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   आपणाां सिाांना आपले निे िर्ष  िक १९४३ गुढी पाडव्याच्या  हार्दषक िुभेच्छा ! 
========================================================= 

सूचना- ित्येक राशिभविष्याच्या अखेरीस  त्या  रािीच्या  जन्मनक्षत्ाांसाठी  त्या त्या  जन्मनक्षत्ाचा  
तारक मांत्  र्दला आहे.  आपल्या  जन्मनक्षत्ाच्या  तारक  मांत्ाचा  उपाय  म्हणून  मनापासून  श्रद्धेने 
उपयोग केल्यास जीिनात येणाऱ्या  अडचणी, अडथळे, व्याधी, पीडा, आजार  ि अन्य समस्या  याांचे 

ननिारण  होत,े असा अनेकाांचा  अनुभि आहे. आपणही तसा  ियत्न  करून पाहािा  ि आपणाांसही  तसा 
अनुभि  आल्यास आम्हाांस कळिािे.  
================================================================== 

(१) मेर् - या  राशीच्या व्ययस्थानी महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात रवर् -बुर्  असून ते महिन्याच्या उत्तरार्ाात या 
राशीच्या  प्रथम स्थानी जात  आिेत.  त्यामुळे  महिन्याच्या  संपूर्ा काळात त ेदोन्िी ग्रि  प्रततकुल असर्ार 

आिेत. त्यांच्यामुळे शरीरपीडा, मनोभंग, अपयश, पीछेिाट,  मानिानी, र्ननाश, ममत्रद्रोि, कुसंगतीचा  त्रास, 

चचतंा, मनस्ताप  आणर् अनारोग्य  अशापैकी  घटना   घडण्याची शक्यता  आिे.  या  राशीच्या  प्रथम स्थानी  
शुक्र, िर्ाल आिेतच. पर् िर्ालमुळे स्र्भार्  चंचल, लिरी, अस्स्थर  िोण्याची शक्यता  आिे.  पर् िा िर्ाल 

शास्त्रीय संशोर्न  कायाक्षेत्र  असर्ारांना अनुकुल  र् उपयुक्त  िोईल. केर्ळ शुक्रामळेु  मरू्न मरू्न मनोनुकुल  

घटना घडतील,  र्ैर्ाहिक  जीर्नातील सुखसमार्ान  लाभेल.  या  राशीच्या र्नस्थानी मंगळ  र् रािू अस े

दोन  ग्रि असून येथील  मंगळ  महिन्याच्या उत्तरार्ाात  या  राशीच्या ततृीय स्थानी जात  आिे. िा  मंगळ र् 

रािू  दोन्िी  ग्रि प्रततकुल  िोतील र् त्यांच्यामुळे आचथाक चचतंा,  कुटंुबात कलि , पूर्ाार्ाात अनारोग्य  िोर् े

संभर्ते.  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात येथील  मंगळ  या  राशीच्या ततृीय स्थानी  ममथुन राशीत  गेल्यार्र अनुकुल 

िोईल. त्याच्यामुळे  रै्या, हिम्मत, मित्र्ाकांक्षा  र्ाढेल, िातून कताबगारी घडेल,  प्रर्ास योग येईल. पर्  इजा  
िोर्ेिी  संभर्ते. जपा.  या  राशीच्या अष्टम स्थानी  र्सृ्चचक राशीत  केत ुअसून तो अनारोग्यकारक  िोईल 

र्  त्याच्यामुळे त्र्चा रोग, रक्तवर्कार, मुखदंत  रोग  अशापैकी आजार िोण्याची  शक्यता  आिे. तसेच िा 
केतु  अपघातकारक  असल्याने  सतत  सार्र्ानतेन े  आचरर्  करा. त्यामशर्ाय त्याच्यामुळे  कौटंुबबक 

जीर्नातील सुखात बार्ा  येर्ेिी  संभर्ते.  या  राशीच्या दशम स्थानी  मकर राशीत शतन असून  तो 
महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात  लोखंड, कोळसा यांचा  व्यापार असर्ारांना  अनुकूल र् लाभदायक  िोईल; पर् 
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महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  तो   अवर्स्मरर्ीय  फलदायी  िोईल. या  राशीच्या  लाभस्थानी  कंुभ  राशीत गुरु  र् 

नेपच्यून अस ेदोन ग्रि असनू नेपच्यूनमुळे आचथाक समस्या र् कुमागी  ममत्रापासून  त्रास िोर्े संभर्ते. पर्  

गुरु ग्रि अनुकुल  िोईल र्  त्याच्यामुळे इच्छा आकाकं्षा पूर्ा  िोतील, र्नलाभ िोईल, कािी  वर्र्ािेच्छूना  
वर्र्ाियोग येईल र्  या  राशीच्या  वर्द्यार्थयााना  शैक्षणर्क प्रगती  करर् ेशक्य  िोईल. ममत्रलाभ िोईल.श्रद्र्ा  
असेल तर  श्रीगजाननाची  उपासना मन:शांती  देईल. दररोज सकाळी स्नान झाल्यार्र  “श्रीगर्ेश 

अथर्ाशीर्ाा”चे पठर्  करा.  तसेच  दररोज  सकाळी स्नान करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने  जयांचे जन्मनक्षत्र 

अस्चर्नी  आिे  त्यांनी “ओम अस्चर्नी कुमारभयां  नमः:” मंत्राचा, जयांचे जन्मनक्षत्र  भरर्ी  आिे  त्यांनी 
“ओम यमाय नमः:” मंत्राचा  आणर् जयांचे  जन्मनक्षत्र कृवत्तका आिे  त्यांनी  “ओम अग्नये  नमः:” मंत्राचा  
१०८ र्ेळा  जप करार्ा.  
 

(२) िरृ्भ - या राशीच्या  प्रथम स्थानी मंगळ  र् रािू  अस ेदोन ग्रि असून  ते दोन्िी ग्रि  या  महिन्याच्या  
संपूर्ा  काळात  प्रततकुल  असल्याचाच  अनुभर्  येईल.  रािूमुळे अपमान  िोतील. त्यामुळे  मनात  डूख  

र्राल.   कािी मंडळींना  र्ातवर्कार  त्रस्त करतील.  मंगळामुळे स्र्भार् िट्टी  िोईल. मानापमानाचा अिंकार  

उफाळून  येईल. अकारर्  शरीरपीडा, श्रम, दगदग  कराल. उष्र्तावर्काराचे  आजार त्रस्त  करतील. नोकरदार  

मंडळींना  नोकरीत  काळ प्रततकुल  असल्याचाच अनुभर्  येईल. महिन्याच्या  उत्तरार्ाात येथील मंगळ  या  
राशीच्या  र्नस्थानी  गेल्यार्र आचथाक  समस्या  त्रस्त   करतील.  या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी र्सृ्चचक  

राशीत  केत ु  असून  त्याच्यामुळे मनस्स्थती  अस्स्थर  रािील. र्ैर्ाहिक  जीर्नातील  सुखात  बार्ा  येऊ  

शकेल. या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  मकर  राशीत  शतन  असून त्याच्यामुळे  दरूच्या  प्रर्ासाचे  योग येतील.  

या  राशीच्या  दशम  स्थानी  कंुभ राशीत गुरु  र् नेपच्यून अस ेदोन ग्रि  असून  येथील  गुरु  बौद्चर्क र्  

शास्त्रीय संशोर्न  कायाक्षेत्र असर्ारांना  अनुकुल, प्रगततकारक र् यशदायक  िोईल. र्ररष्ठ  कतृात्र्ाचे  

कौतुक करतील. कािी भाग्यर्ंत मंडळींना  मानसन्मान प्राप्त िोईल.  येथील  नेपच्यून मनोर्ैज्ञातनक  र् द्रर्  

पदाथाांचे  व्यापारी यांना   लाभदायक  िोईल. पर् त्याच्यामुळे  मनस्स्थती अस्स्थर  िोण्याची  शक्यता  आिे.  

या राशीच्या  लाभस्थानी  मीन   राशीत रवर् -बुर्  अस ेदोन  ग्रि असून  िे दोन्िी  ग्रि  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात 

या  राशीच्या  व्ययस्थानी मेर्   राशीत  जात  आिेत.  ते दोन्िी ग्रि  महिन्याच्या  पूर्ाार्ाातच अनुकुल  िोतील.   

त्यामुळे या  राशीच्या   मंडळींनी  जे  काय  साध्य  करार्याचे  त ेमहिन्याच्या  पूर्ाार्ाातच सारू्न  घेण्याचा  
प्रयत्न  करार्ा. बुर्ामुळे ममत्रलाभ िोईल र् सुखसमार्ान  लाभेल. पर् महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  प्रततकुल  

पररस्स्थती  तनमाार्  िोईल र् अपयश, मानिानी, शरीरपीडा   िोर्े संभर्ते. श्रद्र्ा असेल  मशर् शंकराची  
उपासना  र्  श्रीिनुमान उपासना  मन:शांती  देईल. दररोज सकाळी स्नान  झाल्यार्र “श्रीमशर्लीलामतृ 



स्तोत्रा”चे  पठर् करा.  तसचे  रात्री झोपी  जाण्यापूर्ी  “श्रीिनुमानचामलसा स्तोत्रा”चे  पठर्  करा. त्यामशर्ाय 

दररोज सकाळी  स्नान करताना  जयांचे  जन्मनक्षत्र  कृवत्तका  आिे  त्यांनी  
“ओम  अग्नये  नमः”: मंत्राचा,  जयांचे  जन्मनक्षत्र रोहिर्ी आिे  त्यांनी “ओम  ब्रह्माय नमः:” मंत्राचा  आणर्  

जयांचे  जन्मनक्षत्र  मगृ आिे  त्यांनी “ ओम  सोम सोमाय नमः:” मंत्राचा १०८ र्ेळा जप करार्ा.  
 

(३) शमथुन - या  राशीच्या  व्ययस्थानी र्रृ्भ  राशीत  मंगळ र् रािू असून  येथील मंगळ  महिन्याच्या 
उत्तरार्ाात  या  राशीच्या प्रथम स्थानी  जात  आिे. त्यामुळे िा मंगळ  या  महिन्याच्या संपूर्ा काळात प्रततकुल  

असल्याचाच  अनुभर्  येईल.  त्यामुळे  मनस्स्थती अस्र्स्थ  रािील. र्ाद, भांडर् े  िोर्े,  मानिानी  िोर्े, 
स्र्भार्  िट्टी,  चचडखोर, संतापी  िोर्े संभर्ते.   अकारर्  श्रम., दगदग   केली  जाईल.  पर् रािू  अनुकुल  

िोईल.  त्याच्यामुळे  कािीना अथालाभ  िोईल, कािी  मंडळींना  परदेशगमनाची  संर्ी  ममळेल.  अस ेअसले 

तरी  या  रािूमुळे  र्ैर्ाहिक  जीर्नातील सुखात  बार्ा  येर् े संभर्ते. जपा.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी र्सृ्चचक 

राशीत केत ूअसून त्याच्यामुळे  आचारवर्चार  उच्च  राितील, आरोग्य उत्तम  रािील, सिकाया  लाभेल.  या  
राशीच्या  अष्टम  स्थानी  मकर  या  स्र्राशीत  शतन  असून  तोिी  प्रततकुल  िोर्े संभर्ते.  त्याच्यामुळे  

अनारोग्य,  असमार्ानकारक  घटना, अपेक्षाभंग  िोण्याची  शक्यता आिे.  जपा.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  
कंुभ राशीत गुरु र् नेपच्यून  िे दोन ग्रि असून  त ेदोन्िी ग्रि  अध्यात्मात  रस असर्ारांना  उपासनेद्र्ारे  

आध्यास्त्मक प्रगती  करण्यास  अनुकुल  िोतील. यांच्यामुळे  प्रर्ासयोग  येतील  र्  कािीजर्ांना   तर  

परदेशगमनाची  संर्ीिी  ममळेल. या  राशीच्या  दशम स्थानी मीन  राशीत  रवर् -बरु्  अस ेदोन ग्रि असून त े

दोघेिी  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात या  राशीच्या  लाभस्थानी  जात  आिेत. त्यामळेु या संपूर्ा  महिन्याच्या  
काळात  ते अनुकुल  िोतील आणर् त्यांच्यामुळे सर्ााना  आरोग्य लाभेल, नोकरदार मंडळींपैकी  कािींना  
बढती, पगारर्ाढ, तर  क्र्चचत कोर्ास  एखादे उच्च पद ममळरे्िी  शक्य  आिे. बुर्ामुळे मानमसक, कौटंुबबक 

सुख, र्नलाभ, ममत्रलाभ  िोर्े संभर्ते.  पर् या लाभस्थानी  शुक्र र् िर्ाल अस ेदोन ग्रि  प्रथमपासून आिेतच.  

त्यापैकी शुक्र पूर्ापरे् अनुकुल िोईल र्  त्याच्यामुळे सुखसमार्ान  लाभेल, अथाप्राप्ती  िोईल. मन:शांती 
लाभेल.  पर् िर्ालमुळे  मतै्रीत  बार्ा  येर्े संभर्ते. श्रद्र्ा असेल  तर श्रीगुरुदेर् दत्ताते्रयाची  उपासना  
मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यार्र “बार्न्न  चलोकी  गुरुचररत्रा”चे पठर्  करा. त्यामशर्ाय  

दररोज  सकाळी  स्नान करताना  मनापासून, श्रद्रे्ने  जयांचे जन्मनक्षत्र  मगृ  आिे  त्यांनी “ओम सोम 

सोमाय नमः:” मंत्राचा, जयांचे  जन्मनक्षत्र  आद्राा  आिे  त्यांनी “ ओम नमः: शकंराय “ मंत्राचा  र् जयांचे  

जन्मनक्षत्र  पुनर्ास ू आिे  त्यांनी “ ओम अहदतीये नमः:” मंत्राचा  १०८ र्ेळा जप करार्ा.  
 



(४) ककष  - या  राशीच्या पचंम स्थानी  र्सृ्चचक  राशीत केत ू  असल्यामुळे  या  राशीच्या  वर्द्यार्थयााच्या  
शैक्षणर्क प्रगतीत अडथळे तनमाार्  िोण्याची  शक्यता  आिे. तसेच कािी  मंडळींना  पोटवर्काराचा  आजार 

त्रस्त   करील.  या राशीच्या सप्तम  स्थानी  मकर  या  स्र्राशीत  शनी असून त्याच्यामुळे  र्तृ्ती  शातं  रािील. 

पर्  वर्र्ािेच्छूना  वर्र्ाियोग  संभर्त  नािी.  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी कंुभ राशीत गुरु र् नेपच्यून  अस े

दोन ग्रि असून येथील  नेपच्यून  जलभयकारक आणर् वर्र्भयकारक असल्यामुळे  जलप्रर्ास करू  नका. 
तसेच खोल  पाण्यात  पोिू नका.  येथील  गुरूमुळे जयांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक र्नलाभ योग आिे  

अशापैकी  कािी  मंडळींना  असा  अचानक र्नलाभ  िोईल.  कािी  मंडळींना  र्ारसा िक्काने असा अचानक 

र्नलाभ  िोईल.   या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  मीन  राशीत  रवर्-बुर्  अस ेदोन ग्रि असून  त े  दोन्िी  ग्रि 

महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात प्रततकुल  असल्याचाच अनुभर्  येईल.  रवर्मुळे  मानमसक  तार् र्डील मंडळींकडून  

वर्रोर्, भय, तनराशा, अनारोग्य  िोर् ेसंभर्ते.  बुर्ामुळे  तनयोस्जत  कायाात अडथळे, हदरंगाई िोर्े संभर्ते.  
तसेच र्ाद, भांडर्े  िोर्ेिी शक्य आिे.  जपा.  या  राशीच्या  दशम  स्थानी मीन  राशीत शुक्र र् िर्ाल  अस े

दोन ग्रि असून महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  भाग्यस्थानी असलेले  रवर् -बुर्  या  राशीच्या  दशम  स्थानी  जात 

आिेत. येथील शुक्र व्यर्सायात  अडचर्ी, अडथळे  तनमाार् करील. पर् िर्ाल, रवर् -बुर्  अनुकुल  िोतील. 

रवर्मुळे इच्छाआकांक्षा  पूर्ा िोतील. तनयोस्जत  कायाात  यश  ममळेल. मोठ्या लोकांच्या  ओळखी  िोतील.  

प्रततष्ठा  र्ाढेल. बुर्ामुळे  मानमसक, कौटंुबबक सुखसमार्ान लाभेल. कािी  मंडळींना  र्नलाभिी   िोईल.  

िर्ालमुळे उच्च  बौद्चर्क कायाक्षेत्र असर्ारांना नोकरीत   बढती,  व्यर्सायात लाभ िोईल.  या  राशीच्या  
लाभस्थानी  र्रृ्भ  राशीत मंगळ  र्  रािू असून  या रािूमुळे संततीवर्र्यक  एखादी  चचतंा  त्रस्त करील.  

अचर्कारी  मंडळींकडून अचर्काराचा  गैर र्ापर िोर् ेसभंर्ते. मंगळ ग्रिामुळे  कािी मंडळींना  कष्ट पररश्रम 

करूनच  अथालाभ  िोईल.  ममत्रांशी   भांडर्े  िोतील. पर्  एखादी मौल्यर्ान र्स्त ू ममळण्याची  शक्यतािी  
नाकारता येत  नािी.  येथील  मंगळ  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  व्ययस्थानी  ममथुन  राशीत गेल्यार्र  प्रततकुल  

िोईल  र्  त्याच्यामुळे  भांडर् ेिोर्े,  मानिानी  िोर्े, आचथाक  चचतंा त्रस्त   करण्याची शक्यता आिे. श्रद्र्ा 
असेल  तर श्रीगुरुदेर् दत्ताते्रयाची उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यार्र  “बार्न्न 

चलोकी  गुरुचररत्रा”चे  पठर् करा. त्यामशर्ाय   दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने जयांचे  

जन्मनक्षत्र  पुनर्ासू  आिे  त्यांनी “ओम अहदतीये नमः:” मंत्राचा, जयांचे  जन्मनक्षत्र  पुष्य  आिे  त्यांनी “ 

ओम  बिृस्पतये नमः:” मंत्राचा  आणर्  जयांचे जन्मनक्षत्र  आचलेर्ा  आिे  त्यांनी “ओम सपााय  नमः:” मंत्राचा 
१०८ र्ेळा  जप  करार्ा.  
 



(५) शसांह -  या  राशीच्या  चतुथा स्थानी  र्सृ्चचक  राशीत केत ु असून  त्याच्यामुळे  घरीदारी  कोर्ाशी पटर्ार  

नािी.  कसली  तरी  चचतंा त्रस्त   करील. मशर्ाय  तो वर्र्भयकारीिी  आिे. सबब बािेरचे उघड्यार्रच ेपदाथा 
खाऊ नका.  जपा.  या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  मकर  या  स्र्राशीत  शतन  असून तो दशम  या  व्यर्साय 

स्थानास  पूरक  िोईल.   पर् त्याच्यामुळे  गैरसमज, र्ाद, भांडर्े िोर्े संभर्ते. त्यातून शतु्रत्र् तनमाार्  

िोण्याची  शक्यता  असते. जपा.  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी  कंुभ राशीत गुरु-नपेच्यून िे दोन ग्रि असून 

गुरु  ग्रिामुळे  प्रेमसंबंर्  असतील  तर  त ेदृढ  िोण्याची शक्यता आिे.  कािी  मंडळींना अथालाभ  तर कािींना  
पुत्रलाभ िोर्ेिी  संभर्ते. प्रर्ासयोग  येतील. नर्े नातसेंबंर्  जोडले  जातील.  पर् येथील  नेपच्यून  प्रततकुल 

असल्याने  त्याच्यामुळे  र्ैर्ाहिक  जीर्नातील सुखात  बार्ा  येर्े  संभर्ते. जपा. या राशीच्या अष्टम स्थानी 
मीन राशीत रवर् -बुर्  अस ेदोन ग्रि असून  रवर्  ग्रि  पूर्ापरे् प्रततकुल  िोईल  र् त्याच्यामुळे अनारोग्य, 

काया-अपयश, इच्छाआकाकं्षा  अपूर्ा  रािर्े, संतततसखुात  बार्ा  येर्े, अशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यता 
असते. पर् बुर्  ग्रि अनुकुल  िोईल  त्याच्यामुळे  कायामसद्र्ी  िोऊ शकेल.  यश लाभेल र् सुखिी  लाभेल.  

येथील रवर् -बुर्  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  मींन   राशीत  जात आिेत. या  स्थानी 
शुक्र र्  िर्ाल अस ेदोन ग्रि आिेतच.  येथील शुक्रामुळे गुरुकृपा,  थोरकृपा, सुसंगती, ऐर्ाराम, कािी  मंडळींना 
कीतता -प्रमसद्र्ीिी  ममळू  शकेल. िर्ालमुळे  शास्त्रीय संशोर्न  कायाक्षेत्र असर्ारांना संशोर्न कायाात प्रगती  
करर् ेशक्य  िोईल. कािी मडंळीना  दरूच्या  प्रर्ासाचे  ककंर्ा  परदेशगमनाचे योग  येतील.  पर् महिन्याच्या 
उत्तरार्ाात  अष्टम स्थानी  असलेले रवर् -बुर्  या  भाग्यस्थानी  आल्यार्र प्रततकुल िोतील  र् त्यांच्यामळेु 

मानिानी, प्रर्ासात  मनस्ताप, भांडर्े, कायाहदरंगाई  अशा  घटना  घडण्याची  शक्यता  आिे. म्िरू्न  जे  काय 

साध्य   करार्याचे  त े महिन्याच्या  परू्ाार्ाातच  सारू्न घेण्याचा आटोकाट  प्रयत्न  करा.  या राशीच्या  दशम 

स्थानी  र्रृ्भ  राशीत  मंगळ  र् रािू अस ेदोन  ग्रि असून येथील  मगंळामुळे  कािी  मंडळींच्या  व्यर्सायात  

खळबळजनक  घटना  घडतील, कािी  मंडळीना िातचे सोडून  नर्ीन  कािी  करार्ेस ेर्ाटेल.  नोकरदार  

मंडळींना  नोकरीत  कामाचा  तार् सिन करार्ा  लागेल, कािींची  र्ररष्ठांशी  भांडर्े  िोतील. पर् येथील  रािू  

अनुकुल िोईल  र्  नोकरदार  मंडळींपैकी  कािींना  यश, सत्ता, अचर्कार, सन्मान  अस ेकािी  ममळू  शकेल.  

महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  येथील मंगळ  या  राशीच्या  लाभस्थानी  ममथुन राशीत  गेल्यार्र कािी  मडंळींना 
कष्ट-पररश्रमानेच  अथाप्राप्ती  िोईल. ममत्रांशी  वर्तुष्ट येर्े संभर्ते.  पर् कािी  भाग्यर्ंत मंडळींना  एखादी  
मौल्यर्ान  र्स्त ूप्राप्त  िोर्ेिी  संभर्ते. श्रद्र्ा असेल  तर  “कुलदैर्ता”ची उपासना मन:शातंी  देईल. 

त्यामशर्ाय दररोज सकाळी स्नान  करताना   मनापासनू श्रद्रे्ने  जयांचे  जन्मनक्षत्र  मघा आिे  त्यांनी  “ओम  



वपतराय नमः:” मंत्राचा,  जयांचे जन्मनक्षत्र  पूर्ाा  आिे  त्यांनी “ओम भगाय नमः:”  मंत्राचा आणर् जयांचे  

जन्मनक्षत्र  उत्तरा  आिे त्यानंी “ओम आयाम े नमः” मंत्राचा १०८ र्ेळा  जप  करार्ा.  
 

(६) कन्या- या राशीच्या  ततृीय स्थानी  र्सृ्चचक राशीत  केतु  असून  तो  मानमसक  द:ुख देतो. त्यामुळे आ 

आध्यास्त्मक  उपासनेमुळे  मन:शातंी  ममळेल.  पर्  या  राशीच्या  व्यापारी  मंडळींना  त्याच्यामुळे स्त्री-
ग्रािकांकडूनच अचर्क अथालाभ  िोईल.  या  राशीच्या  पंचम स्थानी  मकर या स्र्राशीत   शतन  ग्रि असून 

तो चचकाटीचा  गुर्   देतो.  पर्  व्यार्िाररक, संशयी,  स्र्ाथी बुद्र्ी  तनमाार् करतो.  या राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी   
राशीत गुरु  र्  नेपच्यून  असे दोन ग्रि असून  नेपच्यूनमुळे कािीजर्ांना  उगीचच  आपल्याला कािी  आजार 

झाला असल्याची  भार्ना  त्रस्त   करील. कािी  मंडळींना काल्पतनक चचतंा  त्रस्त   करतील. त्यामशर्ाय  

फसर्रू्क  िोर्ेिी  संभर्ते.  पर् गुरु  ग्रि अनुकुल  िोईल र्  आरोग्य उत्तम  रािील.  या  राशीच्या  सप्तम 

स्थानी  मीन  राशीत  रवर् -बुर्  अस ेदोन ग्रि असून  येथील रवर्  अनारोग्यकारक   िोईल र्  त्याच्यामळेु  

इच्छा आकांक्षा  अपूर्ा राितील. पर् तो कें द्रातील रवर्  असल्यामुळे भाग्योदयकारक िोर्ेिी  संभर्ते.  बुर्   

ग्रििी प्रततकुल  असून त्याच्यामुळे  र्ाद, भांडर्े,  द:ुखदायक घटना  घडर्े  संभर्ते.  या  राशीच्या  अष्टम 

स्थानी  मेर् राशीत  शुक्र र् िर्ाल अस ेदोन  ग्रि असून   महिन्याच्या  उत्तरार्ाात सप्तम स्थानी असलेले रवर् 

-बुर्  या राशीच्या  अष्टम स्थानी  जात आिेत.  या स्थानी असलेला शुक्र या राशीच्या र्दृ्र्  मंडळींना  
प्रततकुल  िोईल. पर्  त्याच्यामुळे कािी  मंडळींना  कमी श्रमात अपेक्षक्षत अथालाभ िोईल.  जयांच्या  
जन्मकंुडलीत अचानक  र्नलाभ योग आिे अशापैकी  कािी   मंडळींना   अचानक र्नलाभ  िोर्े  संभर्ते.  
कािी  मंडळींना   र्ारसा िक्काने  र्नलाभ  िोईल.  पर्  िर्ाल अपघातकारक असल्यामुळे  सतत सार्र्ानतेन े

आचरर्  करा. महिन्याच्या  उत्तरार्ाात रवर्  ग्रि  प्रततकुल र्  अनारोग्यकारक िोईल.  इच्छाआकांक्षा  अपूर्ा 
राितील.  संतततसुखात  बार्ा  येर् ेसंभर्ते.   िाती घेतलेल्या  कायाात  अपयश येर्े संभर्ते. पर् बुर्  ग्रि 

अनुकुल िोईल  र्  त्याच्यामुळे सुखसमार्ान  लाभेल. या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  र्रृ्भ  राशीत  मंगळ  र् 

रािू अस ेदोन ग्रि असून  येथील मंगळ  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  या  राशीच्या  दशम स्थानी ममथुन  राशीत  

जात  आिे.  मंगळामुळे प्रर्ासात त्रास, मनस्ताप  िोर् ेसंभर्ते.  त्यामुळे शक्यतो  प्रर्ास  करू नका.  
महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  त्याच्यामुळे  स्र्तंत्र  व्यर्साय  असर्ारांच्या व्यर्सायात  खळबळजनक  घटना  
घडर्े संभर्ते.  कािी मंडळींना िातची  नोकरी  सोडून  नर्ीन  कािी  करार्ेस े र्ाटेल.  नोकरदार  मंडळींना  
कामाचा  तार् सिन  करार्ा  लागेल. रािूमुळे प्रर्ासयोग  येतील. श्रद्र्ा  असेल  तर  श्रीगुरुदेर् दत्ताते्रयाची 
उपासना मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यार्र “बार्न्न  चलोकी  गरुुचररत्रा”चे  पठर् करा. 
त्यामशर्ाय दररोज सकाळी स्नान  करताना मनापासून श्रद्रे्ने जयांचे जन्मनक्षत्र  उत्तरा आिे  त्यांनी “ओम 



आयामे  नमः:” मंत्राचा, जयांचे  जन्मनक्षत्र  िस्त  आिे  त्यांनी “ओम सूयााय नमः:” मंत्राचा  आणर्  जयांचे  

जन्मनक्षत्र  चचत्रा आिे  त्यानंी “ओम  त्र्ष्टे  नमः :”  मतं्राचा १०८ र्ेळा  जप करार्ा.  
 

(७) तुळा  -  या राशीच्या र्नस्थानी र्सृ्चचक राशीत  केत ु असून  त्याच्यामुळे  आचथाक  चचतंा त्रस्त  करतील.  

या  राशीच्या  चतुथा स्थानी मकर  या  स्र्राशीत   शतन  असून  त्याच्यामुळे  गिृसौख्य िानी  िोर्े  
संभर्ते.  तसेच  द:ुखिी  सिन करार्े  लागेल. त्यामुळे  नैराचय  येईल. जपा.   या  राशीच्या  पंचम स्थानी कंुभ 

राशीत गुरु र् नेपच्यनू अस ेदोन ग्रि असून नेपच्यूनमळेु  मनस्स्थती  अतत भार्नाशील  िोईल. पर् तो गढू 

संशोर्न  कायाात  कायारत असर्ारांना  प्रगततकारक  िोईल. तसेच अध्यात्मात रस असर्ारांना  उपासनेद्र्ारे 

आध्यास्त्मक उन्नती  करर् ेशक्य िोईल.  गुरु ग्रििी  पूर्ापरे् अनुकुल  िोईल र्  त्याच्यामुळे  प्रेमसंबंर्  

असतील  तर त ेदृढ  िोतील.  अथालाभ  िोईल र्  या  राशीच्या वर्द्यार्थयााना  शैक्षणर्क  प्रगती  करर् ेशक्य  

िोईल. सर्ा सुख ममळेल.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी मीन  राशीत  रवर् -बुर्  अस े दोन ग्रि असून  येथील रवर्  

महिन्याच्या पूर्ाार्ाात दशम  या  व्यर्साय स्थानास  पूरक िोईल. हितशतू्रचा पराभर्  िोईल. पर्  कािी  
मंडळींना  हृदयवर्काराचा  आजार  त्रस्त  करीतसे  र्ाटते.  बुर्  ग्रििी  महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात  अनुकुल  िोईल 

र्  त्याच्यामुळे अथालाभ िोर् ेसंभर्ते. तसेच कायामसद्र्ी िोईल र् कािी मंडळींना  कीती, प्रमसद्र्ीिी   ममळू 

शकेल.  या  राशीच्या सप्तम स्थानी  मेर् राशीत शुक्र र् िर्ाल  अस ेदोन ग्रि  असून  शुक्रामुळे प्रेममकांचे 

प्रेमवर्र्ाि िोतील,  र्ैर्ाहिक जीर्नात सुखसमार्ान  ममळर्ार असले  तरी  िर्ालमुळे   र्ैर्ाहिक जीर्नातील 

सुखात  बार्ा  तनमंाार्  िोण्याची  शक्यता  आिे.  तसेच जयांचा  भागीदारीत  व्यापार-व्यर्साय  आिे  अशांनी  
र्ाद,  भांडर्े, संशय  अशापैकी  कारर्ांनी  भागीदारीत  बार्ा   येर्ार  नािी, याची  काळजी  घ्यार्ी. 
महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  रवर् -बुर्  या सप्तम स्थानी  आल्यार्र  रवर्  ग्रि  स्र्तः:च्या  उच्च राशीत  

कें द्रस्थानी असल्याने  भाग्योदयकारक  िोईल; पर्  तो  अनारोग्यकारक   िोऊन  कािी  मंडळींना  
पोटवर्काराचा  आजार  त्रस्त  करील.  बुर्  ग्रििी प्रततकुल  िोईल  र् त्याच्यामुळे  

द:ुख, र्ाद, भांडर् ेिोर् ेसंभर्ते.  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी  र्रृ्भ  राशीत मंगळ  र् रािू  असे दोन ग्रि 

असून ते दोन्िी  ग्रि प्रततकुल  र् अनारोग्यकारक  िोतील. मशर्ाय  र्ैर्ाहिक  जीर्नातील सुखात  बार्ािी  
तनमाार् करतील. तसेच मंगळ  ग्रिामुळे  िाडमोड िोर्ेिी संभर्ते.  त्यामशर्ाय त्याच्यामुळे  जलभय,  र्ीजभय  

असल्यामुळे  जलप्रर्ास करू  नका,  खोल  पाण्यात  पोिार्यास  जाऊ नका. येथील  मंगळ  महिन्याच्या  
उत्तरार्ाात   या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  ममथुन राशीत  जात आिे. त्यार्ेळी  शक्यतो  प्रर्ास करू  नका.  
प्रर्ासात  मनस्ताप,  मानिानी  िोण्याची  शक्यता  आिे. श्रद्र्ा  असेल तर  मशर्शंकराची  उपासना  मन:शातंी  
देईल. दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यार्र  “मशर्लीलामतृ  स्तोत्रा”चे  पठर् करा.  त्यामशर्ाय  दररोज   सकाळी 



स्नान  करताना  मनापासून, श्रद्रे्ने  जयांचे  जन्मनक्षत्र  चचत्रा  आिे  त्यांनी “ओम  त्र्ष्टे  नम: “मंत्राचा,  
जयांचे  जन्मनक्षत्र   स्र्ाती आिे  त्यांनी  “ओम र्ायर्े  नमः:” मंत्राचा  आणर्  जयाचें  जन्मनक्षत्र  वर्शाखा  
आिे त्यांनी  “ओम इंद्राग्नये  नमः:” मंत्राचा  १०८ र्ेळा  जप  करार्ा.  
 

(८) िशृ्चचक -  या राशीच्या  प्रथम  स्थानी  याच  राशीत केतु  असून  तो सखुसमार्ान  देईल;  पर्  

त्याच्यामुळे  र्ािन अपघाताचा  र्ोका  आिे. जपा. या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी  मकर  या  स्र्राशीत   शतन  

असून या  शनीमुळे  कािी  मंडळींना  उत्तम नोकरी ममळू शकेल.  कािी  मडंळींना   नर् े कायाक्षेत्र ममळरे्िी  
संभर्ते. पर् भार्ंडवर्र्यक  एखादी  चचतंा  त्रस्त   करण्याची  शक्यता  आिे.  या  राशीच्या  चतुथा स्थानी  
कंुभ  राशीत  गुरु  र् नेपच्यनू असे दोन  ग्रि  असून  गरुु ग्रिामुळे  कौटंुबबक  सुखसमार्ान  ममळू  शकर्ार 

असले,  कािी  मंडळींचे  स्थार्र  खरेदी-वर्क्रीचे  व्यर्िार  िोर्ार असले  तरी  नातेसंबंर्ातील  कोर्ाकडून 

तरी  मनस्ताप  हदला  जार् े  संभर्ते.  नेपच्यनूमुळे   घरगतुी  पररस्स्थतीत  गैरसमज,  घोटाळे  अशापैकी 
कारर्ांनी  घरगुती  र्ातार्रर्  गढूळ  िोर्े   संभर्ते.  या  राशीच्या  पंचम स्थानी  मीन   राशीत   रवर् -बुर्  

अस ेदोन ग्रि असून  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  िे दोन्िी  ग्रि या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  मेर्  राशीत  जात  

आिेत. महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात  िे दोन्िी  ग्रि  प्रततकुल  िोतील  र् त्यांच्यामुळे  अनारोग्य,  अपघात,  नोकरीत 

र्ररष्ठांचा  त्रास,  वप्रय जनांपासून  दरुार्ा,  सतंततवर्र्यक  चचतंा, स्त्रीपासून  त्रास अशापैकी  घटना  घडण्याची  
शक्यता  आिे.   महिन्याच्या   उत्तरार्ाात  रवर् -बुर्  िे दोन्िी ग्रि अनुकुल  िोतील  र्  बुर्ामुळे  कायामसद्र्ी  
िोईल र्  कािी  मंडळींना  कीतता -प्रमसद्र्ी  ममळू  शकेल. रवर्  ग्रि  दशम  या  व्यर्साय स्थानास  पूरक  िोईल,  

मशर्ाय तो स्र्तः;च्या  उच्च राशीत असल्यामुळे हितशतू्र  पराभूत  िोतील र्  भाग्योदयकारक  िोईल. या  
र्ष्ठ स्थानी मेर् राशीत शकु्र-िर्ाल अस ेदोन ग्रि  प्रथमपासून  आिेतच.  पर्  या  शुक्रामुळे  कलाक्षेत्रातील  

मंडळींना  उच्च  कलागुर् असूनिी प्रगतीसाठी योग्य संर्ीच  ममळर्ार  नािी.  येथील  शुक्राच्या  प्रेमात शुद्र्   

प्रेमभार्ना  नसते. त्यामुळे कािीजर्  व्यसनार्ीन  िोर्े  संभर्ते.  तसेच कािींर्र   आळ  येण्याची शक्यता  
आिे. येथील  िर्ाल शास्त्रीय संशोर्न  कायाक्षेत्र  असर्ारानंा  अनुकुल  िोईल; पर् मनस्स्थती  चंचल, अस्र्स्थ  

िोर्े संभर्ते.  कािी  मंडळीनंा  मुदतीचा  ताप  येर् े सभंर्ते.  या  राशीच्या  बौद्चर्क कायाक्षेत्र  असर्ारांनी  
सतत  खोल  वर्चार  करू  नये.  कारर्  कािींना  डोकेदखुीचा  र्  क्र्चचत कोर्ास  मेंदवूर्कार  िोर्ेिी  संभर्ते.  
या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी  र्रृ्भ  राशीत मगंळ  र् रािू अस ेदोन ग्रि असून  िे दोन्िी  ग्रि र्ैर्ाहिक  

जीर्नातील सुखात  बार्ा  तनमाार्  करण्याची  शक्यता  आिे.  मशर्ाय  मंगळामुळे  भागीदारीत व्यापार -

व्यर्साय  असर्ारांच्या  भागीदारीत  र्ाद, भांडर्े, गैरसमज,  संशय  अशापैकी  कारर्ांनी  बार्ा  येर्े संभर्ते.  
जपा.  रािूमुळे  मनात  कपटी  वर्चार  येतील.  र्ाममागा र्न प्राप्त करण्याचे वर्चार प्रबळ  िोतील.. जपा. 



येथील मंगळ  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  ममथुन  राशीत  जात आिे.  त्यार्ेळी  
तो अनारोग्यकारक  िोईल  र्  उष्र्तावर्कारांचे  आजार त्रस्त  करतील.  िाडमोड  िोर्ेिी  संभर्ते.   जलभय 

आणर्  र्ीजभय  असल्यामुळेिी  वर्जेची  उपकरर् ेसार्र्ानतेने  िाताळा .  जलप्रर्ास  करू  नका.  खोल 

पाण्यात  पोिू नका. श्रद्र्ा असेल तर  श्रीगर्ेश  उपासना  मन:शांती  देईल. दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यार्र 

“श्रीगर्ेश अथर्ाशीर्ा स्तोत्रा”चे  पठर्  करा.  त्यामशर्ाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने  
जयांचे  जन्मनक्षत्र वर्शाखा आिे  त्यांनी “ओम  इंद्राग्नये नमः:” मंत्राचा, जयांचे  जन्मनक्षत्र  अनुरार्ा आिे 

त्यांनी “ओम ममत्राय  नमः:” मंत्राचा  र् जयांचे जन्मनक्षत्र  जयेष्ठा  आिे  त्यांनी “ओम इंद्राय नमः:” मंत्राचा 
१०८ र्ेळा जप करार्ा.  
 

(९) धनु- या राशीच्या व्यय स्थानी र्सृ्चचक राशीत केतू असून त्याच्यामुळे स्र्भार्  चंचल, लिरी  िोर् े

संभर्ते.  या  राशीच्या  र्नस्थानी  मकर या स्र्राशीत  शतन  असून त्याच्यामुळे कुटंुबात अतनष्ट  घटना  
घडण्याची  शक्यता आिे. त्यामशर्ाय आचथाक समास्यािी  त्रस्त  करतील.  या  राशीच्या  ततृीय स्थानी  कंुभ 

राशीत  गुरु र् नेपच्यून  अस ेदोन ग्रि असून गुरुमुळे  या  राशीच्या लेखकांचे  लेखन  ग्रंथरूपात  प्रकामशत 

िोईल. कािी मंडळींना  प्रर्ासाचे  योग येतील. पर्  एखाद्या  भार्ंडाकडून  मनस्ताप हदला  जार्े  संभर्ते. 
नेपच्यूनमुळे स्र्भार् अत्यंत भार्नाशील  िोईल.  कािी  मंडळींना  जलप्रर्ासाचे  तर  कािींना  परदेशगमनाचे  

योग येतील.  िा  नेपच्यनू  अध्यात्मात  रस  असर्ारांना  अनुकुल िोईल  र् उपासनेद्र्ारे  आध्यास्त्मक 

प्रगती  करर् ेशक्य  िोईल. मशर्ाय  गूढ संशोर्न  कायाासिी   तो अनुकुल र् प्रगततकारक िोईल. या  राशीच्या  
चतुथा स्थानी मीन   राशीत रवर् -बुर्  अस ेदोन ग्रि असून रवर् ग्रि पूर्ापरे् प्रततकुल  िोईल र्  त्याच्यामळेु  

संपूर्ा महिन्याच्या काळात अनारोग्य, कायाहदरंगाई,  कौटंुबबक  त्रास, संततीचे अनारोग्याची   चचतंा,  नोकरीत  

र्ररष्ठांचा  त्रास,  वप्रय जनांपासून िोर्ारे दरूत्र्  अशापैकी घटनांचा  असह्य  मनस्ताप  सिन करार्ा 
लागण्याची  शक्यता आिे. पर् बुर्ामुळे महिन्याच्या पूर्ाार्ाात गिृसौख्य  आणर् ममत्रसुख   ममळू शकेल. या  
राशीच्या  पंचम  स्थानी  मरे्  राशीत  शुक्र र् िर्ाल  आिेतच. शुक्रामुळे सर्ा प्रकारच्या  कलाकारांना आपल्या 
कलेत अपेक्षक्षत प्रगती  करर् ेशक्य  िोईल. िर्ाल उच्च बौद्चर्क  कायाक्षेत्र असर्ारांना अनुकुल िोईल. या 
राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  र्रृ्भ  राशीत रािू र् मंगळ  असून रािूमुळे  स्र्भार्  रू्ता, कार्ेबाज  िोर् ेसंभर्ते.  
कािी  मंडळींना  अन्य जाततर्मााच्या  लोकांशी असलेल्या  व्यार्सातयक संबंर्ामुळे  अथालाभ  िोईल. हितशतू्र 

पराभूत िोतील. पर् तो  वर्र्भयकारी  असल्यामुळे  बािेरचे उघड्यार्रच े  पदाथा  खाऊ  नका. मंगळ  

महिन्याच्या  संपूर्ा   काळात  प्रततकुल  िोर्ार असून  त्याच्यामुळे  अनारोग्य,  आचथाक नुकसान, 

अपप्रचाराचा   त्रास, चोरी  िोरे्,  जीर्नसाथी/संचगनीचे अनारोग्य,  र्ैर्ाहिक जीर्नातील कटकटी,  अशापैकी  



असह्य मनस्ताप  देर्ाऱ्या  घटना  घडर्े संभर्ते. मशर्ाय  जयांचा   भागीदारीत व्यापार-व्यर्साय आिे त्यांनी  
गैरसमज, र्ाद, भांडर्,े संशय  अशापैकी  कारर्ांनी भागीदारीत बार्ा  येर्ार  नािी  याची  काळजी  घ्यार्ी. 
श्रद्र्ा  असेल  तर  मशर्ोपासना  र्  श्रीगर्ेश  उपासना  मन:शांती  देईल. दररोज सकाळी स्नान  झाल्यार्र  

“श्रीमशर्लीलामतृ  स्तोत्रा”चे   र्  “श्रीगर्ेश अथर्ाशीर्ाा”चे  पठर् करा. त्यामशर्ाय  दररोज  सकाळी  स्नान  

करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने  जयांचे जन्मनक्षत्र  मूळ   आिे  त्यांनी  “ओम तनऋतये  नमः:” मंत्राचा, जयांचे  

जन्मनक्षत्र  पूर्ाार्ाढा  आिे  त्यांनी “ओम  उदकाय नमः:”  मंत्राचा  आणर्  जयाचें  जन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा  
आिे  त्यानंी “ओम वर्चर्ेदेर्ाय  नमः:” मंत्राचा  १०८ र्ेळा  जप  करार्ा.  
 

(१०) मकर - या  राशीच्या  लाभस्थानी र्सृ्चचक  राशीत  केत ु असून तो   अनुकुल  िोईल  र्  त्याच्यामुळे 

प्रर्ासाचे  योग  येतील. िाती  घेतलेल्या  कायाात यश  ममळेल. सर्ा सुखांचा उपभोग घेता  येईल , र्  अथालाभ  

िोर्ेिी  संभर्ते.  या  राशीच्या प्रथम स्थानी स्र्राशीचा  शतन  असून  त्याच्यामुळे  तनयोस्जत कायाात  अडथळे  

येतील.  कुटंुबातील  वप्रय जनांपैकी कोर्ाचे  दरूत्र् तनमाार्  झाल्यास  नैराचय  येईल.  कािी  मंडळींना  दरूच्या  
प्रर्ासाचे  योग  येतील. पर् स्र्तः:च्या  र्  जीर्नसाथी/संचगनीच्या  अनारोग्याची   चचतंा  त्रस्त   करील. 

जपा. या  राशीच्या  र्नस्थानी कंुभ  राशीत  गुरु  र्  नेपच्यून  अस ेदोन ग्रि असून  गुरु ग्रिामुळे  कािी  
नोकरदार  मंडळींना  बढती,  अचर्कार पद अस े कािी  ममळू  शकेल.  आरोग्य सुर्ारेल. बौद्चर्क  कायाक्षेत्र 

असर्ारांना  आपल्या  कायाक्षेत्रात प्रगती  करर् ेर् यश ममळवर्र्े  शक्य  िोईल.  लेखकांना आर्डत्या  
वर्र्यार्र  लेखन करर् ेशक्य  िोईल.  तसेच  संशोर्न कायाक्षेत्र असर्ारांनािी  तो अनुकुल  िोईल.  पर् 

येथील नेपच्यूनमुळे  आचथाक संकटे र्  चचतंा  त्रस्त  करतील.  या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी मीन  राशीत  रवर् 

-बुर्  अस ेदोन  ग्रि असून  महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात  रवर्  ग्रि अनुकुल  र्  बुर्   ग्रि  प्रततकुल  िोईल.  पर् 

महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  िे  रवर्-बुर्  या  राशीच्या  चतथुा स्थानी  गेल्यार्र  रवर्  प्रततकुल  र्  बुर्  अनुकुल  

िोईल. महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात  रवर्मुळे  सर्ा प्रकारे सखुसमार्ान  लाभेल.  आरोग्य उत्तम रािील. र्नलाभ 

िोईल. नोकरीत  र्ररष्ठांर्र तुमच्या  कतृात्र्ाचा  प्रभार्  पडेल. त्यामुळे कािी  मंडळीनंा  मानाचे  स्थान  ककंर्ा  
क्र्चचत  कोर्ास  एखादे उच्च पद  ममळरे्िी  संभर्ते. पर् महिन्याच्या उत्तरार्ाात  िा  रवर्  प्रततकुल  िोईल  

र् त्याच्यामुळे  अनारोग्य,  कायाहदरंगाई,  द:ुख,  कौटंुबबक त्रास, अनाठाई  खचा  अशापैकी  कारर्ांनी  नैराचय  

येर् े  संभर्ते. बुर्  ग्रिामुळे  महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात अकारर्  शतु्रत्र् तनमाार्  िोर्,े  हितशतू्रचा  त्रास िोर् े 

संभर्ते. पर्  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात या  बुर्ामुळे  गिृसौख्य,  ममत्रसुख  ममळू  शकेल.  पर्  आचथाक नुकसान  

िोर्ेिी  संभर्ते. जपा. या  राशीच्या  चतुथा स्थानी  मेर्  राशीत  शुक्र र्  िर्ाल  अस ेदोन ग्रि प्रारंभापासून  

आिेतच.  येथील शुक्रामुळे ऐर्ाराम, कौटंुबबक सुख ममळेलच.  पर्  जयांची   शेतीर्ाडी  आिे  त्यानंा  त्यापासून 



अचर्क लाभ िोईल. पर्  िर्ालमुळे  स्र्भार् अस्स्थर, चंचल, वर्क्षक्षप्त  असा  िोईल  र्  त्यामुळे  कोर्ाशी  
पटर्ार   नािी, सतत  तक्रारी  करत बसाल,  आिे त्या  पररस्स्थतीत सुखसमार्ान  लाभर्ार नािी,  र्ास्तुसुख 

ममळर्ार  नािी.  या  राशीच्या  पंचम  स्थानी र्रृ्भ  राशीत  रािू र् मंगळ  अस ेदोन ग्रि असून  रािूमुळे  

संतततसुखात  बार्ा  येर् ेसभंर्ते.  या  राशीच्या  गभार्ती  स्स्त्रयांनी  अकारर् दगदग  करू  नये. पर्    या   
रािूमुळे जयांचा  दलाली, कममशनर्र  व्यापार, व्यर्साय आिे  त्यांना  काळ लाभदायक  िोईल. येथील 

मंगळिी  प्रततकुलच िोईल  र् त्याच्यामुळे  अनारोग्य, इजा  िोर्े, मुलांपैकी  कोर्ाच्या अयोग्य  आचरर्ाचा 
मनस्ताप  सिन करार्ा  लागेल.  कािी  मंडळींना  स्थार्रवर्र्यक समस्या  त्रस्त  करील. िा मंगळ  

महिन्याच्या  उत्तरार्ाात या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी ममथुन  राशीत गेल्यार्र  अनारोग्यकारक  िोईल, अथािानी  
िोर्े  संभर्ते  र् कािी  मंडळींना  अपप्रचाराचा  मनस्ताप सिन  करार्ा  लागेल. श्रद्र्ा असेल तर  

श्रीमशर्ोपासना  र् श्रीिनुमान उपासना  मन:शांती  देईल. दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यार्र “मशर्लीलामतृ 

स्तोत्रा”चे  पठर्  करा. तसचे रात्री झोपी  जाण्यापूर्ी  “श्रीिनुमानचामलसा  स्तोत्रा”चे  पठर्  करा. त्यामशर्ाय 

दररोज सकाळी स्नान  करताना मनापासून श्रद्रे्ने जयांचे  जन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा  आिे त्यांनी “ओम 

वर्चर्ेदेर्ाय नमः “ मंत्राचा,  जयांचे  जन्मनक्षत्र श्रर्र्  आिे  त्यांनी “ओम वर्ष्र्र् ेनमः:” मंत्राचा  आणर् 

जयांचे  जन्मनक्षत्र र्तनष्ठा  आिे  त्यांनी “ ओम र्सर् ेनमः:” मंत्राचा  १०८ र्ेळा जप  करार्ा.  
 

(११) कुां भ -  या  राशीच्या दशम  स्थानी र्सृ्चचक  राशीत   केतू असून त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  कािी  
मंडळींना िातची नोकरी सोडून  नर्ीन कािी  करार्ेस े र्ाटेल.  पर्  त्यांनी  तो वर्चार मनातून  काढून टाकार्ा  
र् आिे  ती  नोकरीच  करार्ी.  तेच सुखाचे  िोईल. या राशीच्या  व्ययस्थानी मकर या स्र्राशीत  शतन  ग्रि 

असून तो प्रततकुल  िोईल  र्  त्याच्यामुळे  आचथाक  फसर्रू्क  िोर् ेसंभर्ते.  म्िरू्न  आचथाक  व्यर्िार 

सार्र्ानतेने  र्  वर्चारपूर्ाकच  करा.  िा  शतन  अनारोग्यकारक िोर्ेिी  संभर्ते.  संकटपरंपरा तनमाार्  

करर्ारा  िा  शतन  आिे.  जपा.  या  राशीच्या  प्रथम स्थानी  याच  राशीत  गुरु  र् नेपच्यून  अस ेदोन  ग्रि 

असून येथील गुरु बौद्चर्क र् शास्त्रीय संशोर्न  कायाक्षते्र असर्ारांना र्  लेखकर्गााला  अनुकुल , 

प्रगततकारक  र्  यशदायक  िोईल. पर्  नेपच्यूनमुळे  मनस्स्थती  अतत कोमल  िोर्े  संभर्ते.  तसे  झाल्यास 

संर्ेदनािी  अतत  जलद िोतील  र् मन उदास  िोऊन  गहिरे  नैराचय  येईल.  या  राशीच्या  र्नस्थानी  मीन   

राशीत  रवर् -बुर्  अस ेदोन ग्रि असून त ेदोन्िी  ग्रि  महिन्याच्या  पूर्ाार्ाात  प्रततकुल िोतील. रवर्मुळे  वर्वर्र् 

प्रकारे आचथाक समस्या  त्रस्त  करतील.  र्ाद, भांडर्े  िोतील. कािी  मडंळींना  डोळ्याचा आजार िोर्े संभर्ते.  
येथील बुर् द:ुखदायकच  िोईल;  पर्  त्याच्यामुळे  र्नलाभ िोर्ेिी संभर्ते. या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी  
मेर्  राशीत  शुक्र र् िर्ाल असे दोन  ग्रि असून  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  र्नस्थानी  असलेले  रवर् -बुर् ततृीय  



स्थानी  येत आिेत. त्यार्ेळी  रवर्  ग्रि पूर्ापरे् अनुकुल  िोईल  र्  त्याच्यामुळे उत्तम  आरोग्य  लाभेल.  सर्ा  
प्रकारे सुखसमार्ान  लाभेल. नोकरीत तुमच्या कायाशैलीचा  र्ररष्ठांर्र प्रभार्  पडेल.  कािी  भाग्यर्ान  

मंडळींना  बढती, मानाचे  स्थान  ककंर्ा  एखादे उच्च पद ममळरे्िी  शक्य  आिे. पर् बुर्ामुळे अकारर् शतु्रत्र् 

तनमाार्  िोर्े संभर्ते  तसचे  हितशतंू्रपासून र्ोका  िोर्ेिी  संभर्ते.  जपा. या  ततृीय  स्थानी  असर्ारा शुक्र  

अनुकूल  िोईल र्  त्याच्यामुळे  कािी  मंडळींना  भूममलाभ  तर  कािींना र्नलाभ  िोऊ शकेल.  िर्ालमळेु 

बौद्चर्कशक्ती, आकलनशक्ती, स्मरर्शक्ती  र्ाढेल.  कािी  भाग्यर्ंत  मंडळींना  परदेशगमनाची  संर्ी  
ममळेल.  या  राशीच्या चतथुा स्थानी  र्रृ्भ  राशीत मगंळ  र् रािू  अस ेदोन  ग्रि असून  त ेदोन्िी  ग्रि   र्ाद, 

भांडर्,े गैरसमज अशापैकी  कारर्ानी  कौटंुबबक सुखात  बार्ा  तनमाार्  करण्याची  शक्यता  आिे. येथील 

मंगळ महिन्याच्या उत्तरार्ाात या राशीच्या  पंचम  स्थानी ममथुन राशीत जात आिे. त्यार्ेळी तो  प्रततकुलच  

िोईल आणर् संततीपैकी  कोर्ाची  तरी  आचरर्वर्र्यक समस्या,  कोर्ाचे मनावर्रुद्र्  आचरर् अशापैकी  
कारर्ांनी संततत समस्या  त्रस्त   करील.  कािी  मंडळींना  स्थार्रसंबंर्ी  समस्या  त्रस्त   करील. या  राशीच्या 
गभार्ती  स्स्त्रयांनी  वर्शेर्  काळजी  घ्यार्ी. श्रद्र्ा असेल तर श्रीमशर्शंकराची  उपासना र्  श्रीिनुमान 

उपासना  मन:शांती  देतील. दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यार्र  “श्रीमशर्लीलामतृ  स्तोत्रा”चे पठर् करा. 
तसेच  रात्री  झोपी जाण्यापूर्ी  “श्रीिनुमानचामलसा स्तोत्रा”चे  पठर्  करा.  त्यामशर्ाय  दररोज  सकाळी  
स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने  जयांचे  जन्मनक्षत्र  र्तनष्ठा आिे  त्यांनी “ ओम  र्सर् े नमः:” मंत्राचा,  
जयांचे   जन्मनक्षत्र  शततारका   आिे  त्यानंी “ओम र्रुर्ाय नमः:” मंत्राचा  आणर्  जयांचे  जन्मनक्षत्र  

पूर्ााभाद्रपदा  आिे  त्यांनी “ओम  अजैकचरर्ाय नमः:” मंत्राचा १०८  र्ेळा  जप  करार्ा.  
 

(१२) मीन -  या   राशीच्या  भाग्यस्थानी  र्सृ्चचक राशीत  केत ु असून त्याच्यामुळे संतततसुखात  बार्ा येर् े

संभर्ते. मशर्ाय  या  राशीच्या  कािी  मंडळींकडून “ र्रून कीतान आतून तमाशा “ अशा प्रकारचे ढोंगी आचरर्  

िोर्े  संभर्ते. या  राशीच्या  लाभस्थानी  मकर  या  स्र्राशीत  शतन  असून  तो सर्ासार्ारण्पर् े शुभ  िोईल.   

अथार्ाढ  िोईल. पर्  संतततवर्र्यक  चचतंा  त्रस्त   करण्याची  शक्यता  आिे.  या  राशीच्या  व्ययस्थानी   
कंुभ  राशीत  गुरु र्  नेपच्यून  अस े  दोन  ग्रि असून  येथील  गुरु ग्रि  अध्यात्मात  रस  असर्ारांना  र्  

सामास्जक  कायााची  आर्ड  असर्ारांना  अनुकुल  र् प्रगततकारक  िोईल.  पर् कौटंुबबक  जीर्नात  

त्याच्यामुळे  मनस्ताप  र् अपेक्षाभंग  िोर्े  संभर्ते.  तसेच  शक्यतो  प्रर्ास  करू  नका. कारर्  प्रर्ासात 

अडचर्ी  येर्े संभर्ते.  या  राशीच्या  प्रथम  स्थानी   याच राशीत  रवर् -बुर्  अस ेदोन  ग्रि असून  

ते दोन्िी  ग्रि  या  महिन्याच्या  संपूर्ा  काळात  प्रततकुल असल्याचाच   अनुभर्  येईल.  रवर्मुळे  अनारोग्य, 

मनस्ताप, र्ाढत्या खचााची चचतंा, वर्त्तिानी, भांडर्े िोर् े  संभर्ते.  बुर्ामुळे  मनस्स्थती चंचल,  अस्स्थर  



रािील  र् त्यातून   कुसंगती, र्ननाश,  ममत्रद्रोि  अशापकैी  घटना  घडतील  र्  द:ुख  िोईल.  पर् महिन्याच्या  
उत्तरार्ाात  या  बुर्ामुळे र्नलाभ  िोण्याची  शक्यता  आिे. या  राशीच्या  र्न स्थानी  शुक्र र्  िर्ाल  िे दोन  

ग्रि आिेतच.  शुक्रामुळे  र्ैर्ाहिक  जीर्नातील सुखसमार्ान  लाभेल;  पर्  िर्ालमुळे स्र्भार्  अस्स्थर, चंचल, 

लिरी,  र्ाक-दडपर्  सिन न िोर्ारा  असा  घडण्याची  शक्यता आिे.  या  राशीची  लिान  मुले तर  अततशय  

र्ांड, खोडकर  अशी  झाली  असण्याची  शक्यतािी  हदसते.  पर् िा िर्ाल  शास्त्रीय  संशोर्न  कायाक्षते्र  

असर्ारांना  अनुकुल, प्रगततकारक  र् यशदायक  िोईल.  या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी र्रृ्भ  राशीत  मंगळ  

र् रािू  अस ेदोन  ग्रि असून  ते दोन्िी  ग्रि अनुकुल  िोतील.  मंगळामुळे रै्या,  हिमंत, मित्त्र्ाकांक्षा, कताबगारी  
र्ाढेल.  प्रर्ासयोग येईल;  पर्   िोर् ेसंभर्ते.  जपा. रािूमुळे  मन  हदलदार  र्  िरिुन्नरी  िोईल,  िातनू 

कतृात्र्  घडेल. पर् या  रािुमुळे  बंरु्सुखात   बार्ा  येर्े  संभर्ते.  महिन्याच्या  उत्तरार्ाात  यथील  मंगळ  या  
राशीच्या  चतुथा स्थानी  ममथुन  राशीत जात  आिे. त्या काळात तो  प्रततकुल  िोईल  र्  त्याच्यामुळे  कौटंुबबक  

जीर्नातील  सुखात  बार्ा  येईल. कौटंुबबक  जीर्नात गैरसमज, र्ाद,  भांडर्े, असमार्ानकारक घटना  
घडण्याची  शक्यता  आिे. श्रद्र्ा  असेल  तर  श्रीगुरुदेर्  दत्ताते्रयाची  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज 

सकाळी    झाल्यार्र  “बार्न्न चलोकी  गुरुचररत्रा”चे  पठर् करा. त्यामशर्ाय  दररोज  सकाळी  स्नान करताना  
मनापासून श्रद्रे्ने जयांचे  जन्मनक्षत्र  पूर्ााभाद्रपदा  आिे  त्यांनी  “ओम  अजैकचरर्ाय नमः:” मंत्राचा, 
जयांचे  जन्मनक्षत्र  उत्तराभाद्रपदा  आिे  त्यानंी  “ ओम  अहिबुाध्न्याय  नमः:” मंत्राचा  आणर् जयांचे  

जन्मनक्षत्र  रेर्ती आिे  त्यांनी :”:ओम  पूर्ाय  नमः:”  मंत्राचा  १०८ र्ेळा  जप  करार्ा.  
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