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सूर्ना - प्रत्येक रािीच्या राशिभविष्याच्या अखेरीस त्या त्या रािीच्या जन्मनक्षत्ाांसाठी असलेला तारक 

मांत् ददला आहे. आपल्या रािीच्या आपल्या जन्मनक्षत्ासाठी असलेल्या तारक  मांत्ार्ा उपाय म्हणून  

मनापासून, श्रद्धेने उपयोग केल्यास जीिनात येणाऱ्या अडर्णी, अडथळे,व्याधी, पीडा, आजार  ि अन्य 

समसयाांरे् ननिारण होते, असा अनेकाांर्ा अनुभि आहे.  आपणही आपल्या रािीच्या आपल्या 
जन्मनक्षत्ाच्या तारक मांत्ार्ा मनापासून  श्रद्धेने उपयोग करून पाहािा ि  आपणाांसही तसा अनुभि 

आल्यास कृपया आम्हाांस कळिािे.  
================================================================== 

(१) मेष - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत हर्षल असून महहन्याच्या उत्तरार्ाषत र्नस्थानी 
वरृ्भ राशीत असलेला असलेला राहू प्रथम स्थानी याच राशीत येत आहे. हर्षलमळेु या राशीच्या मंडळींचा 
वतषमान  स्वभाव अस्स्थर, चंचल, लहरी, र्ाक,दडपण सहन न होणारा असा झाला असण्याची शक्यता वाटते.  
या राशीची लहान मुले तर सध्या अततशय खोडकर झाली असण्याची शक्यता हदसते. पण हा हर्षल  

शास्रीय संशोर्न  कायषक्षेर असणारांना अनुकुल  व प्रगततकारक होऊ शकेल. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत 

र्नस्थानी असलेला राहू प्रथम स्थानी आल्यावर या राशीच्या  काही मंडळींना वातववकार रस्त  करण्याची 
शक्यता  आहे. तसेच अपघात भय असल्याने सतत सावर्ानतेने आचरण करण ेआवश्यक होईल. काही 
मंडळींच्या मनात सूडभावना तनमाषण होईल. पण महहन्याच्या  पूवाषर्ाषत  हा राहू र्नस्थानी असताना 
कौटंुबिक जीवनात कलह व या  राशीच्या नोकरदार मंडळींना  आर्थषक र्चतंा  तनमाषण करील.   या राशीच्या 
अष्टम स्थानी वसृ्श्चक राशीत केतू असून महहन्याच्या संपूणष काळात त्याच्यामुळे वैवाहहक जीवनातील 

सुखात िार्ा तनमाषण होण्याची शक्यता हदसते. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत येथील केत ूया राशीच्या सप्तम 

स्थानी तुळा  राशीत आल्यावर मनस्स्थती अस्स्थर होणे संभवते. या राशीच्या दशम स्थानी मकर राशीत 

मंगळ, शुक्र व शतन अस ेतीन ग्रह असून  येथील मंगळामुळे स्वतंर व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात 

खळिळजनक  घटना घडणे संभवते. काही मंडळींना हातचे सोडून नवीन काही करण्याची ऊर्मष येईल. 

नोकरीत कामाचा असह्य ताण व  वररष््ांचा जाच सहन करावा  लागण्याची शक्यता हदसते. शुक्रामुळेही  
नोकरी-व्यवसायात  अडचणी, मनस्ताप सहन करावा लागेल. शतन  ग्रह  लोखंड,पोलाद यांचा व्यापार 

असणारांना व यांबरक तांबरक नोकरी-व्यवसाय असणारांना  अनुकुल  व लाभदायक होईल. या  राशीच्या  
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लाभस्थानी कंुभ राशीत रवव, िुर्, गुरु   व नेपच्यनू  असे चार ग्रह असून महहन्याच्या उत्तरार्ाषत येथील रवव 

या राशीच्या व्ययस्थानी   मीन  राशीत जात आहे. त्यामळेु महहन्याच्या  पवूाषर्ाषत रवव या राशीच्या नोकरदार 

मंडळींना  अनुकुल  व लाभदायक .होईल. पण महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे 

नोकरीत प्रततकुल पररस्स्थती तनमाषण होण्याची शक्यता हदसते. . िुर् -गुरुमुळे इच्छाआकांक्षा पूणष होतील,  

अनेक मागाषनी र्नलाभ होईल  व नवे   र्मर र्मळतील. पण  नेपच्यून मार प्रततकुलच   होईल व त्याच्यामुळे  

व्यवसायात आर्थषक घोटाळे, कुमागी र्मरांकडून  मनस्ताप, आर्थषक नुकसान, होणे संभवते. जपा. श्रद्र्ा 
असेल तर श्रीगजाननाची व श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल होईल. म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर 

“श्रीगणेश  अथवषशीर्ष स्तोरा”चे प्ण करा.रारी झोपी जाण्यापूवी “हनुमानचार्लसा स्तोरा”चे प्ण करा.  
त्यार्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने  जयांचे जन्मनक्षर अस्श्वनी आहे त्यांनी “ओम 

अस्श्वनीकुमाराभयां नमः:” तारक मंराचा, जयांचे जन्मनक्षर भरणी आहे त्यांनी “ओम यमाय  नमः:” तारक  

मंराचा आणण जयांचे जन्मनक्षर कृवत्तका आहे त्यांनी “ओम अग्नये नमः:” तारक मंराचा १०८ वेळा जप 

करावा.  
 

(२) िषृभ -  या राशीच्या प्रथम (लग्न)स्थानी याच राशीत राहू असून तो महहन्याच्या उत्तरार्ाषत या राशीच्या 
व्ययस्थानी  मेर् राशीत जात आहे. व्ययस्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून हर्षल आहेच. महहन्याच्या पूवाषर्ाषत 

राहूमुळे अपमानकारक घटना घडण्याची शक्यता आहे. तस ेघडल्यास  मनात  सूडभावना  तनमाषण  होईल. 

जपा. या राशीच्या काही मंडळींना वातववकाराचा आजार रस्त  करीतस ेहदसते. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत हा राहू 

या राशीच्या व्ययस्थानी  गेल्यावर या  राशीच्या  काही मंडळींना  परदेशगमनाची संर्ी र्मळेल.  काही 
मंडळींना अथषलाभ होईल. पण काही  कारणामुळे  वैवाहहक जीवनातील सुखात िार्ा येण्याची शक्यता हदसते. 
जपा. व्ययस्थानी असलेला  हर्षल प्रततकुल  असल्यामळेु काही  मंडळींना  सांपवत्तक अडचणी रस्त  करतील. 

काही  मंडळींना  वाईट प्रसंगाला  तोंड द्यावे  लागेल. र्शवाय तो  काहीही  करणाने  शरुत्व तनमाषण करील. 

जपा. या राशीच्या  सप्तम  स्थानी वसृ्श्चक  राशीत केत ूअसून  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत तो या राशीच्या  र्ष््  

स्थानी तुळा  राशीत  जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पूवाषर्ाषत तो वैवाहहक जीवनातील  सुखात  िार्ा तनमाषण 

करील.  त्यामुळे मनस्स्थती अस्स्थर  राहील. पण  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  तो अनुकुल  होईल  व त्याच्यामुळे 

आरोग्य  उत्तम  राहील, मनस्स्थती उदार होईल,  सहकायष लाभेल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी  मकर  राशीत  

मंगळ,  शुक्र व  शतन अस े तीन  ग्रह असून मंगळामुळे प्रवासात  मनस्ताप व मानहानी   होणे संभवते. म्हणून  

शक्यतो  प्रवास करू नका. शुक्रामुळे गुरुकृपा,  सुसंगती, थोरकृपा, ऐर्ाराम लाभेल.  काही मडंळींना  कीती, 
प्रर्सद्र्ी र्मळण्याची  शक्यताही  हदसते.  शतनमुळे प्रगल्भ  िुद्र्ी प्राप्त  होईल व  त्यागी वतृ्ती होईल.  तसेच 



कायदा, तत्वज्ञान यांचा अभयास करत  असणारांना  तो अनुकुल  व  प्रगततकारक  होईल. या राशीच्या दशम  

स्थानी कंुभ राशीत रवव -िरु्  - गुरु  व नेपच्यनू अस ेचार ग्रह असून येथील रवव  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  या 
राशीच्या लाभस्थानी  मीन  राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या संपूणष काळात  हा रवव  या राशीच्या सवष 
मंडळींना अनुकुल,  प्रगततकारक व लाभदायक होईल.  िरु्ामुळे मानर्सक व कौटंुबिक सुखसमार्ान लाभेल. 

िौद्र्र्क व  शास्रीय संशोर्न  कायषक्षेर असणारांना  गुरु ग्रह  अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक होईल. 

नेपच्यून मनोवैज्ञातनक  व द्रव पदाथष  व्यापार  असणारांना लाभदायक होईल. श्रद्र्ा असेल तर 

श्रीर्शवशंकराची व हनुमानाची उपासना अनुकुल होईल व मन:शांती लाभेल.  म्हणून दररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर “र्शवलीलामतृ  स्तोरा”चे प्ण करा. रारी  झोपी  जाण्यापूवी  “हनुमानचालीसा स्तोरा”चे प्ण 

करा.  त्यार्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने जयांचे जन्मनक्षर  कृवत्तका आहे त्यांनी 
“ओम अग्नये नमः:” तारक मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  रोहहणी आहे  त्यांनी “ओम  ब्रह्माय नमः:” तारक 

मंराचा व जयांचे जन्मनक्षर  मगृ आहे त्यांनी “ओम सोमसोमाय  नमः:” तारक  मंराचा १०८ वेळा जप करावा. 
 

(३) शमथुन - या राशीच्या व्ययस्थानी  वरृ्भ राशीत राहू असून  तो महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या राशीच्या 
लाभस्थानी मेर् राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पूवाषर्ाषत  हा राहू  अनुकुल  व लाभदायक होईल. काही 
मंडळींना अथषलाभ होईल; तर काहींना  परदेशगमनाची संर्ी र्मळेल.  पण तो कौटंुबिक सुखास िार्कच होण े

संभवते.  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत हा राहू या राशीच्या लाभस्थानी   मेर् राशीत गेल्यावर  काही मंडळींना  
नोकरीत आपल्या  अर्र्काराचा गैर वापर करण्याची  तीव्र  इच्छा रस्त  करील. पण त्यांनी तो मोह 

प्रयत्नपूवषक टाळावाच. होत्याचे नव्हते होण्यास वेळ लागणार  नाही. जपा. काही मंडळींना जुगारात सर्न 

होण्याचा मोह होईल. त्यांनी सुद्र्ा त्यापासून दरूच  राहावे. .र्शवाय या राहूमुळे संततीववर्यक एखादी र्चतंा 
रस्त  करण्याची शक्यता आहे. या लाभस्थानी प्रथमपासून हर्षल आहेच.  पण  त्याच्यामुळे र्मरांशी भांडण 

होण्याची दाट शक्यता हदसते. जपा.   या राशीच्या र्ष्् स्थानी वसृ्श्चक राशीत केत ूअसून तो महहन्याच्या 
उत्तरार्ाषत या राशीच्या पंचम स्थानी  तुळा  राशीत जात आहे.  त्यामुळे महहन्याच्या पूवाषर्ाषत तो अनुकुल 

होईल. आरोग्य उत्तम राहील. आचारववचार उच्च राहतील, काहींना प्रर्सद्र्ी र्मळणेही शक्य आहे. पण 

महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  पचंम स्थानी गेल्यावर या राशीच्या ववद्यार्थयाषच्या र्शक्षणात अडथळे  तनमाषण 

करण्याची शक्यता आहे. तसेच  काही मंडळींना पोटाचा आजार रस्त करील. जपा.  या राशीच्या अष्टम स्थानी 
मकर राशीत मंगळ,  शुक्र व शतन  अस ेतीन ग्रह असून  मंगळामुळे  उष्णताववकाराचा आजार रस्त  करण्याची 
शक्यता हदसते. त्यार्शवाय हाडमोड होणेही संभवते. त्यार्शवाय त्याच्यामुळे वीज-पाणी- यांपासून र्ोका 
असल्याने  सतत सावर्ानतनेे आचरण करा. येथील शुक्र अनुकुल होईल व त्याच्यामळेु कमी श्रमात अथषलाभ  



होईल. र्शवाय जयांच्या  जन्मकंुडलीत  अचानक र्नलाभ योग आहे अशापैकी काहींना  असा अचानक 

र्नलाभ  होणे  संभवते. काही मंडळींना वारसा हक्कान े र्नलाभ होईल. परंत ु या राशीच्या वदृ्र् मंडळींना  
हा शुक्र प्रततकुल असल्याचाच अनुभव  येईल. येथील शतन  द:ुख, दैन्य देतो. शतन -मंगळ  हे शरू ग्रह अष्टम 

स्थानी असल्याने  प्रततकुल  पररस्स्थतीला सतत तोंड द्यावे  लागते. जपा.  या  राशीच्या भाग्यस्थानी कंुभ 

राशीत रवव -िुर् -गुरु व नेपच्यून अस ेचार ग्रह असून येथील रवव महहन्याच्या उत्तरार्ाषत या राशीच्या दशम 

स्थानी मीन  राशीत जात आहे. त्यामुळे तो महहन्याच्या पूवाषर्ाषत प्रततकुल  होईल व महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  

अनुकुल  होईल.  महहन्याच्या पूवाषर्ाषत या रववमुळे  मानर्सक ताण व वडीलर्ाऱ्या  मडंळींचा  ववरोर् सहन  

करावा लागेल. पण महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो अनुकुल  होईल व सवष प्रकारे लाभदायक होईल. िुर्  ग्रह 

प्रततकुल असून त्याच्यामुळे वाद, भांडणे होतील, तनयोस्जत कायाषत अडचणी, अडथळे तनमाषण होतील. पण 

गुरु ग्रह िौद्र्र्क व आध्यास्त्मक  कायषक्षेरात  असलेल्याना अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक होईल.  

मन:शांती लाभेल.  या भाग्यस्थानी असलेल्या   नेपच्यूनमुळे  काही मंडळींना सूचक स्वप्ने पडतील.  काही 
मंडळींना परदेशगमनाची संर्ी र्मळेल. आध्यास्त्मक उपासना करत असणारांना अनुकुल व प्रगततकारक 

होईल. श्रद्र्ा असेल तर  दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्रे्ने  जगदंिा “दगुाष देवी  स्तोरा”चे  

प्ण करा. त्यार्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने  जयांचे  जन्मनक्षर मगृ  आहे 

त्यांनी “ओम सोमसोमाय नमः:” तारक  मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर आद्राष  आहे  त्यानंी “ओम नमः: शंकराय 

” तारक  मंराचा  आणण जयांचे  जन्मनक्षर पुनवषस ूआहे त्यानंी “ओम अहदतीये  नमः:” तारक मंराचा १०८ 

वेळा जप करावा.  
 

(४) ककच  - या राशीचा  लाभस्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असल्यामुळे   महहन्याच्या  पूवाषर्ाषत या राशीच्या 
शासकीय नोकरीत अर्र्कार पद   असणारांना आपल्या पदाचा दरुुपयोग करण्याचा मोह  रस्त  करील. 

म्हणून  त्यानंी  मनावर तािा ्ेवून सरळ मनाने आचरण कराव.े  तेच सुखाचे होईल.   जयांना जुगाराचा नाद 

आहे त्यांनीही त्या मोहावर तनयंरण ्ेवावे.  र्शवाय येथील राहूमुळे संततीववर्यक एखादी र्चतंा रस्त  

करण्याची शक्यता हदसते.  उत्तरार्ाषत हा राहू या राशीच्या दशम स्थानी मेर् राशीत जात आहे.  त्यावेळी तो 
अनुकुल  होईल व या राशीच्या नोकरदार मंडळींना अनकुुल व लाभदायक होईल. या दशम स्थानी  मेर् राशीत 

प्रथमपासून हर्षल आहेच. तो िौद्र्र्क  व संशोर्नात्मक  कायषक्षेर असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व 

लाभदायक होईल.  या राशीच्या पंचम स्थानी वसृ्श्चक राशीत केत ू  असून तो महहन्याच्या उत्तरार्ाषत या 
राशीच्या चतुथष स्थानी तळुा  राशीत जात आहे.  महहन्याचा पूवाषर्ाषत ह्या  केतूमुळे  या राशीच्या 
ववद्यार्थयाषच्या  शैक्षणणक प्रगतीत अडथळे, अडचणी तनमाषण होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही मंडळींना 



पोटाचे अनारोग्य रस्त करीतसे हदसते.  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत हा केत ूया राशीच्या चतुथष स्थानी  तुळा  
राशीत गेल्यावर  घरगुती जीवनात कोणाशीही पटणार नाही. कसली तरी र्चतंा  रस्त  करील.  र्शवाय तो  
ववर्भयकारक  होणेही संभवते. जपा.  या राशीच्या सप्तम स्थानी  मकर राशीत मगंळ -शुक्र व शतन अस ेतीन 

ग्रह असून  येथील मंगळ  ग्रहामुळे  या राशीच्या मंडळींच्या वैवाहहक जीवनात साथी /संर्गनीच्या 
आरोग्यववर्यक समस्येमळेु  ककंवा दोघांतील  मतभदेामुळे वैवाहहक जीवनातील सुखात   िार्ा तनमाषण 

होण्याची शक्यता हदसते.  पण येथील शुक्रामुळे पररस्स्थती आटोक्यात राहील. जयांचा भागीदारीत व्यापार-

व्यवसाय आहे  त्यांनी संशयाने ककंवा  गैरसमजान े भागीदारीत िार्ा येणार  नाही, याची काळजी घ्यावी.  या 
स्थानी असलेला  शतन मकर या स्वराशीत असल्यामुळे  मनस्स्थती शांत व ववचारशील  वतृ्ती  राहील..या 
राशीच्या अष्टम  स्थानी कंुभ  राशीत रवव -िुर् - गुरु व नेपच्यून  अस ेचार ग्रह असून येथील रवव  महहन्याच्या 
उत्तरार्ाषत या राशीच्या भाग्यस्थानी मीन  राशीत जात आहे. त्यामुळे तो महहन्याच्या संपूणष काळात  

प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे द:ुख, अनारोग्य, अपयश,  मानर्सक ताण,  संतततसुखात िार्ा अशापैकी 
घटना घडण्याची शक्यता हदसते.  पण येथील िुर् -गरुु  हे दोन्ही ग्रह अनुकुल  असल्यामुळे पररस्स्थती  
आटोक्यात राहील  व त्यांच्यामुळे कायषर्सद्र्ी होईल व सुखसमार्ान लाभेल.  र्शवाय  येथील  गुरु ग्रहामुळे  

जयांच्या जन्मकंुडलीत अचानक र्नलाभ योग आहे  अशापैकी काहींना असा अचानक र्नलाभ होण ेसंभवते.  
काही मंडळींना वारसा हक्काने असा अचानक र्नलाभ होणे  संभवते. येथील नेपच्यून जलभय, 

ववर्भयकारक असल्यामुळे खोल पाण्यात पोहावयास जाऊ  नका. िाहेरचे उघड्यावरचे पदाथष खाऊ  नका. 
श्रद्र्ा असेल  तर “श्रीर्शव शंकराची “ व  “श्रीहनुमानाची उपासना  मन:शक्ती व मन:शांती  देईल.  म्हणून 

दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्रे्ने “श्रीर्शवलीलामतृ  स्तोरा”चे प्ण करा. रारी झोपी 
जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचार्लसा स्तोरा”चे प्ण करा.  त्यार्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना 
मनापासून श्रद्रे्ने  जयांचे जन्मनक्षर  पुनवषसू आहे त्यांनी  “ओम अहदतीये नमः:” तारक  मंराचा, जयाचें 

जन्मनक्षर पुष्य  आहे त्यानंी “ओम िहृस्पतये नमः:” तारक मंराचा आणण जयांचे जन्मनक्षर आश्लेर्ा  आहे 

त्यांनी “ओम सपाषय  नमः:” तारक मंराचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(५) शसांह - या राशीच्या दशम स्थानी वरृ्भ राशीत राहू असून महहन्याच्या उत्तरार्ाषत तो या राशीच्या 
भाग्यस्थानी मेर् राशीत जात आहे. या भाग्यस्थानी मेर् राशीत प्रथमपासनू हर्षल  आहेच. हा राहू 

महहन्याच्या पूवाषर्ाषत अनकुुल  होईल व त्याच्यामुळे शासकीय नोकरीत  असणारांपैकी काहींना  एखादे 

अर्र्कार पद र्मळण्याची  शक्यता आहे. तसेच क्वर्चत कोणाचा  सन्मान  होणेही संभवते. पण महहन्याच्या 
उत्तरार्ाषत  तो  या राशीच्या भाग्यस्थानी  गेल्यावर  प्रवासयोग येतील. भाग्यस्थानी असलेल्या हर्षलमुळे 



काही  मंडळींना  परदेशवारीची संर्ी र्मळेल. र्शवाय हा हर्षल शास्रीय संशोर्न कायाषत  कायषरत असलेल्या 
मंडळींना प्रगततकारक व यशदायक होईल. या राशीच्या सप्तम स्थानी कंुभ राशीत रवव -िुर्-गुरु  

व  नेपच्यून  अस ेचार ग्रह असून  येथील रवव  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या राशीच्या  अष्टम  स्थानी  मीन  

राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या  पूवाषर्ाषत  तो  कें द्रस्थानी असल्याने भाग्योदयकारक होणार असला 
तरी  तो अनारोग्यकारक  होण्याचीच  अर्र्क शक्यता आहे. र्शवाय त्याच्यामुळे हाती घेतलेल्या  कायाषत 

अपयश येणेच संभवते. त्यामुळे इच्छाआकांक्षा  अपूणष राहतील.  तसेच  त्याच्यामुळे संतततसुखात  िार्ा येण े

संभवते. येथील िुर् सुद्र्ा प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे वाद, भांडणे, ववयोग अशापैकी घटना घडण्याची 
शक्यता हदसते. पण सोित गुरु  असल्यामुळे काही  मनोनुकुल  घटना  घडतील.  वववाहेच्छूना वववाहयोग 

येईल.  नवे  स्नेहसंिंर्  जुळून येतील व   प्रेमसंिंर् असतील तर त ेदृढ होतील. र्शवाय काही मंडळींना अथषलाभ 

होणेही संभवते. पण या स्थानी असलेल्या नेपच्यूनमुळे  काही मंडळींच्या वैवाहहक जीवनातील सुखात िार्ा 
येण्याची शक्यताही हदसते. या राशीच्या र्ष््  स्थानी मकर राशीत मगंळ -शुक्र -शतन  असे तीन ग्रह असून  

येथील मंगळामुळे अनारोग्य, अपप्रचार व अथषहानी  ककंवा चोरी होणे संभवते.  शकु्रामुळे या राशीच्या सवष 
प्रकारच्या कलाकारांना  उच्च गुणवत्ता असूनही  प्रगतीची  व प्रर्सद्र्ीची संर्ीच  र्मळणार  नाही. त्यामुळे 

काही कलाकार नैराश्य येऊन  व्यसनार्ीन होण्याची  शक्यता  नाकारता येत नाही.  शनीमुळे गैरसमजुतीतून 

वाद, भांडण े  होण्याची शक्यता आहे. त्यातून अकारण शरुत्व तनमाषण होण्याची शक्यता हदसते. तसेच तो 
अनारोग्यकारक होणेही संभवते.  या राशीच्या चतुथष स्थानी वसृ्श्चक राशीत केतू असून  महहन्याच्या  
उत्तरार्ाषत  तो या राशीच्या  ततृीय स्थानी  तुळा  राशीत जात आहे.  त्याच्यामुळे कोणाशी पटणार  नाही, 
कसली  तरी  र्चतंा  रस्त  करील. र्शवाय तो ववर्भयकारक  होणेही संभवते. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो 
अर्र्क मनस्तापदायक होण्याचीच  शक्यता आहे.  अशा पररस्स्थतीत आध्यास्त्मक उपासनाच मन:शांती 
देऊ शकेल. श्रद्र्ा असेल तर मनापासून श्रद्रे्ने श्रीभगवान ववष्णूची  उपासना अनुकुल  होईल व  त्यातून 

मन:शक्ती व मन:शांती  लाभेल.  म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर “ववष्णुसहस्रनाम स्तोरा”चे  प्ण 

करा.  त्यार्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने  जयांचे जन्मनक्षर मघा आहे त्यांनी 
“ओम वपतराय नमः:”  तारक  मंराचा, जयांचे जन्मनक्षर  पूवाष आहे  त्यांनी “ओम भगाय  नमः:” तारक  

मंराचा  आणण जयांचे जन्मनक्षर  उत्तरा आहे  त्यांनी “ ओम  आयषमे  नम:” तारक  मंराचा १०८ वेळा जप 

करावा.  
 

(६) कन्या - या राशीच्या ततृीय स्थानी  वसृ्श्चक राशीत केतू असून तो या महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या 
राशीच्या र्नस्थानी  तुळा  राशीत  जात  आहे. त्याच्यामुळे महहन्याच्या पूवाषर्ाषत  या राशीच्या मंडळींना 



मानर्सक  द:ुख सहन करावे लागेलसे हदसते.  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत त्याच्यामळेु आर्थषक समस्या रस्त  

करण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या पंचम स्थानी मकर  राशीत मंगळ -शुक्र-शतन  असे तीन ग्रह असून 

येथील मंगळामुळे   संततीपैकी  कोणाच्या गैर आचरणामुळे  मनस्ताप सहन   करावा लागण्याची  शक्यता 
हदसते. काही मंडळींना स्थावरसंिंर्ी समस्येचा  रास सहन करावा  लागेल.  र्शवाय तो अनारोग्यकारक 

होणेही संभवते. पण येथील शुक्र सवष  प्रकारच्या कलाकारांना त्यांच्या  कलेत  प्रगती करण्याच्या दृष्टीने  
अनुकुल  होईल. शनीमुळे  िुद्र्ी स्वाथी, व्यवहारी, सशंयी  होण ेसंभवते.  या राशीच्या र्ष््  स्थानी कंुभ 

राशीत  रवव -िुर्  - गुरु-नपेच्यून   अस ेचार ग्रह असनू येथील रवव  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या राशीच्या  
सप्तम  स्थानी मीन  राशीत जात आहे. महहन्याच्या पूवाषर्ाषत या रववमुळे हहतशरू पराभूत होतील. र्शवाय 

तो दशम या व्यवसाय स्थानास  पूरक होईल.  तसेच तो या राशीच्या सप्तम स्थानी गेल्यावर कें द्रस्थानी  
असल्यामुळे भाग्योदयकारक  होईल. पण काही मंडळींना  अनारोग्याचा रास होण्याची शक्यता आहे.  

िुर्ामुळे  कायषर्सद्र्ी होईल, अथषलाभ होईल.  गुरुमळेु  आरोग्य उत्तम राहील. पण नेपच्यूनमुळे  काही 
मंडळींना उगीचच एखादी आजारभावना  ककंवा  काल्पतनक र्चतंा  रस्त  करील. काही मंडळींना  फसवणूक  

झाल्याचा रास होणे संभवते. या राशीच्या अष्टम स्थानी  हर्षल असून  तो अपघातकारक  असल्याने  सतत 

सावर्ानतेने आचरण करा.   या राशीच्या भाग्यस्थानी  वरृ्भ  राशीत राहू असून    महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो 
या राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् राशीत जात आहे. त्या काळात वाममागष र्न र्मळववण्याची तीव्र इच्छा 
तनमाषण होणे संभवते.  पण मनावर तािा ्ेवा व तसा प्रयत्न करू नका.  त्यार्शवाय अनारोग्याचा रास सहन 

करावा लागेलसे हदसते. श्रद्र्ा असेल तर दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्रे्ने “दगुाष स्तोरा” 

चे  प्ण करा, रारी झोपी जाण्यापूवी “र्शवलीलामतृ स्तोरा”चे प्ण  करा. त्यार्शवाय दररोज सकाळी स्नान 

करताना मनापासून श्रद्रे्ने जयांचे जन्मनक्षर उत्तरा आहे त्यांनी “ओम आयषमे  नमः:” तारक मंराचा, जयांचे 

जन्मनक्षर  हस्त  आहे त्यांनी “ओम सूयाषय  नमः:”  तारक मंराचा आणण जयांचे  जन्मनक्षर  र्चरा आहे 

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

(७) तुळा  - या राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू  असून तो महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या राशीच्या 
सप्तम स्थानी मेर्  राशीत जात आहे. या सप्तम स्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून हर्षल आहेच. म्हणून 

महहन्याच्या पूवाषर्ाषत या राशीच्या  शासकीय नोकरीतील जया मंडळींना अर्र्कार पद प्राप्त झाले आहे 

अशापैकी काही मंडळींना वाममागष र्न र्मळववण्याचा मोह होण ेसंभवते. पण त्यानंी  प्रयत्नपूवषक असा मोह 

टाळावाच.  काही मंडळींना  अनारोग्याचा रास सहन  करावा लागेल. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत हा राहू  या 
राशीच्या सप्तम स्थानी गले्यावर  या राशीच्या काही मंडळींना वाईट मागाषने प्रर्सद्र्ी र्मळण्याची शक्यता 



आहे. जपा.  तसेच  काही मंडळींना आर्थषक नुकसान  सहन कराव े  लागेलसे हदसते.  येथील हर्षलमुळे  

पततपत्नीपैकी  कोणाच्या   तरी ववक्षक्षप्त आचरणामुळे ककंवा  दोघांतील  मतभेदामळेु  वैवाहहक जीवनातील 

सुखात िार्ा येण े संभवते.  या राशीच्या पंचम स्थानी कंुभ राशीत रवव -िुर् -गुरु व नेपच्यून अस ेचार राहू 

असून  येथील रवव  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या राशीच्या र्ष्् स्थानी मींन  राशीत जात आहे.  रवव  ग्रह 

महहन्याच्या पूवाषर्ाषत  प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे  अनारोग्य, अपघात, नोकरीत वररष््ांचा  जाच, वप्रय 

जनांपैकी  कोणाच्या तरी दरूत्वामुळे  येणारी अस्वस्थता,  सतंतत समस्या अशापैकी कारणामुळे मन अस्वस्थ 

राहील.  हा रवव  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत या राशीच्या र्ष्् स्थानी गेल्यावर दशम  या व्यवसाय स्थानास पूरक 

होईल.  हहतशरू पराभूत होतील, काहींना अनारोग्याचा रास सहन करावा लागेल. या राशीच्या पंचम स्थानी 
असलेल्या िुर्ामुळे सुद्र्ा संतततसुखात  व वैवाहहक जीवनातील सुखात िार्ा येण्याची शक्यता हदसते. जपा.  
पण गुरु ग्रह अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे  कौटंुबिक सुखसमार्ान लाभेल.  जयांचे प्रेमसंिंर्  असतील तर 

ते दृढ होतील. या राशीच्या ववद्यार्थयाषना  र्शक्षणात प्रगती करण ेसहज शक्य होईल. नेपच्यनूमुळे  मनस्स्थती 
अतत कोमल व भावनाशील होईल. पण तो आध्यास्त्मक उपासनेस अनुकुल  होणार असल्याने  उपासनेद्वारे 

मन:शक्ती व मन:शातंी प्राप्त होऊ शकेल.  या राशीच्या चतुथष स्थानी मकर राशीत मंगळ - शुक्र  व शतन  अस े

तीन ग्रह असून मगंळामुळे कौटंुबिक जीवनात  वाद, भांडणे, गैरसमज, असमार्ानकारक  घटना  अशापैकी 
कारणांनी  सुखात िार्ा येणे संभवते. जपा.  शुक्र  या राशीच्या शेतीवाडी असणारांना अनुकुल  व लाभदायक 

होईल. सुखसमार्ान लाभेल. पण शतन  ग्रह स्वराशीत असला  तरी स्थान अनुकुल नसल्यामुळे  तो प्रततकुल 

होईल व मनस्ताप देणाऱ्या  घटना घडल्यास गहहरे नैराश्य येईल.  या राशीच्या र्नस्थानी वरृ्भ  राशीत केत ु 

असून महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पूवाषर्ाषत 

तो प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे आर्थषक र्चतंा  रस्त  करील.  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  तो  या राशीच्या 
प्रथम स्थानी गेल्यावर  अनुकुल होईल व  सवष सुख लाभले. पण त्याच्यामुळे वाहन र्ोका असल्यामुळे  आपले 

वाहन सावर्ानतेन े व तनयंबरत  वगेाने चालवा. रस्त्यातून सावर्ानतनेे  मागषक्रमण करा.  श्रद्र्ा असेल तर 

श्रीर्शवशंकराची व श्री हनुमानाची उपासना  मन:शक्ती व मन:शांती देईल. म्हणून दररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर  मनापासून श्रद्र्ने “र्शवलीलामतृ स्तोरा”चे  प्ण  करा. रारी झोपी जाण्यापूवी  
“श्रीहनुमानचार्लसा  स्तोरा”चे  प्ण करा. त्यार्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने  
जयांचे जन्मनक्षर  र्चरा आहे त्यांनी “ओम  त्वष्टे  नमः: “ तारक मंराचा,  जयांचे जन्मनक्षर स्वाती आहे  

त्यांनी “ओम वायवे नमः:” तारक मंराचा  आणण जयांचे जन्मनक्षर ववशाखा आहे  त्यांनी  “ओम  इंद्राग्नये 

नमः:”: तारक  मंराचा  १०८ वेळा  जप करावा.  
 



(८) िशृ्चर्क - या राशीच्या प्रथम (लग्न ) स्थानी याच राशीत केत ूअसून  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो या 
राशीच्या व्ययस्थानी  तुळा  राशीत जात आहे. म्हणून महहन्याच्या पूवाषर्ाषत तो अनकुुल  व सुखकारक होईल; 

पण  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  त्याच्यामुळे स्वभाव लहरी होण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या ततृीय स्थानी 
मकर राशीत मंगळ  - शुक्र -शतन  अस ेतीन ग्रह असून  येथील मंगळामुळे रै्यष, हहमंत, महत्त्वाकांक्षा  वाढेल. 

काही मंडळींकडून एखादी कतषिगारीची घटना  घडून येणे संभवते. पण येथील शतन- मंगळ  शरु ग्रह यतुीत 

असल्यामुळे एखादी इजा होण्याची  शक्यता आहे. जपा. पण स्वराशीत असलेल्या शनीमुळे काही मडंळींना 
मनपसंत अशी नोकरी लागण्याची शक्यता आहे. काही मंडळींना आवडते  कायषक्षेर  र्मळेल.  पण त्याच्यामुळे  

भावंडववर्यक  एखादी र्चतंा  रस्त  करीलस ेहदसते. शुक्रामुळे र्नलाभ,  प्रततष््ा, मानसन्मान अस ेकाही 
प्राप्त होण ेसंभवते. काही मडंळींना  भूर्मलाभ होणेही शक्य आहे. या   राशीच्या चतथुष स्थानी कंुभ राशीत रवव 

-िुर् -गुरु व नेपच्यून  अस ेचार ग्रह असून महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  येथील रवव  या राशीच्या पंचम स्थानी  
मीन  राशीत जात आहे.  त्यामुळे संपूणष महहन्याच्या काळात  तो प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, 

कौटंुबिक रास, कायषहदरंगाई, अकारण खचष होणे, अपघात, नोकरीत वररष््ांचा जाच, संतततववर्यक र्चतंा, 
वप्रयजनांपासून होणारा दरुावा अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता हदसते. िुर्ामुळे गहृसौख्य व र्मरसुख 

र्मळेल, पण र्ननाश होणेही संभवते. जपा. पण गुरु ग्रह अनुकुल असल्यामुळे  कौटंुबिक सुखात फारशी िार्ा 
येणार नाही.  त्यार्शवाय जयांचे स्थावर खरेदी-ववक्रीचे व्यवहार होणार असतील तर त ेअपेक्षेनुसार पार 

पडतील.  पण येथील नेपच्यनूमुळे घरगुती जीवनात गरैसमज,  घोटाळे अशापैकी घटनांचा रास होणे संभवते.  
या राशीच्या र्ष्् स्थानी मेर् राशीत हर्षल  असून त्याच्यामुळे काही मंडळींना मुदतीचा ताप येणे, डोकेदखुी 
ककंवा  सतत खोल ववचार  करत राहहलात तर मेंदवूवकार  यांचा आजार होणे, मनस्स्थती अस्स्थर, चंचल होण े 

अशापैकी  आजार  होणे सभंवते. जपा. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत सप्तम स्थानी  वरृ्भ राशीत असलेला राहू 

र्ष्् स्थानी आल्यावर काही मंडळींना अनारोग्याचा रास होणे संभवते. पण जयांचा परर्र्मषयांशी  
व्यावसातयक संिंर् असेल त्यांना अशा संिंर्ामुळे आर्थषक लाभ होईल. पण महहन्याच्या पूवाषर्ाषत 

त्याच्यामुळे मनात कपटी ववचारांचा  जोर होण्याची शक्यता हदसते. र्शवाय वैवाहहक जीवनातील सुखातही 
िार्ा येण ेसंभवते. जपा. श्रद्र्ा असेल तर श्रीगणपतीची  व श्री हनुमानाची उपासना अनुकुल होईल व 

मन:शक्ती व मन:शांती  लाभेल. यासा्ी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून, श्रद्रे्ने “श्रीगणेश 

अथवषशीर्ष स्तोरा”चे प्ण करा. रारी झोपी जाण्यापूवी “हनुमानचालीसा स्तोरा”चे प्ण  करा. त्यार्शवाय  

दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने जयांचे जन्मनक्षर ववशाखा आहे त्यांनी “ओम इंद्राग्नये 

नमः:” तारक मंराचा, जयांचे  जन्मनक्षर अनुरार्ा आहे त्यांनी “ओम र्मराय नमः:” तारक मंराचा आणण 

जयांचे  जन्मनक्षर जयेष््ा आहे त्यांनी “ओम इंद्राय नमः” तारक मंराचा १०८ वेळा जप करावा.  



 

(९) धनु - या राशीच्या व्ययस्थानी  वसृ्श्चक राशीत केतू  असून महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो या राशीच्या 
लाभस्थानी  तुळा  राशीत  जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पूवाषर्ाषत या राशीच्या मंडळींचा स्वभाव चंचल, 

लहरी  होण्याची शक्यता हदसते. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो अनुकुल, मनोनुकुल, यशदायक व लाभदायक 

होईल. र्शवाय त्याच्यामुळे प्रवासाचे योग येतील.  या राशीच्या  र्ष्् स्थानी वरृ्भ राशीत राहू असून तो 
महहन्याच्या उत्तरार्ाषत या राशीच्या पंचम स्थानी मेर् राशीत  जात आहे.  त्याच्यामळेु महहन्याच्या पूवाषर्ाषत 

अनारोग्याचा रास होण ेसंभवते. पण जया मंडळींचा परर्र्मषयांशी  व्यावसातयक संिंर् आहे  अशांना तो 
लाभदायक होईल. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत हा राहू   या राशीच्या पंचम स्थानी मेर् राशीत गेल्यावर प्रततकुल  

होईल व त्यामुळे काहीही कारणाने संतततसुखात  िार्ा येणे संभवते. र्शवाय तो या राशीच्या ववद्यार्थयाषच्या 
र्शक्षणात अडथळे  तनमाषण करील. त्यार्शवाय  वैवाहहक  जीवनातील सुखासही  िार्क होण्याची शक्यता 
हदसते.  या पंचम स्थानी  मेर् राशीत प्रथमपासून  हर्षल आहेच.  त्यामुळे तो  कलापोर्क होईल,  उच्च 

िौद्र्र्क व संशोर्नात्मक कायषक्षेर असणारांना  तो अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल. या राशीच्या 
ततृीय स्थानी कंुभ राशीत रवव -िुर् -गुरु व नेपच्यून  असे चार ग्रह असून येथील रवव  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  

या राशीच्या चतुथष स्थानी मीन  राशीत जात आहे.  त्यामुळे महहन्याच्या पूवाषर्ाषत तो अनुकुल  होईल व 

त्याच्यामुळे सुखसमार्ान लाभेल, आरोग्य उत्तम राहील, शासकीय नोकरीत असणारांपैकी काही मंडळींना 
िढती र्मळू शकेल, क्वर्चत कोणाचा सन्मान केला जाईल, तर कोणास एखादे उच्च पद र्मळणेही संभवते. 
पण महहन्याच्या उत्तरार्ाषत तो या राशीच्या चतुथष स्थानी नेल्यावर प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे तनयोस्जत 

कायाषत अडचणी, अडथळे, हदरंगाई  होण े.संभवते. त्यार्शवाय आर्थषक समस्या, कौटंुबिक रास सहन करावा 
लागण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या ततृीय स्थानी असलेला  िुर्ही प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे 

अकारण शरुत्व तनमाषण होणे संभवते.  गुरु ग्रह िौद्र्र्क  कायाषस अनुकुल होईल, या राशीच्या लेखकांचे 

लेखन  ग्रंथरूपात प्रर्सद्र् होईल, प्रवास योग येईल; पण भावंडांपैकी कोणाकडून तरी  मनस्ताप हदला  
जाण्याची शक्यता हदसते.  येथील नेपच्यूनमुळे मनस्स्थती  अतत भावनाशील होईल. पण अध्यात्म, गूढ 

संशोर्न  अशा क्षेरात रस असणारांना तो अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल.  या राशीच्या र्नस्थानी 
मकर राशीत मंगळ,शुक्र व शतन  अस ेतीन ग्रह  असून  येथील मंगळ व शतन प्रततकुल  होतील व त्यांच्यामुळे 

अनपेक्षक्षत आर्थषक जिािदारी येण ेसंभवते.  देणे द्यावचे लागेल; पण येणे वसूल  होईलच याची खारी देता 
येणार नाही. त्यार्शवाय  या  मंगळामुळे  आरोग्याच्या दृष्टीने उष्णताववकार िळावतील  व घसा, मान, डोळे 

यांचे दखुणे रस्त  करील. शनीमुळे  आर्थषक संकटे  रस्त करतील व कुटंुिात काही अतनष्ट घडण्याची शक्यता 
जाणवते. जपा. अशा प्रततकुल पररस्स्थतीत येथील  केवळ शुक्रच  अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे मनोनुकुल  



घटना घडतील, र्नलाभ होईल व कौटंुबिक सुखसमार्ान लाभेल व हदलासा र्मळेल. श्रद्र्ा असेल तर 

श्रीगुरुदेव दत्तारेयाची उपासना अनुकुल  होईल  आणण  मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल.  म्हणून दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्रे्ने “िावन्न श्लोकी गुरुचरररा”चे  प्ण करा. त्यार्शवाय  दररोज 

सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने  जयांचे जन्मनक्षर मूळ  आहे त्यांनी  “ओम तनऋतये  नमः:” 

तारक  मंराचा,  जयांचे जन्मनक्षर पूवाषर्ाढा आहे त्यानंी “ओम उदकाय  नमः:” तारक  मंराचा आणण जयांचे 

जन्मनक्षर उत्तरार्ाढा आहे त्यांनी  “ ओम ववश्वेदेवाय नमः:”  तारक मंराचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(१०) मकर -  या राशीच्या लाभस्थानी वसृ्श्चक राशीत केत ू असून तो महहन्याच्या उत्तरार्ाषत या राशीच्या 
दशम  स्थानी तुळा  राशीत जात आहे. त्यामुळे  महहन्याच्या पूवाषर्ाषत   तो अनुकुल व सुखकारक  होणार 

असून त्याच्यामुळे  प्रवास योग येतील. पण  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तो  या राशीच्या दशम स्थानी  गेल्यावर 

प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे काही मंडळींच्या नोकरीवर गदा येण्याची  शक्यता हदसते. जपा. काही 
मंडळींच्या मनात हातचे सोडून नवीन काही करण्याची ऊर्मष  येईल; पण त्यांनी मनावर तािा ्ेवनू आहे ती  
नोकरीच करावी. तेच सुखाचे होईल. या राशीच्या पंचम स्थानी  वरृ्भ राशीत राहू असून महहन्याच्या 
उत्तरार्ाषत तो या राशीच्या चतुथष स्थानी मेर् राशीत जात आहे. या चतुथष स्थानी प्रथमपासून हर्षल आहेच. 

त्यामुळे हे दोन्ही ग्रह महहन्याच्या संपूणष  काळात प्रततकुल  होणार असून त्यांच्यामुळे मनस्स्थती सतत  

अस्वस्थ राहील, कशातही सुखसमार्ान  लाभणार नाही, कोणाशी पटणार नाही, ववैाहहक व कौटंुबिक सुखात  

तसेच संतततसुखात िार्ा येणे संभवते. जपा. या राशीच्या  र्न  स्थानी  रवव - िुर् -गुरु  व नेपच्यनू अस ेचार 

ग्रह असून  येथील रवव महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या राशीच्या ततृीय स्थानी जात आहे.  त्यामुळे रवव 

महहन्याच्या पूवाषर्ाषत  प्रततकुल  होणार असून त्याच्यामुळे  वाढता खचष,  ववत्त हानी, अन्य आर्थषक समस्या 
यांना तोंड द्यावे  लागेल. येथील नेपच्यूनमुळेही आर्थषक समस्या रस्त  करण्याची शक्यता हदसते.   िुर्  

ग्रहही प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे मनस्ताप  व  द:ुख सहन कराव ेलागेल. केवळ गुरु अनुकुल  होणार 

असून  त्याच्यामुळे पररस्स्थती आटोक्यात राहील. त्याच्यामुळे कुटंुिात  शुभ घटना घडतील, उत्तम अथषलाभ 

होईल. र्शवाय महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  रवव  ग्रह अनकुुल होईल व सवष  काही अनुकुल व  सुखाचेच घडेल.  

आरोग्य उत्तम राहील व  नोकरीत  मनोनुकुल  घटना घडतील.  या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी मंगळ, शुक्र 

व शतन अस ेतीन  ग्रह असनू  येथील मंगळ  व  शतन  प्रततकुल  होतील  व मंगळामुळे  स्वभाव हट्टी  होईल, 

अकारण श्रम व दगदग  कराल, अनारोग्य होईल  व नोकरीत प्रततकुल पररस्स्थती  तनमाषण होईल. 

शनीमुळेसुद्र्ा  काही मडंळींना वातववकाराचा रास होईल, तनयोस्जत कायाषत अडथळे, अडचणी तनमाषण 

होतील, कुटंुिातील वप्रय जनांपैकी  कोणाचे स्थलांतर  झाल्यास मन अस्वस्थ होईल. पण  काही मंडळींना 



दरूच्या  प्रवासाचे योग येण ेसंभवते. अशा पररस्स्थतीत शुक्रामुळे मरू्न मरू्न  मनोनुकुल  घटना घडतील, 

वैवाहहक जीवनातील सुखसमार्ान लाभेल   व हदलासा  र्मळेल. श्रद्र्ा असेल तर  श्रीर्शवशंकराची उपासना  
व श्रीहनुमान उपासना  अनकुुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती  लाभेल. म्हणून दररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर मनापासून श्रद्रे्ने  “र्शवलीलामतृ  स्तोरा”चे  प्ण  करा. रारी झोपी जाण्यापूवी 
“हनुमानचालीसा स्तोरा”चे प्ण करा. त्यार्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने जयांचे 

जन्मनक्षर उत्तरार्ाढा  आहे त्यांनी “ओम ववश्वेदेवाय नमः:” तारक मंराचा, जयाचें जन्मनक्षर श्रवण  आहे 

त्यांनी “ओम ववष्णव े  नमः:” तारक मंराचा  आणण जयांचे  जन्मनक्षर  र्तनष््ा आहे  त्यांनी “ओम वसव े 

नमः” तारक मंराचा १०८ वळेा जप करावा.  
 

(११) कुां भ - या राशीच्या प्रथम  (लग्न) स्थानी याच राशीत रवव -िुर्  - गुरु व नेपच्य ून  अस ेचार ग्रह असून 

येथील रवव  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या राशीच्या  र्नस्थानी मीन  राशीत जात आहे. त्यामुळे हा रवव 

महहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, थकावट, र्चतंा, मनस्ताप, आर्थषक 

समया, ववत्तहानी,  भांडणे,  डोळ्याची दखुणी अशापैकी क्लेशदायक घटना घडण्याची दाट  शक्यता आहे. 

जपा. येथील िुर्ामुळे र्ननाश, र्मरद्रोह होणे संभवते. र्शवाय मनस्स्थती अस्स्थर, चंचल होईल व  त्यामळेु 

काही मंडळींना कुसंगतीची  िार्ा होण ेसंभवते. नेपच्यूनमुळे मनस्स्थती अतत कोमल होईल व त्यातून  

मानर्सक संवेदना  जलद तनमाषण होतील व मन उदास होऊन नैराश्य येईल. अशा प्रततकुल  पररस्स्थतीत 

केवळ गुरु ग्रहच  अनुकुल  होईल, व त्याच्यामुळे िौद्र्र्क, शैक्षणणक, संशोर्नात्मक  कायषक्षेर असणारांना 
आपल्या कायषक्षेरात प्रगती करण ेव यश र्मळववण ेशक्य  होईल. या राशीच्या लेखकवगाषलाही तो अनुकुल  

होईल. त्याच्यामुळे आरोग्य सुर्ारेल व नोकरीत काही मंडळींना  अर्र्कार पद र्मळणेही संभवते. .  या 
राशीच्या ततृीय स्थानी मेर् राशीत हर्षल असून महहन्याच्या उत्तरार्ाषत चतुथष स्थानी असलेला राहू  या ततृीय 

स्थानी येत आहे. येथील हर्षल उच्च िौद्र्र्क व शास्रीय संशोर्न कायषक्षेर असणारांना अनुकुल, 

प्रगततकारक व यशदायक होईल. या राशीच्या मंडळींची समरणशक्ती, आकलनशक्ती प्रिळ व चौकस होईल. 

काही मंडळींना परदेशगमनाची संर्ी र्मळेल. या राशीच्या चतुथष स्थानी वरृ्भ राशीत असलेला राहू 

महहन्याच्या पूवाषर्ाषत प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे कौटंुबिक जीवनात  काहीही कारणाने  वाद, गैरसमज, 

भांडण ेहोणे संभवते. हाती घेतलेल्या कायाषत अपयश येईल. पण महहन्याच्या उत्तरार्ाषत तो या राशीच्या 
ततृीय स्थानी मेर् राशीत गले्यावर अनुकुल होईल  व  पररस्स्थतीत  एकदम सुर्ारणा  होईल. मन उत्साहहत 

व उदार होईल, हातून कतृषत्व घडेल. पण हा राहू िंरु्सुखात  िार्ा तनमाषण करण्याची शक्यता आहे.  या 
राशीच्या दशम स्थानी  वसृ्श्चक राशीत केत ु असून तो महहन्याच्या उत्तरार्ाषत या राशीच्या भाग्यस्थानी तुळा 



राशीत जात आहे. म्हणून महहन्याच्या पूवाषर्ाषत या राशीच्या काही मडंळींना हातचे सोडून नवीन काही 
करण्याची ऊर्मष  अस्वस्थ करील. पण मोहाला िळी पडाल तर हातची नोकरीही गमावून िसाल. म्हणून तो 
मोह कटाक्षान ेटाळाच. र्शवाय महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  हा केत ुभाग्यस्थानी तळुा  राशीत गेल्यावर काही  
मंडळींचे  “ वरून कीतषन, आतून तमाशा” अशा प्रकारचे ढोंगी, रू्तष  आचारण  होण ेसंभवते. र्शवाय येथील 

केतूमुळे संतततसुखात िार्ा येण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या व्ययस्थानी मकर राशीत मंगळ , शुक्र व 

शतन  अस ेतीन ग्रह असून येथील मंगळ  व शतन  हे दोन्ही ग्रह पूणषपणे प्रततकुल  होतील.  मंगळामुळे अस्वस्थ 

मनस्स्थती  होईल.  आर्थषक र्चतंा सतावतील. भाडंणे होतील.  मानहानी  होणेही सभंवते.  शनीमुळे  

आर्थषक व्यवहार काळजीपूवषक न केल्यास  पररणामतः: नसते लचांड मागे  लागेल. जपा.  पण येथील 

शुक्रामुळे मरू्न मरू्न मनोनुकुल  घटना घडतील व काही प्रमाणात हदलासा र्मळेल. श्रद्र्ा असेल तर  

श्रीर्शवशंकराची उपासना व श्रीहनुमान उपासना अनकुुल होईल व मन:शातंी व मन:शक्ती प्राप्त होईल. 

त्यासा्ी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  “र्शवलीलामतृ  स्तोरा”चे  प्ण करा. रारी झोपी जाण्यापूवी 
“हनुमानचालीसा स्तोरा”चे प्ण करा.  त्यार्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून  श्रद्रे्न े 

जयांचे  जन्मनक्षर  र्तनष््ा आहे त्यांनी “ओम वसव ेनमः:” तारक  मंराचा,  जयाचें जन्मनक्षर शततारका 
आहे  त्यानंी “ओम  वरुणाय नम:” तारक मंराचा  आणण जयांचे जन्मनक्षर पूवाष भाद्रपदा आहे  त्यानंी “ ओम  

अजैकचरणाय  नमः:” तारक मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 

(१२) मीन - या  राशीच्या व्ययस्थानी कंुभ राशीत रवव -िुर्  - गुरु व नेपच्यून  अस ेचार ग्रह असून  येथील 

रवव  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी जात आहे. त्यामुळे हा रवव  महहन्याच्या 
संपूणष काळात प्रततकुलच होईल, व त्याच्यामुळे अनारोग्य, शरीरपीडा, मनस्ताप   व  मानभंग होणे संभवते.  
थकावट जाणवले. आर्थषक र्चतंा रस्त  करील.  िुर्  ग्रहही प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे मनस्स्थती चंचल, 

अस्स्थर होईल.  काही मंडळींना अनारोग्याचा रास तर काहींना मानहानी, अपयश सहन  कराव ेलागेल.  

त्यार्शवाय आर्थषक नुकसान होणेही संभवते. नेपच्यूनमुळे  र्चतंा व मनस्ताप सहन करावा लागेल. त्यामुळे 

गहहरे नैराश्य येईल. पण हा नेपच्यून गुप्त पोलीसखात्यात कायषरत असणारांना उपयुक्त होईल. येथील गुरु  

अध्यात्म, समाजसेवा अस ेकायषक्षेर असणारांना अनुकुल  होईल. पण  त्याच्यामुळे प्रवासात अडचणी  येण े

संभवते. र्शवाय अपेक्षाभंग होणे व  कौटंुबिक रास सहन करावा लागणे  संभवते.  या राशीच्या र्नस्थानी मेर् 

राशीत हर्षल असून महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  ततृीय स्थानी  वरृ्भ राशीत असलेला राहू या र्नस्थानी येत 

आहे. येथील हर्षलमुळे ववचारशक्ती अतत अस्स्थर होईल व त्यामुळे हातून ववर्चर आचरण घडणे संभवते. 
र्शवाय आपल्या  फट्कळ  िोलण्यान े समोरच्याचा  अकारण अपमान केला जाईल.  जपा. राहूमळेु  



महहन्याच्या पूवाषर्ाषत मनस्स्थती हरहुन्नरी, उदार अशी होईल, हातून काही कतृषत्व घडेल; पण त्याच्यामुळे 

िंरु्सुखात िार्ा तनमाषण होण्याची शक्यता हदसते. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत हा राहू या राशीच्या र्नस्थानी 
गेल्यावर  आर्थषक र्चतंा रस्त  करतील, कुटंुिात भांडण ेहोतील, व जीवनसाथी/संर्गनीला अतोनात कष्ट व 

मनस्ताप सहन कराव े लागतील.  या राशीच्या भाग्यस्थानी वसृ्श्चक राशीत केत ु  असून महहन्याच्या 
उत्तरार्ाषत  तो या राशीच्या अष्टम स्थानी तुळा  राशीत जात आहे. महहन्याच्या पूवाषर्ाषत या केतूमुळे  

संतततसुखात िार्ा येण ेसंभवते. तसेच रू्तष, ढोंगी आचरण घडण्याची शक्यता हदसत.े महहन्याच्या उत्तरार्ाषत 

या केतूमुळे वैवाहहक जीवनातील सुखात िार्ा  तनमाषण होण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या लाभस्थानी 
मकर राशीत मंगळ,शुक्र व शतन  अस ेतीन ग्रह असून मंगळामुळे कष्ट पररश्रम करूनच अपेक्षक्षत अथषलाभ 

होईल. र्शवाय त्याच्यामुळे मैरीत िार्ा तनमाषण होणे संभवते. . पण त्याच्यामुळे काही मंडळींना  एखादी 
मौल्यवान  भेटवस्तू र्मळण्याची  शक्यता हदसते. मंगळाशी शरुत्व असलेला  शतन  मार सवषसार्ारण्पणे  
शुभ होईल व आर्थषक स्स्थती सुर्ारेल. पण तो सतंततसुखास  िार्कच   होईल. येथील केवळ शुक्रामुळे 

अथषलाभ होईल व  सवष सुख व मन:शातंी लाभेल. श्रद्र्ा असेल तर श्रीगुरुदेव दत्तारेयाची उपासना  अनुकुल  

होईल व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल.  त्यासा्ी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्रे्ने 
“िावन्न श्लोकी गुरुचरररा”चे प्ण  करा. त्यार्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्रे्ने  
जयांचे जन्मनक्षर पूवाषभाद्रपदा आहे त्यांनी “ओम  अजैकचरणाय नमः:” तारक मंराचा, जयांचे जन्मनक्षर 

उत्तराभाद्रपदा आहे  त्यांनी “ ओम अहहिुषध्न्याय नमः:” तारक  मंराचा  आणण जयांचे जन्मनक्षर रेवती आहे 

त्यांनी “ ओम पूर्ाय नमः:” तारक मंराचा १०८ वेळा जप करावा.  
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