
                       राशिभविष्य -  सप्टेंबर, २०२१.  

                          दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

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

सूचना - प्रते्यक रािीच्या  राशिभविष्याच्या अखेरीस  त्या - त्या रािीच्या  प्रते्यक 

जन्मनक्षत्रासाठी  असलेला 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  याच  राशीत हर्षल(वक्री)  असनू तो शास्त्रीय संशोधन  

कायषक्षेत्र  असणारांना  अनुकुल असला  तरी तो वक्री  असल्यान ेसंशोधन कायात  सहजासहजी 

प्रगततकारक  होणार  नाही. शशवाय   या  हर्षलमळेु  या  राशीच्या  मंडळींचा स्वभाव  अततशय चंचल, 

अशस्थर,  लहरी  असा  घडण्याची   शक्यता आहे. त्यामुळे  कसलाही  धाक, दडपण असह्य   होईल.   

या  राशीची  लहान  मुले  तर अततशय  वांड, खोडकर,  हूड  अशा  प्रकारची  होणे संभवते.  या  राशीच्या  

धनस्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू  असून  त्याच्यामळेु कौटंुबिक  जीवनात वाद, गैरसमज, भांडण े होण े

संभवत.े  शशवाय  आर्थषक चचंताही  त्रस्त  करतील.  या  राशीच्या  पंचम स्थानी ससंह या स्वराशीत  रबव  

असून हा   रबव स्वराशीत व स्वस्थानी असल्यामुळे  फारसा  प्रततकुल  होणार  नाही. पण  त्याच्यामुळे  

काही  मंडळींना  स्वतः:च्या व संततीच्या अनारोग्याची  चचंता  त्रस्त   करील. शशवाय अपघातभय 

असल्यान ेसतत  सावधानतेने  आचरण करण ेअगत्याच े होईल. काही  मंडळींना नोकरीत  वररष्ठांचा  

जाच सहन करावा  लागले. कुटंुिातील  बप्रय जनांपकैी  कोणाचे दूरत्व बनमाण  झाल्यास  मन अस्वस्थ  

होईल.   यथेील  रबव  मबहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  कन्या राशीत  गेल्यावर   अनुकुल  

होतील  व   दशम या  व्यवसायस्थानास  पूरक होईल. बहतशत्रू  पराभूत  होतील,  कायषशसद्धी  होईल. 

अथषलाभ होणहेी  शक्य बदसते. या  राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी  प्रथमपासून असं्तगत  मंगळ व िुध ह े दोन   

ग्रह  आहेतच. पैकी  मंगळ ग्रह असं्तगत असल्यामुळे  फारसा आरोग्यबवघातक होणार नाही; पण  
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त्याच्यामुळे  उष्णताबवकाराचा  एखादा  आजार त्रस्त  करील.  जपा.  रक्तबवकार, हृदयबवकार  

अशापैकी  आजार होणहेी  संभवते. काही  मंडळींना  अपप्रचाराचा  त्रास सहन  करावा  लागेल. 

त्याशशवाय  चोरी  होणे  ककंवा  आर्थषक  नुकसान  होणे  संभवते. जपा.  या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कन्या   

या स्वराशीत असलेला  िधु  िौद्तधक नोकरी-व्यवसाय असणारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल. 

त्याच्यामुळे अपेशक्षत कायषशसद्धी  होईल. तसचे धनलाभ  होणेही संभवत.े हा  िुध  मबहन्याच्या  

अखेरच्या सप्ताहात या  राशीच्या सप्तम स्थानी तुळा राशीत जात   आह.े त्यावळेी तो प्रततकुल  होईल 

व दु:खदायक घटना  घडतील.  भांडण े होणेही संभवत.े .या  राशीच्या सप्तम स्थानी तुळा  या स्वराशीत 

शुक्र ग्रह असून  या  शुक्रामुळे  या  राशीच्या  प्रबेमकांचे  प्रेमबववाह  होतील. बववाबहतांना  ववैाबहक सुख  

लाभेल..  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी  वशृचचक  राशीत केत ू  असून  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  

त्वचारोगाचा  तर काहींना  रक्तबवकाराचा  आजार  त्रस्त   करण्याची  शक्यता आहे. या  केतूमुळे 

कुटंुिात  वाद, भांडण े  होणेही   संभवते. शशवाय ववैाबहक जीवनातील सुखातही  िाधा  येणे शक्य 

बदसत.े .जपा.  या  राशीच्या  दशम स्थानी मकर या स्वराशीत वक्री  शबन  असून तो फारसा प्रततकुल 

होणार  नाही. पण या  राशीच्या लाभस्थानी कंुभ  राशीत  असलेला वक्री गरुु मबहन्याच्या  उत्तराधात  

या  राशीच्या दशम स्थानी मकर  राशीत आल्यावर यथेील  शबन -गरुु  वबकलीसारख े  तचबकत्सक 

िौद्तधक कायषक्षेत्र असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होतील .शबन ग्रह  लोखंड, 

कोळसा व्यापार असणारांना  अनुकुल  असला तरी वक्री असल्यान े अपेक्षेइतका अनुकुल व 

लाभदायक  होणार नाही. या  राशीच्या  लाभस्थानी  कंुभ राशीत   नेपच्यून(वक्री) असून   त्याच्यामुळे 

कुमागी बमत्रांपासनू  मनस्ताप  होईल  व नैराचय यईेल.  तसचे आर्थषक नुकसान होण,े अथषप्राप्तीस 

बवलंि  होणे, आर्थषक घोटाळे होण े संभवते.  श्रद्धा  असेल तर श्रीगणेशाची   व श्रीहनुमानाची  

उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर  “श्रीगणेश अथवषशीर्ष स्तोत्रा”च े पठण  

करा.  रात्री  झोपी जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च े पठण करा. त्याशशवाय  दररोज सकाळी  

स्नान  करताना  मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांच े जन्मनक्षत्र  अशचवनी  आहे त्यांनी “ओम  अशचवनीकुमाराभ्यां  

नमः “ तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र  भ्ररणी आह े त्यांनी “ओम यमाय  नमः:”  तारक मंत्राचा  आलण  

ज्यांचे जन्मनक्षत्र कृतत्तका  आहे  त्यांनी “ ओम  अग्नये  नमः: “  तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  

 



(२) िृषभ - या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत राहू  असून  त्याच्यामुळे  सतत 

मनस्तापदायक व अपमानास्पद  घटना  घडण्याची  शक्यता  बदसत.े त्यातनू सूडभावना  बनमाण  

होणेही  संभवत.े जपा. मनावर तािा  ठेवा.  या राशीच्या  काही  मंडळींना  वातबवकाराचा  आजार  त्रस्त  

करण्याची  शक्यता आह.े  या  राशीच्या चतुथष स्थानी  ससंह या स्वराशीत  रबव  ग्रह असून मबहन्याच्या  

संपूणष  काळात  प्रततकुल  असणार  आह.े त्याच्यामुळे अनारोग्य, कायषबदरंगाई,  कौटंुबिक  त्रास, 

आर्थषक  चचंता, मुलांपैकी  कोणाच ेअनारोग्याची   चचंता,  बप्रय जनांपैकी   कोणाचे   होणार े दूरत्व, 

नोकरीत वररष्ठांचा  जाच अशापैकी  घटना  घडल्यास  मन अस्वस्थ राहील. मबहन्याच्या  उत्तराधात हा 

रबव या राशीच्या पंचम स्थानी कन्या  राशीत जात आहे.  या राशीच्या पंचम स्थानी  कन्या राशीत  

असं्तगत  मंगळ आलण िधु  हे दोन ग्रह  आहेतच.  हे दोन्ही  ग्रह  संतततसुखाचे दृष्टीने  मनस्तापदायकच 

असल्याचा अनुभव  येईल. .  संततीपैकी  कोणाच े आजारपण,  कोणाच े मनस्तापदायक  आचरण 

अशापैकी कारणांनी  अस्वस्थ  व्हाल.  जपा.  येथील  िुध  बदनांक २२ पासून  या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी 

तुळा  राशीत गेल्यावर अनुकुल  होईल व िौद्तधक कायषक्षेत्र असणारांना अपेशक्षत कायषशसद्धी  

करणे शक्य  होईल.    या  राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी  तुळा या स्वराशीत  असलेला शुक्र  कोणत्याही  

कलेतील प्रगतीस अनुकुल  असला  तरी र्ष्ठ स्थान शुक्रास  अनुकुल  नसल्याने कलेत अपेशक्षत  

प्रगती होणे  संभवत नाही. तसेच कलाबनपुण कलाकारांना आपली  कला जगासमोर दाखबवण्यास 

संधीच बमळणार  नाही.  त्यामुळे   या  राशीच्या  काही  कलाकारांना नरैाचय  येईल  व  ते व्यसनाधीन  

होण्याची  शक्यताही   बदसते.   जपा.  या  राशीच्या सप्तम स्थानी वशृचचक  राशीत  केत ू  असून 

त्याच्यामुळे  मनशस्थती  अस्वस्थ  राहील. तसेच वैवाबहक  जीवनातील सुखात  िाधा  येणे संभवते.  या  

राशीच्या  भाग्यस्थानी मकर या स्वराशीत वक्री  शबन  असनू मबहन्याच्या  उत्तराधात दशम स्थानी  कंुभ 

राशीत असलेला वक्री  गरुु या राशीच्या  भाग्यस्थानी  मकर राशीत  येत आहे. त्यामुळे हे दोन्ही  वक्री  

ग्रह  फारस ेअनुकुल झाले  नाहीत  तरी  प्रततकुलही  होणार  नाहीत. उलट आध्यात्माची  आवड 

असणारांना  उपासनेद्वारे  मन:शांतीच  बमळेल. मबहन्याच्या पवूाधात वक्री  गरुु ग्रह  या  राशीच्या  दशम 

स्थानी  कंुभ राशीत  असताना  काही  प्रमाणात िौद्तधक कायषक्षेत्र असणारांना अनुकुल व 

प्रगततकारक  होईल. या  राशीच्या दशम स्थानी कंुभ राशीत  वक्री नेपच्यून  असून  तो मनोवजै्ञाबनक  

व  द्रव पदाथष  व्यापार असणारांना अनुकुल   होईल. पण मनशस्थती  अशस्थर, चंचल अशीच  राहील.  



या  राशीच्या  व्ययस्थानी मरे्  राशीत (वक्री)हर्षल असून  त्याच्यामुळे  आर्थषक समस्या  त्रस्त  करतील,  

नको त्या  प्रसंगाला  तोंड द्यावे  लागले व  शत्रतु्व बनमाण  झाल्यास  काही  मंडळींना  शजवावरच्या  

प्रसंगाशीही  मुकािला  करावा  लागेल.  जपा. श्रद्धा  असेल  तर श्रीशशवशंकराची  व श्रीहनुमानाची  

उपासना मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “शशवलीलामतृ 

स्तोत्रा”च ेपठण करा. रात्री  झोपी  जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च े पठण करा.  त्याशशवाय 

दररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे  जन्मनक्षत्र कृतत्तका  आहे  त्यांनी “ओम 

अग्नये नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच े जन्मनक्षत्र  रोबहणी  आह े  

त्यांनी “ ओम  ब्रह्माय  नमः: “ तारक मंत्राचा  आलण  ज्यांचे जन्मनक्षत्र मगृ आहे  त्यांनी ओम सोम 

सोमाय नमः:”  तारक  मंत्राचा  १०८ वळेा  जप  करावा.  

 

(३) वमथुन - या राशीच्या  ततृीय  स्थानी  ससंह या स्वराशीत रबव आहे. त्यामुळे . तो मबहन्याच्या  

पूवाधात  सवष प्रकार ेअनकुुल,सुखकारक व धनदायक   होईल. आरोग्य उत्तम  राहील. पण मबहन्याच्या  

उत्तराधात तो या  राशीच्या चतुथष स्थानी कन्या राशीत  गेल्यावर प्रततकुल होईल. त्यामुळे जे काय साध्य  

करावयाचे  ते मबहन्याच्या  पूवाधातच  साधून  घेण्याचा  आटोकाट  प्रयत्न  करा. पण  या राशीच्या  

चतुथष स्थानी कन्या  राशीत िुध व असं्तगत  मंगळ असे दोन ग्रह असनू माबहन्याच्या  उत्तराधात ततृीय 

स्थानी  असलेला  रबव ग्रह चतुथष स्थानी कन्या  राशीत  येत आहे. िुधामुळे  गहृसौख्य  व  बमत्रसखु 

बमळेल; पण  मंगळामुळे बवबवध  कारणांनी  कौटंुबिक  सुखात  िाधा  येण ेसंभवते.  या राशीच्या 

चतुथष स्थानी कन्या राशीत असलेला  िुध  मबहनाच्या अखेरच्या सप्ताहात या  राशीच्या पंचम स्थानी 

तुळा   राशीत जात आहे.  या   राशीच्या  पंचम स्थानी तुळा या स्वराशीत  शुक्र ग्रह आहेच. येथील  शुक्र  

कोणत्याही  कलाक्षेत्रातील  मंडळींना  आपल्या  कलेत  प्रगती करण्यास  अनुकुल  व प्रगततकारक  

होईल.  पण मबहन्याच्या  अखेरच्या  सप्ताहात िुधामुळे वैवाबहक  जीवनातील  सुखात व संतततसुखात  

िाधा  येण्याची  दाट  शक्यता  आह.े जपा.  या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी वशृचचक  राशीत  केत ू  असून 

त्याच्यामुळे  आरोग्य उत्तम  राहील, आचारबवचार उच्च होतील, मन उदार होईल व  समाधान लाभेल.  

या  राशीच्या  अष्टम स्थानी मकर  या स्वराशीत  वक्री  शबन  असनू  मबहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या 

भाग्यस्थानी कंुभ राशीत असलेला  वक्री  गुरु  या  अष्टम स्थानी मकर राशीत  येत आहे. त्यामळेु  

मबहन्याच्या पूवाधात हा  गुरु ग्रह अध्यात्मात रस असणारांना  काही  प्रमाणात अनुकुल  होईल व 



उपासनेद्वारे  मन:शक्ती प्राप्त करणे  शक्य होईल.  पण मबहन्याच्या  उत्तराधात हा  गरुु ग्रह या  राशीच्या 

अष्टम स्थानी  गेल्यावर ज्यांच्या  जन्मकंुडलीत  अचानक  धनलाभ  योग आह े  अशापैकी  काही  

मंडळींना असा अचानक धनलाभ होणे  संभवते.  पण या  अष्टम स्थानी असलेला  वक्री शबन  

प्रततकुल  व अनारोग्यकारक  होण्याची   व दु:खद  घटना  बनमाण करणारा होण्याची शक्यता आहे. 

जपा.  या  राशीच्या  दशम स्थानी  मीन   राशीत  वक्री  नेपच्यून असनू तो द्रव पदाथष व्यापार असणारांना 

व  मनोवैज्ञाबनकांना  काही  प्रमाणात अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक  होईल.  या  राशीच्या  

लाभस्थानी  मेर्  राशीत वक्री  हर्षल असून  त्याच्यामुळे बमत्रांशी  वाद, भांडणे  होतील.  पण अथषलाभ 

होणेही संभवते. या राशीच्या  व्ययस्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असनू त्याच्यामळेु  वैवाबहक  जीवनातील 

सुखसमाधानात  िाधा  बनमाण  होण ेसंभवते. पण त्याच्यामळेु  अथषलाभ होण्याची  शक्यता  असून  

काही  मंडळींना  परदेशगमनाची  संधीही  बमळू  शकेल.  श्रद्धा  असेल  तर दुगा  देवीची  उपासना  

मन:शांती  देईल. दररोज  सकाळी स्नान  झाल्यावर  मनापासून  श्रद्धेन े  “श्री दुगा स्तोत्रा”चे  पठण  

करा. तसेच  दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून  श्रद्धेन ेज्यांच ेजन्मनक्षत्र मगृ आह े  त्यांनी 

“ओम सोम सोमाय नमः:” तारक  मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  आद्रा आह े त्यांनी “ ओम नमः  शंकराय  

“ तारक  मंत्राचा   आलण  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  पूनवषस ु आहे  त्यांनी “ ओम अबदतीये  नमः:” तारक मंत्राचा  

१०८ वेळा जप  करावा.  

 

(४) ककक  -  या राशीच्या  धनस्थानी ससंह  या  स्वराशीत  रबव  असनू  मबहन्याच्या  उत्तराधात  तो या  

राशीच्या  ततृीय स्थानी कन्या राशीत जात  आह.े रबव ग्रह ससंह या  स्वराशीत असला  तरी  ते स्थान  

त्याला अनुकुल  नसल्याने तो  मबहन्याच्या  पूवाधात  प्रततकुल  होईल; व  त्याच्यामुळे आर्थषक चचंता 

त्रस्त  करतील. त्याशशवाय  आर्थषक नुकसान  होणेही  संभवते.  तसेच तो  अबग्न तत्वाचा  ग्रह असल्यान े 

काही  मंडळींना उष्णताबवकाराचा  आजार त्रस्त  करील.  बवशेर्  करून  डोळ्याचे आजार होण ेसंभवते.  

तसेच  कौटंुबिक जीवनात  वाद, भांडण े होण े संभवते.  मबहन्याच्या  उत्तराधात तो या  राशीच्या  

ततृीयस्थानी  कन्या राशीत गेल्यावर  अनुकुल  होईल व  या  राशीच्या  सवष नोकरदार  मंडळींना 

सुखकारक व लाभदायक होईल. क्वतचत कोणास मानाच े  स्थान  ककंवा एखादे उच्च पद बमळणहेी  

शक्यआहे.  या  राशीच्या  ततृीय स्थानी कन्या  राशीत असं्तगत  मंगळ  व  िुध असे दोन  ग्रह  

प्रथमपासून आहेतच. येथील  मंगळ  शत्रुराशीत  असं्तगत   असल्याने त्याचा  काहीही  प्रभाव बदसनू  



येणार  नाही.  पण त्याच्यामुळे  इजा होणे संभवते.  िुध ग्रहामुळे अकारण  शत्रुत्व  बनमाण  होईल.  

जपा. तसेच  बहतशत्रूचा त्रास   होणेही  संभवते.  हा िधु  मबहन्याच्या  अखेरच्या सप्ताहात  या  राशीच्या  

चतुथष स्थानी तुळा  राशीत गेल्यावर  गहृसौख्य  व  बमत्रसुख  बमळणार असले  तरी  त्याच्यामुळे  

आर्थषक  नुकसान  होण्याची  दाट   शक्यता  आह.े या  राशीच्या  चतुथष स्थानी तुळा  या स्वराशीत 

प्रथमपासून शुक्र ग्रह असनू   तो सुखदायक होईल.  ऐर्ाराम  बमळेल  व  या  राशीच्या  ज्या  मंडळींची  

शेतीवाडी  आह े अशांना  तो  लाभदायक  होईल.  या  राशीच्या  पंचम स्थानी    वशृचचक  राशीत  केत ू 

असून त्याच्यामुळे या  राशीच्या  काही मंडळींना  पोटबवकाराचा  आजार  त्रस्त  करील. या  राशीच्या  

सप्तम स्थानी मकर या स्वराशीत वक्री शबन  असनू मबहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या अष्टम स्थानी 

असलेला  वक्री गरुु ग्रह  या राशीच्या सप्तम स्थानी  मकर राशीत  येत आहे.  येथील  वक्री  शबन  

फारसा  प्रततकुल  होणार  नाही; मनशस्थती शांत  राहील  पण त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  बववाहेचू्छना  

बववाहयोग येणे संभवत  नाही.  मबहन्याच्या  उत्तराधात  वक्री   गुरु ग्रह या  राशीच्या सप्तम स्थानी मकर 

राशीत  आल्यावर ज्यांच े प्रेमसंिंध आहेत त्यांच्या प्रमेसंिंधात, अथषलाभात व स्नेहसंिंधात  अडचणी, 

अडथळे  बनमाण होणे  संभवते. जपा.  या  राशीच्या अष्टम स्थानी कंुभ राशीत  वक्री  नेपच्यून  आहचे.  

तो जलभयकारक  व बवर्भयकारक  असल्याने जलप्रवास  करू  नका.  खोल  पाण्यात पोहावयास  

जाऊ  नका. तसेच  उघड्यावरच े खाद्यपदाथष  खाऊ नका.  या  राशीच्या  दशम स्थानी मेर्  राशीत वक्री 

हर्षल  असून  तचबकत्सक िौद्तधक  कायषक्षेत्रास तो अनुकुल असला  तरी  वक्री अवस्थेत  

असल्यामुळे  आपल्या  नोकरी-व्यवसायात   या  राशीच्या  मंडळींना अपेशक्षत  प्रगती  करणे शक्य  

होणार   नाही. या  राशीच्या  लाभस्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू  असून त्याच्यामुळे या  राशीच्या  मंडळींच्या  

संततत सुखात बवबवध कारणांनी  िाधा  येणे संभवते.  तसचे काही  मंडळींना  वाममागष धन  

बमळबवण्याची  ओढ  बनमाण  होईल. पण त्यांनी  मनावर तािा ठेवनू तो बवचार  मनातनू काढून  

टाकावा.  नपेक्षा  होत्याचे  नव्हत े होण्यास वेळ  लागणार  नाही. जपा. श्रद्धा  असेल  तर श्रीगरुुदेव 

दत्तात्रेयाची  उपासना  मन:शांती  देईल.  म्हणून  दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “िावन्न चलोकी  

गुरुचररत्रा”चे  पठण  करा.  त्याशशवाय दररोज सकाळी  स्नान  करताना मनापासनू श्रद्धेन े ज्यांच े 

जन्मनक्षत्र पनुवषसू  आह े त्यांनी  “ओम अबदतीय े नमः:” तारक  मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र पुष्य  आह े 

त्यांनी  “ओम िहृस्पतये नमः:” तारक मंत्राचा  आलण  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र आचलरे्ा  आह े त्यांनी  “ ओम 

सपाय  नमः:”  तारक  मंत्राचा १०८ वेळा  जप  करावा.  



 

(५) ससंह -  या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच स्वराशीत  रबव  ग्रह  असनू  तो अनारोग्यकारक 

होईल. तसचे त्याच्यामुळे  स्वभाव अतधकारशाही  चालबवणारा  होईल.  मनासारखें न  घडल्यास  

असह्य  मनस्ताप   सहन करावा  लागेल.  येथील  रबव  मबहन्याच्या  उत्तराधात या  राशीच्या  धनस्थानी 

कन्या  राशीत गेल्यावर   या राशीच्या काही  मंडळींना  नेत्रबवकाराचा आजार  होण्याची   शक्यता  

बदसत.े तसेच कुटंुिात  वाद, भांडणे  होण ेसंभवते. या  राशीच्या  धनस्थानी  कन्या  राशीत प्रथमपासून 

असं्तगत  मंगळ  व िुध असे दोन  ग्रह आहेतच. येथील असं्तगत  मंगळ ग्रहामुळे आर्थषक चचंता व 

आर्थषक जिािदाऱ्या  पार पाडण्याची  चचंता  त्रस्त  करील.  तसचे येथील िुधामुळे   दु:खदायक  घटना  

घडणे संभवते. असे असले तरी   तो  आर्थषक दृष्ट्या  लाभदायक  होईल. हा  िधु मबहन्याच्या  अखरेच्या 

सप्ताहात  या  राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा राशीत  जात आहे. त्यावेळी त्याच्यामुळे अकारण शत्रुत्व 

बनमाण होणे,  बहतशत्रूं चा  त्रास सहन करावा  लागण ेअशापैकी घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे. या  

राशीच्या ततृीय  स्थानी तळुा  या स्वराशीत  प्रथमपासून  शुक्र  ग्रह  आहचे.  तो  लाभदायक होईल व 

त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  धनलाभ,  काहींना  भूबमलाभ  तर  काही शासकीय नोकरदार मंडळींना  

प्रततष्ठा  ककंवा  मानाचे स्थान  बमळण्याची  शक्यता आहे. या  राशीच्या  व्यापारी  मंडळींना  स्त्री-

ग्राहकांकडूनच अतधक अथषलाभ  होईल.  या  राशीच्या चतुथष स्थानी  वशृचचक  राशीत केत ू असून  या  

राशीच्या  ज्या मंडळींचा स्वभाव अहंकारी  आह े अशा मंडळींचे  घरीदारी  कोणाशीही पटणार  नाही. 

तसेच  त्यांना  सतत  कसली  तरी  चचंता  त्रस्त   करील. त्याशशवाय तो  बवर्भयकारक असल्यान े

िाहेरचे उघड्यावरचे पदाथष  खाऊ  नका. या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  मकर या स्वराशीत वक्री  शबन  असनू 

मबहन्याच्या  उत्तराधात या  राशीच्या सप्तम स्थानी कंुभ राशीत असललेा  वक्री गुरु  या  राशीच्या र्ष्ठ  

स्थानी  मकर  राशीत  येत आहे. येथील वक्री शनीमळेु  गरैसमजुती,  वाद, भांडणे  होतील,  व त्यातनू 

शत्रुत्व बनमाण होईल.  जपा. काही  मंडळींना अनारोग्याचा त्रास  सहन करावा  लागले. मबहन्याच्या  

उत्तराधात  या  राशीच्या सप्तम स्थानी असलेला वक्री  गुरु या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  मकर राशीत 

आल्यावर आरोग्य सुधारले. या  राशीच्या सप्तम स्थानी कंुभ राशीत  प्रथमपासून वक्री नेपच्यून आहेच. 

पण तो  या  राशीच्या बववाबहतांच्या  वैवाबहक  जीवनात संकटे  बनमाण करण्याची  शक्यता  आहे. 

जपा.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी मेर् राशीत वक्री  हर्षल असून त्याच्यामुळे  दूरच्या प्रवासाचा  ककंवा 

परदेशगमनाचा  योग असला  तरी तो वक्री असल्याने  प्रवासात अडचणी  बनमाण  होणे संभवत.े  



तसेच संशोधनात्मक  कायषक्षेत्र असणारांना  अडचणी, अडथळे सहन करूनच  प्रगतीसाठी  प्रयत्न 

करावे  लागतील.  या  राशीच्या  दशम स्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू असून तो  अनुकुल  होईल व  

शासकीय नोकरीत असणारांपैकी  काहींना  पदोन्नती  प्राप्त होईल; तर  क्वतचत कोणाचा सन्मानही 

होणे  संभवत.े श्रद्धा  असले  तर या  राशीच्या मंडळींना श्रीबवष्णचुी उपासना मन:शांती  देईल.  म्हणून  

दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “बवष्णसुहस्रनाम  स्तोत्रा”च े  पठण करा.  त्याशशवाय  दररोज 

सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून श्रद्धेने  ज्यांचे जन्मनक्षत्र  मघा  आह े  त्यांनी “ओम  बपतराय  

नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  पवूा  आहे  त्यांनी “ओम भगाय नमः:” तारक मंत्राचा   आलण  

ज्यांचे जन्मनक्षत्र  उत्तरा आहे त्यांनी “ओम  आयषम े नमः:”  तारक मंत्राचा  १०८ वळेा  जप  करावा.  

 

(६) कन्या - या  राशीच्या व्ययस्थानी ससंह या  स्वराशीत  रबव असून तो मबहन्याच्या उत्तराधात  या 

राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी याच  राशीत  येत आहे.  या रबव ग्रहास दोन्ही  स्थाने  प्रततकुलच 

असल्यामुळे  या मबहन्याच्या  संपूणष काळात तो प्रततकुलच  होईल.  त्यामुळे सतत प्रततकुल  

पररशस्थतीशी  मुकािला  करावा  लागले. मानभंग  होईल,  शरीरपीडा सहन करावी  लागले, थकवा 

येईल. मबहन्याच्या  उत्तराधात  शारीररक  अनारोग्य,  मनस्ताप,  चचंताभय  त्रस्त करील. रक्तदाि,  

हृदयबवकार असणारांनी  बवशेर्  जपावे. या राशीच्या  प्रथम  स्थानी  प्रथमपासून असं्तगत  मंगळ  व 

िुध हे दोन  ग्रह आहेतच.  हे दोन्ही  ग्रह मबहन्याच्या  संपूणष काळात  प्रततकुलच  असणार आहेत. पण 

येथील  िुध मबहन्याच्या अखेरच्या  सप्ताहात   या  राशीच्या  धनस्थानी तुला  राशीत  गेल्यावर 

लाभदायक  होईल.  या  राशीच्या धनस्थानी याच स्वराशीत शुक्र असून तो सवष प्रकारे अनुकुल होईल 

व   त्याच्यामुळे  कौटंुबिक व वैवाबहक जीवनातील सखुसमाधान  लाभेल.  धनलाभ  होणेही  संभवत.े  

या  राशीच्या ततृीय स्थानी  वशृचचक  राशीत केत ू  असून त्याच्यामुळे  या राशीच्या  मंडळींना  स्त्री-

वगाकडून होणारा  मनस्ताप  सहन करावा लागेल.  तसेच मानशसक दु:खही  होईल.  या राशीच्या  पंचम 

स्थानी मकर या स्वराशीत वक्री  शबन  असून त्याच्यामुळे स्वभाव स्वाथी, संशयी,  व्यवहारी असा  होईल 

व  तचकाटीने  कायष करून  आपल्या  िुद्तधमत्तेची शक्ती  व्यक्त करता येईल. मबहन्याच्या  उत्तराधात 

या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  कंुभ राशीत असललेा  वक्री गुरु ग्रह  या  राशीच्या पंचम स्थानी मकर  राशीत  

जात आहे. मबहन्याच्या पवूाधात  हा गरुु अनुकुल  व आरोग्यदायक  होईल.व मबहन्याच्या  उत्तराधात 

या  राशीच्या पंचम स्थानी मकर राशीत   गेल्यावर काही प्रमाणात सवष प्रकारे अनुकुल होईल. 



त्याच्यामुळे काही मंडळींना  अथषलाभ  होईल,  बवद्यार्थ्यांना  शैक्षलणक प्रगती  करणे  जमेल,  या  

राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ राशीत  असलेल्या  वक्री नेपच्यूनमुळे काही  मंडळींना फसवणुकीचा  त्रास 

सहन  करावा  लागेल, काही  मंडळींना काल्पबनक  चचंता  त्रस्त करतील  व  या  राशीच्या  िहुतेक सवष 

मंडळींना काल्पबनक  अनारोग्याची   िाधा  अस्वस्थ करील.  या  राशीच्या अष्टम स्थानी मेर्  राशीत  

वक्री  हर्षल  असून  तो अपघातकारक  असल्यामुळे  घरीदारी सवष बठकाणी सतत  सावधानतेन े 

आचरण  करण े आवचयक   होईल. या  राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ  राशीत  राहू  असून  त्याच्यामळेु 

संतततसुखात  व वैवाबहक  सुखात  थोडी  िाधा येणे संभवते. पण  त्याच्यामुळे प्रवासयोग  येतील. 

श्रद्धा  असले  तर  श्रीदुगा देवीची उपासना  अनकुुल  होईल व मन:शांती  बमळेल. म्हणून दररोज 

सकाळी  स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “दुगा स्तोत्रा”च े पठण करा. त्याशशवाय  दररोज सकाळी  

स्नान करताना मनापासून श्रद्धेन ेज्यांच े  जन्मनक्षत्र उत्तरा आह े  त्यांनी  “ओम आयषमे  नमः:” तारक  

मंत्राचा,  ज्यांच े जन्मनक्षत्र हस्त   आहे त्यांनी “ओम सूयाय  नमः:”  तारक मंत्राचा आलण  ज्यांच े 

जन्मनक्षत्र  तचत्रा  आह े त्यांनी “ओम  त्वष्ट े नमः:” तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा जप  करावा.  

 

(७) तुळा - या राशीच्या  लाभस्थानी  ससंह या स्वराशीत रबव  असनू यथेील रबव मबहन्याच्या  

पूवाधातच अनुकुल  होईल. त्यामुळे  जे  काय  साध्य  करावयाच े  ते मबहन्याच्या पूवाधातच  साधून 

घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करा.  आरोग्य उत्तम  राहील, आर्थषक लाभ  होतील, व्यावसाबयकांच्या 

व्यवसायात वाढ  होईल,  पण मबहन्याच्या  उत्तराधात  हा   रबव  या  राशीच्या  व्ययस्थानी कन्या  राशीत  

गेल्यावर  प्रततकुल   होईल;  व  त्यामुळे  प्रततकुल  पररशस्थती  बनमाण  होईल  व शरीरपीडा, मनस्ताप, 

मानभंग  होणे संभवते. या  राशीच्या    व्ययस्थानी  कन्या राशीत असं्तगत मंगळ व  िुध असे दोन ग्रह  

आहेतच.  हे दोन्ही  ग्रह  मबहन्याच्या संपूणष  काळात  प्रततकुल  होणार असनू  त्त्यांच्यामुळे  अनारोग्य  

होणे, मनशस्थती अस्वस्थ राहणे,  हाती घेतलेल्या  कायात अपयश  येणे, मानहानी  होणे, आर्थषक  

नुकसान  होण,े  बमत्रद्रोह होणे, मन  चंचल  होण,े  कुसंगतीचा त्रास  होण े अशापैकी  घटना  घडण्याची  

शक्यता  बदसते. जपा. या  राशीच्या  प्रथम (लग्न} स्थानी याच स्वराशीत  शकु्र असून  तो सवष प्रकार े

अनुकुल  व सुखकारक  होईल.  ववैाबहक  जीवनातील  सुखसमाधान  लाभेल.  या  राशीच्या  

धनस्थानी वशृचचक  राशीत केत ू  असून तो  आर्थषक दृष्ट्या  प्रततकुल  होईल व  त्यामळेु  आर्थषक  

चचंता त्रस्त  करण्याची  शक्यता  बदसत.े  या  राशीच्या चतुथष स्थानी  मकर या स्वराशीत  वक्री  शबन  



असून  त्याच्यामुळे बवबवध कारणांनी  कौटंुबिक सखुात व  गहृसौख्यात  िाधा  येणे संभवते.  त्यामळेु 

नैराचय  येणेही   संभवते. पण मबहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या पंचम स्थानी असललेा  वक्री  गरुु  

या राशीच्या  चतथुष स्थानी  आल्यावर  पररशस्थतीत सुधारणा  होईल;  तरीसुद्धा नातसंेिंधातील 

कोणाकडून तरी मनस्ताप बदला  जाण्याची  शक्यता बदसत.े या राशीच्या  पंचम स्थानी कंुभ राशीत 

प्रथमपासून वक्री  नेपच्यनू  आहेच.  त्याच्यामुळे मनशस्थती  अतत  भावनाशील  होईल; पण या  राशीच्या 

ज्या  मंडळींना अध्यात्मात  रस आह ेत्यांना उपासनेद्वारे आध्यातत्मक प्रगती  करणे शक्य  होईल. तसेच  

गूढ संशोधनाची आवड असणारांना तो प्रगततकारक  होईल.  या  राशीच्या  सप्तमस्थानी  मेर्  राशीत 

वक्री  हर्षल  असून  त्याच्यामुळे जीवनसाथी/संबगनीचा स्वभाव लहरी, चंचल, बवशक्षप्त असा  होण े

संभवत.े त्यामुळे पततपत्नीत  सतत्त  गैरसमज, वाद,  भांडणे, मतभेद  होतील. जपा. या राशीच्या  ज्या  

मंडळींचा भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय आहे क्षणी संशय, गरैसमज, मतभेद  अशापैकी   कारणांनी   

भागीदारीत िाधा  येणार नाही,  याची   काळजी  घ्यावी.  या  राशीच्या अष्टम  स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू  

असून  तो  दीघायुष्यकारक होईल  व या राशीच्या ज्या  मंडळींच्या  जन्मकंुडलीत  अचानक धनलाभ 

योग आहे  अशापैकी  काही  मंडळीना  असा अचानक धनलाभ होईल. काही  मंडळींना  

वारसाहक्कान े  असा अचानक धनलाभ  होणे  संभवते.  श्रद्धा असेल  तर  श्रीशशवशंकराची . 

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

स्तोत्रा”चे पठण करा.  रात्री  झोपी  जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्याशशवाय 

दररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेन े ज्यांच ेजन्मनक्षत्र तचत्रा  आहे त्यांनी  “ओम  त्वष्ट े 

नमः:” तारक  मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र स्वाती आह े त्यांनी ओम वायव ेनमः:” तारक  मंत्राचा  आलण  

ज्यांचे जन्मनक्षत्र  बवशाखा  आहे त्यांनी “ओम इंद्राग्नये नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(८) िृशचचक - या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत  केत ूअसून तो सुखकारक  होईल; पण  

त्याच्यापासनू  वाहन धोका असल्याने  रस्त्यावरून  जाताना सतत सावधानतनेे  चाला.   या  राशीच्या 

ततृीय स्थानी मकर  या स्वराशीत वक्री  शबन  असनू मबहन्याच्या  उत्तराधात या राशीच्या चतथुष स्थानी 

असलेला  वक्री  गुरु  या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी मकर राशीत येत आहे.  यथेील वक्री  शनीमुळे काही  

मंडळींना अपशेक्षत अशी  नोकरी  बमळेल;  ककंवा  आवडते  कायषक्षेत्र बमळ ू शकेल; पण  सहजासहजी 

न बमळता अडचणी, अडथळे सहन करूनच बमळ ू  शकेल. शशवाय  येथील शनीमुळे  भावंडबवर्यक 



एखादी  चचंता  त्रस्त करील.  या  राशीच्या चतुथष स्थानी  असलेला  वक्री  गरुु मबहन्याच्या  पवूाधात 

कौटंुबिक सुखदायक होणार असला तरी नातेसंिंधातील  कोणाकडून  तरी  असह्य  मनस्ताप बदला  

जाणे संभवत.े हा वक्री  गरुु  मबहन्याच्या   उत्तराधात  या  राशीच्या  ततृीयस्थानी मकर राशीत गेल्यावर 

या  राशीच्या  लखेकवगाला   काही प्रमाणात  अनुकुल  होईल.  प्रवासयोग  येईल; पण प्रवासात 

मनस्ताप  होणे संभवतें .   त्याशशवाय एखाद्या  भावंडाकडून मनस्ताप बदला  जाणे संभवते. या  राशीच्या  

र्ष्ठ स्थानी  मेर् राशीत वक्री  हर्षल असनू तो दशम या  व्यवसायस्थानास पूरक  असला  तरी  या 

राशीच्या  मंडळींनी कोणत्याही  गोष्टीचा खूप खोल बवचार  करत  िस ू नये. नपेक्षा   डोकेदुखी ककंवा  

मेंदूबवकार िळावण्याची  शक्यता असत.े  जपा.  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी वरृ्भ  राशीत  राहू  असून  

त्याच्यामुळे बवबवध  कारणानी   वैवाबहक  जीवनातील सुखात  िाधा येण े संभवते.  या  राशीच्या दशम 

स्थानी ससंह या  स्वराशीत  रबव  ग्रह  असनू  तो  मबहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या  लाभस्थानी 

कन्या  राशीत  जात आह.े  त्यामुळे हा रबव  या राशीच्या  मंडळींना नोकरी-व्यवसायात  मबहन्याच्या  

संपूणष  काळात  अनुकुल, प्रगततकारक, लाभदायक व सखुकारक   होईल.  या  राशीच्या  लाभस्थानी 

कन्या  राशीत  असं्तगत  मंगळ   व िुध ह ेदोन ग्रह आहेतच.  यथेील मंगळामळेु अथषप्राप्तीसाठी खूप 

कष्ट-पररश्रम  कराव े लागतील. बमत्रांशी  बवतुष्ट येण ेसंभवते.  पण त्याच्यामुळे एखादी  मूल्यवान वस्त ू 

बमळण्याची शक्यताही  नाकारता  येत  नाही.  यथेील िुध  ग्रह  अनुकुल  होईल व  त्याच्यामुळे   

अथषलाभ  होईल व सुखसमाधान  लाभेल. बमत्रलाभही  होईल. पण मबहन्याच्या अखरेच्या सप्ताहात 

हा  िुध   या राशीच्या  व्ययस्थानी  गेल्यावर  प्रततकुल  होईल  व त्याच्यामुळे अनारोग्य, मानहानी, 

अपयश   येणे संभवते. जपा. या राशीच्या  व्ययस्थानी तुळा   या स्वराशीत  

शुक्र असून तो  सुखकारकच  होईल. श्रद्धा असले  तर श्रीगणेश  व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल  

होईल  व  मन:शांती  लाभेल.  दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेन े “श्रीगणेश  

अथवषशीर्ष  स्तोत्रा”चे  पठण  करा.  तसेच  रात्री  झोपी जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च े

पठण  करा.   त्याशशवाय  दररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासून  श्रद्धेने  ज्यांच े जन्मनक्षत्र  

बवशाखा  आहे  त्यांनी “ओम  इंद्राग्नय े नमः:”  तारक  मंत्राचा,  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  अनरुाधा  आह े त्यांनी  

“ओम बमत्राय  नमः:” तारक  मंत्राचा  आलण  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  ज्येष्ठा  आहे  त्यांनी “ओम इंद्राय  नमः:” 

तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  

 



(९) धनु - या  राशीच्या धनस्थानी मकर या स्वराशीत वक्री शबन  असनू त्याच्यामुळे कुटंुिात अबनष्ट 

घटना घडण्याची  शक्यता  असत.े   तसेच आर्थषक संकटे  त्रस्त   करण्याची  शक्यता असत.े जपा. 

पण मबहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या  ततृीय  स्थानी  कंुभ राशीत असलेला वक्री  गरुु या राशीच्या  

धनस्थानी  आल्यावर  काही मनोनुकुल  घटना घडतील  व थोडा बदलासा  बमळेल. मबहन्याच्या  

पूवाधात  हा  वक्री  गरुु या  राशीच्या ततृीय स्थानी  कंुभ राशीत असताना या  राशीच्या  मंडळींना 

एखाद्या  भावंडाकडून मनस्ताप  बदला  जाणे संभवत.े या  राशीच्या  ततृीय स्थानी  कंुभ राशीत वक्री 

गुरुसह वक्री नेपच्यूनही  आहेच. येथील नेपच्यूनमळेु  या  राशीच्या काही  मंडळींची मनशस्थती  अतं्यत  

भावनाशील  होण े संभवते.  अध्यात्म  व गूढ संशोधनाची आवड असणारांना हा  नेपच्यनू  काही  

प्रमाणात  अनुकुल  होईल. काही  मंडळींना  जलप्रवासाची  तर काहींना  परदेशगमनाची  संधीही   

बमळू  शकेल.  या  राशीच्या  पंचम स्थानी  मेर्  राशीत  वक्री हर्षल  असून तो उच्च िौद्तधक कायषक्षेत्र 

व कलाक्षेत्र  असणारांना  अनुकुल  असला  तरी  तो वक्री असल्यामुळे सहजासहजी  प्रगती करण े

व यश  बमळबवणे  शक्य  होणार  नाही. प्रेमप्रकरणे असणारांच्या प्रेमातही अडचणी बनमाण  होण्याची 

शक्यता  बदसत.े  या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी वरृ्भ राशीत  राहू  असून  त्याच्यामुळे स्वभाव  धूतष, कावेिाज  

िनेल.  पण या  राहूमळेु बहतशत्रू पराभूत  होतील,   अन्य जाततधामाच्या बमत्रांपासून  लाभ  होईल;  

पण काही  मंडळींना  पोटबवकाराचा  आजार त्रस्त  करण्याची शक्यता  आहे.  या  राशीच्या  

भाग्यस्थानी  ससंह या स्वराशीत रबव  असला  तरी तो  फारसा अनुकुल  होणार  नाही. त्याच्यामळेु  

मानशसक  ताण,  अनारोग्य,  वडील मंडळींचा  बवरोध  सहन  करावा  लागेल.  पण मबहन्याच्या  

उत्तराधात  तो या  राशीच्या दशम  या व्यवसायस्थानी गेल्यावर अनुकुल  होईल व नोकरी-व्यवसायात  

लाभदायक घटना  घडतील.  या  राशीच्या  दशम स्थानी  कन्या  राशीत  िुध  व असं्तगत  मंगळ  ह े

दोन  ग्रह आहेतच. येथील िुध   ग्रह मबहन्याच्या  संपूणष  काळात अनुकुल  होईल व   त्याच्यामुळे 

मानशसक व कौटंुबिक  सखुसमाधान  लाभले. .  मबहन्याच्या  अखरेच्या सप्ताहात हा िुध   या  राशीच्या  

लाभस्थानी तुळा  राशीत गेल्यावर धनलाभ व बमत्रलाभ  होणेही  संभवते.  पण असं्तगत  मंगळ 

प्रततकुलच   होईल. या  राशीच्या  लाभस्थानी तुळा  या स्वराशीत शुक्र असनू त्याच्यामुळे सवष प्रकार े 

सुखसमाधान बमळेल,  धनलाभ होईल  व मन:शांती  लाभले.  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  वशृचचक  

राशीत केत ूअसून  त्याच्यामुळे स्वभाव चंचल, लहरी  होईल. श्रद्धा  असेल  तर  श्रीगरुुदेव दत्तात्रेयाची  



उपासना अनुकुल  होईल  व मन:शांती  लाभेल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े 

“िावन्न चलोकी गुरुचररत्रा”चे  पठण  करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी  स्नान  करताना मनापासनू 

श्रद्धेने  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  मूळ आहे त्यांनी “ओम बनऋतये  नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  

पूवार्ाढा  आह ेत्यांनी  “ओम  उदकाय  नमः:” तारक  मंत्राचा  आलण  ज्यांच े जन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा  

आहे  त्यांनी “ओम  बवचवदेेवाय नमः:”  तारक मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  

 

(१०) मकर  - या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  याच स्वराशीत  वक्री  शबन  असून मबहन्याच्या  

उत्तराधात  या  राशीच्या  धनस्थानी  असलेला  वक्री  गुरु या  राशीच्या प्रथम स्थानी या  मकर राशीत 

येत आहे. मबहन्याच्या संपूणष काळात  येथील शबन स्वराशीचा असला  तरी  तो  वक्री असल्यान े 

प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे स्वतः:च े व जीवनसाथीचे अनारोग्य,  नैराचय, बनयोशजत कायात  

अडथळे बनमाण  होण,े  कुटंुिातील कोणा बप्रय व्यक्तीचे  दूरत्व बनमाण झाल्यास मन अस्वस्थ होणे 

अशापैकी  घटना  घडणे संभवते.  पण या  शनीमळेु   काही  मंडळींना  प्रवासयोग  येईल. मबहन्याच्या  

उत्तराधात  धनस्थानी असलेला वक्री गुरु या राशीच्या प्रथम स्थानी मकर राशीत  आल्यावर 

पररशस्थतीत  थोडी सुधारणा  होईल व  तचबकत्सक िौद्तधक कायषक्षेत्र असणारांना मबहन्याचा उत्तराधष  

अनुकुल  व लाभदायक  होईल.  हा गरुु मबहन्याच्या पूवाधात या  राशीच्या धनस्थानी  कंुभ राशीत 

असताना काही  प्रमाणात अनुकुल  व लाभदायक  होईलच. या  राशीच्या धनस्थानी प्रथमपासनू वक्री 

नेपच्यून आहेच. पण तो प्रततकुल होईल व त्याच्यामळेु  आर्थषक समस्या  त्रस्त   करतील.   या  राशीच्या  

चतुथष स्थानी मेर् राशीत वक्री  हर्षल  असनू  त्याच्यामुळे मन अस्वस्थ  राहील, कोणाशी पटणार  नाही, 

आहे त्या पररशस्थतीत  सखुसमाधान  लाभणार  नाही, वास्तसुुख बमळणार नाही,  सतत तक्रारी  करत  

राहाल. जपा.  या  राशीच्या  पंचम स्थानी  वरृ्भ राशीत  राहू असनू त्याच्यामळेु संतततसखुात  िाधा  

येणे संभवत.े  या  राशीच्या  गभषवती  शस्त्रयांनी अकारण दगदग   करू नये. पण या राशीच्या  ज्या 

मंडळींचा दलाली, कबमशनवर व्यवसाय आह ेत्यांना  हा राहू  लाभदायक होईल. या राशीच्या अष्टम  

स्थानी ससंह या स्वराशीत  रबव  असला  तरी  तो मबहन्याच्या  संपूणष  काळात प्रततकुलच  होईल  त 

त्याच्यामूळे  अनारोग्य,  दु:ख, अपयश, बवरोध आबद   सहन कराव े लागेल. त्याशशवाय तो 

संतततसुखातही  िाधा  बनमाण करण्याची शक्यता  आह.े मबहन्याच्या उत्तराधात तो या राशीच्या 

भाग्यस्थानी गेल्यावरही प्रततकुलच असणार आहे. या राशीच्या  भाग्यस्थानी  कन्या राशीत  िुध व  



असं्तगत  मंगळ  असे दोन ग्रह असून ते दोन्ही  ग्रह  प्रततकुल  असल्याचाच अनुभव येईल.  यथेील 

िुध   मबहन्याच्या अखरेच्या सप्तांहात  या राशीच्या दशम स्थानी तुळा  राशीत गेल्यावर  मानशसक व 

कौटंुबिक सुखसमाधान  लाभेल.  पण या  राशीच्या दशम स्थानी स्वराशीत शुक्र असूनही त्याच्यामळेु 

नोकरी-व्यवसायात  प्रततकुल पररशस्थती  बनमाण  होईल  व मनस्ताप सहन  करावा  लागेल. या  

राशीच्या  लाभस्थानी वशृचचक राशीत केत ु असून तो सखुकारक होईल व  त्याच्यामुळे प्रवासयोग येण े 

संभवत.े  श्रद्धा  असेल  तर श्रीशशवोपासना   व श्रीहनुमान  उपासना  अनुकुल   होईल  व मन:शांती 

लाभेल. .दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  मनापासून  श्रद्धेन े“श्रीशशवलीलामतृ  स्तोत्रा”च े  पठण 

करा. रात्री  झोपी  जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”चे  पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी 

स्नान  करतांना मनापासून  श्रद्धेने  या  राशीच्या ज्या  मंडळींचे  जन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा  आहे  त्यांनी “ 

ओम  बवचवेदेवाय  नमः:”  तारक मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  श्रवण  आह े त्यांनी “ओम बवष्णव े नमः:” 

तारक मंत्राचा आलण  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  धबनष्ठा आहे  त्यांनी “ओम  वसवे  नमः:” तारक  मंत्राचा  १०८ 

वेळा  जप  करावा.  

 

(११) कंुभ - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत वक्री  गुरु व  वक्री  नेपच्यून  असे दोन  ग्रह 

असून येथील  वक्री गरुु मबहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या  व्यय  स्थानी मकर  राशीत  जात  आह.े  

या  मकर राशीत  वक्री शबन  आहेच. प्रथम स्थानी  असलेल्या  वक्री नेपच्यनूमुळे  मनशस्थती अततशय 

कोमल  होणे संभवत.े त्यामुळे मानशसक संवेदनाही अतत जलद होत असतील. त्यामुळे मनाबवरुद्ध 

थोडे  काहीही  घडले  तरी  लगेच नरैाचय  येणे संभवते. ;पण या प्रथम स्थानी  असलेला गरुु  वक्री 

असला  तरी  काही प्रमाणात अनुकुल  होईल व  त्याच्यामुळे  आरोग्य उत्तम  राहील. तसेच तो 

िौद्तधक  व संशोधनात्मक  कायषक्षेत्र असणारांना  अनुकुल   होईल.  मबहन्याच्या उत्तराधात  हा गरुु 

या  राशीच्या व्ययस्थानी  मकर राशीत गेल्यावरही अध्यात्मात रस असणारांना  व सामाशजक  कायाची  

ओढ असणारांना अनुकुल  होईल.  या  राशीच्या व्ययस्थानी मकर या स्वराशीत  असललेा वक्री शबन  

प्रततकुल  असल्यामुळे  या  राशीच्या  मंडळींनी  आर्थषक व्यवहार  सावधानतेन ेव खात्री करूनच  पूणष 

करावेत.  शशवाय त्याच्यामळेु अनारोग्य व मानहानी  होणेही संभवत.े  या  राशीच्या  ततृीय स्थानी मेर् 

राशीत वक्री हर्षल  असून त्याच्यामुळे उत्तम स्मरणशक्ती  लाभेल व तो शास्त्रीय संशोधन  कायषक्षेत्र  

असणारांना प्रगततकारक व यशदायक होईल.  त्याच्यामुळे काही  मंडळींना परदेशवारीची संधीही  



बमळू शकेल.  या  राशीच्या चतुथष स्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असून  तो  कौटंुबिक जीवनातील  सुखात 

िाधा बनमाण करील. शशवाय त्याच्यामळेु कुटंुिात  गैरसमज, वाद,  भांडणे होण्याची  शक्यता असत.े  

या  राशीच्या सप्तम स्थानी ससंह या स्वराशीत रबव  असून तो कें द्रस्थानी असल्याने  भाग्योदयकारक  

होईल.  पण तो अनारोग्यकारक  होंण्याचीच  दाट  शक्यता बदसते. हा रबव  मबहन्याच्या  उत्तराधात  या 

राशीच्या अष्टम स्थानी कन्या  राशीत जात आहे. त्यावेळी तो अतधक प्रततकुल  होईल व कौटंुिबनक 

सुखात िाधा बनमाण करील. हाती  घेतलेल्या कायात अडथळे, अडचणी  बनमाण होतील.  या  

राशीच्या अष्टम स्थानी कन्या  राशीत िुध  व  अस्तगत  मंगळ  ह े दोन ग्रह आहेतच.  पैकी मंगळ 

अनारोग्यकारक  असून  त्याच्यामुळे वीज व पाणी  यांपासनू धोका  आहे.  िधु  ग्रहामुळे  कायषशसद्धी  

होईल, यश बमळेल व  सखुसमाधान  लाभेल. पण  तो मबहन्याच्या अखरेच्या  सप्ताहात  या  राशीच्या 

भाग्यस्थानी   तुळा  राशीत गेल्यावर  प्रततकुल होईल  व त्याच्यामुळे  वाद, भांडणे  कायष बदरंगाई होण,े 

बनयोशजत कायात अडथळे बनमाण होण ेसंभवते.  या   राशीच्या  भाग्यस्थानी तळुा या स्व - राशीत  

शुक्र आहेच .  तो अनुकुल  होईल व  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना कीती -प्रशसद्धी बमळू  शकेल.  या  

राशीच्या दशम स्थानी वशृचचक राशीत केत ू असनू त्याच्यामुळे या  राशीच्या  काही मंडळींना  हातचा  

नोकरी-व्यवसाय सोडून नवीन काही करण्याची  ऊर्मष  येईल.  पण त्यांनी मनावर तािा ठेवून  आहे तो 

नोकरी-व्यवसायच  मनापासून करावा.  तेच सुखाच े  होईल. श्रद्धा असेल  तर  श्रीशशवोपासना  व 

श्रीहनुमान उपासना अनकुुल  होईल व मन:शांती  लाभेल.  म्हणून दररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर 

मनापासनू श्रद्धेने  “श्रीशशवलीलामतृ  स्तोत्रा”चे  पठण करा. रात्री  झोपी  जाण्यापूवी  

“श्रीहनुमानचाललसा  स्तोत्रा”चे  पठण करा.   त्याशशवाय  दररोज सकाळी स्नान  करताना  मनापासनू  

श्रद्धेने ज्यांचे  जन्मनक्षत्र धबनष्ठा आह ेत्यांनी “ओम  वसव े  नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच े  जन्मनक्षत्र  

शततारका  आह े त्यांनी “ ओम  वरुणाय नमः:” तारक मंत्राचा  आलण  ज्यांच े जन्मनक्षत्र  पूवाभाद्रपदा  

आहे  त्यांनी “ओम  अजकैचरणाय  नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वळेा  जप  करावा.  

 

(१२) मीन  - या  राशीच्या  धनस्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू  त्याच्यामळेु स्वभाव, मन व िुद्धी 

चंचल, अशस्थर होण े  संभवते. तसेच अबवचारी  आचरण होणहेी शक्य बदसते. अबवचारान े

फटकळपणे िोलून  समोरच्याचा  अपमान होणे संभवते.. जपा.  या  राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ  

राशीत राहू असून  तो अनकुुल  होईल व  हातून  कतृषत्वसंपन्न  कायष  घडेल.  पण  त्याच्यामुळे िंधुसुखात  



िाधा  येण्याची शक्यता  आहे. या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी ससंह  या स्वराशीत रबव  असनू  तो दशम या 

नोकरी-व्यवसाय स्थानास  पूरक  होईल.  बहतशत्रू  पराभूत होतील. पण  काही  मंडळींना 

हृदयबवकाराचा  आजार  त्रस्त   करण्याची शक्यता  आहे. मबहन्याच्या  उत्तराधात  हा  रबव  या  राशीच्या 

सप्तम स्थानी कन्या  राशीत  जात आहे. त्यावळेी तो कें द्रस्थानी असल्यान े भाग्योदयकारक  होईल. 

पण  त्याच्यामळेु  उष्णताबवकाराचा  एखादा आजार त्रस्त  करील. या  राशीच्या सप्तम स्थानी कन्या 

या स्वराशीत  िुध  व असं्तगत मंगळ  हे दोन ग्रह  प्रथमपासून आहेतच.  हे दोन्ही  ग्रह प्रततकुलच  

होतील व  काहीही  कारणाने वैवाबहक जीवनातील सुखात िाधा  येणे संभवते.  तसेच  भागीदारीत 

व्यापारव्यवसाय असणारांच्या  भागीदारीत बवबवध कारणांनी  िाधा येऊ  शकेल.  जपा. येथील  

िुधामुळे  भांडण ेहोणे, दु:ख  सहन कराव ेलागण े संभवते.  यथेील िुध  मबहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  

या राशीच्या अष्टम स्थानी  तुळा  राशीत  जात आह.े तेव्हा तो  अनुकुल  होईल  व त्याच्यामळेु बनयोशजत  

कायषशसद्धी  होईल.  व सुखसमाधान  लाभेल. या  राशीच्या अष्टम स्थानी तुळा  या स्वराशीत 

प्रथमपासून  शुक्र आहेच. तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  कमी श्रमात  अथषप्राप्ती  होईल.   ज्यांच्या  

जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ  योग  आहे  अशापैकी  काहींना असा अचानक धनलाभ  होईल.  

काही  मंडळींना  वारसा हक्काने धनलाभ  होणे संभवते.  या  राशीच्या भाग्यस्थानी  वशृचचक राशीत 

केत ूअसून  तो प्रततकुलच  होईल व  तो अपघातभयकारक असल्यामुळे  सतत सावधानतनेे  आचरण 

करणे  आवचयक होईल. त्याच्यामुळे कुटंुिात वाद, भांडणे होणे संभवत.े  तसचे तो अनारोग्यकारक  

होईल व त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना   रक्तबवकाराचा, मुख-दंतबवकाराचा  ककंवा त्वचाबवकाराचा 

आजार  होणे संभवते.  या  राशीच्या लाभस्थानी मकर या स्वराशीत वक्री शबन  असून  तो 

साधारणपणे  अनुकुल  होईल  पण त्याच्यामुळे  संततीपैकी  कोणाला तरी  कसला  तरी   मनस्ताप  

त्रस्त   करील.  या राशीच्या  व्ययस्थानी कंुभ  राशीत  वक्री गरुु व  वक्री नेपच्यनू  अस ेदोन  ग्रह असून  

येथील  गुरु मबहन्याच्या उत्तराधात  या  राशीच्या  लाभस्थानी  मकर राशीत  जात आहे. मबहन्याच्या  

पूवाधात  व्ययस्थानी असलेला  वक्री गरुु अध्यात्मात रस असणारांना  व  सामाशजक  कायाची  आवड 

असणारांना   काही  प्रमाणात अनुकुल  व प्रगततकारक  होईल. पण त्याच्यामळेु कौटंुबिक त्रास  होण े

व  अपके्षाभंग  होणे संभवते.  मबहन्याच्या  उत्तराधात  हा वक्री गुरु  या  राशीच्या  लाभस्थानी मकर 

राशीत   गेल्यावर   काही  प्रमाणात अनुकुल   होईल व अथषलाभ होईल व काही  मंडळींना  वाहनसुख  

बमळेल.  बवद्यार्थ्याना  शैक्षलणक प्रगती  करणे शक्य  होईल.  बववाहेचू्छ  वधूवरांना  बववाहयोग येईल.  



या राशीच्या व्ययस्थानी कंुभ राशीत असलेल्या   वक्री नेपच्यूनमळेु  मनशस्थती  चचंताग्रस्त  होईल,  

मानशसक व्यग्रता वाढले  व  गहरे  नैराचय  येणे संभवते.  श्रद्धा  असले  तर श्रीगरुुदेव दत्तात्रेयाची 

उपासना अनुकुल  होईल व मन:शांती  बमळेल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े

“िावन्न चलोकी  गरुुचररत्रा ”चे पठण करा.  त्याशशवाय  दररोज सकाळी स्नान  करताना मनापासून 

श्रद्धेन े  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  पूवाभाद्रपदा  आहे  त्यांनी “ ओम  अजैकचरणाय  नमः:” तारक मंत्राचा,  

ज्यांचे  जन्मनक्षत्र उत्तराभाद्रपदा  आह े त्यांनी “ ओम अबहिुषध्न्याय नमः” तारक मंत्राचा  आलण  ज्यांचे  

जन्मनक्षत्र रेवती  आह े त्यांनी ओम पूर्ाय  नमः:” तारक  मंत्राचा १०८ वेळा  जप करावा.  
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