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

मांत् ददला आहे. आपल्या जन्मनक्षत्ाच्या तारक मांत्ाचा उपाय म्हणून मनापासून श्रद्धेने उपयोग केल्यास 

जीिनात येणाऱ्या  अिचणी, अिथळे, व्याधी, पीिा, आजार ि अन्य  समस्या याांच े ननिारण होते असा 
अनेकाांचा अनुभि आहे. आपणही तसा प्रयत्न करून पाहािा ि आपणाांसही  तसा अनुभि आल्यास कृपया 
आम्हाांस कळिािे.  
================================================================== 

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

राहूमुळे अनारोग्य होणे, अपमान होणे व त्यातून सूडभावना प्रबळ होणे संभवत.े  जपा. तसेच येथील  वक्री 
हर्षलमुळे स्वभाव  अस्स्थर, चचंल, लहरी होणे संभवते. तस ेघडल्यास कोणाचा धाक, दडपण सहन होणार 

नाही. अस ेअसले  तरी  तो  शास्रीय संशोधन कायषक्षेर असणारांना काही प्रमाणात अनुकुल  होणे संभवते.  
या राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ राशीत वक्री मंगळ  असून तो अनारोग्यकारक होईल व त्याच्यामुळे आर्थषक 

र्चतंा  रस्त  करण्याची शक्यता ददसते. या राशीच्या सप्तम स्थानी तुळा  राशीत केत ु  असून त्याच्यामुळे 

मनस्स्थती अस्स्थर, चचंल अशी होईल व वैवादहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते.  या राशीच्या अष्टम 

स्थानी वसृ्चचक राशीत  रवव  असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या भाग्यस्थानी धनु  राशीत जात 

आहे. अशा पररस्स्थतीत तो मदहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुलच होईल व  त्याच्यामुळे अनारोग्य होणे, 

इच्छाआकांक्षा  अपूणष राहणे, तनयोस्जत कायाषत अपयश येणे,  संतततसुखात बाधा  येणे  तसेच प्रवासात 

मनस्ताप व मानहानी  होणे संभवते. या राशीच्या भाग्यस्थानी धनु राशीत प्रथमपासून  बुध -शुक्र अस ेदोन 

ग्रह आहेतच. पैकी बुध  प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे कायषददरंगाई होणे, वाद, भांडणे होणे संभवते. पण 

येथील शुक्र अनुकुल, सुखकारक व लाभदायक होईल. या राशीच्या दशम स्थानी मकर राशीत शतन असून  तो 
र्चककत्सक  बौद्र्धक कायषक्षेर असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक होईल. शशवाय  त्याच्यामुळे 

काही मंडळीनंा दरूच्या प्रवासाचे योग येणे संभवते. या राशीच्या लाभस्थानी  कंुभ राशीत नेपच्यून असून 

त्याच्यामुळे आर्थषक  घोटाळे, आर्थषक नुकसान होणे व काही मंडळींना  कुमागी  शमरबाधा  होण्याची शक्यता 

mailto:dadadamle@gmail.com


ददसते. त्यामुळे नैराचय येणेही शक्य ददसते.  या राशीच्या व्यय स्थानी मीन  राशीत गुरु असून तो अध्यात्म 

व सामास्जक कायष यांची आवड  असणारांना अनुकुल व प्रगततकारक होईल. पण कौटंुबबक जीवनात  

त्याच्यामुळे  मनस्ताप व अपेक्षाभंग होणे संभवते. तसचे प्रवासात  अडचणी येण्याची शक्यता ददसते.  श्रद्धा 
असेल तर “श्रीगणेश उपासना व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल होईल  व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल.  

त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “श्रीगणेश अथवषशीर्ष स्तोरा”चे  पठण 

करा.तसेच रारी झोपी जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाशलसा स्तोरा”च े  पठण करा.  त्याशशवाय दररोज सकाळी 
स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षर  अस्चवनी आहे त्यांनी “ओम अस्चवनीकुमाराभयां नमः:” 

तारक मंराचा, जयांच ेजन्मनक्षर भरणी आहे त्यांनी “ओम  यमाय  नमः:” तारक मंराचा आणण जयांच े

जन्मनक्षर कृवत्तका आहे  त्यांनी “ओम अग्नये नमः:” तारक मंराचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(२) िषृभ -  या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत वक्री मंगळ  असून त्याच्यामुळे स्वभाव 

हट्टी,मानापमान फार असणारा असा घडणे संभवत.े त्यामुळे  अकारण  श्रम,  दगदग कराल व  शरीरपीडा  
होईल. या राशीच्या नोकरदार मंडळींना नोकरीत तो प्रततकुल होणेच सभंवते. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी तुळा  
राशीत केतू  असून त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील.  आचारववचार  उच्च असतील.  या राशीच्या सप्तम 

स्थानी वसृ्चचक राशीत रवव  असून मदहन्याच्या उत्तराधाषत तो या राशीच्या  अष्टम स्थानी धनु राशीत जात 

आहे. त्यामुळे  संपूणष मदहन्याच्या काळात तो  प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य  होईल, इच्छाआकांक्षा  
अपूणष राहतील. पण मदहन्याच्या पूवाषधाषत तो कें द्रस्थानी असल्याने भाग्योदयकारक होणे संभवते. या 
राशीच्या अष्टम स्थानी धनु  राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र आहेतच. ते दोन्ही ग्रह अनुकुल होतील व बुधामुळे 

कायषशसद्धी होऊन यशही लाभेल. शुक्रामुळे या राशीच्या काही मंडळींना कमी श्रमात  अपेक्षेपेक्षा अर्धक  

अथषलाभ होईल. शशवाय जयांच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आहे अशापैकी  काही  मंडळींना असा 
अचानक धनलाभ होणे संभवते.  काही मंडळींना  वारसा हक्कान े धनलाभ होणे संभवत.े या राशीच्या 
भाग्यस्थानी मकर राशीत शतन  असून तो  र्चककत्सक बौद्र्धक व्यवसाय असणारांना अनुकुल होईल. 

शशवाय त्याच्यामुळे काही मंडळींना दरूच्या प्रवासाचे योग येतील. या राशीच्या दशम स्थानी कंुभ राशीत 

नेपच्यून असून त्याच्यामळेु मनस्स्थती अस्स्थर होईल; पण तो मनोवैज्ञातनक आणण द्रव पदाथष व्यापार 

असणारांना  अनुकुल  व लाभदायक होईल.  या राशीच्या लाभस्थानी मीन  राशीत गुरु असून  तो सवष प्रकारे  

अनुकुल, लाभदायक व सुखदायक होईल. वववाहेच्छूना वववाहयोग संभवतो.  या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् 



राशीत  राहू व  वक्री हर्षल  असून  येथील राहूमुळे ददखाऊ आचरण होणे संभवते, पण त्याच्यामुळे अथषलाभ 

होणेही शक्य ददसते.  वक्री हर्षलमुळे आर्थषक समस्या रास्त  करतील,  वाईट प्रसंगाशी मुकाबला करावा 
लागेल, बेअब्रू होणे संभवत.े शशवाय त्याच्यामुळे अपघातभयही  असून तो दशम या व्यवसायस्थानास पूरक 

होईल. मुळे सतत सावधानतेन ेआचरण करा. श्रद्धा असेल तर “श्रीशशवशंकराची व श्री हनुमानाची उपासना 
अनुकुल  होईल व मन:शक्ती आणण मन:शांती लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून 

श्रद्धेने “ शशवलीलामतृ स्तोरा”च ेपठण करा. रारी झोपी जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाशलसा  स्तोरा ”च ेपठण 

करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षर कृवत्तका आहे त्यांनी 
“ओम अग्नये नमः:”  तारक  मंराचा, जयांच ेजन्मनक्षर रोदहणी आहे त्यांनी “ओम ब्रह्माय  नमः:” तारक 

मंराचा आणण जयांच ेजन्मनक्षर मगृ आहे त्यांनी “ओम सोमसोमाय  नमः:”  तारक  मंराचा  १०८ वेळा जप 

करावा.  
 

(३) शमथनु - या  राशीच्या पंचम स्थानी तुळा  राशीत केतू असून तो  अध्यात्म व गूढ संशोधन कायषक्षेर 

असणारांना अनुकुल व प्रगततकारक होईल. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी वसृ्चचक राशीत रवव असून तो प्रततकुलच 

होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य होणे संभवत.े पण तो दशम या व्यवसायस्थानास  पूरक होईल. हा रवव  

मदहन्याच्या  उत्तराधाषत या राशीच्या सप्तम स्थानी धनु राशीत जात आहे. त्या काळात तो कें द्रस्थानी 
असल्यामुळे भाग्योदयकारक   होईल.  या राशीच्या सप्तम स्थानी धनु राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र हे दोन 

ग्रह आहेतच. येथील शुक्रामुळे या राशीच्या वववादहतांना वैवादहक जीवनातील सुखसमाधान लाभेल. प्रेशमकांच े

प्रेमवववाह होणेही संभवते. पण बुध  द:ुखदायकच होईल व त्याच्यामुळे वाद, भांडणे होणे संभवत.े या राशीच्या 
अष्टम स्थानी मकर राशीत शतन  असून  तो द:ुख,दैन्यकारक असून अनारोग्यकारक व अपघातकारक होणे 

संभवते. जपा.  या राशीच्या भाग्यस्थानी कंुभ राशीत नेपच्यून असून  त्याच्यामळेु काही मंडळींना सूचक 

स्वप्ने पडतील, तर काही मंडळींना परदेशवारीची  संधी शमळेल.  शशवाय तो अध्यात्म व उपासना यांची 
मनापासून ओढ असणारांना  प्रगततकारक होईल.  या राशीच्या दशम स्थानी मीन राशीत  गुरु असून  तो 
बौद्र्धक नोकरी -व्यवसाय असणारांना  व शास्रीय संशोधनात्मक कायषक्षेर असणारांना अनुकुल होईल व  

या क्षेरातील क्वर्चत कोणाचा मानसन्मान होणेही संभवत.े  या राशीच्या लाभस्थानी मेर् राशीत राहू आणण 

वक्री हर्षल असून  येथील राहूमुळे  या राशीच्या जया मंडळींकड ेअर्धकार पद आहे अशापैकी काहींना 
अर्धकाराचा गैरवापर करण्याचा मोह  अस्वस्थ करील. पण त्यांनी तो मोह कटाक्षाने झटकून टाकावा. नपेक्षा 



होत्याच ेनव्हते होण्यास  वेळ  लागणार नाही. जपा. येथील वक्री हर्षलमुळे सवष काही अतनस्चचत असून  

त्याच्यामुळे शमरांशी वाद, भांडणे होणे संभवत.े तसेच दहतशरचूा रास सहन करावा लागण्याची शक्यता 
ददसते.  या राशीच्या व्ययस्थानी वरृ्भ राशीत वक्री मंगळ  असून तो पूणषपणे अशुभ असून त्याच्यामुळे 

आर्थषक र्चतंा  रस्त  करतील.  अपमान, मानहानी होणे संभवते. तसेच तो अनारोग्यकारक  होणेही शक्य 

ददसते. श्रद्धा असेल तर श्रीशशवशंकराची  व दगुाषदेवीची उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती आणण 

मन:शांती प्राप्त होईल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “शशवलीलामतृ  

स्तोरा”चे आणण “श्रीदगुाषदेवी स्तोरा”चे पठण करा.  त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून 

श्रद्धेने  जयांच ेजन्मनक्षर मगृ आहे त्यांनी “ओम सोमसोमाय  नमः:”  तारक मंराचा, जयांच ेजन्मनक्षर 

आद्राष आहे त्यांनी  “ओम  नमः: शंकराय “ तारक मंराचा  आणण जयांच ेजन्मनक्षर  पुनवषस ूआहे त्यांनी “ओम  

अददतीये  नमः:’ तारक मंराचा  १०८ वेळा  जप करावा.  
 

(४) ककक  -  या राशीच्या चतुथष स्थानी तुळा  राशीत केतू असून  तो ववर्भयकारक होईल. जपा. त्याच्यामुळे 

घरीदारी कोणाशी पटणार नाही. तसेच कसली  तरी  र्चतंा रस्त  करण्याची शक्यता ददसते.  या राशीच्या 
पंचम स्थानी वसृ्चचक राशीत रवव असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी धनु राशीत 

जात आहे. अशा पररस्स्थतीत तो मदहन्याच्या पूवाषधाषत प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य होणे, 

अपघातभय असणे संभवते. तसेच नोकरीत वररष्ठांचा जाच सहन करावा लागण्याची शक्यताही ददसते.  
त्याशशवाय त्याच्यामुळे  कौटंुबबक जीवनातील सुखात व संतततसुखात बाधा येणे संभवते. पण मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत  तो या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी धनु राशीत गेल्यावर  अनारोग्यकारक होणार असला  तरी  दशम या 
व्यवसाय स्थानास पूरक होईल.  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी धनु राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र  हे दोन ग्रह 

आहेतच. पैकी  बुधामुळे तनयोस्जत कायषशसद्धी होईल, अथषलाभ होणेही संभवत.े येथील शुक्रामुळे कलाक्षेरात 

तनपुण असूनही कलागुण प्रकट करण्याची संधीच शमळणार नाही.  या राशीच्या सप्तम स्थानी मकर राशीत 

शतन  असून  त्याच्यामुळे र्चत्तवतृ्ती शांत राहील; पण या राशीच्या वववाहेच्छूना वववाहयोग संभवत नाही.  या 
राशीच्या अष्टम स्थानी कंुभ राशीत नेपच्यून असून तो जलभयकारक व ववर्भयकारक असल्यामुळे सतत 

सावधानतेने आचरण करणे अगत्याचे होईल. तसेच तो ववर्भयकारक असल्याने बाहेरच ेउघड्यावरच ेपदाथष  
खाऊ  नका.  या राशीच्या भाग्यस्थानी  मीन  राशीत  गुरु असून तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे अध्यात्मात 

रुर्च  असणारांना उपासनेद्वारे आध्यास्त्मक प्रगती करणे शक्य होईल.  तसेच त्याच्यामुळे प्रवासाचे योग  



येणेही संभवते.  या राशीच्या दशम स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असून  येथील हर्षल बौद्र्धक कायषक्षेर 

असणारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल. काही मंडळींना  बढती, अर्धकार पद शमळणेही  संभवत.े क्वर्चत 

कोणाचा सन्मान होण्याची शक्यताही  नाकारता येत नाही.  येथील हर्षल   उच्च बौद्र्धक  व शास्रीय संशोधन 

कायषक्षेर असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होणार असला तरी  तो वक्री असल्याने  ककती 
प्रमाणात अनुकुल  होईल ते सांगणे  कठीण आहे.  या राशीच्या लाभस्थानी  वरृ्भ राशीत वक्री मंगळ  असून 

त्याच्यामुळे शमरांशी ववतुष्ट येणे संभवत.े जपा. त्याशशवाय अथषप्राप्तीसाठी कठीण  कष्ट-पररश्रम करावे 
लागतील.  पण मदहनाअखेरीस एखाद्या  मौल्यवान वस्तूचा लाभ होणेही संभवते. श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुदेव 

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

झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “बावन्न चलोकी गुरुचरररा”चे पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान 

करताना मनापासून श्रद्धेने यांच ेजन्मनक्षर पुनवषस ूआहे त्यांनी “ओम अददतीये नमः:” तारक मंराचा,जयांच े

जन्मनक्षर पुष्य आहे  त्यांनी “ओम बहृस्पतये नमः:”  तारक मंराचा  आणण जयांच ेजन्मनक्षर आचलेर्ा आहे  

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

(५) शसांह -  या राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा  राशीत केत ुअसून तो  प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे द:ुख, 

मनस्ताप होणे संभवत.े  या राशीच्या चतुथष स्थानी वसृ्चचक राशीत रवव असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या 
राशीच्या पंचम स्थानी धनु  राशीत जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या संपूणष काळात तो प्रततकुलच होईल व 

त्याच्यामुळे द:ुख, अनारोग्य, अपघात, कौटंुबबक रास,  नोकरीत वररष्ठांचा जाच, कायषददरंगाई, आर्थषक र्चतंा 
अशा प्रकारच्या घटना घडणे संभवते. या राशीच्या पंचम स्थानी धनु  राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र हे दोन 

ग्रह आहेतच.  पण येथील बुधही  प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे संतती, स्रीपासून मनस्ताप ददला जाणे 

संभवते. पण येथील शुक्र कोणत्याही कलाक्षेराची मनापासून आवड असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व 

यशदायक होईल.  या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी मकर राशीत शतन  असून त्याच्यामुळे वाद, गैरसमज, भांडणे 

होतील.  व शरतु्व तनमाषण होईल. जपा. त्याशशवाय अनारोग्य होणेही संभवत.े पण तो दशम या 
व्यवसायस्थानास पूरक होईल.  या राशीच्या सप्तम स्थानी  कंुभ राशीत नेपच्यून असून त्याच्यामुळे 

वैवादहक जीवनातील सुखात बाधा, संकटे  येणे संभवते. या राशीच्या अष्टम  स्थानी मीन  राशीत  गुरु  असून 

त्याच्यामुळे जयांच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आहे अशांपैकी काही मंडळींना असा अचानक 

धनलाभ होणे संभवते.  काही  मंडळींना  वारसा हक्कान ेअसा धनलाभ होऊ  शकेल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी 



मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असे दोन ग्रह असून  येथील राहू कफरतीची नोकरी असणारांना अनुकुल  होईल. 

पण येथील हर्षल उच्च बौद्र्धक व शास्रीय संशोधन कायषक्षेर असणारांना  काही प्रमाणात अनुकुल व 

प्रगततकारक होईल.  त्याच्यामुळे या राशीच्या काही मंडळींना  दरूच्या प्रवासाचे तर काहींना  परदेशगमनाच े

योग येतील.  या राशीच्या दशम स्थानी वरृ्भ राशीत वक्री मंगळ  असून त्याच्यामुळे नोकरी-व्यवसायात 

खळबळजनक  घटना घडण्याची शक्यता ददसते. नोकरीत कामाचा असह्य   

ताण सहन करावा लागेल.  व्यवसायात अडचणी येणे संभवते. काही मंडळींना हातची सुखाची नोकरी सोडून 

नवीन काही करण्याची ऊशमष येईल. पण त्यांनी तसा ववचारही करू नये. आहे.ती   नोकरीच मनापासून करावी. 
तेच सुखाच ेहोईल.  श्रद्धा असेल तर “श्रीभगवान ववष्णूची उपासना”  अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व 

मन:शांती लाभेल.  त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने  “ववष्णुसहस्रनाम  

स्तोरा”चे पठण करा.  त्याशशवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने  जयांच ेजन्मनक्षर 

मघा आहे त्यांनी “ओम वपतराय नमः:” तारक मंराचा, जयांच ेजन्मनक्षर पूवाष आहे त्यांनी “ओम भगाय  

नमः:” तारक मंराचा आणण जयांच ेजन्मनक्षर उत्तरा आहे त्यांनी “ओम आयषमे  नमः:” तारक मंराचा १०८ 

वेळा जप करावा.  
  

(६) कन्या -  या  राशीच्या धनस्थानी तुळा  राशीत केतू  असून त्याच्यामुळे आर्थषक र्चतंा रस्त  करतील. 

या राशीच्या ततृीय स्थानी  वसृ्चचक राशीत  रवव  असून मदहन्याच्या पूवाषधाषत तो अनुकुल  होईल  व 

त्याच्यामुळे सुखसमाधान लाभेल, आरोग्य उत्तम राहील, नोकरीत वररष्ठ तुमच्या कामावर खरू् होतील,  

कोणाला बढती शमळेल तर  कोणाला   सन्मान  ककंवा एखादे उच्च पद शमळणेही शक्य ददसते. अथषलाभ होणेही  
संभवते. हा रवव  मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या चतुथष स्थानी धनु राशीत जाईल तेव्हा प्रततकुल होईल 

व त्याच्यामुळे  कौटंुबबक रास, द:ुख, आर्थषक र्चतंा, अनारोग्य होणे संभवत.े या राशीच्या चतुथष स्थानी धन ु 

राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र  आहेतच. पैकी बुधामुळे  गहृसौख्य  व शमरसुख लाभेल,  पण धननाश होणे 

संभवते.  जयांची शतेीवाडी आहे अशांना शुक्र अनुकुल  व लाभदायक होईल.  या राशीच्या पंचम स्थानी  मकर 

राशीत शतन  असून त्याच्यामुळे बुद्धी संशयी, व्यवहारी व स्वाथी होणे संभवत.े पण त्याच्यात र्चकाटीचा  
गुण  असल्याने  त्याचा र्चककत्सक बौद्र्धक कामात उपयोग होईल. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ राशीत 

नेपच्यून असून त्याच्यामुळे उगीचच एखादी आजारभावना ककंवा काल्पतनक र्चतंा  रस्त  करील. या 
राशीच्या सप्तम स्थानी मीन राशीत गुरु  असून त्याच्यामुळे या राशीच्या वववाहेच्छूना  वववाहयोग येणे 



संभवते. प्रेमसंबंध असतील तर त ेदृढ  होतील. नवे स्नेहसंबंध जुळून येतील. अथषलाभ होईल. या राशीच्या 
अष्टम स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असून  येथील राहू अनारोग्यकारक होईल व  त्याच्यामुळे 

वाममागष धन शमळववण्याची इच्छा  प्रबळ होईल.  येथील हर्षलही प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे अपघात 

भय असल्याने सतत सावधानतेन ेआचरण करणे अगत्याच ेहोईल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत 

वक्री मंगळ  असून त्याच्यामुळे प्रवासात मनस्ताप, मानहानी होणे संभवते. जपा. श्रद्धा असेल तर 

शशवशकंराची व दगुाषदेवीची उपासना  अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती  प्राप्त होईल. त्यासाठी दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने ”शशवलीलामतृ  स्तोरा”चे आणण “दगुाषदेवी स्तोरा”च े  पठण  

करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  जयाचं ेजन्मनक्षर उत्तरा आहे त्यांनी  “ओम आयषमे नमः:” 

तारक मंराचा,  जयांच ेजन्मनक्षर हस्त  आहे त्यांनी “ओम सूयाषय  नमः:” तारक मंराचा आणण जयांच े

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

(७) तुळा - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत केत ूअसून तो सुख व ऐर्ाराम  देणारा असला 

तरी तो वाहनधोकादायक असल्यामुळे सतत सावधानतेन े आचरण करा. वाहन सावधानतेने, तनयंबरत 

वेगातच चालवा. य राशीच्या धनस्थानी वसृ्चचक राशीत रवव असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत या  राशीच्या 
ततृीय स्थानी धनु राशीत जात आहे. अशा पररस्स्थतीत तो मदहन्याच्या पूवाषधाषत प्रततकुल होईल व 

त्याच्यामुळे भांडणे होणे संभवते. तसेच ववत्तहानी झाल्यास आर्थषक समस्या  अस्वस्थ करतील. त्याशशवाय 

डोळ्याच ेदखुणे होणेही संभवत.े पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत  तो पूणषपणे अनुकुल  होईल व सवष सुख, धन, 

आरोग्य लाभेल. नोकरीत वररष्ठ  तुमच्या कामावर प्रसन्न होतील. त्यातून काही मंडळींना बढती, पगारवाढ 

होणे संभवत.े काही मंडळींचा सन्मान होण्याची शक्यताही ददसते. शशवाय क्वर्चत कोणास एखादे उच्च पदही  
शमळण्याची शक्यता ददसते. या राशीच्या ततृीय स्थानी धनु राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र  हे दोन ग्रह 

आहेतच. पैकी बुध  मदहन्याच्या संपूणष  काळात प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे शरभुय अस्वस्थ  ठेवील. 

नवे शरतु्व होणेही संभवते. पण शुक्र संपूणष मदहन्याच्या काळात अनुकुल  व लाभदायक होईल. काही मंडळींचा 
सन्मान होईल; तर काहींना प्रततष्ठा प्राप्त होईल.  तसेच काही मंडळींना भूशमलाभ होणेही संभवते.  या 
राशीच्या चतुथष स्थानी मकर राशीत शतन  असून त्याच्यामुळे द:ुख, नैराचय येणे संभवते. तसेच गहृसौख्य 

हानी होण्याची शक्यताही ददसते.  या राशीच्या पंचम स्थानी कंुभ राशीत नेपच्यून असून त्याच्यामुळे 

मनस्स्थती अतत  भावनाशील  होईल. पण तो अध्यात्म व गूढ संशोधन कायषक्षेर असणारांना अनुकुल, 



प्रगततकारक व यशदायक होईल. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मीन  राशीत   गुरु असून त्याच्यामुळे आरोग्य 

सुधारेल व काही मंडळींना नोकरचाकराचे सुख लाभेल.  या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री 
हर्षल असून राहू वास्तुसुख बाधक होणे संभवते. तसेच त्याच्यामुळे मनात कपटी ववचार प्रबळ होतील. जपा. 
शशवाय त्याच्यामुळे या राशीच्या वववादहत मंडळींच्या वैवादहक जीवनातील  सुखात बाधा तनमाषण करीतस े

ददसते. हर्षलमुळेही  दाम्पत्य जीवनात  वाद, भांडणे, गैरसमज, कोणा एकाचे ववक्षक्षप्त आचरण  अशापैकी  
कारणांनी वैवादहक सुखात बाधा येणे संभवत.े  या राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ राशीत वक्री मंगळ  असून 

तो पूणषपणे प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, हाडमोड होणे संभवत.े शशवाय तो जलभयकारक व 

वीजभयकारक असल्याने  खोल पाण्यात पोहू नका. तसेच ववजेची उपकरणे सावधानतेने हाताळा. श्रद्धा 
असेल तर श्रीशशवशंकराची व श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती आणण मन:शांती लाभेल. 

त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “शशवलीलामतृ स्तोरा”च ेपठण करा. रारी 
झोपी जाण्यापूवी “हनुमानचालीसा स्तोरा” च े पठण करा.  त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना 
मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षर र्चरा आहे त्यांनी “ओम त्वष्टे नमः:” तारक मंराचा, जयांच ेजन्मनक्षर 

स्वाती आहे त्यांनी “ओम वायवे नमः:” तारक मंराचा आणण जयांच ेजन्मनक्षर ववशाखा आहे त्यांनी “ओम 

इंद्राग्नये  नमः:” तारक  मंराचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(८) िशृ्चचक - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत रवव  असून तो  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत या 

राशीच्या धनस्थानी धनु  राशीत जात आहे. अशा पररस्स्थतीत तो मदहन्याच्या संपूणष काळात  प्रततकुलच 

होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, मनस्ताप, आर्थषक र्चतंा, ववत्तहानी अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता 
ददसते. या राशीच्या धनस्थानी धनु राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र हे दोन ग्रह आहेतच.  येथील शुक्र 

मदहन्याच्या संपूणष काळात अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे कौटंुबबक  प्रगती होईल व सुखसमाधान लाभेल. 

तसेच धनलाभही होईल. पण येथील  बुधामुळे धनलाभ होणार असला  तरी तो द:ुखदायक होणेही संभवते. या 
राशीच्या  ततृीय स्थानी मकर राशीत शतन  असून त्याच्यामुळे काही मंडळींना अपेक्षक्षत अशी उत्तम नोकरी 
शमळेल; तर काहींना आवडते कायषक्षेर शमळू शकेल.  या राशीच्या चतुथष स्थानी कंुभ राशीत नेपच्यून  असून  

त्याच्यामुळे घरगुती पररस्स्थतीत गैरसमज, घोटाळे अशापैकी कारणांनी  मन अस्वस्थ होईल. या राशीच्या 
पंचम स्थानी मीन राशीत  गुरु असून  तो सवष प्रकारे अनुकुल  व लाभदायक असल्यामुळे सवष   या राशीच्या 
ववद्यार्थयाषना  शशक्षणात अपेक्षक्षत प्रगती करता येईल. .  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मेर् राशीत राहू आणण वक्री 



हर्षल  अस ेदोन ग्रह असून  येथील राहू अनारोग्यकारक असला तरी  या राशीच्या जया मंडळींचा परधशमषयांशी 
व्यावसातयक संबंध  असेल त्यांना  अशा संबंधामुळे लाभदायक  गोष्टी प्राप्त होतील. पण  येथील वक्री  
हर्षलमुळे या राशीच्या  काही मंडळींना डोकेदखुीचा आजार होणे संभवते.  तसेच  या राशीच्या उच्च बौद्र्धक 

व शास्रीय संशोधन कायषक्षेर असणारांनी  सतत सखोल ववचार करत बस ूनये. नपेक्षा  मेंदवूवकाराचा आजार  

होणे  संभवत.े या राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ  राशीत वक्री मंगळ  असून त्याच्यामुळे या राशीच्या वववादहत 

मंडळींच्या  जीवनात दोघांच्या ककंवा एकाच्या  अनारोग्यामुळे, दोघांतील वाद, गैरसमज,  अन्य कटकटी 
अशापैकी कारणांनी  वैवादहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते, जयांचा  भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय 

आहे  अशांनी  भागीदारीत बाधा येणार नाही याची  काळजी घ्यावी. या  राशीच्या व्ययस्थानी तुळा  राशीत 

केतू असून त्याच्यामुळे स्वभाव  लहरी होईल, श्रद्धा असेल तर “श्रीगणेश उपासना “ व “ श्रीहनुमान उपासना 
“  अनुकुल  होईल व मन:शक्ती आणण मन:शांती प्राप्त होईल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर 

मनापासून श्रद्धेने  “श्रीगणेश अथवषशीर्ष स्तोरा” चे पठण करा. रारी झोपी जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाशलसा 
स्तोरा”चे पठण करा.  त्याशशवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षर 

ववशाखा आहे त्यांनी “ओम इंद्राग्नये नमः:”  तारक मंराचा, जयांच ेजन्मनक्षर अनुराधा आहे त्यांनी “ओम 

शमराय  नमः:” तारक मंराचा आणण जयांच ेजन्मनक्षर जयेष्ठा आहे त्यांनी “ओम इंद्राय  नमः:” तारक  मंराचा 
१०८ वेळा जप करावा.  
 

(९) धन ु-  या राशीच्या  व्ययस्थानी  वसृ्चचक राशीत रवव असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या 

प्रथम (लग्न)स्थानी  याच राशीत येत आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या संपूणष  काळात तो प्रततकुल असल्याचाच 

अनुभव येईल. त्याच्यामुळे शरीरपीडा, मानभंग, ववरोध, थकवा, अनारोग्य, ,मनस्ताप व अन्य र्चतंा रस्त  

करण्याची शक्यता ददसते.  या राशीच्या प्रथम स्थानी याच राशीत प्रथमपासून  बुध-शुक्र हे दोन ग्रह आहेतच. 

पैकी बुधामुळे अपयश, अनारोग्य, मानहानी होणे  संभवते.  पण शुक्रामुळे संपूणष मदहन्याच्या काळात 

कौटंुबबक  व वैवादहक जीवनातील सुखसमाधान प्राप्त होईल व प्रगती होईल. आर्थषक लाभ होणेही संभवत.े 

या राशीच्या धनस्थानी मकर राशीत शतन असून  तो प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, कुटंुबात 

अतनष्ट घटना घडणे संभवते. शशवाय आर्थषक संकटे येणेही संभवत.े या राशीच्या ततृीय स्थानी कंुभ राशीत 

नेपच्यून असून त्याच्यामळेु मनस्स्थती अत्यंत भावनाशील होईल. पण तो गूढ संशोधन कायाषस अनुकुल 

आणण  प्रगततकारक होईल; तसेंच अध्यात्मात  रस असणारांना उपासनेद्वारे मन:शांती प्राप्त करणे शक्य 



होईल.  या राशीच्या  चतुथष स्थानी मीन  राशीत  गुरु असून  त्याच्यामुळे  कौटंुबबक सुखसमाधान लाभेल,  

काही मंडळींच ेस्थावर खरेदी-ववक्रीचे  व्यवहार अपेक्षेनुसार पार पडतील; पण  नातेसंबंधातील  कोणाकडून  

तरी मनस्ताप ददला जाण्याची शक्यता जाणवते. या राशीच्या पंचम स्थानी मेर् राशीत राहू आणण वक्री हर्षल 

असून येथील राहूमुळे वैवादहक व कौटंुबबक सुखात तसेच संतततसुखात बाधा येणे संभवत.े शशवाय या 
राशीच्या ववद्यार्थयाषच्या  शैक्षणणक प्रगतीत  ववववध कारणांनी  अडथळे तनमाषण होण्याची शक्यता ददसते. 
येथील  हर्षल कलापोर्क आणण उच्च बौद्र्धक व शास्रीय संशोधन कायषक्षेर असणारांना अनुकुल असला 
तरी तो वक्री असल्याने अडचणी, अडथळे सहन करूनच  प्रगतीसाठी   प्रयत्न कराव ेलागतील. या  राशीच्या 
र्ष्ठ स्थानी वरृ्भ राशीत  वक्री मंगळ  असून तो अनारोग्यकारकच होईल व त्याच्यामुळे इजा होणे, फोड 

येणे, अथषहानी होणे, अपप्रचाराचा रास होणे, चोरी होणे अशा प्रकारच्या घटना घडणे संभवत.े या राशीच्या 
लाभस्थासनी तुळा  राशीत केतू असून तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे सुखोपभोग प्राप्त होईल, धनलाभ 

होणेही संभवत,े तनयोस्जत कायाषत यश शमळेल, आणण काही मंडळींना प्रवासयोग येणे संभवत.े श्रद्धा असेल 

तर श्रीगुरुदेव दत्तारयेाची उपासना अनुकुल होईल व मन:शक्ती आणण मन:शांती  प्राप्त होईल. त्यासाठी 
दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने  “बावन्न चलोकी  गुरुचरररा”च ेपठण करा.  त्याशशवाय  

दररोज  सकाळी  स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षर मूळ  आहे त्यांनी “ओम तनऋतये  

नमः:” तारक मंराचा,  जयांच ेजन्मनक्षर  पूवाषर्ाढा  आहे त्यांनी “ओम उदकाय नमः:” तारक मंराचा आणण 

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

(१०) मकर -  या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत  शतन असून तो अनारोग्यकारक होईल, 

तनयोस्जत कायाषत अडथळे, अडचणी तनमाषण होणे संभवते.  काही मंडळींना दरूच्या प्रवासाचे योग येतील, 

तसेच कौटंुबबक जीवनात कोणा वप्रय व्यक्तीशी दरूत्व तनमाषण  झाल्यास  मन अस्वस्थ होईल. जपा. या 
राशीच्या धनस्थानी कंुभ राशीत नेपच्यून असून त्याच्यामुळे ववववध प्रकारे आर्थषक समस्या रस्त  करण्याची 
शक्यता ददसते. या राशीच्या ततृीय स्थानी मीन  राशीत  गुरु असून तो  या राशीच्या लेखकवगाषला  अनुकुल  

होईल, प्रवासाच ेयोग येतील, पण एखाद्या भावंडाकडून मनस्ताप ददला जाणे संभवते. या राशीच्या चतुथष 
स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असून येथील राहूमुळे कौटंुबबक सुखात बाधा येणे संभवते. येथील 

हर्षलमुळेही कोणाशी पटणार नाही,  सतत तक्रारी करत राहाल, कशातही सुखसमाधान लाभणार नाही, आहे 

त्या पररस्स्थतीत सुखसमाधान लाभणार नाही, वास्तुसुख शमळणार नाही.  या राशीच्या पंचम स्थानी वरृ्भ 



राशीत वक्री मंगळ  असून त्याच्यामुळे काही मंडळींना स्थावरसंबंधी र्चतंा रस्त  करील, मुलांपैकी कोणाचे  
अयोग्य आचरण, कोणाच्या अनारोग्याची  र्चतंा अशापैकी कारणांनी संतततसुखात बाधा येण्याची शक्यता 
ददसते. या राशीच्या दशम स्थानी तुळा  राशीत केतू असून त्याच्यामुळे  या राशीच्या काही मंडळींना  हातची 
नोकरी सोडून नवीन काही करण्याची तीव्र इच्छा अस्वस्थ करील. पण त्यांनी मनावर ताबा ठेवून  आहे ती  
नोकरीच मनापासून करावी.  नपेक्षा “होत्याच ेनव्हत ेहोण्यास” वेळ लागणार  नाही. जपा.  या राशीच्या 
लाभस्थानी वसृ्चचक राशीत रवव  असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या व्ययस्थानी धनु  राशीत 

जात आहे. अशा पररस्स्थतीत तो मदहन्याच्या पूवाषधाषत  नोकरी-व्यवसायात  पूणषपणे अनुकुल व लाभदायक  

होईल. पण  मदहन्याच्या उत्तराधाषत       त्याच्यामुळे प्रततकुल  पररस्स्थती तनमाषण होईल व शरीरपीडा, मानभंग 

होणे संभवते. या राशीच्या व्ययस्थानी  धनु राशीत प्रथमपासून बुध-शुक्र हे दोन ग्रह आहेतच. पण येथील बुध 

मदहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे अपयश, मानहानी, अनारोग्य होणे सभंवत.े पण 

शुक्र संपूणष मदहन्याच्या संपूणष काळात अनुकुल व सुखदायकच होईल. श्रद्धा असेल तर शशवशंकराची व 

श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल.  त्यासाठी दररोज सकाळी 
स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “शशवलीलामतृ स्तोरा”च े  पठण करा. रारी झोपी जाण्यापूवी 
“हनुमानचालीसा  स्तोरा”चे पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांच े

जन्मनक्षर उत्तरार्ाढा आहे त्यांनी “ओम ववचवेदेवाय नमः: “ तारक मंराचा,  जयांच ेजन्मनक्षर श्रवण आहे 

त्यांनी “ओम  ववष्णवे  नमः:’ तारक मंराचा आणण जयांच ेजन्मनक्षर धतनष्ठा आहे त्यांनी “ओम वसव े नमः:” 

तारक मंराचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(११) कुां भ - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत नेपच्यून असून त्याच्यामुळे मनस्स्थती अतत 

कोमल होईल व संवेदना अतत जलद होतील. त्यामुळे मनाववरुद्ध थोडे काहीही घडल्यास मन उदास होईल व 

नैराचय  येईल. या राशीच्या धनस्थानी मीन राशीत  गुरु असून त्याच्यामुळे कुटंुबात शुभ घटना घडतील, 

नोकरी-व्यवसायात  प्रगती होईल, उत्तम अथषलाभ होईल. या राशीच्या ततृीय स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री 
हर्षल असून त्याच्यामुळे मन उदार, हरहुन्नरी होईल,  हातून काही कतृषत्व  घडले. पण त्याच्या- मुळे 

बंधसुुखात बाधा येणे संभवत.े येथील वक्री हर्षलमुळे  उच्च बौद्र्धक कायषशक्ती, आकलनशक्ती आणण 

स्मरणशक्ती प्राप्त होईल.  काही मंडळींना  परदेशगमनाची संधी शमळेल. या राशीच्या चतुथष स्थानी वरृ्भ 

राशीत वक्री मंगळ असून त्याच्यामुळे  कुटंुबात  गैरसमज, वाद, भांडणे  होणे तसेच असमाधानकारक घटना 



घडणे संभवते.  या राशीच्या भाग्यस्थानी  तुळा  राशीत केत ु  असून त्याच्यामुळे ढोंगी आचरण घडले व 

संतततसुखात बाधा येणे संभवते. या राशीच्या दशम स्थानी वसृ्चचक राशीत रवव  असून तो मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत या राशीच्या लाभस्थानी धनु  राशीत जात आहे. अशा पररस्स्थतीत तो संपूणष मदहन्याच्या काळात 

अनुकुल, प्रगततकारक  व लाभदायकच होईल.  या राशीच्या लाभस्थानी धनु राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र हे 

दोन ग्रह आहेतच.  ते दोन्ही ग्रह अनुकुल  होतील व त्यांच्यामुळे सुखसमाधान लाभेल, अथषलाभ  व शमरलाभ  

व कामसुख प्राप्त होईल व  मन:शांती लाभेल.  या राशीच्या व्ययस्थानी मकर राशीत शतन  असून त्याच्यामुळे 

अनारोग्य होणे, मानहानी होणे,  व संकटपरंपराच तनमाषण होण्याची  शक्यता ददसते. . त्यामुळे या काळात 

आर्थषक व्यवहार जपून, ववचारपूवषक व सावधानतेनचे  करा,अस े सांगावेस े वाटते.  श्रद्धा असेल तर 

श्रीशशवशंकराची आणण श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल होईल व मन:शक्ती आणण मन:शांती प्राप्त होईल. 

त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून  श्रद्धेने  ““शशवलीलामतृ स्तोरा”च े पठण करा.  रारी 
झोपी जाण्यापूवी  “हनुमानचालीसा  स्तोरा”चे  पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान  करताना 
मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षर  धतनष्ठा आहे त्यांनी “ओम वसव ेनमः:’  तारक मंराचा,  जयांच े

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

(१२) मीन  - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत   गुरु असून  तो शुभ होईल व त्याच्यामुळे 

आरोग्य उत्तम राहील,  बौद्र्धक, संशोधनात्मक व  लेखनकायषक्षेर असणारांना तो अनुकुल, प्रगततकारक व 

यशदायी होईल. या राशीच्या धनस्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असून राहूमुळे कौटंुबबक सुखात बाधा 
तनमाषण होते संभवते. तसेच आर्थषक र्चतंा  रस्त   करतील. वक्री हर्षलमुळे मनस्स्थती अतत चचंल, अस्स्थर 

होईल, अववचाराने खचष कराल व आपल्या फटकळ  बोलण्याने समोरच्याचा अपमान होत आहे याच ेभानही 
राहणार नाही. या राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ  राशीत वक्री मंगळ  असून  तो अनुकुल  होईल व  त्याच्यामुळे 

दहमंत, महत्त्वाकांक्षा, वाढेल, कतृषत्व शसद्ध होईल, पण तो वक्री असल्यामुळे सहजासहजी असे घडलेच याची 
खारी  देता येत नाही. प्रवास योग येणेही संभवते. या राशीच्या अष्टम स्थानी तुळा  राशीत केतू असून तो 
अनारोग्यकारक होईल. या राशीच्या भाग्यस्थानी वसृ्चचक राशीत रवव  असून मदहन्याच्या उत्तराधाषत तो या 
राशीच्या दशम स्थानी धनु राशीत जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या पूवाषधाषत तो  सवष प्रकारे  प्रततकुलच होईल;  

पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत  तो  नोकरी वा व्यवसाय असणारांना अनुकुल व लाभदायक होईल. या राशीच्या 



दशम स्थानी धनु  राशीत प्रथमपासून बुध -शुक्र आहेतच.  पैकी बुधामुळे  धनलाभ व शमरलाभ होणे संभवत.े 

सवष प्रकारे सुखसमाधान लाभेल. पण  येथील शुक्र कलात्मक  नोकरी-व्यवसाय असणारांना  प्रततकुल  होईल 

त त्यांच्या मागाषत अडचणी, अडथळे  तनमाषण होतील.  या राशीच्या लाभस्थानी मकर राशीत शतन असून  

त्याच्यामुळे अथषलाभ होईल;पण  संततीपैकी कोणास कसला तरी असह्य रास होणे संभवते.  या राशीच्या 
व्यय स्थानी कंुभ राशीत  नेपच्यून असून त्याच्यामुळे र्चतंा,मानशसक व्यग्रता  येऊन नैराचय येईल. पण तो 
गुप्त पोशलसखात्यात  कायषरत  असणारांना अनुकुल  व उपयुक्त होईल. श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुदेव 

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

झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “बावन्न चलोकी गुरुचरररा”च ेपठण करा.  तसेच  दररोज सकाळी स्नान 

करताना मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षर पूवाषभाद्रपदा आहे त्यांनी “ओम  अजैकचरणाय नमः:”  तारक 

मंराचा, जयांच ेजन्मनक्षर उत्तराभाद्रपदा आहे त्यांनी “ओम अदहबुषध्न्याय नमः:” तारक  मंराचा  आणण  

जयांच ेजन्मनक्षर रेवती आहे त्यांनी “ओम पूर्ाय  नमः:” तारक मंराचा १०८ वेळा जप करावा.  
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