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सूर्ना - प्रत्येक  राशिभविष्याच्या अखेरीस त्या  रािीच्या  जन्मनक्षत्ाांसाठी  त्या त्या जन्मनक्षत्ार्ा  
तारक  मांत्  ददला  आहे.  आपल्या जन्मनक्षत्ाच्या  तारक  मांत्ार्ा  उपाय  म्हणून  मनापासून,  श्रद्धेने  
उपयोग केल्यास  जीिनात  येणाऱ्या अडर्णी, अडथळे, व्याधी, पीडा, आजार ि अन्य समस्या याांरे् ननिारण 

होते  असा अनेकाांर्ा अनुभि आहे.  आपणही तसा  प्रयत्न करून  पाहािा  ि  

आपणाांसही  तसा अनुभि  येत असल्यास  आम्हाांस कळिािे.  
================================================================== 

(१) मेष -  या  राशीच्या  प्रथम  (लग्न)  स्थानी  याच  राशीत  हर्षल असून  त्याच्यामुळे  या           राशीच्या  
मंडळीचा  वतषमान स्वभाव  अस्स्थर, चंचल, लहरी, धाक, दडपण  सहन न होणारा  असा झाला  असावा अस े 

वाटते.  या  राशीची  लहान  मुले  तर अधधक  खोडकर, खट्याळ,  अशी  झाली  असावी, असेही  वाटते. अस े

असले  तरी  हा  हर्षल शास्रीय  संशोधन  कायषक्षेर असणारांना  उपयुक्त व प्रगततकारक होईल.  या  राशीच्या  
धनस्थानी  वरृ्भ  राशीत  मंगळ   आणण  राहू अस ेदोन  ग्रह  असून त्यापैकी राहूमुळे  कौटंुबिक  जीवनात  

कलह, आधथषक  धचतंा तनमाषण होण्याची  शक्यता  आहे.  मंगळामुळे  उष्णताववकाराचे  आजार  रस्त   करतील. 

तसेच काही  जणांना अनपेक्षक्षतपणे  येणाऱ्या  आधथषक  जिािदाऱ्या  पूणष करण्याची  जिािदारी  रस्त  

करण्याची शक्यता आहे.  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी  वसृ्चचक राशीत  केत ू असून या  केतूमुळे वैवाहहक 

जीवनातील सुखात िाधा  येण्याची  शक्यता  आहे.  तसेच कुटंुिात  कलह तनमाषण होणे  संभवते.  काही 
मंडळींना  रक्तववकार  तर काहींना  त्वचा रोगाचे आजार  रस्त   करतील. या राशीच्या  दशम  स्थानी मकर 

राशीत  िुध -गुरु-शतन  असे तीन  ग्रह  असून िुध  ग्रहामुळे मानससक, कौटंुबिक सुखसमाधान  समळेल. 

धनवदृ्धी  होईल.  गुरु-शतन  धचककत्सक  िौद्धधक क्षेर  नोकरी,व्यवसाय असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक  

व लाभदायक  होतील.  काही मंडळींना  मानसन्मान  लाभेल;   तर   काही  मंडळींना  नव ेकायषक्षेर  समळेल.  

या राशीच्या  लाभस्थानी  कंुभ राशीत  रवव - शुक्र - नपेच्यून  अस ेतीन ग्रह असनू हदनांक ११  पासून  दशम 

स्थानी असलेला  िुध   ग्रह  या लाभस्थानी  येत आहे. रवव -िुध -शुक्र हे  ततन्ही  ग्रह अनुकुल होणार असून  

रववमुळे  काही  मंडळींना  नोकरीत िढती, क्वधचत कोणास उच्च पद समळणे  संभवते,  स्वतंर व्यवसाय 

असणारांच्या  व्यवसायात  वाढ होईल. आरोग्य उत्तम  राहील. शुक्रामुळे  ऐर्ाराम, धनलाभ  होईल व  

मन:शांती  लाभेल.  िुधामुळे समरलाभ, धनलाभ  होईल  व सुखसमाधान  लाभेल. पण  नेपच्यूनमुळे आधथषक 
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घोटाळे, आधथषक  नुकसान होणे संभवते.  तसेच  काही  मंडळींना  कुमागी  समरांमुळे मनस्ताप  सहन करावा  
लागेल व नैराचय  येईल.  महहन्याच्या  उत्तराधाषत  लाभस्थानी  असलेले रवव -शुक्र  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  
जात आहेत. त्यावेळी  रववमुळे प्रततकुल पररस्स्थती  तनमाषण  होईल  व  त्यामुळे शरीरपीडा, मानभंग  होण े 

संभवते. पण  शुक्रामुळे  क्षणणक सुखसमाधान  लाभेल. श्रद्धा असेल तर  श्रीगणेश उपासना  अनुकुल  होईल 

व मन:शातंी लाभेल.  दररोज  सकाळी स्नान झाल्यावर “श्रीगणेशअथवषशीर्ाष”चे पठण  करा. त्यासशवाय  

दररोज  सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनक्षर  अस्चवनी   आहे त्यांनी ”ओम  

अस्चवनीकुमाराभयां नमः: “ मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  भरणी  आहे  त्यांनी “ओम  यमाय  नमः:” मंराचा  
आणण  जयांचे  जन्मनक्षर  कृवत्तका   आहे  त्यांनी  “ओम अग्नये  नमः: “ मंराचा  १०८ वेळा   जप करावा.  
 

(२) िषृभ - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच  राशीत  मंगळ   व राहू अस ेदोन ग्रह आहेत.  पैकी  मंगळ  

नोकरदार मंडळींना  प्रततकुल  होईल. त्याच्यामुळे स्वभाव  हट्टी,  मानापमान  फार  असणारा  असा घडण े 

संभवते. त्यामुळे अकारण  शरीरपीडा, दगदग, श्रम होतील व थकावट  जाणवेल. जपा.   सशवाय  तो 
अनारोग्यकारक  होणेही  संभवते. राहूमुळे अपमान  होण्याची  शक्यता  आहे. तसे घडले  तर  मनात 

सूडभावना  प्रिळ  होईल.  जपा. या  राहूमुळे  काहीजणांना  वातववकाराचा  आजार  रस्त करण्याची  शक्यता 
आहे.  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी वसृ्चचक राशीत  केत ूअसून त्याच्यामुळे  वैवाहहक जीवनातील  सुखात  

िाधा  येणे संभवते.  मनस्स्थती  अस्स्थर  राहील.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी मकर राशीत  िुध -गुरु-शतन  

अस ेतीन  ग्रह असून  िुध   ग्रह प्रततकुल  होईल व  त्याच्यामुळे  भांडणे  होणे, तनयोस्जत  कायाषत अडथळे  

येण,े हदरंगाई  होणे संभवते.  शनीमुळे काही  मंडळींना  दरूच्या  प्रवासाचे  योग  येतील. पण तीव्र अशुभ अस े 

काही  घडण्याची  शक्यता  हदसत   नाही.  गुरु ग्रह  पणूषपणे अनुकुल असून  त्याच्यामुळे  उत्कर्ष  होईल, 

कतृषत्व ससद्ध करण्याची  संधी  समळेल. प्रवास योग येईल.  अध्यात्मात  रस असणारांना आध्यास्त्मक प्रगती 
करण ेशक्य  होईल.  काहीनंा  कीती, प्रससद्धी  समळणेही  संभवते.  येथील  िुध ग्रह  हदनांक ११  पासून  या  
राशीच्या  दशम  स्थानी   जात  आहे.  या दशम स्थानी कंुभ राशीत रवव -शुक्र- नेपच्यून असे  तीन  ग्रह  

आहेतच. पैकी  रवव -िुध  अनुकुल होतील व  त्यांच्यामुळे  नोकरदार  मंडळींना  आधथषक लाभ  होईल, काही  
मंडळींना  िढती,  काहींचा  मानसन्मान  होईल,  तर क्वधचत कोणास एखादे  उच्च  पद  समळणेही शक्य  आहे.  

िुधामुळे  मानससक व  कौटंुबिक  सुखसमाधान  लाभेल. पण शुक्रामुळे व्यावसातयकांच्या  व्यवसायात 

अडचणी, अडथळे तनमाषण होणे संभवते. नेपच्यून- -मळेु मनस्स्थती  अस्स्थर राहील.  पण हा  नेपच्यून  

मनोवैज्ञातनक   आणण द्रव पदाथष व्यापारी  यांना अनकुुल  व लाभदायक  होईल. महहन्याच्या  उत्तराधाषत  

येथील  रवव -शुक्र  या  राशीच्या  लाभस्थानी  मीन राशीत जात  आहेत.  त्यावेळी  ते दोघेही  या  राशीच्या  



 

मंडळींना अनुकुल  होतील व  त्यांच्यामुळे  सवष प्रकारे  सखुसमाधानच  लाभेल. धनलाभ  होईल, व  मन:शांती 
लाभेल.  या  राशीच्या  व्ययस्थानी मेर् राशीत हर्षल  असून  तो प्रततकुल   होईल  व त्याच्यामुळे  सांपवत्तक  

अडचणी,  शरुत्व,  वाईट प्रसंग अशापैकी  संकटाना  तोड द्यावे  लागेल. जपा. श्रद्धा  असेल  तर श्रीसशव 

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

“सशवलीलामतृ  स्तोरा”चे  पठण  करा.  रारी झोपी  जाण्यापूवी  “हनुमानचासलसा  स्तोरा”चे पठण करा.  
त्यासशवाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना  मनापासनू  श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनक्षर  कृवत्तका   आहे  त्यांनी 
“ओम अग्नये  नमः:” मंराचा, जयांचे   जन्मनक्षर  रोहहणी  आहे  त्यांनी “ओम  ब्रह्माय  नमः:” मंराचा आणण  

जयांचे  जन्मनक्षर मगृ आहे   त्यांनी “ओम  सोम सोमाय  नमः:” मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 

(३) शमथुन - या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी वसृ्चचक राशीत केतू  असून त्याच्यामुळे  आचारववचार उच्च  

राहतील. मन उदार  राहील, आरोग्य उत्तम  राहील, इतरांचे सहकायष  लाभेल.  या  राशीच्या अष्टम  स्थानी 
मकर राशीत  िुध -गुरु-शतन असे  तीन  ग्रह असून  गुरुमुळे   जयांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग 

आहे अशापैकी  काहींना  असा अचानक धनलाभ होईल.  काही मंडळींना  वारसा  हक्काने  अचानक धनलाभ  

होईल. िुधामुळे  तनयोस्जत कायाषत यश  समळेल व  कायषससद्धी  होईल  व सुखसमाधान  लाभेल.  पण शतन  

ग्रह प्रततकुल  असल्याने  कोणास  मोठा आजार  होणे संभवते. कोणास द:ुख , रास, मनस्ताप, अपेक्षाभंग 

अशापैकी  काही तरी सहन  कराव े  लागेल. येथील  िुध  हदनांक ११  पासून  या  राशीच्या  राशीच्या  
भाग्यस्थानी कंुभ राशीत जात  आहे. या  भाग्यस्थानी  रवव -शुक्र- नेपच्यून अस ेतीन  ग्रह  आहेतच.  पैकी  
रवव -िुध   हे दोन  ग्रह प्रततकुल  होणार  असून त्यांच्यामुळे    भय, तनराशा, आजार,  मानससक  ताण,  वडील 

व्यक्तींचा  ववरोध  सहन  करावा  लागेल. िुधामुळे  वाद, भांडणे  होतील.  तनयोस्जत कायाषत  अडथळे येतील. 

कायष हदरंगाई  होईल.  पण शुक्रामुळे  गुरुकृपा, सुसंगती, थोरकृपा,  ऐर्ाराम, सुखसमाधान  लाभेल.  काही  
भाग्यवंत  मंडळींना   प्रससद्धी समळू  शकेल.  नेपच्यून शुभ असून त्याच्यामुळे अध्यात्मात  रस असणारांना  
उपासनेद्वारे आध्यास्त्मक प्रगती  करण ेशक्य  होईल.  काही  मडंळींना  परदेशगमनाची  संधी  समळेल.  

येथील  रवव -शुक्र महहन्याच्या  उत्तराधाषत  या  राशीच्या  दशम स्थानी  मीन   राशीत  जात  आहेत.  तेव्हा  
रववमुळे  या  राशीच्या नोकरदार  मंडळींना  आधथषक   लाभ होतील.   काही  मंडळींना  िढती, काहींना मानाचे 

स्थान  तर क्वधचत कोणास  कीती, प्रससद्धी  समळण्याची   शक्यताही  हदसते. पण शकु्रामुळे   स्वतंर व्यवसाय 

असणारांच्या  व्यवसायात   अडचणी, अडथळे,  द:ुख  तनमाषण  होण्याची  शक्यता  आहे.  जपा.  या  राशीच्या  
लाभस्थानी मेर्  राशीत  हर्षल असून  त्याच्यामुळे समरांशी  भांडणे  होतील. सवष काही  अतनस्चचत असेच 

घडेल.  या  राशीच्या  व्यय स्थानी वरृ्भ राशीत  मंगळ  व राहू  अस ेदोन  ग्रह असून येथील मंगळ  पूणषपणे 



 

प्रततकुल  होईल. त्याच्यामळेु  आधथषक धचतंा, अनारोग्य,  भांडणे,  गैरसमजुती, मानहानी, जुन्या  प्रकरणांचा  
पुन्हा रास होणे संभवते. राहूमुळे  अथषलाभ, परदेशगमन  योग येऊ शकेल. पण त्याच्यामुळे  वैवाहहक  

जीवनातील सुखात  िाधा  येण्याची  शक्यताही हदसत.े श्रद्धा  असेल तर  श्रीगुरुदेव  दत्तारेयाची उपासना  
अनुकुल  होईल व मन:शांती  समळेल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर   “िावन्न चलोकी  गुरुचरररा”चे  

पठण  करा.  त्यासशवाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना  “ जयांचे जन्मनक्षर  मगृ आहे  त्यांनी “ओम सोम 

सोमाय नम:” मंराचा, जयाचें  जन्मनक्षर  आद्राष आहे  त्यांनी “ओम नम: शंकराय”  मंराचा आणण  जयांचे  

जन्मनक्षर  पुनवषस ूआहे त्यांनी “ओम अहदतीये नमः” मंराचा मनापासून  श्रद्धेने  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 

(४) ककच  - या राशीच्या  पंचम स्थानी  वसृ्चचक राशीत  केतू  असून त्याच्यामुळे  या राशीच्या  ववद्यार्थयाषच्या  
सशक्षणात अडथळे  तनमाषण  होण्याची शक्यता  आहे.  त्यासशवाय तो अनारोग्यकारक  होणेही  संभवते.  या  
राशीच्या  सप्तम स्थानी मकर राशीत  िुध - गुरु -शतन  अस ेतीन  ग्रह आहेत.  पैकी  िुध   ग्रह  प्रततकुल  

असून  त्याच्यामुळे  द:ुख, भांडणे,  ववयोग अशापैकी  घटना  घडणे  संभवते.  शनीमुळे  प्रवतृ्ती  शांत राहील. 

पण  तो  उशीरा  वववाहयोग  देतो. गुरुमुळे  जयांचे  प्रेमसंिंध  आहेत  त्यांच्या  प्रेमसंिंधात  वाढ  होईल. नव े 

स्नेहसंिंध  जुळून  येतील. वाढत्या  वयातील  मंडळींना  वववाहयोग  येणेही  संभवते.  काही  मंडळींना अथषलाभ  

होईल.   तर काहींना  प्रवासयोग  येईल. महहन्याच्या उत्तराधाषत  येथील िुध  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी कंुभ 

राशीत  जात  आहे. त्यासशवाय  या अष्टम  स्थानी  रवव, शुक्र व नेपच्यून अस ेतीन  ग्रह  आहेतच. तेथील   रवव  

ग्रह प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे  इच्छा आकांक्षा  अपूणष  राहतील. द:ुख, अपयश  सहन करावे  लागेल. 

तसेच  संतततसुखात िाधा  येण े  संभवते. भावनेच्या  भरात   काहीजण  भरकटत  जातील. काहीजणांची  
रोगप्रततकारशक्ती  कमी  होईल. पण िुध  ग्रह अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे कायषससद्धी  होईल,  तनयोस्जत 

कायाषत  यश  समळेल व सखुसमाधान  लाभेल. शुक्रामुळे  कमी श्रमात   अपेक्षेपेक्षा अधधक अथषलाभ होईल.  

जन्मकंुडलीत  योग  असेल  तर काही  मंडळींना  अचानक धनलाभ  होणे  संभवत.े काही  मंडळींना  वारसा  
हक्काने असा धनलाभ  होईल. पण  या राशीच्या  वदृ्ध मंडळीना हा  शुक्र   प्रततकुल   होईल. नेपच्यूनमुळे  

जलभय, ववर्भय  असल्याने  जलप्रवास करू   नका,  खोल  पाण्यात  पोहू नका.  तसेच  िाहेरील उघड्यावरच े 

पदाथष   खाऊ नका.  येथील  रवव -शुक्र  महहन्याच्या  उत्तराधाषत या  राशीच्या  भाग्यस्थानी मीन   राशीत जात  

आहेत. त्यावेळी रवव  ग्रह प्रततकुलच होईल व  त्याच्यामुळे  कसले  तरी   भय,  मानससक ताण,  आजार,  

वडील  मंडळींचा  ववरोध  सहन करावा  लागण्याची  शक्यता  आहे. पण शुक्र  ग्रह अनकुुल  होणार असल्यामुळे  

सुखसमाधान  लाभेल, काही  मंडळींना  गुरुकृपा  तर  काहींना  थोरकृपा  प्राप्त  होईल. काही  मंडळींना  प्रससद्धी  



 

समळणेही संभवते.  या  राशीच्या  दशम स्थानी  मेर्  राशीत  हर्षल असून  तो नोकरी-व्यवासायास  अनुकुल  

होईल व  

त्याच्यामुळे  काही  मडंळींना  नोकरीत िढती  समळेल. स्वतंर व्यवसाय असणारांच्या  व्यवसायात  वाढ  

होईल. ववशेर् करून  उच्च िौद्धधक  कायषक्षेर असणारांना  तो  प्रगततकारक  व  यशदायक  होईल. या  राशीच्या  
लाभस्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू व मंगळ  अस ेदोन ग्रह  असून  राहूमुळे सतंततववर्यक  धचतंा  रस्त   करील. 

अधधकाराचा  दरुुपयोग  करून  वाममागष धन  समळववण्याची  तीव्र  इच्छा तनमाषण  होईल. पण  कटाक्षाने  तो  
मोह  टाळाच.   होत्याचे  नव्हते  होण्यास  वेळ  लागणार  नाही, जपा.  जुगाराच्या  नादी  लाग ू नका. मंगळामुळे 

कष्ट-पररश्रमानेच   अथषलाभ  होईल.  मैरीत ववतुष्ट  येण ेसंभवते. पण काही  भाग्यवान  मंडळींना  मौल्यवान 

वस्तूचा लाभ होण्याची  शक्यता  आहे. श्रद्धा  असेल  तर श्रीगुरुदेव दत्तारेयाची  उपासना  मन:शातंी  देईल.  

दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “िावन्न  चलोकी गरुुचरररा”चे पठण  करा. त्यासशवाय  दररोज  सकाळी  
स्नान  करताना  मनापासून श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनक्षर  पुनवषसु  आहे त्यांनी “ओम  आहदतीये नमः:” मंराचा, 
जयांचे  जन्मनक्षर  पुष्य आहे त्यांनी “ ओम िहृस्पतये नमः:” मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनक्षर  आचलेर्ा  
आहे  त्यानंी “ ओम सपाषय  नमः” मंराचा १०८ वेळा  जप करावा.  
 

(५) शसांह - या राशीच्या  चतुथष स्थानी वसृ्चचक  राशीत  केत ूअसून  त्याच्यामुळे  घरात  कोणाशी  पटणार  

नाही.  कसली  तरी   धचतंा  रस्त करील.  हा  केतू   ववर्भयकारक असल्यामुळे  घरीदारी  खाद्यपदाथाांची  
काळजी  घ्या.   िाहेरचे उघड्यावरचे  पदाथष  खाऊ नका.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  मकर  राशीत िुध -गुरु-

शतन  अस े तीन ग्रह असून  हे ततन्ही  ग्रह  दशम या  नोकरी-व्यवसाय  स्थानास  पूरक  होतील.  पण येथील  

शनीमुळे  गैरसमज,  वाद,  भांडणे  होतील व शरुत्व  तनमाषण  होण े संभवते.  जपा.  त्याच्यामुळे अनारोग्य  

होणेही  शक्य आहे.  पण  या  र्ष्ठ स्थानी  गुरु  असल्यामुळे  आरोग्य  चांगले  राहील व नोकरचाकरांचे  सुख  

लाभेल.  िुधामुळे   कायषससद्धी  होईल , धनलाभ होणेही  संभवते.  काही  मंडळींना  कीती, प्रससद्धी  
समळण्याची  शक्यताही  हदसते.  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी कंुभ  राशीत रवव -शकु्र-नेपच्यून  असे तीन  ग्रह 

असून हदनांक ११  पासून  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  असलेला  िुध  सप्तम स्थानी  जात आहे.  येथील रवव  

कें द्रस्थानी  असल्यामुळे  अनुकुल  असला  तरी त्याच्यामुळे  जीवनसाथी/संधगनीला  अनारोग्य होणे संभवते.  
ववशेर् करून  पोटववकार  रस्त  करण्याची  शक्यता  हदसते. शुक्रामुळे वैवाहहक  जीवनातील  सुखसमाधान 

लाभेल. प्रेसमकांचे प्रेमवववाह  होतील.  पततपत्नीपैकी  कोणी कलाकार  असल्यास  अधधकच सुख  समळेल. 

पण  िुध -नेपच्यून  प्रततकुल  असल्यामुळे  ववववध कारणांनी  वैवाहहक जीवनातील  सुखात  िाधा येण्याची  
शक्यताही  नाकारता  येणार  नाही.   येथील  रवव -शुक्र  महहन्याच्या  उत्तराधाषत  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी  



 

मीन   राशीत  जात  आहेत.  येथील रवव पूणषपणे प्रततकुल  होईल   व  त्याच्यामुळे द:ुख,  अनारोग्य,  अपयश,  

संतततववर्यक  धचतंा,  रोगप्रततकार शक्ती  कमी  होणे,  भावनचे्या  भरात  भरकटत  जाण े अशापैकी  घटना  
घडण्याची  शक्यता  आहे. जपा. पण महहनाअखेरीस  शुक्र अनुकुल  होईल  व  त्याच्यामुळे  कमी  श्रमात  

अपेक्षेपेक्षा  अधधक अथषलाभ  होण,े  जन्मकंुडलीत  योग  असेल तर  अचानक  धनलाभ  होणे,  ककंवा  
वारसाहक्काने  धनलाभ होण े अशापैकी काही  मनोनकुुल  घटना  घडतील.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  मरे्  

राशीत हर्षल असून तो  शास्रीय  संशोधन  कायषक्षेर  असणारांना  प्रगततकारक  व यशदायक  होईल.  काही  
मंडळींना  दरूच्या  प्रवासाचे  तर  काहींना परदेशगमनाचे  योग येतील.  या  राशीच्या  दशम  स्थानी वरृ्भ  

राशीत  राहू  व  मंगळ असून  

हा  राहू  शासकीय नोकरदार  मंडळींना  अनुकुल  होईल व  काही  मंडळींना जिािदारी  यशस्वीपणे  पार 

पाडल्यािद्दल  िढती  समळेल,  काहींचा  सन्मान  केला  जाईल व हाती  अधधकार, सत्ता  समळू  शकेल. पण 

मंगळ   ग्रह  स्वतंर  व्यापार-व्यवसाय  असणारांना  घडणाऱ्या  खळिळजनक   घटनांना  सामोरे  जाव े 

लागेल. पण हा मंगळ और्धववके्रते,  यांबरकतांबरक  व्यवसाय असणारांना अनुकुल  होण्याची  शक्यता  आहे. 

श्रद्धा  असेल  तर कुलदैवताची  उपासना  मन:शांती  देईल.  त्यासशवाय  दररोज सकाळी   स्नान  करताना 
मनापासून श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनक्षर  मघा  आहे  त्यानंी “ओम  वपतराय नमः:” मरंाचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  

पूवाष  आहे  त्यांनी  “ओम  भगाय  नमः:” मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनक्षर उत्तरा आहे त्यांनी  “ओम  आयषम े 

नमः:”मंराचा  १०८ वेळा जप  करावा.  
 

(६) कन्या - या राशीच्या  ततृीय स्थानी वसृ्चचक राशीत  केत ू  असून त्याच्यामुळे व्यापारी मंडळींना  स्री -
ग्राहकांकडूनच  अधधक अथषलाभ  होईल.  पण हा केत ू मानससक द:ुखदायक असल्याने  या राशीच्या  मंडळींनी 
आध्यास्त्मक उपासनेकडे लक्ष द्यावे.   या  राशीच्या  पंचम स्थानी  मकर राशीत िुध -गुरु-शतन  अस ेतीन  

ग्रह असून  शनीमुळे स्वभाव  स्वाथी, संशयी, व्यवहारी असा घडण्याची  शक्यता आहे. पण  तो  धचकाटीचा  
गुण  देणारा व  गुरु ग्रहासह  असल्याने िौद्धधक कायाषस अनुकुल होईल व या  राशीच्या ववद्यार्थयाषना  
शैक्षणणक प्रगती  करण ेशक्य  होईल.  गुरु ग्रहामुळे सखुसमाधान  समळेल व अथषलाभ होणेही संभवते. िुध  

ग्रह मार प्रततकुल  होणार असून  त्याच्यामुळे  संततीपासून  रास  होण्याची शक्यता  आहे.  या राशीच्या र्ष्ठ  

स्थानी कंुभ राशीत  रवव -शकु्र- नेपच्यून  अस ेतीन  ग्रह असून हदनांक ११  पासून िधु  ग्रह  या  स्थानी  येत 

आहे. येथील  रवव -िुध  दशम  या नोकरी-व्यवसाय स्थानास पूरक  होतील.  पण येथील रवव  अनारोग्यकारक  

होणे संभवते.  िुधामुळे कायषससद्धी  होईल  व अथषलाभ  होईल.  क्वधचत कोणास  प्रससद्धी  समळणेही  संभवते. 
शुक्रामुळे सवष प्रकारच्या  कलाकारांना  उच्च गुण  असूनही  कलेतील कतृषत्व ससद्ध  करण्यास  संधीच  



 

समळणार  नाही. त्यामुळे  काही  कलाकार तनराशेने  व्यसनाधीन  होण्याची  शक्यता  आहे. काहींवर कसले  

तरी  आळ   येण्याची  शक्यता  आहे.  नेपच्यूनमुळे काही  मंडळींना  उगीचच  आपल्याला  काही  आजार  

झाल्याची  भावना  रस्त  करील. काही  मंडळींना  काल्पतनक  धचतंा  रस्त  करतील.  काहींना  फसवणुकीचा  
रास  सहन  करावा लागेल.  महहन्याच्या उत्तराधाषत  येथील रवव -शुक्र या  राशीच्या सप्तम स्थानी  मीन  

राशीत जात  आहेत.  हा  रवव  कें द्रस्थानी  असल्यामुळे अनुकुल असला  तरी त्याच्यामुळे अनारोग्य होण े

संभवते.  ववशेर् करून पोटववकार   रस्त   करतील. पण  शुक्रामुळे प्रेसमकांचे  प्रेमवववाह  होतील. वैवाहहक  

जीवनातील सुखसमाधान  लाभेल.  या  राशीच्या अष्टम  स्थानी  मेर् राशीत  हर्षल असून तो अपघातकारक  

असल्यामुळे सतत  सावधानतेने  आचरण  करा. या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  वरृ्भ  राशीत  मंगळ  व  राहू 

अस े दोन ग्रह असून  त ेदोन्ही  ग्रह  प्रवासयोग देतील.   पण प्रवासात  रास. व मानहानी  होण ेसंभवत े म्हणून 

शक्यतो  प्रवास  करू नका. श्रद्धा  असेल  तर  कुलदेवतेची  उपासना  व गुरुदेव दत्तारेयाची  उपासना  
मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर  “िावन्न चलोकी  गुरुचरररा”चे  पठण करा.  त्यासशवाय  

दररोज सकाळी  स्नान  करताना मनापासून श्रद्धेने उत्तरा जन्मनक्षर असणारांनी   _”ओम  आयषमे  नमः:”  

मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  हस्त  आहे  त्यांनी “ओम सूयाषय  नमः: “ मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनक्षर  

धचरा  आहे त्यांनी “ ओम  त्वष्टे  नमः:” मंराचा १०८ वेळा  जप करावा.  
 

(७) तुळा  - या  राशीच्या  धनस्थानी  वसृ्चचक राशीत  केत ू असून त्याच्यामुळे आधथषक समस्या,  धचतंा रस्त 

करतील.  या  राशीच्या  चतथुष स्थानी  मकर  राशीत  िुध -गुरु-शतन  अस ेतीन  ग्रह   असून  िुधामुळे गहृसौख्य  

व  समरसुख  समळेल; गुरुमुळे  कौटंुबिक  सुखसमाधान  समळेल, स्थावर खरेदीववक्रीचे  व्यवहार  होतील; पण  

नातलगांपैकी  कोणाकडून  तरी  मनस्ताप  हदला  जाण्याची शक्यता  आहे.  जपा.  शतन पूणषपणे  प्रततकुल  

असून त्याच्यामुळे द:ुख, नैराचय, गहृसौख्य हानी  होणे  संभवते.  येथील िुध  हदनांक  ११ पासून  या  राशीच्या  
पंचम स्थानी कंुभ राशीत  जात असून  या  पंचम स्थानी  रवव -शुक्र- नेपच्यून  असे  तीन  ग्रह  आहेतच. . 

येथील  रववमुळे  महहन्याच्या  पूवाषधाषत अनारोग्य, अपघात, नोकरीत वररष्ठांचा  जाच, कटंुिातील  वप्रय  

जनांपासून दरुावा, संततीपकैी  कोणाचे आजारपण   अशापैकी  कारणांनी  नैराचय  येण्याची  शक्यता  आहे. 

िुधामळेु स्री, संतततपासून  रास,भय  तनमाषण  होणे संभवते. महहन्याच्या  पूवाषधाषत   शुक्रामुळे सवष प्रकारच्या  
कलाकारांना  आपल्या  कलेतील  प्रगतीचा  आनंद  प्राप्त  होईल.  नेपच्यूनमुळे मनस्स्थती  अत्यतं  

भावनाशील  होईल;  पण हा  नेपच्यून अध्यात्मात रस  असणारांना  आध्यास्त्मक प्रगती करण्यास अनुकुल  

होईल. तसेच गूढ संशोधन  कायाषस अनुकुल  होईल.  येथील  रवव -शुक्र  महहन्याच्या उत्तराधाषत  या  राशीच्या  
र्ष्ठ  स्थानी  मीन   राशीत  जात  आहेत. त्यावेळी  रवव  दशम  या नोकरी- व्यवसाय  स्थानास  पूरक  होईल, 



 

हहतशरू  पराभतू  होईल,  शातंत  लाभेल, भाग्योदय  होईल, पण  काही मंडळींना हृदयववकाराचा  आजार  रस्त 

करण्याची  शक्यता  आहे. पण शुक्रामुळे  या  राशीच्या  सवष प्रकारच्या  कलाकारांना  उच्च  गुणवत्ता असूनही 
आपल्या  कलेतील  कतृषत्व  प्रदसशषत  करण्यास  संधीच  समळणार  नाही. या  राशीच्या  सप्तम स्थानी  हर्षल  

असून  त्याच्यामुळे जीवनसाथी/संधगनीचे  आचरण लहरी, ववक्षक्षप्त अस ेहोईल व त्यामुळे पततपत्नीत  

मतभेद, वाद, भांडणे होतील. त्यामुळे  वैवाहहक  जीवनातील सुखात  िाधा  येईल. जपा.  तसेच जयांचा  
भागीदारीत  व्यापार-व्यवसाय असेल  त्यांनी  संशय, मतभेद अशापैकी  कारणांनी  भागीदारीत  िाधा येणार 

नाही,  याची  काळजी  घ्यावी.  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू व  मंगळ  अस ेदोन  ग्रह असनू  

येथील  मंगळ  अनारोग्यकारक  होईल.  मूळव्याधीसारखे उष्णताववकाराचे  आजार होतील, हाडमोड  होणेही   
संभवते.  काही  मंडळींना  नैराचय  येईल.  त्यासशवाय पाण्यापासून व  ववजेपासून  धोका  असल्याने जलप्रवास 

करू  नका, खोल  पाण्यात पोहावयास  जाऊ  नका. तसेच  ववजेची  उपकरण े सावधानपूवषक  हाताळा.   राहूमुळे  

काही  मंडळींना अचानक धनलाभ होणे संभवते.  पण त्याच्यामुळे  वैवाहहक  जीवनातील  सुखात  व  

संतततसुखात  िाधा  येण्याची शक्यता  आहे.  श्रद्धा  असेल  तर  श्रीसशवशंकराची  उपासना मन:शांती  देईल. 

दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर “श्रीसशवलीलामतृ  स्तोराचे  पठण  करा. त्यासशवाय  दररोज सकाळी  
स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनक्षर  धचरा  आहे  त्यांनी “ओम त्वष्टे नमः:” मंराचा,  
जयांचे  जन्मनक्षर  स्वाती  आहे  त्यांनी “ ओम  वायव े नमः “ मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनक्षर ववशाखा  
आहे  त्यानंी  “ओम  इंद्राग्नये नमः:” मंराचा  १०८ वेळा जप करावा. 
 

(८) िशृ्चर्क - या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत केत ू आहे.  तो सुखसमाधान, ऐर्ाराम  देऊ  

शकेल. पण त्याच्यामुळे  वाहनधोका  संभवतो.  जपा.  या  राशीच्या ततृीय  स्थानी मकर राशीत िुध -गुरु-

शतन  अस ेतीन  ग्रह असून  िुधामुळे शरुत्व  होणे, शरूपासून  भय असणे  संभवते.  जपा. गुरु ग्रहामुळे  यारा 
होतील,  प्रवासयोग येईल,  या  राशीच्या लेखकांचे  लेखन  ग्रंथरूपात  प्रससद्ध  होईल, पण  भावंडांपैकी  
कोणाकडून  तरी  मनस्ताप  हदला  जाण्याची  शक्यता  आहे.  जपा. शतन  ग्रहही  अनुकुल  होईल  व 

काहीजणांना  उत्तम  नोकरी, काहींना  आवडते  कायषक्षरे  समळू  शकेल.  पण  भावण्डववर्यक एखादी  धचतंा  
रस्त   करण्याची  शक्यता आहे.  या  राशीच्या  चतुथष स्थानी  कंुभ  राशीत  रवव -शुक्र- नेपच्यून  अस ेतीन  

ग्रह असून हदनांक  ११  पासनू  िुध  ग्रह  या  चतुथष स्थानी  कंुभ राशीत  येत आहे.  रवव  ग्रह  प्रततकुल  होणार 

असून  त्याच्यामुळे  अनारोग्य,  तनराशा, कायष हदरंगाई,  कौटंुबिक   रास, द:ुख, आधथषक  धचतंा  रस्त  

करण्याची  शक्यता  हदसते.  िुधामुळे  गहृसौख्य व  समरसुख समळेल,  पण आधथषक  नुकसान  होणेही  संभवत.े  

जपा. शुक्रामुळे शेतीवाडी असणारांना  त्यापासून लाभ  होईल,  व  ऐर्ाराम समळू  शकेल.  नेपच्यूनमुळे  घरगुती  



 

जीवनात  गैरसमज, घोटाळे होणे संभवते.  येथील रवव -शुक्र महहन्याच्या उत्तराधाषत या  राशीच्या  पंचम 

स्थानी मीन  राशीत  जात असून  रवव  ग्रह  प्रततकुलच  होईल व  त्याच्यामुळे  अनारोग्य, अपघात, नोकरीत 

वररष्ठांचा  जाच,  नातेवाईक मंडळींपासून  फारकत,  अस्वस्थ मनस्स्थती, संतततववर्यक समस्या  अशापैकी 
घटना  घडणे  संभवते.   पण शुक्रामुळे सवष प्रकारच्या  कलावंत  मंडळींना  त्यांच्या   कलेत प्रगती करण े शक्य  

होईल  व  सुखसमाधान  लाभेल. या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मेर्  राशीत  हर्षल असून  तो  उच्च  िौद्धधक  

कायषक्षेर  व शास्रीय  संशोधन  कायषक्षेर  असणारांना पूरक  होईल.  पण अशा  कायषक्षरेात  असणारांनी  सतत 

खोल  ववचार करत  िसू  नये.  कारण  तसे केल्यास मेंदवूर ताण  पडेल व काही  मंडळींना  डोकेदखुीचा  तर  

काहींना मेंदवूवकाराचा  आजार  रस्त   करील. मनस्स्थती   अस्वस्थ  राहील व  काही  मंडळींना  मुदतीचा ताप 

येणेही  शक्य आहे.  जपा.  या राशीच्या  सप्तम स्थानी  वरृ्भ  राशीत  मंगळ  व राहू  अस ेदोन  ग्रह असून  

राहूमुळे  मनात कपटी  ववचार येतील, वाम मागष धन  समळववण्याची  तीव्र  इच्छा  तनमाषण  होईल.  पण तो 
ववचार  मनातून  काढून  टाका.  नपेक्षा  नुकसानच  होईल.  त्यासशवाय  या  राहूमळेु  वैवाहहक  जीवनातील  

सुखात  िाधा  येईल.  मगंळामुळेही  जीवनसाथी /संधगनीचे  अनारोग्य,  वैवाहहक  जीवनातील अन्य 

कटकटीमुळे  वैवाहहक  जीवनातील  सुखात  िाधा  येईल.  तसेच  जयांचा  भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय  आहे 

त्यांनी  गैरसमज, संशय, वादवववाद   अशापैकी  कारणांनी  भागीदारीत  िाधा  येणार नाही, याची  काळजी 
घ्यावी. श्रद्धा असेल  तर  श्रीगणेश उपासना  मन:शांती  देईल. दररोज सकळी   स्नान  झाल्यावर  “:श्रीगणेश  

अथवषशीर्ाष”चे पठण  करा.  तसेच  दररोज सकाळी स्नान  करताना  मनापासून श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनक्षर  

ववशाखा  आहे  त्यानंी  “ओम  इंद्राग्नये  नमः:” मंराचा,  जयांचे   जन्मनक्षर अनुराधा  आहे  त्यांनी  “ओम 

समराय  नमः:” मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनक्षर  जयेष्ठा  आहे  त्यानंी “ ओम इंद्राय  नमः:” मंराचा  १०८ 

वेळा  जाप  करावा.  
 

(९) धनु  - या राशीच्या   व्ययस्थानी वसृ्चचक राशीत केत ूअसून   त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  मंडळींचा  
स्वभाव लहरी, चंचल  असा  घडण्याची  शक्यता  आहे. या  राशीच्या  धनस्थानी मकर  राशीत िुध -गुरु -शतन  

अस ेतीन  ग्रह असून शतन  ग्रह पूणषपणे प्रततकुल  होईल  व  त्यामुळे आधथषक संकटे येतील.  सशवाय  कुटंुिात  

अतनष्ट घटना घडण्याची  शक्यता  आहे.  िुधामुळे  द:ुख  झाले  तरी तो  धनदायक  होईल.  गुरु ग्रह पूणषपणे 

अनुकुल  होईल  व त्याच्यामुळे  कुटंुिात  शुभ  घटना  घडतील.  व्यावसातयकांच्या  व्यवसायात  वाढ होईल.  

उत्तम  अथषलाभ  होईल. या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी कंुभ राशीत  रवव - शुक्र -नेपच्यून  अस ेतीन  ग्रह असून 

हदनांक ११ पासून िुध  ग्रह या  ततृीय  स्थानी  कंुभ राशीत येत आहे. येथील नेपच्यनूमुळे  मनस्स्थती अत्यंत  

भावनाशील  होईल.  त्यामळेु  अध्यात्मात  रस असणारांना उपासनेद्वारे  आध्यास्त्मक प्रगती  करण ेशक्य  



 

होईल. तसेच  हा  नेपच्यून  गूढ संशोधन  कायाषसही  अनुकुल  व यशदायक  होईल.   त्याच्यामुळे   या  राशीच्या  
काही  मंडळींना  जलप्रवासाची  तर काही मंडळींना  परदेशगमनाची  संधी  समळेल.  शुक्रामुळे  काही  मंडळींना 
भूसमलाभ  होणे संभवते.  काहींना  धनलाभ, मान, प्रततष्ठा  अस े  काही  समळण्याची  शक्यता  आहे. या  
राशीच्या व्यापारी  मंडळीना  स्री-ग्राहकांकडूनच  अधधक अथषलाभ  होईल.  रवव ग्रहही  अनुकुल  असून  

त्याच्यामुळे सवष सुख, आरोग्य, धन -मान-प्रततष्ठा  अस े  सवष काही  समळू  शकेल. तुमच्या  कायषशैलीचा  
प्रभाव पाहून  वररष्ठ  खूर्  होतील. पण  िुधामुळें   शरुत्व होणे, शरूपासून  भय असणे  संभवते.जपा. काही 
मंडळींवर  राजद्रोहाचा  आरोप  येण्याची  शक्यताही  नाकारता  येत  नाही.  महहन्याच्या  उत्तराधाषत  येथील  

रवव -शुक्र  या  राशीच्या  चतुथष  स्थानी  मीन राशीत  जात  आहेत.  त्यावेळी रवव  ग्रह  प्रततकुल  होईल व  

त्याच्यामुळे अनारोग्य,  कायषहदरंगाई,  कौटंुबिक  रास,  द:ुख, आधथषक  धचतंा, अशापैकी   कारणांनी  गहहरे 

नैराचय येईल. जपा.  पण शुक्र ग्रह  अनुकुल   होईल  व त्याच्यामुळे सुख, ऐर्ाराम,तर काहींना  स्रीप्राप्ती  
होईल. तसेच  जयांची  शेतीवाडी  आहे  त्यांना  त्यापासून  लाभ  होईल. या  राशीच्या  पचंम  स्थानी मेर्  राशीत  

हर्षल  असून  त्याच्यामुळे  िौद्धधक दृष्ट्या उच्च संशोधन कायषक्षेरअसणारांना  आपल्या  कायाषत  प्रगती  
करण े शक्य  होईल.  या  राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी  वरृ्भ  राशीत मंगळ  व  राहू  असून  राहूमुळे स्वभाव  धूतष,  
कावेिाज  होणे संभवते.  पण  त्याच्यामुळे हहतशरू पराभूत  होतील. सशवाय जयाचंा  अन्य जाततधमाषच्या 
मंडळींशी  व्यावसातयक संिंध आहे अशा मंडळींना  अशा   संिंधामुळे लाभ  होतील. मंगळ  ग्रह  

अनारोग्यकारक  होईल व  त्याच्यामुळे ताप  येणे, इजा  होणे,  फोड येणे, रक्तववकार, हृदयववकार  िळावण,े 

त्यासशवाय  चोरी  होण,े  अपप्रचाराचा  रास  होणे,  आधथषक  नुकसान होण ेसंभवते.  जपा. श्रद्धा  असेल  तर  

श्रीगुरुदेव  दत्तारेयाची  उपासना  अनुकुल होईल व  मन:शांती  लाभेल. दररोज  सकाळी  स्नान झाल्यावर 

“िावन्न चलोकी  गुरुचरररा “चे  पठण  करा.  त्यासशवाय  दररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासून  श्रद्धेने 
जयांचे  जन्मनक्षर  मूळ आहे  त्यानंी “ओम तनऋतये  नमः” मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  पूवाषर्ाढा   आहे  

त्यांनी “ओम  उदकाय  नमः:” मंराचा  व जयांचे  जन्मनक्षर  उत्तरार्ाढा  आहे  त्यानंी  “ “ओम ववचवेदेवाय  

नमः:” मंराचा   १०८ वेळा  जप  करावा.  
 

(१०) मकर -  या  राशीच्या  लाभस्थानी वसृ्चचक राशीत  केतु  असून तो अनुकुल  होईल व तो सवष प्रकारे 

सुखकारक होईल.  त्याच्यामुळे हाती  घेतलेल्या  कायाषत  यश  समळेल व अथषलाभ  होईल. तसेच  प्रवासाचे  

खूप  योग येतील.  या  राशीच्या  प्रथम (लग्न)स्थानी  याच राशीत िुध -गुरु-शतन अस े तीन  ग्रह असून िुध -

शतन  प्रततकुल होतील व िधुामुळे  मनस्स्थती  अस्स्थर,चंचल  होईल व  त्यातून  धननाश, समरद्रोह होणे 
संभवते.  तसेच  कुसंगतीची  िाधा  होईल. शतनमुळे कुटंुिातील  वप्रय जनांपैकी  कोणाचे स्थलांतर झाल्यामुळे  



 

िेचैन अवस्था  होईल. स्वतः:च्या  व जीवनसाथीच्या  अनारोग्याची   समस्या  रस्त   करील, तनयोस्जत 

कायाषत अडचणी,अडथळे तनमाषण  होतील व  त्यामुळे   नैराचय  येईल.  पण काहीनंा  दरूच्या  प्रवासाचे योग  

येणेही  संभवते. गुरु ग्रह अनुकुल  असला  तरी मकर राशीत अशक्त असल्यामुळे अतत उत्तम प्रकारे अनुकुल  

होणार नाही.  पण तो िौद्धधक संशोधन कायषक्षेर असणारांना  काही  प्रमाणात  अनुकुल  होईल.  लेखन 

ग्रंथरूपात  प्रकासशत  होईल.  या राशीच्या धनस्थानी  कंुभ राशीत  रवव -शुक्र- नेपच्यनू  अस ेतीन  ग्रह असून 

हदनांक  ११  पासून िुध  ग्रह  या राशीत धनस्थानी जात  आहे.  पैकी रवव -िुध -नेपच्यून  हे  तीन  ग्रह  प्रततकुल  

होतील. केवळ शुक्रामुळे   काही  प्रमाणात सुखसमाधान  समळेल. येथील रवव -शकु्र महहन्याच्या  उत्तराधाषत 

या  राशीच्या  ततृीय स्थानी मीन  राशीत  जात आहेत. त्यावेळी त ेदोन्ही  ग्रह  अनकुुल  होतील व रववमुळे  

आरोग्य उत्तम  राहील,  नोकरीत  वररष्ठ  तुमच्या  कायषशैलीवर प्रसन्न होतील.,  काही मंडळींना   िढती, 
मानाचे स्थान समळू  शकेल.  क्वधचत कोणास एखादे उच्च  पद समळणेही  संभवते.  धनलाभ होईल व सवष  
काही सुखकारक  होईल.  शुक्रामुळे  काही  मंडळींना  भूसमलाभ  होण्याची  शक्यता आहे.  काहींना  मानाचे  

स्थान  ककंवा  प्रततष्ठा  समळू  शकेल.   धनलाभ होणेही संभवते. येथील  शुक्रामळेु  या  राशीच्या  व्यापारी 
मंडळींना  स्री-ग्राहकांकडूनच अधधक  अथषलाभ  होईल.  या  राशीच्या चतुथष स्थानी मेर् राशीत  असून  हर्षल 

असून त्याच्यामुळे  स्वभाव अस्स्थर, चंचल होईल व त्यामुळे  कोणाशी  पटणार  नाही, सतत तक्रारी  करत  

राहाल  व आहे त्या  पररस्स्थतीत  कशातही  सुखसमाधान  लाभणार  नाही.  वास्तुसखुही  लाभणार नाही. या  
राशीच्या पंचम  स्थानी  वरृ्भ राशीत मंगळ  व राहू  अस ेदोन  ग्रह असून  त ेदोघेही प्रततकुल  होतील. 

त्यांच्यामुळे अनारोग्य होईल, संतततपैकी  कोणाच्या  आचरणववर्यक  समस्या  रस्त   करतील.  या  
राशीच्या  गभषवती  स्स्रयांनी  अकारण दगदग  करू  नये.  उलट सांभाळूनच  राहाव.े अस ेअसले  तरी  येथील  

राहू  दलाली, कसमशनवर  व्यवसाय  असणारांना  अनुकुल  व लाभदायक  होईल.  श्रद्धा  असेल  तर 

“श्रीसशवोपासना “ व  “श्रीहनुमान उपासना “ अनुकुल   होईल  व  मन:शांती  लाभेल.  दररोज  सकाळी  स्नान  

झाल्यावर  “सशवलीलामतृ   स्तोरा”चे  पठण  करा. तसेच  रारी  झोपी  जाण्यापूवी “हनुमानचासलसा  स्तोरा”चे  

पठण  करा.  त्यासशवाय  दररोज   सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने जयाचें जन्मनक्षर   उत्तरार्ाढा  
आहे  त्यांनी “ओम ववचवेदेवाय  नमः:” मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  श्रवण  आहे  त्यांनी  “ओम  ववष्णव े 

नमः:” मंराचा  आणण  जयाचें   जन्मनक्षर  धतनष्ठा आहे  त्यांनी  “ओम वसव े नमः:” मंराचा  १०८ वेळा  जप  

करावा. 
 

(११) कुां भ - या  राशीच्या  दशम स्थानी  वसृ्चचक राशीत  केत ू आहे. त्याच्यामुळे या  राशीच्या  काही  मडंळींना  
हातचे  सोडून नवीन  काही  करण्याची  ऊसमष  येईल. पण तो ववचार  त्यानंी मनातनू काढून टाकावा. आहे ती  



 

नोकरीच  सहनशील  िनून  करावी.  तेच सुखाचे  होईल. या  राशीच्या  व्ययस्थानी मकर राशीत िुध -गुरु-

शतन  अस ेतीन  ग्रह  आहेत.  हे  ततन्ही  ग्रह या  राशीच्या मंडळींना  प्रततकुलच  होणार  आहेत.  िुधामुळे 

आजार,  मानहानी,  आधथषक  धचतंा, तनयोस्जत कायाषत अपयश  अशापैकी घटना  घडण्याची  शक्यता आहे.  

गुरुमुळे  कौटंुबिक रास,  अपेक्षाभंग, प्रवासात रास  होण्याची  शक्यता  आहे. पण हा गुरु अध्यात्माची आवड 

असणारांना व सामास्जक कायाषत रस  असणारांना  अनकुुल व यशदायक  होईल. शतन  ग्रह  पूणषपणे  प्रततकुल  

असून  त्याच्यामुळे मानहानी, अनारोग्य, मनस्ताप सहन  करावा  लागण्याची  शक्यता  आहे.  या  राशीच्या  
मंडळीनी सवष आधथषक व्यवहार ववचारपूवषक  व सावधानतेनेच  करावेत. या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी 
रवव -शुक्र-नेपच्यून अस े तीन  ग्रह  असून  हदनांक ११ पासून व्ययस्थानी  असलेला  िुध  ग्रह  प्रथम स्थानी 
येत आहे.  नेपच्यूनमुळे सध्या या  राशीच्या  मंडळीचंी मनस्स्थती  अततशय कोमल झाली असल्यास 

मानससक संवेदनाही  अतत जलद  होत असण्याची  शक्यता  हदसते.  त्यामुळे मनाववरुद्ध  थोडे  काहीही  
घडले  तरी  लगेच गहहरे नरैाचय येत असावे, अस े  वाटते. रववमुळे  अनारोग्य, मनस्ताप, धचतंा,  थकवा, 
पीछेहाट अशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे.  रक्तदाि, हृदयववकार असणारांनी  ववशेर्  जपाव.े  

िुधामुळे मनस्स्थती  चंचल होईल व  त्यामुळे   काही  मंडळींना  कुसंगतीची  िाधा  होण ेसंभवते. तसेच आधथषक 

नुकसान  होणे, समरद्रोह  होण े संभवते.  पण  शुकामुळे  वैवाहहक जीवनातील  सुख  समळेल.   येथील रवव -

शुक्र महहन्याच्या  उत्तराधाषत या  राशीच्या  धनस्थानी  जात आहेत.  रववमुळे  वाद, भांडणे  होणे, नेरववकार  

होणे,  आधथषक  नुकसान  होण,े  काही  मंडळींना  वाढत्या  खचाषची  धचतंा रस्त   करण ेसंभवते.  पण  शुक्र ग्रह  

अनुकुल  होईल  व  त्याच्यामुळे कौंटंुबिक  जीवनात  सुखसमाधान  लाभेल. धनलाभ होईल.    मन:शातंी  
लाभेल.  या  राशीच्या  ततृीय स्थानी  मेर्  राशीत  हर्षल असून तो उच्च  िौद्धधक  कायषक्षेर असणारांना 
अनुकूल, प्रगततकारक  व यशदायक  होईल.  सशवाय  त्याच्यामुळे काही  मंडळींना  परदेशगमनाची  संधी  
समळेल.  या  राशीच्या  चतथुष स्थानी  वरृ्भ  राशीत  मगंळ  व राहू  असून  हे दोन्ही  ग्रह कौटंुबिक जीवनातील  

सुखात  िाधा  तनमाषण  करतील. गैरसनाज,  वाद,  असमाधानकारक  घटना,  अन्य कटकटी,  अपयश 

अशापैकी  घटना घडतील  व  अस्वस्थ  व्हाल. जपा.  श्रद्धा असेल  तर श्रीसशव शंकराची उपासना  व 

श्रीहनुमान उपासना  मन:शांती देईल. .  दररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर  “सशवलीलामतृ  स्तोरा”चे  पठण  

करा. रारी  झोपी जाण्यापूवी  “हनुमानचासलसा  स्तोरा”चे  पठण  करा. त्यासशवाय  दररोज  सकाळी  स्नान  

करताना  मनापासून श्रद्धेने  जयांचे जन्मनक्षर  धतनष्ठा आहे त्यानंी. “ओम  वसव ेनमः:” मंराचा,  जयांचे  

जन्मनक्षर  शततारका  आहे त्यांनी  “ओम  वरुणाय नमः:” मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनक्षर  पूवाषभाद्रपदा  
आहे  त्यानंी  “ ओम अजैकचरणाय नमः:” मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 



 

(१२) मीन  - या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  वसृ्चचक  राशीत  केत ू  असून त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  काही 
मंडळींचे  आचरण  “ वरून  कीतषन, आतून  तमाशा “  अशा प्रकारचे   धूतष, ढोंगी  अस ेहोणे  संभवते.  त्यासशवाय 

या  केतूमुळे संतततसुखात   िाधा  येण े संभवते.  या  राशीच्या  लाभस्थानी  मकर  राशीत िुध -गुरु-शतन  अस े 

तीन  ग्रह असून  त ेततघेही  अनुकुल  असून िुधामुळे  मानससक सुखसमाधान,धनलाभ, समरलाभ अस े काही 
समळणे  संभवते. गुरु  ग्रहामुळे  इच्छाआकांक्षा  पूणष  होतील.  काही मंडळींना  वाहनसुख  समळेल.  काहींना  
धनलाभ  होईल, तर  या  राशीच्या  ववद्यार्थयाषना  सशक्षणात  अपेक्षक्षत यश समळेल. वववाहेच्छूचे  वववाह  

होतील. शतन   ग्रह  सवषसाधारण्पणे  शुभ होईल व त्याच्यामूळे आधथषक  वाढ  होईल. पण  या  राशीच्या  
मंडळींच्या  संततीस  तो  रासदायक  होईल. या  राशीच्या  व्ययस्थानी  कंुभ  राशीत  रवव -शुक्र -नेपच्यून  

अस ेतीन ग्रह असून हदनांक ११  पासून   लाभस्थानी  असलेला  िुध   या  व्ययस्थानी  येत  आहे.  येथील  

नेपच्यूनमुळे  धचतंा,  मानससक  व्यग्रता, नैराचय  येणे    संभवते.  रवव -िुध   संपूणष महहनाभर प्रततकुल  होणार  

असून  त्यांच्यामुळे प्रततकुल  पररस्स्थती  तनमाषण  होण,े  मानभगं, मनस्ताप   होण,े शरीरपीडा, अनारोग्य 

होणे,  पीछेहाट होण े संभवते. पण शुक्र  ग्रह  अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  मधूनमधून  मनोनुकुल घटना  
घडतील, सुखसमाधान लाभेल. वववाहहतांना  वैवाहहक जीवनातील  सुखसमाधान  लाभेल. या  राशीच्या  
धनस्थानी  मेर्  राशीत हर्षल  असून  त्याच्यामुळे स्वभाव अस्स्थर, अववचारी  असा  होईल  व त्यामुळे 

अववचाराने खचष  केला  जाईल. हातून  ववधचर  आचरण  घडेल. फटकळपण े िोलून  अकारण  समोरच्याचा  
अपमान  केला जाईल.  जपा. या  राशीच्या ततृीय स्थानी   वरृ्भ  राशीत  मंगळ  व  राहू  अस े दोन ग्रह असून  

राहू  अनुकुल  असला  तरी   त्याच्यामुळे  िंधुसुखात  िाधा  येण े संभवते.  मंगळही शुभ असून  त्याच्यामुळे  

धैयष, हहमंत,  महत्त्वाकांक्षा   वाढेल, हातून कतषिगारी  घडेल; पण  त्याच्यामुळे  इजा होणे  संभवते. श्रद्धा  
असेल  तर  श्रीगुरुदेव दत्तारेयाची उपासना  मन:शांती  देईल.  म्हणून दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  

“िावन्न  चलोकी  गुरुचरररा”चे  पठण  करा. त्यासशवाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून श्रद्धेने  
जयांचे अन्मनक्षर  पूवाषभाद्रपदा  आहे  त्यांनी “ ओम  अजैकचरणाय नमः: “ मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर 

उत्तराभाद्रपदा आहे  त्यांनी “ओम अहहिुषध्न्याय  नमः:” मंराचा  आणण जयांचे जन्मनक्षर  रेवती  आहे  त्यांनी 
“ओम पूर्ाय  नमः” मंराचा  १०८ वेळा  जप करावा.  
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