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सूचना - प्रते्यक रािीच्या राशिभविष्याच्या अखेरीस त्या त्या रािीच्या जन्मनक्षत्रांसाठी 

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 कृपया आम्हांस कळिािे.  

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

(१) मेष -  या  राशीच्या प्रथम(लग्न) स्थानी याच राशीत वक्री हर्षल व राहू  अस ेदोन ग्रह असनू  यथेील  

हे   दोन्ही ग्रह महहन्याच्या संपूर्ष काळात प्रततकुल  असल्याचाच  अनुभव यईेल.  राहूमळेु अनारोग्य, 

मानहानी होर् ेसंभवते.  तसे घडल्यास  सूडभावना जोर करील. जपा.  येथील  हर्षलमुळे स्वभाव लहरी, 

अस्स्थर, चंचल  असा होर्े संभवत.े कोर्ाचाही  धाक, दडपर् सहन होर्ार नाही.  पर् त्याच्यामळेु 

शास्त्रीय संशोधन कायषक्षते्र असर्ारांना  आपल्या संशोधन कायात मदत होईल व  काही  प्रमार्ात 

प्रगती करर्े व यश हमळहवर् े शक्य होईल.  या राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ  असून 

त्याच्यामुळे  उष्णताहवकाराचा  आजार होर्े संभवत.े स्शवाय त्याच्यामुळे सवष प्रकारे आर्थषक समस्या  

त्रस्त  करतील.  या राशीच्या पंचम स्थानी  ससंह राशीत  रहव  व शुक्र अस ेदोन ग्रह असनू हे दोन्ही ग्रह   

महहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कन्या राशीत जात आहेत. पंचम स्थानी असलेल्या  

शुक्रामुळे  सवष प्रकारच्या  कलाकारांना आपल्या कलेत प्रगती करर् ेशक्य होईल.  पर् येथील शुक्रही 

हदनांक  २४ पासनू या राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी गेल्यावर  कलागुर् असूनही तो व्यक्त करण्यास  संधीच  

हमळर्ार नाही. रहव  स्थानी असताना अनारोग्यकारकच होईल.  तसेच  मुलांपैकी कोर्ाच्या 

अनारोग्याची  समस्या त्रस्त  करील. नोकरीत वररष्ठांचा जाच सहन करावा लागेल. हप्रयजनांपैकी  

काहींचे  दूरत्व हनमार् झाल्यास  मन अस्वस्थ होईल. महहन्याच्या उत्तराधात हा रहव या राशीच्या र्ष्ठ 

स्थानी गेल्यावर  दशम या व्यवसाय स्थानास परूक होईल.   या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कन्या राशीत 

प्रथमपासून  वक्री बुध  आहेच.  तो अनुकुल  होईल व  त्याच्यामळेु काही प्रमार्ात कायषस्सद्धी होऊन  
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अथषलाभही होईल.  या  राशीच्या सप्तम  स्थानी तळुा राशीत  केत ु  असनू  त्याच्यामुळे मनस्स्थती  

अस्स्थर  होईल व  हववाहहतांच्या  ववैाहहक जीवनातील सखुात बाधा  हनमार् करील.  या राशीच्या 

दशम स्थानी मकर  राशीत वक्री शहन  असनू तचहकत्सक बौद्तधक कायषक्षेत्र असर्ारांना  व 

कोळसा,पोलाद यांचा व्यापार असर्ारांना  तो अनुकुल व लाभदायक  होईल. या राशीच्या व्यय 

स्थानी मीन  राशीत वक्री गुरु व  वक्री नेपच्यून अस ेदोन ग्रह असनू हदनांक ११ पासून यथेील नेपच्यून  

वक्र  गतीने  या राशीच्या लाभस्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्यामळेु महहन्याच्या संपूर्ष काळात  तो 

प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे  चचंता व मानस्सक व्यग्रता यांच्यामुळे नैराश्य यईेल. स्शवाय आर्थषक 

समस्या त्रस्त  करतील.  व्ययस्थानी असलेला  वक्री गुरु  अध्यात्म व सामास्जक कायष  यांची मनापासनू 

ओढ असर्ारांना  अनुकुल  व प्रगततकारक  होईल. पर् त्याच्यामुळे संतततसखुात बाधा येर् ेसंभवते. 

तसेच प्रवासात अडचर्ी येण्याची शक्यता हदसत.े  श्रद्धा असले तर “श्रीगर्ेश”  व “श्रीहनुमान 

उपासना” अनुकूल होईल व मन:शक्ती  आणर्  मन:शांती  लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळ स्नान 

झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “श्रीगर्ेश अथवषशीर्ष  स्तोत्रा”च े  पठर् करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी 

“श्रीहनुमानचाणलसा स्तोत्रा”चे पठर् करा. त्यास्शवाय  दररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासून 

श्रद्धेने  ज्यांचे जन्मनक्षत्र अस्श्वनी आहे त्यांनी “ओम  अस्श्वनीकुमाराभ्यां  नमः:”  तारक मंत्राचा, ज्यांच े

जन्मनक्षत्र भरर्ी आह े  त्यांनी “ओम यमाय  नमः:”  तारक  मंत्राचा आणर् ज्यांचे जन्मनक्षत्र कृतत्तका 

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

 

(२) िृषभ - या  राशीच्या प्रथम(लग्न) स्थानी  याच  राशीत मंगळ  असनू त्याच्यामुळे उष्णताहवकाराचा  

आजार  त्रस्त  करण्याची  शक्यता  हदसते. त्यास्शवाय स्वभाव अहंकारी, हट्टी  झाल्यास,  शरीरपीडा,  

अकारर् श्रम, दगदग सहन  करावी लागेल  व थकावट जार्वेल. तसेच हा मंगळ  नोकरदार मंडळींना 

मनस्तापदायक  असल्याचाच  अनुभव येईल.  या राशीच्या चतुथष स्थानी ससंह राशीत रहव -शुक्र अस े

दोन ग्रह असून येथील रहव  कौटंुहबक सुखाचे दृष्टीने प्रततकुल  होण्याचीच शक्यता हदसते. स्शवाय तो 

अनारोग्यकारक होईल व हनयोस्जत कायात अडचर्ी, अडथळे  हनमार् होतील. तसेच आर्थषक 

चचंताही त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसते. पर् यथेील  शुक्रामुळे मनोनुकुल घटना  घडतील  व हदलासा 

हमळेल. शेतीवाडी असर्ारांना  तो लाभदायक होईल. येथील रहव-शुक्र महहन्याच्या उत्तराधात  या 

राशीच्या पंचम  स्थानी कन्या राशीत जात आहेत.  या स्थानी प्रथमपासून  वक्री बुध  आहेच. त्यामळेु 



रहव -बुध  हे दोन्ही ग्रह प्रततकुलच होतील व त्यांच्यामुळे अनारोग्य, अपघात, नोकरीत वररष्ठांचा जाच, 

कुटंुबातील हप्रयजनांपैकी  कोर्ाच ेहोर्ार ेदूरत्व  अशापैकी कारर्ांनी  मनस्स्थती अस्वस्थ राहील.  

बुधामुळे  कसली  तरी   भीती  अस्वस्थ करील. त्यास्शवाय संततीकडून  मनस्ताप  हदला जार्े  संभवते. 

पर् शुक्रामुळे सवष प्रकारच्या कलावंत मंडळींना  त्यांच्या कलेत प्रगती करर्े सहज शक्य होईल.  या 

राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी तळुा  राशीत केत ुअसून  तो अनुकुल  होईल व  त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील, 

मनस्स्थती उदार होईल,  कायषक्षेत्रात सहकायष  लाभेल,  व काही मंडळींना  प्रस्सद्धी हमळर्ेही संभवत.े 

या राशीच्या भाग्यस्थानी मकर या स्वराशीत वक्री शहन  असनू तो वहकली, तत्त्वज्ञान अशा प्रकारच े

तचहकत्सक बौद्तधक नोकरी-व्यवसाय असर्ारांना काही प्रमार्ात अनकुुल व यशदायक होईल. 

त्यास्शवाय काही मंडळींना दूरच्या प्रवासाचे योग येण्याची  शक्यताही हदसत.े  या राशीच्या  लाभस्थानी 

मीन  राशीत वक्री गुरु  व वक्री नेपच्यून  असे  दोन   ग्रह असनू  येथील नेपच्यनू हदनांक ११ पासून  वक्र  

गतीने या राशीच्या  दशम  स्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पूवाधात  त्याच्यामुळे 

आर्थषक नुकसान होर् ेसंभवते. तसचे  कुमागी  हमत्रांमुळे नुकसान  होर् ेसंभवत.े त्यामुळे नरैाश्य  येर् े 

संभवत.े पर् तो या राशीच्या  दशम  स्थानी  कंुभ राशीत  गेल्यावर  मनस्स्थती अस्स्थर राहील; पर्  

मनोवैज्ञाहनक  व द्रव पदाथष  व्यापार-व्यवसाय असर्ारांना  तो अनुकुल  व लाभदायक होईल. या 

राशीच्या लाभस्थानी असलेल्या वक्री  गुरुमळेु  काही प्रमार्ात इच्छाआकांक्षा पूर्ष होतील,  अनेक 

मागांनी अथषलाभ होर् ेसंभवते, हववाहेचू्छना  हववाहयोग संभवतो,  हवद्यार्थ्याना  शैक्षणर्क प्रगती 

करर्े शक्य होईल.  या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् राशीत  वक्री हर्षल व राहू  असे दोन ग्रह असून  येथील 

हर्षल पूर्षपर्े  प्रततकुल  होईल व त्याच्यामळेु वाईट प्रसंग, आर्थषक चचंता,  शत्रुत्व, बअेब्रू  अशापैकी 

घटना घडर्े संभवते.  स्शवाय त्याच्यामुळे अपघात भयही  आह.े जपा. पर् यथेील राहू काही प्रमार्ात 

अनुकुल  होईल; व  त्याच्यामुळे  हातनू हदखाऊ आचरर्  घडण्याची  शक्यता आहे.  श्रद्धा असेल तर 

स्शवशंकराची व श्रीहनुमानाची  उपासना अनुकुल  होईल व  मन:शक्ती व मन:शांती  लाभले. त्यासाठी 

दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासनू श्रद्धेन े “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च ेपठर् करा.  रात्री झोपी 

जाण्यापवूी  “हनुमानचालीसा स्तोत्रा”च े पठर् करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना 

मनापासनू  श्रद्धेने  ज्यांचे जन्मनक्षत्र  कृतत्तका आहे त्यांनी  ओम अग्नये नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच े

जन्मनक्षत्र रोहहर्ी आह ेत्यांनी “ओम ब्रह्माय नमः:” तारक  मंत्राचा  आणर्  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र मगृ आह े 

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



 

(३) वमथुन - या राशीच्या  ततृीय स्थानी  ससंह राशीत रहव  व शुक्र असे दोन ग्रह असून ह ेदोन्ही ग्रह 

महहन्याच्या पवूाधात  अनकुुल व लाभदायक होतील. रहवमुळे सवष सखु लाभले. आरोग्य उत्तम राहील, 

धनलाभ होईल  नोकरीत वररष्ठ तुमच्या कामावर प्रसन्न होतील,  काहींचा सन्मान होईल; तर  क्वतचत 

कोर्ास एखादे  उच्च पदही हमळ ू शकेल.  शुक्रामुळेही भूहमलाभ व धनलाभ होर् े संभवते. पर् 

महहन्याच्या उत्तराधात हे दोन्ही ग्रह या राशीच्या  चतथुष स्थानी कन्या राशीत जात आहेत. त्या काळात 

रहव प्रततकुल  होईल व त्याचा पररर्ाम अनारोग्य होर्,े कायषहदरंगाई होर्े, दु:ख होर्े, कौटंुहबक 

सुखात बाधा येर्े, अशा घटना  घडण्याची शक्यता हदसते.   पर् शुक्रामुळे ऐर्ाराम हमळेल, वैवाहहक 

जीवनातील सुख लाभेल व ज्यांची शेतीवाडी आहे अशांना  त्यापासून लाभ होईल.  या राशीच्या चतथुष 

स्थानी  कन्या राशीत प्रथमपासून वक्री बुध  आहेच. त्याच्यामळेुही काही प्रमार्ात गहृसौख्य  व 

हमत्रसुख हमळेल. पर् धननाश होण्याचीही  शक्यता हदसते. जपा.  या राशीच्या पंचम स्थानी तुळा  

राशीत केत ू असून तो अध्यात्म व गूढ संशोधन कायषक्षेत्र  असर्ारांना अनुकुल  व यशदायक  होईल.  

पर् या राशीच्या हवद्यार्थ्याच्या  शैक्षणर्क प्रगतीत अडचर्ी, अडथळे हनमार्  होतील.  तसचे काही 

मंडळींना पोटहवकाराचा आजार  त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसते. या राशीच्या  अष्टम  स्थानी  मकर 

या स्वराशीत वक्री शहन  असून तो प्रततकुल  होईल व त्याच्यामळेु दु:ख,दैन्य सहन  करावे  लागण्याची 

शक्यता हदसते.  काही मंडळींना अनारोग्याला सामोरे जावे लागले.  स्शवाय तो अपघातकारकही  

असल्यामुळे सतत सावधानतेने आचरर् करर्े आवश्यक होईल.  या राशीच्या दशम स्थानी मीन  

राशीत वक्री गरुु व  वक्री नेपच्यून अस ेदोन ग्रह असून यथेील नेपच्यून हदनांक ११ पासून वक्र गतीन े

या राशीच्या भाग्यस्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पवूाधात  त्याच्यामुळे मनस्स्थती 

अतं्यत अस्स्थर, चंचल अशी होर् ेसंभवते.  पर्  तो मनोवैज्ञाहनक  व द्रव पदाथष व्यापार-व्यवसाय 

असर्ारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल. महहन्याच्या  उत्तराधात त्याच्यामळेु काही मंडळींना सूचक 

स्वप्ने पडतील व अध्यात्मात रुची  असर्ारांना उपासनेद्वार े आध्यातत्मक  प्रगती करर्े शक्य होईल. 

या राशीच्या दशम स्थानी असलेला  वक्री गुरु  बौद्तधक कायषक्षेत्र असर्ारांना काही प्रमार्ात 

अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक  होईल. स्शवाय बौद्तधक संशोधन कायषक्षते्र असर्ारांपैकी काही  

मंडळींचा सन्मान होर्ेही संभवते. या राशीच्या लाभस्थानी मेर् राशीत  वक्री हर्षल व राहू असे दोन ग्रह 

असून हर्षलमुळे सवष काही अहनस्श्चत असे घडेल. त्यास्शवाय हमत्रांशी वाद, भांडर्े होर्े संभवते. 



येथील राहूमळेु संततीहवर्यक चचंता  त्रस्त  करील.  स्शवाय ज्यांच्या हाती अतधकार आहे त्यांपैकी 

काही मंडळींना अतधकाराचा दुरुपयोग करून वाममागष धन प्राप्त करण्याचा मोह अस्वस्थ करील.  या 

राशीच्या व्ययस्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ  असून  तो पूर्षपर्े प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, 

वाद, भांडर्े होर् ेसंभवते. स्शवाय आर्थषक चचंताही त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसते. श्रद्धा असले 

तर  दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “श्रीजगदंबा  माता दुगा देवी स्तोत्रा ”च े पठर्  

करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र मगृ आहे त्यांनी 

“ओम सोमसोमाय नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  आद्रा  आह ेत्यांनी “ओम नमः: शंकराय “ 

तारक  मंत्राचा आणर् ज्यांचे जन्मनक्षत्र  पनुवषसू आहे त्यांनी “ओम  अहदतीय ेनमः:”  तारक  मंत्राचा 

१०८ वेळा जप करावा.  

 

(४) ककक  - या राशीच्या धनस्थानी ससंह राशीत रहव -शुक्र असे दोन ग्रह असनू हे दोन्ही ग्रह महहन्याच्या 

उत्तराधात  या राशीच्या ततृीय स्थानी कन्या राशीत जात आहेत. त्यामुळे रहव  ग्रह महहन्याच्या पवूाधात 

प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, वाद, भांडर्े होर्े, आर्थषक हानी होर्े,  आर्थषक चचंता त्रस्त 

करर्े अशापैकी घटना घडण्याची  शक्यता हदसत.े पर् महहन्याच्या उत्तराधात  तो अनुकुल  होईल व 

त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील, सवष प्रकारे सुखसमाधान लाभेल, नोकरीत वररष्ठ प्रसन्न  होतील  व 

काही मंडळींचा सन्मान होर्े संभवते. यथेील शुक्र महहन्याच्या संपूर्ष काळात अनुकुल, सुखकारक व 

लाभदायक होईल. स्शवाय त्याच्यामळेु कौटंुहबक सुख लाभले, काही मंडळींना भूहमलाभ होईल तर 

काही मंडळींना  प्रततष्ठा प्राप्त होईल.  या राशीच्या ततृीय स्थानी कन्या राशीत प्रथमपासून वक्री बुध 

असून तो  हदनांक १४ पासून     असं्तगत  होत आहे. त्यामुळे तोही प्रततकुलच होईल.  या राशीच्या  

चतुथष स्थानी तळुा  राशीत केत ूअसून  त्याच्यामळेु घरीदारी कोर्ाशी पटर्ार नाही, कसली  तरी  

चचंता  अस्वस्थ करील, स्शवाय तो हवर्भयकारक असल्यान ेखाण्याहपण्याची काळजी घ्यावी लागेल.  

या राशीच्या सप्तम स्थानी मकर राशीत वक्री शहन  असून त्याच्यामुळे तचत्तवतृ्ती अस्वस्थच राहील. 

हववाहेचू्छना हववाहयोग संभवत नाही. या राशीच्या  भाग्यस्थानी  स्थानी मीन  राशीत वक्री गरुु  व वक्री 

नेपच्यून असे दोन ग्रह असून येथील वक्री नेपच्यून हदनांक ११ पासनू वक्र गतीने या राशीच्या अष्टम 

स्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्यामळेु महहन्याच्या पूवाधात तो अध्यात्मात  रुची  असर्ारांना  

अनुकुल  होईल.  पर्  नंतर  तो  प्रततकुल  होऊन  जलभयकारक   व हवर्भयकारक   होईल. या 



राशीच्या भाग्यस्थानी मीन राशीत असलेला  वक्री गुरुसुद्धा अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे सुद्धा 

अध्यात्मात  प्रगती  होर्े शक्य  हदसत.े या राशीच्या दशम स्थानी मेर् राशीत राहू व  वक्री  हर्षल अस े 

दोन  ग्रह असून  येथील  हर्षल काही  प्रमार्ात  उच्च बौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र 

असर्ारांना अनुकुल व प्रगततकारक होईल. येथील राहूही अनुकुल  होईल व  शासकीय नोकरीत 

असर्ारांपैकी काही मंडळींना अतधकारपद हमळ ू शकेल; तर क्वतचत कोर्ाचा सन्मान होर्ेही 

संभवत.े या राशीच्या लाभस्थानी वरृ्भ राशीत  मंगळ  असून त्याच्यामळेु कष्ट पररश्रम करूनच 

अथषलाभ होईल. स्शवाय त्याच्यामळेु हमत्रांशी हवतुष्ट येर् े संभवते. जपा. पर् त्याच्यामळेु काही 

मंडळींना मौल्यवान वस्त ू प्राप्त होर्े संभवते.  श्रद्धा असेल तर  श्रीगरुुदेव दत्तात्रेयाची आणर् 

श्रीस्शवशंकराची उपासना अनुकुल  होईल  व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल.  त्यासाठी दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे आणर् “ बावन्न श्लोकी 

गुरुचररत्रा”चे पठर् करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेन े ज्यांच े

जन्मनक्षत्र पनुवषसू आह ेत्यांनी “ओम अहदतीये नमः:” मंत्राचा,  ज्यांचे जन्मनक्षत्र  पुष्य  आहे त्यांनी 

“ओम बहृस्पतये नमः:” तारक मंत्राचा आणर् ज्यांचे जन्मनक्षत्र  आश्लेर्ा आहे त्यांनी “ओम सपाय 

नमः:” तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  

 

(५) ससंह -  या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत रहव -शुक्र असे दोन ग्रह असून हे दोन्ही ग्रह 

महहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या धनस्थानी कन्या राशीत जात आहेत. त्यामुळे रहव महहन्याच्या 

संपूर्ष काळात प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, मनस्ताप, पीछेहाट  होर्े, आर्थषक समस्या  

त्रस्त  करर्े अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता हदसते. पर् शुक्रामुळे वैवाहहक आणर्  कौटंुहबक 

सुखसमाधान लाभेल, तसेच धनलाभ होर्हेी संभवत.े  या राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा  राशीत  केत ु

असून तो मानस्सक दु:खदायकच  होईल. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मकर राशीत वक्री शहन  असनू 

त्याच्यामुळे गरैसमजुतीने भांडर्े होतील, शत्रुत्व हनमार् होईल, स्शवाय तो अनारोग्यकारकही  होईल.  

या राशीच्या अष्टम स्थानी मीन  राशीत वक्री गरुु व वक्री नेपच्यून असे दोंन ग्रह असनू यथेील वक्री 

नेपच्यून हदनांक ११ पासनू या राशीच्या सप्तम स्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या 

पूवाधात तो जलभयकारक व  हवर्भयकारक होर्े संभवते. जपा. महहन्याच्या उत्तराधात तो या 

राशीच्या सप्तम स्थानी गेल्यावर ववैाहहक जीवनातील सखुात बाधा हनमार् करण्याची शक्यता 



हदसत.े  पर् अष्टम स्थानी असलेल्या गरुुमुळे  ज्यांच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आह े 

अशापैकी काही मंडळींना असा अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता हदसते.  काही मंडळींना  वारसा 

हक्कान ेअसा अचानक धनलाभ होऊ शकेल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल 

असे दोन ग्रह असून  येथील हर्षल शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र असर्ारांना  अनुकुल  व प्रगततकारक 

होईल. तसेच त्याच्यामुळे  काही मंडळींना दूरच्या प्रवासाचे तर काही मंडळींना परदेशगमनाचे योग 

येण्याची शक्यता हदसत.े राहूमुळे सभाधीटपर्ा यईेल  व प्रभावी भार्र् करर्े शक्य होईल.  या 

राशीच्या दशम स्थानी  वरृ्भ राशीत मंगळ  असून  तो और्धहवके्रते व यांहत्रकतांहत्रक नोकरी-

व्यवसाय असर्ारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल. पर्  इतरांच्या व्यवसायात खळबळजनक 

घटना घडर् ेसंभवते.  या राशीच्या नोकरदार मंडळींना नोकरीत कामाचा तार् व वररष्ठांचा जाच  सहन 

करावा लागण्याची शक्यता हदसत.े श्रद्धा असेल तर  “श्रीभगवान हवष्णचूी उपासना “ अनुकुल होईल 

व मन:शक्ती  व मन:शांती लाभेल. म्हर्ून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े 

“हवष्णसुहस्रनाम स्तोत्रा”चे पठर् करा. त्यास्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेन े

ज्यांचे जन्मनक्षत्र मघा आहे त्यांनी “ओम हपतराय नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र पूवा आह े

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

नमः:”  तारक मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा. 

 

(६) कन्या - या राशीच्या व्ययस्थानी ससंह राशीत रहव व शुक्र असे दोन ग्रह असून ते दोन्ही ग्रह  

महहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या प्रथम (लग्न)स्थानी याच राशीत जात आहेत. अशा परीस्स्थतीत रहव  

महहन्याच्या संपूर्ष काळात प्रततकुलच  होईल व त्यामुळे शरीरपीडा होर्े, मानभंग होर्,े अनारोग्य  

होर्े, मनस्ताप सहन करावा लागर्े, कसली  तरी  चचंता त्रस्त  करर् ेअशापकैी घटना घडर्े सांभवते. 

पर् येथील शुक्र महहन्याच्या  संपूर्ष  काळात अनकुुल व सवष प्रकारे सखुदायकच होईल. या राशीच्या 

धनस्थानी तुळा  राशीत केतू  असून त्याच्यामुळे आर्थषक चचंता त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसते. या 

राशीच्या पंचम स्थानी मकर राशीत वक्री शहन  असनू त्याच्यामुळे स्वभाव स्वाथी, संशयी  होईल; बुद्धी 

व्यवहारी होईल; पर्  

त्याच्यापाशी तचकाटीचा  गुर्  असल्यामुळे  तचहकत्सक बौद्तधक कायषक्षेत्र असर्ारांना तो अनुकुल  

व प्रगततकारक होईल. या राशीच्या सप्तम स्थानी मीन  राशीत वक्री गुरु व वक्री नेपच्यून असे दोन ग्रह 



असून येथील नेपच्यनू हदनांक ११ पासून वक्र गतीने या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ राशीत जात आह.े 

त्यामुळे महहन्याच्या पवूाधात त्याच्यामुळे वैवाहहक जीवनातील सखुात बाधा येर्े संभवते. पर् नंतर 

तो या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी गेल्यावर या राशीच्या काही मंडळींना कसल्या  तरी  आजाराची  भावना 

त्रस्त करील.  काही मंडळींना काल्पहनक चचंता अस्वस्थ ठेवील. पर् सप्तम स्थानी असलेला वक्री गरुु 

काही प्रमार्ात अनुकुल होईल व त्याच्यामळेु  नव ेस्नेहसंबंध जळुून येतील, प्रवास योग येर्े संभवते, 

काही हववाहेचू्छना हववाहयोग यईेल. स्शवाय अथषलाभ होण्याचीही शक्यता हदसत.े या राशीच्या अष्टम 

स्थानी मेर् राशीत  राहू व वक्री हर्षल असून यथेील राहू अनारोग्यकारक होईल व काही मंडळींना वाम 

मागष धन हमळहवण्याचा मोह त्रस्त  करील. पर् यथेील वक्री हर्षल अपघातकारक असल्यामळेु सतत 

सावधानतनेे आचरर् करर्े अगत्याच ेहोईल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ  असून 

त्याच्यामुळे प्रवासात त्रास , मानहानी होण्याची शक्यता हदसते. त्यामळेु शक्यतो प्रवास करू नका.  

श्रद्धा असेल तर  दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने  “श्रीदुगा देवी स्तोत्रा”चे  पठर् 

करा. रात्री झोपी जाण्यापवूी “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठर् करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान 

करताना मनापासनू  श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनक्षत्र उत्तरा आह े त्यांनी  “ओम आयषमे नमः:” तारक मंत्राचा, 

ज्यांचे जन्मनक्षत्र हस्त  आहे त्यांनी “ ओम सूयाय  नमः:” तारक मंत्राचा  आणर् ज्यांचे जन्मनक्षत्र  तचत्रा 

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

 

(७) तुळा - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत केत ुअसून तो सुखकारक होईल; पर् वाहन-

धोका कारक असल्यामुळे रस्त्याने  चालताना  व वाहन चालवताना  सतत सावधान राहून हनयंहत्रत 

वेगातच  चालवा. या राशीच्या चतुथष स्थानी मकर  राशीत वक्री  शहन असनू तो दु:खदायकच होईल व 

त्याच्यामुळे गहृसौख्यहानी होर्े संभवते. जपा. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मीन  राशीत वक्री गुरु आणर् 

वक्री नेपच्यून अस ेदोन ग्रह असून यथेील  वक्री नेपच्यून  हदनांक ११ पासनू या राशीच्या पंचम स्थानी 

कंुभ राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पवूाधात काल्पहनक चचंता  त्रस्त करण्याची शक्यता 

हदसत.े महहन्याच्या उत्तराधात त्याच्यामुळे मनस्स्थती अतत भावनाशील होर्े संभवते. पर् तो गूढ 

संशोधन कायषक्षेत्र असर्ारांना व अध्यात्मात रुची असर्ारांना काही प्रमार्ात अनुकुल  व 

प्रगततकारक होऊ शकेल.  र्ष्ठ स्थानी असलेल्या वक्री गुरुमळेु आरोग्य फारसे हबघडर्ार नाही.  या 

राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत राहू आणर् वक्री हर्षल असनू येथील राहूमुळे कपटी हवचार  



अस्वस्थ करतील. तसेच येथील राहू व हर्षल ह ेदोन्ही ग्रह  ववैाहहक जीवनातील सुखात व भागीदारीत 

व्यापार-व्यवसाय असर्ारांच्या भागीदारीत  बाधा  हनमार् करण्याची शक्यता हदसते. या राशीच्या 

अष्टम स्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ असनू तो अनारोग्यकारकच होईल  स्शवाय त्याच्यामुळे   हाडमोड 

होर्ेही संभवते.  तसेच  त्याच्यामुळे वीज-पार्ी यांपासून धोका असल्यामळेु खोल पाण्यात पोहर् े 

धोक्याचे होईल. तसेच हवजेची उपकरर्े  काळजीपूवषक हाताळर् े आवश्यक होईल. या राशीच्या 

लाभस्थानी ससंह राशीत रहव -शुक्र असे दोन ग्रह असून हे दोन्ही ग्रह महहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या 

व्ययस्थानी कन्या राशीत जात आहेत. अशा पररस्स्थतीत शुक्र संपूर्ष महहन्याच्या काळात अनुकुल  व 

सुखदायकच होईल; पर्  रहव केवळ महहन्याच्या पूवाधातच अनुकुल व लाभदायक   होईल.  

महहन्याच्या उत्तराधात त्याच्यामुळे प्रततकुल  पररस्स्थती हनमार् होईल व शरीरपीडा होऊन मानभंग 

होर्ेही संभवत.े श्रद्धा असेल तर “श्रीस्शवशंकराची” आणर् “श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल होईल 

व मन:शक्ती व मन:शांती  लाभेल.  त्यासाठी दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेन े

“स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठर् करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी “हनुमानचाणलसा स्तोत्रा”च ेपठर् करा. 

त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र तचत्रा आह े त्यांनी 

“ओम  त्वष्ट े नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनक्षत्र स्वाती आहे त्यांनी “ओम  वायवे नमः:” तारक मंत्राचा  

आणर् ज्यांचे  जन्मनक्षत्र हवशाखा आहे त्यांनी “ओम  इंद्राग्नये नमः:”  तारक मंत्राचा १०८ वेळा जप 

करावा.  

 

(८) िृशचचक - या  राशीच्या ततृीय स्थानी मकर राशीत वक्री शहन  असनू  त्याच्यामुळे काही मंडळींना 

मनपसंत  अशी नवी नोकरी ककंवा आवडते कायषक्षेत्र हमळण्याची शक्यता हदसते. पर् त्याच्यामळेु 

भावंडहवर्यक एखादी चचंता अस्वस्थ करण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या पंचम स्थानी मीन  

राशीत वक्री गुरु व वक्री नेपच्यून असे दोन ग्रह आहेत. पैकी येथील नेपच्यनू  हदनांक ११ पासून  वक्र 

गतीने या राशीच्या चतुथष स्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पवूाधात त्याच्यामुळे 

मनस्स्थती अतत भावनाशील होईल, पर् तो अध्यात्म  व गूढ संशोधन  कायात कायषरत असर्ारांना 

काही प्रमार्ात अनुकुल  व प्रगततकारक होण्याची शक्यता हदसते. पर् महहन्याच्या उत्तराधात 

त्याच्यामुळे कौटंुहबक जीवनात  गैरसमज, वाद, भांडर्े, घोटाळे अशापैकी कारर्ांनी  गहृसौख्यात 

बाधा हनमार् होर् ेसंभवते. जपा.  पंचम स्थानी असलेल्या  वक्री गुरुमुळे अथषलाभ होर्,े  सवष सखु 



हमळर्े, प्रेमसंबंध असतील तर ते घट्ट होर् े संभवते. स्शवाय त्याच्यामुळे या राशीच्या हवद्यार्थ्यांना  

शैक्षणर्क  प्रगती करर्े शक्य होईल. पर् गुरु वक्री असल्यामुळे वरील गोष्टीत अपेक्षापूती  होईलच 

याची खात्री देता येत नाही. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मरे् राशीत राहू व वक्री हर्षल अस ेदोन ग्रह  असनू 

राहूमुळे अनारोग्याचा त्रास सहन करावा लागलेसे हदसते. पर् त्याच्यामळेु ज्यांचा परधर्मषयांशी 

व्यावसाहयक संबंध आहे अशांना  अशा  संबंधामुळे तो लाभदायक होईल. पर् येथील वक्री हर्षलमुळे 

मनस्स्थती अतत चंचल  होर्े संभवते. या राशीच्या मंडळींनी  सतत खोल हवचार करत बस ूनय.े नपेक्षा 

डोकेदुखी ककंवा मेंदूहवकाराचे अनारोग्य  सहन करावे  लागण्याची शक्यता हदसत.े  या राशीच्या सप्तम 

स्थानी वरृ्भ  राशीत मंगळ  असनू  त्याच्यामुळे स्वतः:च े ककंवा जीवनसाथी/संहगनीचे अनारोग्य,  

दोघामधील  वाद, भांडर्,े मतभेद  अशापैकी कारर्ांनी  ववैाहहक जीवनातील सखुात बाधा येर् े

संभवत.े तसेच भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय असर्ारांनी वरील कारर्ांमळेुच भागीदारीत बाधा 

येर्ार नाही याची  काळजी घ्यावी. या राशीच्या दशम स्थानी ससंह राशीत रहव -शुक्र  असे दोन ग्रह 

असून  ते दोन्ही ग्रह महहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या लाभस्थानी कन्या राशीत जात आहेत. त्यामळेु 

महहन्याच्या संपूर्ष काळात रहव  अनुकुल, प्रगततकारक, लाभदायक  व सुखकारक होईल. पर् 

शुक्रामुळे महहन्याच्या पवूाधात कलात्मक नोकरी-व्यवसाय असर्ारांच्या कायात अडचर्ी, अडथळे 

हनमार् होण्याची शक्यता हदसते. पर् महहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात हा शुक्र या राशीच्या 

लाभस्थानी गेल्यावर अनकुुल  होईल व सुख, ऐर्ाराम लाभेल.  या राशीच्या व्यय स्थानी  तळुा  राशीत 

केत ू असून  त्याच्यामळेु स्वभाव अततशय लहरी, हवस्क्षप्त  होण्याची शक्यता आहे. श्रद्धा असेल तर 

श्रीगर्ेश  व श्रीहनुमान उपासना  अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल.  त्यासाठी  

दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े“श्रीगर्ेश अथवषशीर्ष  स्तोत्रा”चे पठर् करा.  रात्री 

झोपी जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाणलसा स्तोत्रा”च े  पठर् करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान 

करताना  मनापासनू श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनक्षत्र हवशाखा आहे त्यांनी “ओम इंद्राग्नये नमः:” तारक मंत्राचा,  

ज्यांचे जन्मनक्षत्र  अनुराधा आहे त्यांनी “ओम हमत्राय  नमः:” तारक  मंत्राचा आणर् ज्यांचे जन्मनक्षत्र  

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

 

(९) धनु  - या राशीच्या धनस्थानी मकर राशीत वक्री शहन  असनू त्याच्यामळेु  कौटंुहबक जीवनात 

मन अस्वस्थ करण्याऱ्या  घटना  घडण्याची शक्यता जार्वते. त्यास्शवाय  आर्थषक समस्याही त्रस्त  



करण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या चतुथष स्थानी मीन  राशीत  वक्री  गरुु व वक्री नेपच्यनू  अस े

दोन ग्रह असून वक्री गुरुमळेु  अपेस्क्षत असे कौटंुहबक सुखसमाधान  हमळेलच याची खात्री देता येत 

नाही.  पंर्  नातसंेबंधातील कोर्ाकडून  तरी मनस्ताप  हदला गेल्यास त्या कौटंुहबक सुखात बाधा 

येण्याचीच  दाट  शक्यता हदसते. पर् या गुरुमुळे ज्यांचे स्थावर खरदेीहवक्रीचे व्यवहार होर्ार आहेत 

ते पुष्कळ प्रमार्ात सुखाचेच घडतील.  येथील वक्री नेपच्यून महहन्याच्या उत्तराधात  वक्र गतीने या 

राशीच्या ततृीय स्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्या काळात त्याच्यामुळे मनस्स्थती अतं्यत भावनाशील 

होईल; पर् तो  अध्यात्माची ओढ असर्ारांना व गूढ  सांशोधन कायात  कायषरत असर्ारांना  

अनुकुल  व प्रगततकारक होईल; पर् त्या कायात अडचर्ी, अडथळे येर्े संभवते. तसेच या वक्री 

नेपच्यूनमुळे  काही मंडळींना जलप्रवासाच े तर काहींना परदेशवारीच े योग येतील. पर् तो वक्री 

असल्याने त्यात अडचर्ी, अडथळें   येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या राशीच्या पंचम स्थानी 

मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असे दोन ग्रह असून  येथील राहूमळेु संतततसखुात  बाधा येर्े संभवत.े 

तसेच या राशीच्या हवद्यार्थ्याच्या  स्शक्षर्ात अडचर्ी हनमार् होर् े संभवते. पर् येथील हर्षल 

कलापोर्क व उच्च बौद्तधक कायषक्षेत्रास अनुकुल  असला  तरी तो वक्री असल्यान े तो हकती 

प्रमार्ात प्रगततकारक होईल ते सांगता येत नाही. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ  असनू 

तो अनारोग्यकारकच होईल स्शवाय त्याच्यामुळे  काही मंडळींना अपप्रचाराचा  त्रास सहन करावा 

लागण्याची शक्यता हदसते. तसेच घरी  चोरी होर्हेी  संभवते.  जपा.  या राशीच्या भाग्यस्थानी ससंह 

राशीत रहव आणर् शुक्र असे दोन ग्रह असून ह ेदोन्ही  ग्रह महहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या दशम 

स्थानी कन्या राशीत जात आहेत. अशा पररस्स्थतीत येथील  रहव  महहन्याच्या पूवाधात  प्रततकुल 

होईल; तर शुक्र महहन्याच्या उत्तराधात प्रततकुल  होईल. महहन्याच्या  पूवाधात रहवमळेु कसली तरी  

चचंता, भय ,वडील मंडळींचा हवरोध सहन करावा लागण्याची शक्यता हदसत.े पर् शुक्रामुळे सुख, 

ऐर्ाराम,  काही मंडळींना प्रस्सद्धी हमळण्याची शक्यता हदसते.पर् महहन्याच्या उत्तराधात रहव  

अनुकुल झाल्यावर नोकरी-व्यवसायात लाभदायक घटना घडतील. उलट शुक्रामुळे  कलात्मक 

नोकरी-व्यवसाय असर्ारांना अडचर्, अडथळे सहन करतच  काळ  व्यतीत करावा लागण्याची 

शक्यता हदसत.े  या राशीच्या लाभस्थानी तुळा  राशीत केत ु असनू  तो अनकुुल  होईल व त्याच्यामुळे 

यश, सखु, धन लाभेल व काही मंडळींना प्रवास योग येईल. श्रद्धा असले तर “श्रीगरुुदेव दत्तात्रेयाची 

उपासना “ अनुकुल होईल व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान 



झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “बावन्न श्लोकी गरुुचररत्रा”च ेपठर् करा.  त्यास्शवाय  दररोज सकाळी 

स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेन े  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र मूळ  आहे त्यांनी “ओम हनऋतय ेनमः:” तारक 

मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनक्षत्र पूवार्ाढा आह ेत्यांनी “ ओम उदकाय नमः:”  तारक मंत्राचा आणर् ज्यांच े

जन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा आहे त्यांनी “ओम हवश्वदेेवाय नमः:”  तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  

 

(१०) मकर - या राशीच्या प्रथम (लग्न)स्थानी याच राशीत वक्री  शहन असनू त्याच्यामुळे अनारोग्य, 

नैराश्य, हनयोस्जत कायात अडथळे, कुटंुबातील हप्रय जनांपैकी कोर्ाच े होर्ारे दूरत्व अशापैकी 

कारर्ांनी  असह्य मनस्ताप  सहन करावा लागेलस ेहदसते. पर् काही मंडळींना दूरच्या प्रवासाचे योग 

येतील. या राशीच्या ततृीय स्थानी मीन राशीत वक्री गुरु व वक्री नेपच्यून  असे दोन ग्रह असून येथील 

नेपच्यून महहन्याच्या उत्तराधात  वक्र गतीन ेया राशीच्या धनस्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्यामळेु तो 

केवळ महहन्याच्या प्रथम दशकातच अध्यात्म व गूढ संशोधन कायषक्षेत्र असर्ारांना  अनुकुल  होईल; 

पर् नंतर तो धनस्थानी गेल्यावर आर्थषक समस्या त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसते. यथेील वक्री 

गुरुमुळे  या राशीच्या लेखकांना लेखनकायात अडचर्ी,  अडथळे  सहन करतच प्रगती करावी लागले. 

त्यास्शवाय त्याच्यामळेु एखाद्या भावंडाकडून मनस्ताप हदला जार् े संभवत.े पर् प्रवासाच े योग 

संभवतात.  या राशीच्या चतुथष स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असे दोन ग्रह असून राहूमुळे 

कौटंुहबक त्रास, वाद, भांडर्े अशापैकी कारर्ांनी असह्य मनस्ताप  सहन करावा लागण्याची 

शक्यता हदसते. तसेच यथेील वक्री हर्षलमुळेही कोर्ाशी पटर्ार नाही, कशातही सुखसमाधान 

लाभर्ार नाही, उलट सतत तक्रारी करत राहाल. या राशीच्या पंचम स्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ  असून 

त्याच्यामुळे स्थावरसंबंधी त्रास,  अनारोग्य, संततीकडून हदला जार्ारा मनस्ताप अशापैकी कारर्ांनी 

असह्य मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता हदसते. या राशीच्या अष्टम स्थानी ससंह राशीत रहव 

-शुक्र असे दोन ग्रह असून हे दोन्ही ग्रह महहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या भाग्यस्थानी  कन्या राशीत 

जात आहेत. अशा  पररस्स्थतीत रहव  महहन्याच्या  संपूर्ष  काळात प्रततकुलच होर्ार असून 

त्याच्यामुळे दु:ख, भय, हनराशा, अनारोग्य, मानस्सक तार्, हवरोध, अपयश अशापैकी मनस्ताप 

देर्ाऱ्या  घटना घडण्याची शक्यता हदसते. पर् शुक्र महहन्याच्या संपूर्ष काळात अनुकुल व 

सुखकारकच होईल. काही मंडळींना कमी श्रमात अपेक्षेपेक्षा अतधक अथषलाभ होईल, ज्यांच्या 

जन्मकंुडलीत  अचानक धनलाभ योग  आहे अशापैकी काहींना  असा अचानक धनलाभ होर् े



संभवत.े  काही मंडळींना वारसा हक्काने असा धनलाभ होऊ शकेल .त्यास्शवाय काही मंडळींना 

गुरुकृपा तर काहींना थोरकृपा प्राप्त होर्े संभवते. क्वतचत कोर्ास प्रस्सद्धी हमळर्ेही संभवत.े या 

राशीच्या दशम स्थानी तळुा  राशीत केत ू असनू त्याच्यामुळे काही मंडळींना हातची नोकरी सोडून 

नवीन काही करण्याची  ऊर्मष येईल. पर् त्यांनी कटाक्षाने तो मोह टाळावा व आहे ती  नोकरीच  

मनापासनू करावी.  श्रद्धा असले तर “श्रीस्शवशंकरा”ची  व “श्रीहनुमाना”ची उपासना अनुकुल  होईल 

व मन:शक्ती व मन:शांती  लाभले. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े

“स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठर् करा. रात्री  झोपी जाण्यापूवी “हनुमानचालीसा स्तोत्रा”च े पठर् करा.  

त्यास्शवाय दररोज सकाळी  स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांच ेजन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा आहे त्यांनी 

“ओम हवश्वेदेवाय नमः:”  तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र श्रवर् आहे त्यांनी “ ओम हवष्णवे  नमः:’ 

तारक  मंत्राचा आणर् ज्यांचे जन्मनक्षत्र धहनष्ठा आहे त्यांनी “ओम वसव ेनमः:” तारक मंत्राचा १०८ वेळा 

जप करावा.  

 

(११) कंुभ - या राशीच्या धनस्थानी मींन  राशीत वक्री गुरु व वक्री नेपच्यनू ते दोन ग्रह असनू यथेील 

नेपच्यून  महहन्याच्या उत्तराधात वक्र गतीन ेया राशीच्या प्रथम(लग्न)स्थानी  याच राशीत जात आह.े 

त्यामुळे तो महहन्याच्या संपूर्ष काळात प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे आर्थषक संकटे त्रस्त  करतील. 

त्यामुळे मानस्सक संवेदना अतत जलद होतील व मनाहवरुद्ध थोडे काहीही घडले तर लगचे गहहर े

नैराश्य  येईल.  धनस्थानी असलेल्या वक्री गरुुमुळे कौटंुहबक जीवनात शुभ घटना घडण्याची शक्यता 

हदसत.े स्शवाय बऱ्यापैकी अथषलाभही होईल. या राशीच्या ततृीय स्थानी मेर् राशीत राहू आणर् वक्री 

हर्षल असनू  तेथील राहू अनुकुल असला तरी त्याच्यामुळे बंधुसुखात  बाधा हनमार् होर् ेसंभवते. 

येथील वक्री हर्षलमुळे उच्च बौद्तधक, आकलन व स्मरर्शक्ती प्राप्त होईल;पर् तो वक्री असल्यान े

अपेस्क्षत प्रगती साधता येईलच याची खात्री देता येत नाही. पर् त्याच्यामुळे काही मंडळींना 

परदेशगमनाची संधी हमळण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या चतुथष स्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ 

असून त्याच्यामळेु वाद, भांडर्े, गरैसमज, असमाधानकारक घटना  अशापैकी कारर्ांनी  कौटंुहबक 

सुखात बाधा येर्े संभवते. जपा. या राशीच्या सप्तम स्थानी रहव -शुक्र असे दोन ग्रह असून ह ेदोन्ही 

ग्रह महहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या अष्टम स्थानी कन्या राशीत जात आहते. त्यामुळे  येथील रहव 

संपूर्ष महहन्याच्या काळात प्रततकुलच   होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य होर्े, इच्छाआकांक्षा अपूर्ष 



राहर्े, दु:ख, हनयोस्जत कायात अपयश येर्े,  संतततसुखात बाधा येर्े अशापैकी घटना घडण्याची 

शक्यता आहे. पर्  यथेील शुक्र महहन्याच्या संपरू्ष काळात अनुकुल  व लाभदायकच होईल. 

त्याच्यामुळे प्रेहमकांच े प्रमेहववाह  होतील, हववाहहतांना वैवाहहक जीवनातील सखुसमाधान प्राप्त 

होईल, काही मंडळींना कमी श्रमात अपेक्षेपके्षा अतधक अथषलाभ होईल, तर ज्यांच्या जन्मकंुडलीत 

अचानक धनलाभ योग आहे अशांपैकी काहींना असा अचानक धनलाभ होर्े संभवते. काही 

मंडळींना वारसा हक्कान े असा अचानक धनलाभ होईल. पर् हा शुक्र महहन्याच्या  उत्तराधात या 

राशीच्या वदृ्ध मंडळींना  प्रततकुलच होईल. या राशीच्या भाग्यस्थानी तुळा  राशीत केत ू असनू 

त्याच्यामुळे सतत धूतष,  ढोंगी आचरर् होर्े संभवते. स्शवाय त्याच्यामुळे संतततसुखात बाधा येण्याची 

शक्यताही हदसत.े या राशीच्या व्ययस्थानी मकर राशीत वक्री शहन  असनू त्याच्यामुळे  जीवनात 

हवहवध अडचर्ी, आर्थषक संकटे, मानहानी  होर् ेसंभवते. श्रद्धा असले तर दररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर  मनापासनू श्रद्धेने “स्शवशंकरा” ची  व  “श्रीहनुमाना”ची उपासना करा. ती अनुकुल  होईल 

व मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े

“स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च ेपठर् करा. रात्री झोपी जाण्यापवूी  “श्रीहनुमानचाणलसा स्तोत्रा” च ेपठर् 

करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेने ज्यांच े जन्मनक्षत्र धहनष्ठा आह े

त्यांनी “ओम वसवे नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र शततारका आह े त्यांनी “ओम वरुर्ाय 

नमः:”तारक मंत्राचा आणर् ज्यांचे जन्मनक्षत्र पूवाभाद्रपदा आहे त्यांनी “ओम अजैकचरर्ाय नमः:”  

तारक मंत्राचा १०८ वळेा जप करावा.  

 

(१२) मीन - या राशीच्या प्रथम(लग्न)स्थानी याच राशीत वक्री गुरु आणर् वक्री नेपच्यून असे दोन 

ग्रह असून यथेील वक्री नपेच्यून महहन्याच्या उत्तराधात वक्र गतीन ेया राशीच्या व्ययस्थानी कंुभ राशीत 

जात आह.े त्यामुळे महहन्याच्या पूवाधात या राशीच्या मंडळींची मनस्स्थती अतत कोमल, होईल व 

मानस्सक संवेदना अतत जलद होतील. आणर् लगचे नरैाश्य येईल. त्याच्यामळेु महहन्याच्या उत्तराधात 

मानस्सक चचंता त्रस्त  करतील.  या राशीच्या धनस्थानी मेर् राशीत  राहू आणर् वक्री हर्षल अस ेदोन 

ग्रह असनू येथील राहूमळेु कौटंुहबक जीवनात वाद, भांडर्े होर्े संभवत.े त्यास्शवाय आर्थषक 

चचंतांमुळेही  मनस्स्थती अस्वस्थ होण्याची  शक्यता हदसते.  येथील वक्री हर्षलमुळे बुद्धी  अतत 

अस्स्थर, चंचल अशी घडेल व अहवचाराने खचष होर्े संभवते. स्शवाय हातून हवतचत्र आचरर् घडेल व  



आपल्या फटकळ  बोलण्याने समोरच्याचा अपमान होत आहे याच ेभानही राहर्ार नाही.  या 

राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ  असनू तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे धैयष, कहंमत, 

महत्त्वाकांक्षा वाढले.  हातनू एखादे कतृषत्व घडेल. पर् त्याच्यामुळे इजा होर्हेी संभवते. या राशीच्या 

र्ष्ठ स्थानी  ससंह राशीत रहव -शुक्र असे दोन ग्रह असनू हे दोन्ही ग्रह महहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या 

सप्तम स्थानी  कन्या राशीत जात आहते. त्यामळेु महहन्याच्य पवूाधात रहव  दशम या व्यवसाय 

स्थानास परूक होईल. व हहतशत्रू पराभूत होतील. पर् महहन्याच्या उत्तराधात तो अनारोग्यकारक होर् े

संभवत.े या राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी असलेल्या   शुक्रामुळे सवष प्रकारच्या कलावंत मंडळींना  आपल्या 

कलेतील प्रगती दाखहवण्यास संधीच हमळर्ार नाही. पर् तो या राशीच्या सप्तम स्थानी गेल्यावर या 

राशीच्या प्रेहमकांच ेप्रेमहववाह होतील, व  हववाहहतांना वैवाहहक जीवनातील सुखसमाधान लाभले.  

या राशीच्या अष्टम स्थानी तुळा राशीत केत ूअसनू तो अनारोग्यकारक होईल व त्याच्यामुळे  कौटंुहबक 

जीवनात  वाद, भांडर्े होर्े संभवते. स्शवाय त्याच्यापासून अपघात भयही आहे. जपा. या  राशीच्या 

लाभस्थानी मकर राशीत वक्री शहन  असून तो काही प्रमार्ात अनुकुल  होईल; पर् त्याच्यामुळे 

संतततसुखात बाधा येर्े संभवते.  श्रद्धा असेल तर “श्रीगुरुदेव दत्तात्रेयाची उपासना “ अनुकुल  होईल 

व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “बावन्न 

श्लोकी गुरुचररत्रा”चे  पठर् करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांच े

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

उत्तराभाद्रपदा आहे  त्यांनी “ओम अहहबुषध्न्याय  नमः:” तारक मंत्राचा आणर् ज्यांचे जन्मनक्षत्र रेवती 

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