प्रततष्ठा  अशापैकी  काहीतरी  प्राप्त होईल.  

शेतीवाडी  असणारांना  त्यापासनू  अथषलाभ होईल. सुखसमाधान  लाभले व  काही  दववाहेचू्छनचे  

दववाह ठरतील.  बुध  व  शनीमुळे  दहतशत्रूपासनू  त्रास  होणे  संभवते.  काहींच्या  बाबतीत  नव ेशत्रुत्व  

दनमाण  होण ेसंभवते.  शनीमुळे   भावण्डदवषयक  एखादी चचंता  त्रस्त  करील.  पण काही  मंडळींना   

अपेस्क्षत अशी  उत्तम  नोकरी  दमळ ू  शकेल.  काहींना  नव ेकायषक्षेत्र  दमळेल. गुरु ग्रह  या  राशीच्या  

लेखकवगाला  अनुकुल होईल व   काही  लखेकांचे लेखन  गं्रथरूपात  प्रस्सद्ध  होईल.  काही  

मंडळींना  प्रवासयोग  येतील.   पण एखाद्या  भावंडाकडून  मनस्ताप  ददला  जाण्याची  शक्यता ददसत.े  

या  राशीच्या  चतथुष स्थानी  कंुभ  राशीत नेपच्यनू असनू त्याच्यामुळे  घरगतुी  संबंधात  गैरसमज, 

घोटाळे  दनमाण  होण्याची शक्यता आह.े  या  राशीच्या षष्ठ  स्थानी मेष  राशीत  मंगळ  व  हषषल   अस े

दोन ग्रह असून  ते दशम  या  व्यवसाय स्थानास  पूरक असल े  तरी  मंगळामुळे  उष्णतादवकाराच े 

आजार  त्रस्त  करतील.  काही  मंडळींना  ताप  यणेे,  काहींना  रक्तदवकार, हृदयदवकार  अशापैकी  

आजार  होण े संभवते.  या  राशीच्या मंडळींनी  अकारण  उगीचच  खोल दवचार  करत बस ूनय.े  नपेक्षा  

हषषलमुळे  डोकेदुखी  ककंवा  मेंदूदवकाराचा  आजार  त्रस्त   करील. काही  मंडळींना  मुदतीचा  ताप  



येणेही संभवत.े  मनस्स्थती  अस्स्थर, चंचल  राहील.  या  राशीच्या सप्तम स्थानी  वषृभ  राशीत  राहू 

असून  मदहन्याच्या  उत्तराधात  मंगळ  ग्रह ह्या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी वषृभ राशीत  जात  आह.े  राहू 

व मंगळ  ह े  दोन्ही  ग्रह  वैवादहक  जीवनातील  सखुास  प्रततकुल  होतील. जीवनसाथी/संदगनीच े 

आजारपण,  इतर कटकटी, गैरसमज  यांमळेु  वैवादहक  जीवनातील  सुखात  बाधा  येईल. तसेच  

ज्यांचे  भागीदारीत  व्यापार-व्यवसाय  आहेत  त्यांनी  गैरसमज,  दाद, संशय  अशापैकी    कारणांनी  

भागीदारीत  बाधा  येण ेसंभवते.  श्रद्धा  असले  तर  श्रीगणेश उपासना  व स्शव उपासना मन:शांती  

देईल. दररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर “ श्रीगणेश अथवषशीषा”चे  व “स्शवलीलामतृ  स्तोत्रा”चे पठण  

करा.  त्याचप्रमाणे  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना  मनापासनू श्रद्धेन े ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  दवशाखा 

आहे  त्यांनी “ओम  इंर्द्राग्नये  नमः:” मंत्राचा, ज्यांच े  जन्मनक्षत्र अनुराधा  आहे  त्यांनी  “ओम दमत्राय   

नमः:” मंत्राचा आणण  ज्यांचे   जन्मनक्षत्र  ज्येष्ठा  आहे  त्यांनी  “ ओम  इंर्द्राय नमः:” मंत्राचा  १०८  वेळा  

जप  करावा.  

 

(९) धनु - या  राशीच्या  व्ययस्थानी वसृ्श्चक राशीत  केत ु असून त्याच्यामळेु  स्वभाव  चंचल,अस्स्थर, 

लहरी  असा  होण्याची  शक्यता  आहे. मन स्वस्थ व शांत  होण्यासाठी कुलदैवताची  उपासना  करा.  

या  राशीच्या  धनस्थानी  मकर राशीत रदव -बुध -गरुु-शुक्र-शदन  अस ेपाच ग्रह  आहेत. रदव -शनी मुळे  

आर्थषक चचंता, दवत्त हानी,  कुटंुबात  अदनष्ठ  घटना  घडण ेअशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यता  

आहे.  त्यास्शवाय  काही  मंडळींना  नेत्रदवकार   त्रस्त   करतील. बुध  ग्रह  प्रततकुल  असला  तरी  

धनदायक  होईल.  पण गुरु-शुक्र  पूणषपण े अनुकुल  असल्यान े रदव -शनीमुळे  होणारा मनस्ताप  

सुसह्य   होईल  व  कौटंुदबक सुखसमाधान  लाभेल,  कुटंुबात  शुभ घटना  घडतील,  नोकरी-

व्यवसायात  प्रगती  होईल.  आर्थषक  लाभ होतील. मदहन्याच्या  उत्तराधात  येथील  रदव  व  शुक्र  या  

राशीच्या  ततृीय स्थानी गले्यावर दोघेही  अनुकुल  होतील व  सवष  काही  सखुाचेच  होईल. पण या  

ततृीय स्थानी  कंुभ राशीत  नेपच्यून  आहचे.  त्याच्यामुळे  मनस्स्थती  अतं्यत  भावनाशील  होईल. पण  

हा  नेपच्यून अध्यात्म,  गूढदवद्या अशापैकी अभ्यासास अनुकुल  व यशदायक  होईल. स्शवाय  

त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  जलप्रवासाचे  तर काही  मंडळींना  परदेशगमनाचे  योग येतील.  या  

राशीच्या  पंचम  स्थानी  मेष राशीत  मंगळ  व हषषल  अस ेदोन ग्रह असून येथील मंगळ  ग्रहामळेु  

संतततदवषयक  समस्या  ककंवा संततीच ेआजारदवषयक  समस्या  त्रस्त  करण्याची  शक्यता  जाणवते.  



पण  हा  मंगळ  वैद्यकीय  स्शक्षण  घेत असलेल्या  दवद्यार्थ्यांना  अनुकुल   होईल. तसेच येथील  हषषल  

उच्च  बौद्तधक  व  शास्त्रीय  संशोधन  कायषक्षेत्र  असणारांना  प्रगततकारक व यशदायक  होईल.  या  

राशीच्या  षष्ठ  स्थानी  वषृभ  राशीत  राहू  असनू मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्ताहात  पंचम स्थानी 

असलेला  मंगळ  या  षष्ठ  स्थानी  येत आह.े  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  अपप्रचाराचा  त्रास होण े

संभवत.े  काही  मंडळींना  आर्थषक नुकसान  सहन  करावे  लागेल. त्यास्शवाय  काही  मंडळींना  

अनारोग्याचा  त्रासही सहन  करावा  लागले. त्यास्शवाय  चोरी  होण,े दुखापत होणेही  संभवते. जपा. 

श्रद्धा  असेल  तर  श्रीगुरुदेव  दत्तात्रेयाची  उपासना मन:शांतत    देईल. दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  

“बावन्न श्लोकी  गरुुचररत्रा”चे  पठण  करा.  त्यास्शवाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून 

श्रद्धेने  ज्यांचे   जन्मनक्षत्र  मूळ  आह े त्यांनी “ओम  दनऋतये नमः:” मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  पवूाषाढा  

आहे  त्यांनी “ ओम उदकाय   नमः:”  मंत्राचा  आणण  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  उत्तराषाढा  आह े त्यांनी  “ओम 

दवश्वेदेवाय  नमः:” मंत्राचा  १०८ वळेा  जप  करावा.  

 

(१०) मकर -  या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  रदव -बुध -गुरु-शुक्र -शदन असे पाच  ग्रह असनू  

त्यापैकी रदव -बुध  आणण  शदन  हे तीन ग्रह प्रततकुल  होणार असून  रदव -शदनमुळे  अनारोग्य, थकवा,  

नैराश्य,  मनस्ताप,  चचंता  त्रस्त  करतील. रक्तदाब, हृदयदवकार  असणारांनी  दवशेष  जपावे.  बुधामुळे 

चंचल  तचत्त, धननाश, दमत्रर्द्रोह  अशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे. काही मंडळींना  

कुसंगतीची बाधा  होणे  संभवते. पण  गुरु-शुक्र  ह े  दोन्ही  शुभ  ग्रह अनुकुल  होतील व शुक्रामुळे  

सुख, चैन, वैवादहक  जीवनातील  सुखसमाधान  दमळेल. गरुु ग्रह  शास्त्रीय संशोधन,  बौद्तधक  

कायषक्षेत्र  असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक  व यशदायक  होईल. लेखक मंडळींना  अनुकुल  होईल.  

मदहन्याच्या  उत्तराधात  यथेील  रदव  व  शुक्र  या  राशीच्या  धनस्थानी  जात  आहेत. या  धनस्थानी  

कंुभ  राशीत  नेपच्यनू  आहेच. रदव व नेपच्यनू  त्यांच्यामुळे  सवष प्रकारच्या  आर्थषक  चचंता   त्रस्त   

करतील.  त्यामळेु गदहर े  नैराश्य  येणे संभवते. रदवमुळे  भांडणे  होतील,  डोळ्याची  दुखणी  त्रस्त  

करतील.  पण शुक्रामुळे ववैादहक व  कौटंुदबक सुखसमाधान  लाभले.  धनलाभ  होणेही  संभवते.  या  

राशीच्या  चतुथष  स्थानी  मंगळ  व हषषल  असे दोन  ग्रह असनू  मंगळामळेु  कौटंुदबक  जीवनात  

गैरसमज, वाद, असमाधानकारक  घटना   घडणे  संभवते.  हषषलमुळे काहीही  झाले तरी सुखसमाधान  

लाभणार  नाही.  सतत  तक्रारी  करत  राहाल. आहे त्या  पररस्स्थतीत  सुखसमाधान  लाभणार  नाही.  



वास्तसुुख  दमळणार  नाही.  येथील मंगळ मदहन्याच्या अखरेच्या  सप्ताहात  या  राशीच्या  पंचम स्थानी  

जात  आह.े  त्यावळेी  संततीपैकी  कोणाचे  आजारपण,  कोणाची  आचरणदवषयक  समस्या  त्रस्त  

करील.  या  राशीच्या  गभषवती  स्स्त्रयांनी  अकारण  दगदग करू नय.े  या  पंचम स्थानी  असलेला  

राहूही  संतततसुखात  बाधा  दनमाण  करण्याची  शक्यता  आहे.  पण हा  राहू दलाली,  कदमशनवर  

व्यवसाय करत  असणारांना  लाभदायक  होईल.  या  राशीच्या लाभस्थानी  केत ूअसून त्याच्यामळेु  

प्रवासाचे  योग  येतील.  हाती  घेतलेल्या  कायात  यश  दमळेल.  जीवनात सखुोपभोग  प्राप्त होईल. 

श्रद्धा  असले  तर “स्शवोपासना  व श्रीहनुमान  उपासना  मन:शक्ती  व  मन:शांती  देईल.  दररोज 

सकाळी  स्नान झाल्यावर  “स्शवलीलामतृ” स्तोत्राचे  पठण  करा.  तसचे रात्री  झोपी  जाण्यापूवी  

“हनुमानचाणलसा” स्तोत्र  वाचा. त्याचप्रमाण े   दररोज सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून श्रद्धेन े 

ज्यांचे   जन्मनक्षत्र उत्तराषाढा  आहे  त्यांनी “ ओम दवश्वेदेवाय नमः:” मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  श्रवण 

आहे  त्यांनी  “ओम दवष्णवे नमः:” मंत्राचा  आणण  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  धदनष्ठा आहे  त्यांनी “ओम श्री 

वसव े नमः “ मंत्राचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  

 

(११) कंुभ -  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  मकर राशीत  रदव -बुध -गुरु-शुक्र-शदन  असे पाच  ग्रह  आहेत.  

त्यापैकी रदव -बुध  व शदन   हे तीन  ग्रह  पूणषपण ेप्रततकुल  होणार असून  त्यांच्यामुळे प्रततकुल  

पररस्स्थती  दनमाण होणे,  मानहानी  होणे, शारीररक  पीडा  होणे, हाती  घेतलेल्या  कामात अपयश  

येणे, आर्थषक समस्या  त्रस्त   करणे,  अनारोग्य होणे,  अशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे.   

जपा. अध्यात्म आणण सामास्जक  कायष  यांची  मनापासून  ओढ  असणारांना  गुरु ग्रहाच्या  

अनुकुलतेमुळे  प्रगती  करणे शक्य  होईल.  शकु्रामुळे मधून मधून मनोनुकुल  घटना  घडतील व  

सुखसमाधान  लाभेल.  मदहन्याच्या  उत्तराधात  रदव -शुक्र  या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  गेल्यावरही  

रदवमुळे  अनारोग्य, मनस्ताप,  आर्थषक चचंता  त्रस्त  करतीलच. पण शुक्रामुळे  मधून मधून  

सुखसमाधान  दमळेल.  या  प्रथम स्थानी  नेपच्यनू  आहेच.  त्याच्यामुळे  मनस्स्थती  कोमल  राहील व   

जलद  मानस्सक संवेदना  होतील. त्यामुळे  मनस्स्थती  उदास  राहील  व काही  मंडळींना  गदहर ेनैराश्य 

येण्याची  शक्यता  आहे.  या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी  मेष राशीत  मंगळ  व हषषल  असे दोन ग्रह असून  

मंगळामुळे  धैयष, दहम्मत, महत्त्वाकांक्षा   वाढले. काही  मंडळींना  प्रवासाचे योग  येतील. काहींच्या  हातनू  

कतषबगारीचे कृत्य  घडेल.  पण दुखापत, इजा  होणहेी  संभवते.  जपा. येथील हषषलमुळे स्मरणशक्ती, 



कायषशक्ती  प्राप्त  होईल व चौकस,  तचदकत्सक  उच्च  बौद्तधक  कायषक्षेत्र असणारांना  तो अनुकुल  

होईल  त्यांच्या  कायात प्रगती करणे व यश  दमळदवणे शक्य  होईल.  त्याच्यामुळे काही मंडळींना  

परदेशवारीचे  योग  येणेही  संभवते. या  राशीच्या  चतुथष स्थानी  वषृभ राशीत  राहू असनू मदहन्याच्या 

उत्तराधात  ततृीय स्थानी असलेला  मंगळ  चतुथष स्थानी येत आहे. राहूमुळे   कौटंुदबक  जीवनात  त्रास, 

अन्य कटकटी, अपयश, अदनष्ट घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे. उत्तराधात  मंगळामुळे त्यात  

अनारोग्य, गरैसमज  यांची   भर पडेल.  जपा.  या राशीच्या दशम या व्यवसाय स्थानी केतू  असनू  तो 

या  राशीच्या  नोकरदार  मंडळींना  नोकरीत असह्य मनस्ताप  देईल.  त्यामळेु  काही  मंडळींना नोकरी 

सोडून  नवीन काही  करण्याची  ऊर्मष  यईेल.  पण त्यांनी तस ेकरू   नये.   हा  सत्त्वपरीक्षेचा काळ  आह े

असे समजनू सहनशील बनून आह े ती   नोकरीच  प्रामाणणकपणे  करावी. श्रद्धा  असेल  तर 

स्शवोपासना  व श्रीहनुमान  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  

“स्शवलीलामतृ” स्तोत्राच े पठण करा.  रात्री  झोपी  जाण्यापूवी  “हनुमानचाणलसा “ स्तोत्राचे  पठण  

करा. त्यास्शवाय  दररोज  सकाळी   स्नान  करताना  मनापासून,  श्रद्धेन े  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  धदनष्ठा 

आहे  त्यांनी “ ओम श्रीवसवे  नमः:” मंत्राचा,  ज्यांच े जन्मनक्षत्र  शततारका  आह ेत्यांनी “ओम वरुणाय 

नमः:” मंत्राचा  आणण ज्याचे  जन्मनक्षत्र  पवूाभार्द्रपदा  आह े  त्यांनी “ओम   अजैकचरणाय  नमः:” 

मंत्राचा  १०८ वळेा  जप करावा.  

 

(१२) मीन - या  राशीच्या  धनस्थानी  मेष  राशीत  मंगळ  व  हषषल  अस ेदोन ग्रह आहेत.   ते दोघेही  

प्रततकुल  होणार असून मंगळामुळे अनारोग्य,  आर्थषक  चचंत्ता,  अनपेस्क्षतपणे येऊन पडणाऱ्या  

आर्थषक  जबाबदाऱ्या  यांचा  मनस्ताप सहन करावा   लागेल.  हषषलमुळे मनस्स्थती  अतत अस्स्थर  

राहील, त्यामळेु  अदवचाराने  खचष  होणे  संभवत.े   अदवचाराने फटकळपण े  बोलून  समोरच्याचा  

अपमान कराल.  जपा.  हातून दवतचत्र आचरण  घडणेही  संभवते.  या  राशीच्या  ततृीय स्थानी  राहू  

असून मदहन्याच्या  उत्तराधात  धनस्थानी  असललेा  मंगळ  या ततृीय स्थानी  येत आहे.  येथील  राहू  

अनुकुल  होणार असनू  त्याच्यामुळे  हातून  कतृषत्व  घडेल. पराक्रम  घडेल.  मन उदार व मोठे होईल.   

पण  या  राहूमुळे  बंधुसुखात  बाधा  येण्याची  शक्यता  आहे. मदहन्याच्या  उत्तराधात  मंगळ  या  स्थानी  

आल्यावर  अनुकुल  होईल. त्याच्यामुळे   धैयष, दहम्मत, महत्त्वाकांक्षा   वाढले, व हातनू  कतृषत्व  घडेल.  

या  राशीच्या  लाभस्थानी  मकर  राशीत  रदव -बुध -गरुु-शुक्र व शदन  अस े पाच  ग्रह  आहेत.  ह े पाचही  



ग्रह अनुकुल  होणार असून  रवीमुळे  आरोग्य उत्तम  राहील,  नोकरीत  बढती, पगारवाढ   होईल,  

व्यापार-व्यवसायात  प्रगती  व लाभ  होतील.  बुधामळेु  धनलाभ व दमत्रलाभ होणे संभवते. त्याच्यामुळे 

सुखसमाधान   लाभेल.  गुरुमुळे  इच्छा आकांक्षा  पूणष होतील, अनेक मागांनी  धनलाभ  होईल,   

काही  मंडळींना  वाहनसखु दमळेल, दववाहेचू्छचे  दववाह ठरतील  व संपन्न  होतील.  या  राशीच्या 

दवद्यार्थ्यांना  शैक्षणणक   प्रगती  करणे  शक्य  होईल.  नव ेदमत्र  दमळनू  दमत्रांत वाढ  होईल. शुक्रामुळे  

ऐषाराम साधन े प्राप्त होतील.   धनलाभ होईल व मन:शांती  लाभेल.  शदन ग्रह  सवषसाधारणपण ेशुभ 

होईल  व त्याच्यामळेु काही  मंडळींना  अथषलाभ  होणेही  संभवते. पण  यथेील  शनीमुळे  संततत 

सुखात  बाधा  येण्याची   शक्यता  आहे.  मदहन्याच्या  उत्तराधात  येथील  रदव  व  शुक्र  या  राशीच्या  

व्ययस्थानी  कंुभ राशीत जातील  तेव्हा  शुक्र अनकुुल  व  सुखदायक  होईल. पण रदव  ग्रह प्रततकुल 

होईल  व  त्याच्यामुळे  प्रततकुल   पररस्स्थती  दनमाण  होईल व  त्यामळेु शरीरपीडा, मानभंग  होण े

संभवत.े  या  व्ययस्थानी  कंुभ  राशीत  नेपच्यून  आहेच.   त्याच्यामुळे मानस्सक व्यग्रता,  चचंता,  नैराश्य  

येणे  संभवत.े   पण  हा नेपच्यून  गुप्त पोलीसखात्यात   कायषरत  असणारांना  उपयुक्त  होईल . श्रद्धा 

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

“बावन्न श्लोकी  गुरुचररत्राचे  पठण  करा.  त्यास्शवाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना  श्रद्धेन े

मनापासनू  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र पवूाभार्द्रपदा  आह ेत्यांनी “ओम  अजैकचरणाय  नम:”  मंत्राचा,  ज्यांचे  

जन्मनक्षत्र  उत्तरा -भार्द्रपदा आह े त्यांनी “ ओम  अदहबुषध्न्याय  नमः:” मंत्राचा  आणण  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  

रेवती  आहे  त्यांनी “ओम  पूषाय  नमः: “मंत्राचा  १०८ वेळा  जप करावा.  

 

 

                                               =====ooooo0ooooo===== 


