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पर्ाथिमक तपशील

जन्म तारीख 15/12/1981

जन्माची वेळ 6:0

जन्माचे स्थान Mumbai,Maharashtra India

अक्षांश 25 N 19

रेखांश 82 E 20

वेळ िवभाग 5.5

अयनांश 23:36:17

सूयोर्दय 06:38:26

सूयार्स्त 17:12:52

घात चकर्

मिहना पौष

ितथी 2,7,12

िदवस बुधवार

नक्षतर् अनुराधा

योग व्याघात

करण नाग

पर्हर 1

चंदर् 12

पंचा ंग तपशील

ितथी कृष्ण पंचमी

योग वैधृती

नक्षतर् आश्लेषा

करण कौलव

ज्योितषिवषयक तपशील

वणर् िवपर्

वश्य जलचर

योनी माजर्र

गण राक्षस

नाडी अंत

जन्म राशी ककर्

राशी स्वामी चंदर्

नक्षतर् आश्लेषा

नक्षतर् स्वामी बुध

चरण 1

युन्जा मध्य

तत्व जल

नांवाची अक्षरे डी

पाया चांदी

लग्न वृिश्चक

लग्न स्वामी मंगळ

पर्ाथिमक तपशील
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गर्ह वकर्ी जन्म राशी अंश राशी स्वामी नक्षतर् नक्षतर् स्वामी गृह

सूयर् वृिश्चक 29:20:39 मंगळ ज्येष्ठा बुध 1

चंदर् ककर् 19:41:21 चंदर् आश्लेषा बुध 9

मंगळ कन्या 05:55:57 बुध उत्तरा फाल्गुनी सूयर् 11

बुध धनु 01:47:54 गुरु मूळ केतू 2

गुरु तूळ 09:44:30 शुकर् स्वाती राहू 12

शुकर् मकर 10:14:06 शनी शर्वण चंदर् 3

शनी कन्या 26:44:48 बुध िचतर्ा मंगळ 11

राहू R ककर् 00:28:59 चंदर् पुनवर्सू गुरु 9

केतू R मकर 00:28:59 शनी उत्तराषाढा सूयर् 3

वचर्स्व असणारा◌ ் ் वृिश्चक 19:56:53 मंगळ ज्येष्ठा बुध 1

लाभकारी

अिनष्टकारी

तटस्थ

सूयर्
वृिश्चक
ज्येष्ठा

बुध
धनु
मूळ

शनी
कन्या
िचतर्ा

योगकारक

लाभकारी

--

चंदर्
ककर्
आश्लेषा

गुरु
तूळ
स्वाती

राहू
ककर्
पुनवर्सू

तटस्थ

अिनष्टकारी

--

मंगळ
कन्या
उत्तरा फाल्गुनी

शुकर्
मकर
शर्वण

केतू
मकर
उत्तराषाढा

गर्ह िस्थती
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लग्न कुंडली
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व्यक्तीच्या जन्मवेळी िक्षितजाच्या पूवेर्स जी रास अवतिरत होते तीच

त्या व्यक्तीची लग्न रास मानली जाते. जन्म कुंडली मध्ये बारा भाव

असतात, ह्या बारा भावांमधील पर्थम भावाला लग्न भाव ह्या नावाने

संबोिधले जाते, कुंडलीमधील बाकी सवर् भावांच्या तुलनेत लग्न

भावाला सवार्िधक महत्व आहे. लग्न भाव बालकाचा स्वभाव , रुची ,

वैिशष्ट्ये आिण चािरत्र्यातील गुणांला पर्कट करतो.
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चंदर् कुंडली
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नवमांश कुंडली

लग्न कुंडली नंतर ज्या राशी मध्ये चंदर् असेल त्या राशीला लग्न मानून आणखी एका

कुंडलीचा िनरमान केला जातो ज्याला आपण चंदर् कुंडली म्हणतो, फिलत ज्योितष

शास्तर्ात चंदर् कुंडलीस लग्न कुंडली इतकेच महत्व देण्यात आलेले आहे.

नवांश कुंडली नऊ भागात िवभागली जाते, ज्याच्या आधारावर जन्म कुंडली चे िववेचन

होते. नवांश कुंडली मधील गर्ह उत्तम िस्थतीत व उच्च असल्यास त्यास वगोर्त्तम िस्थती

उत्पन्न होते व व्यक्ती शारीिरक व आित्मक िरत्या स्वस्थ आिण शुभदायक िस्थतीस पर्ाप्त

करतो.

जन्म कुंडली
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सूयर् कुंडली
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शरीर, स्वास्थ्य, रचना

होरा कुंडली

ASCCancer

मं शु
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सू

चं

बु

गुश

िवत्त , धन -सम्पदा, समृिद्ध

देर्ष्काण कुंडली
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आध्याित्मकता

सप्तमांश कुंडली
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बु गु

मं

सू

रा

के

चं

सन्तान

अष्टमांश कुंडली
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दशमांश कुंडली
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व्यवसाय, जीवनयापन

द्वादश कुंडली
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माता िपता, िपतृक सुख

वगर् कुंडली
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लग्न - 19:56:53 दशम भाव मध्य - 29:14:28

गृह जन्म राशी भाव मध्य जन्म राशी भाव संिध

1 वृिश्चक 19:56:53 धनु 06:29:49

2 धनु 23:02:45 मकर 09:35:40

3 मकर 26:08:36 कुंभ 12:41:32

4 कुंभ 29:14:28 मीन 12:41:32

5 मीन 26:08:36 मेष 09:35:40

6 मेष 23:02:45 वृषभ 06:29:49

7 वृषभ 19:56:53 िमथुन 06:29:49

8 िमथुन 23:02:45 ककर् 09:35:40

9 ककर् 26:08:36 िसंह 12:41:32

10 िसंह 29:14:28 कन्या 12:41:32

11 कन्या 26:08:36 तूळ 09:35:40

12 तूळ 23:02:45 वृिश्चक 06:29:49

चिलत कुंडली
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लग्न कुंडली चे शोधन चिलत कुंडली आहे , फरक फक्त इतकाच आहे

िक लग्न कुंडली हे दशर्वते िक जन्मवेळी लग्न काय आहे व सवर् गर्ह

कोणत्या राशी मध्ये िवचरण करीत आहेतव चिलत कुंडली हे स्पष्ट

करते िक जन्मवेळी कोणता भाव कोणत्या राशीचा पर्भाव आहे व

कोणत्या भावास कोणता गर्ह पर्भािवत करीत आहे

भाव सिन्ध
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बुध

6-2-1978 14:11
6-2-1995 20:11

बुध 5-7-1980 5:38

केतू 2-7-1981 10:35

शुकर् 2-5-1984 7:35

सूयर् 8-3-1985 18:41

चंदर् 8-8-1986 5:11

मंगळ 5-8-1987 10:8

राहू 21-2-1990 19:26

गुरु 29-5-1992 17:2

शनी 6-2-1995 20:11

केतू

6-2-1995 20:11
6-2-2002 14:11

केतू 5-7-1995 23:38

शुकर् 4-9-1996 2:38

सूयर् 9-1-1997 22:44

चंदर् 11-8-1997 0:14

मंगळ 7-1-1998 3:41

राहू 25-1-1999 15:59

गुरु 1-1-2000 13:35

शनी 9-2-2001 9:14

बुध 6-2-2002 14:11

शुकर्

6-2-2002 14:11
6-2-2022 14:11

शुकर् 8-6-2005 2:11

सूयर् 8-6-2006 8:11

चंदर् 7-2-2008 2:11

मंगळ 8-4-2009 5:11

राहू 7-4-2012 23:11

गुरु 7-12-2014 23:11

शनी 6-2-2018 14:11

बुध 7-12-2020 11:11

केतू 6-2-2022 14:11

सूयर्

6-2-2022 14:11
7-2-2028 2:11

सूयर् 27-5-2022 3:59

चंदर् 25-11-2022 18:59

मंगळ 2-4-2023 15:5

राहू 25-2-2024 8:29

गुरु 13-12-2024 13:17

शनी 25-11-2025 12:59

बुध 2-10-2026 0:5

केतू 6-2-2027 20:11

शुकर् 7-2-2028 2:11

चंदर्

7-2-2028 2:11
6-2-2038 14:11

चंदर् 7-12-2028 11:11

मंगळ 8-7-2029 12:41

राहू 7-1-2031 9:41

गुरु 8-5-2032 9:41

शनी 7-12-2033 17:11

बुध 9-5-2035 3:41

केतू 8-12-2035 5:11

शुकर् 7-8-2037 23:11

सूयर् 6-2-2038 14:11

मंगळ

6-2-2038 14:11
6-2-2045 8:11

मंगळ 5-7-2038 17:38

राहू 24-7-2039 5:56

गुरु 29-6-2040 3:32

शनी 7-8-2041 23:11

बुध 5-8-2042 4:8

केतू 1-1-2043 7:35

शुकर् 2-3-2044 10:35

सूयर् 8-7-2044 6:41

चंदर् 6-2-2045 8:11

विवम्शोत्तरी दशा - I
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राहू

6-2-2045 8:11
6-2-2063 20:11

राहू 20-10-2047 12:23

गुरु 15-3-2050 2:47

शनी 19-1-2053 1:53

बुध 8-8-2055 11:11

केतू 25-8-2056 23:29

शुकर् 26-8-2059 17:29

सूयर् 20-7-2060 10:53

चंदर् 19-1-2062 7:53

मंगळ 6-2-2063 20:11

गुरु

6-2-2063 20:11
6-2-2079 20:11

गुरु 27-3-2065 0:59

शनी 8-10-2067 8:11

बुध 13-1-2070 5:47

केतू 20-12-2070 3:23

शुकर् 20-8-2073 3:23

सूयर् 8-6-2074 8:11

चंदर् 8-10-2075 8:11

मंगळ 13-9-2076 5:47

राहू 6-2-2079 20:11

शनी

6-2-2079 20:11
6-2-2098 14:11

शनी 9-2-2082 15:14

बुध 19-10-2084 18:23

केतू 28-11-2085 14:2

शुकर् 28-1-2089 5:2

सूयर् 10-1-2090 4:44

चंदर् 11-8-2091 12:14

मंगळ 19-9-2092 7:53

राहू 27-7-2095 6:59

गुरु 6-2-2098 14:11

वत्तर्मान दशा

दशेचे नांव गर्ह आरम्भ ितिथ सम्पित ितिथ

महादशा शुकर् 6-2-2002 14:11 6-2-2022 14:11

अंतदर्शा शनी 7-12-2014 23:11 6-2-2018 14:11

पर्त्यंतर दशा राहू 15-3-2017 21:8 5-9-2017 8:59

सूक्ष्म दशा गुरु 10-4-2017 21:43 4-5-2017 0:54

* दशा समाप्तीची तारीख दशर्वते

विवम्शोत्तरी दशा - II
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भर्मरी (4 वषर्)

18-1-1981 8:52
18-1-1985 8:52

भर्मरी 29-6-1981 16:52

भिदर्का 18-1-1982 14:52

उल्का 19-9-1982 2:52

िसद्धा 30-6-1983 4:52

संकेता 19-5-1984 20:52

मंगला 29-6-1984 10:52

िपंगळा 18-9-1984 14:52

धन्या 18-1-1985 8:52

भिदर्का (5 वषर्)

18-1-1985 8:52
18-1-1990 8:52

भिदर्का 29-9-1985 0:22

उल्का 30-7-1986 9:22

िसद्धा 20-7-1987 11:52

संकेता 29-8-1988 7:52

मंगला 19-10-1988 1:22

िपंगळा 28-1-1989 12:22

धन्या 29-6-1989 16:52

भर्मरी 18-1-1990 8:52

उल्का (6 वषर्)

18-1-1990 8:52
18-1-1996 8:52

उल्का 18-1-1991 14:52

िसद्धा 19-3-1992 17:52

संकेता 19-7-1993 17:52

मंगला 18-9-1993 14:52

िपंगळा 18-1-1994 8:52

धन्या 19-7-1994 23:52

भर्मरी 20-3-1995 11:52

भिदर्का 18-1-1996 8:52

िसद्धा (7 वषर्)

18-1-1996 8:52
18-1-2003 8:52

िसद्धा 29-5-1997 12:22

संकेता 18-12-1998 16:22

मंगला 27-2-1999 16:52

िपंगळा 19-7-1999 17:52

धन्या 17-2-2000 19:22

भर्मरी 27-11-2000 21:22

भिदर्का 17-11-2001 23:52

उल्का 18-1-2003 8:52

संकेता (8 वषर्)

18-1-2003 8:52
18-1-2011 8:52

संकेता 28-10-2004 16:52

मंगला 17-1-2005 20:52

िपंगळा 29-6-2005 4:52

धन्या 27-2-2006 16:52

भर्मरी 18-1-2007 8:52

भिदर्का 28-2-2008 4:52

उल्का 29-6-2009 4:52

िसद्धा 18-1-2011 8:52

मंगला (1 वषर्)

18-1-2011 8:52
18-1-2012 8:52

मंगला 28-1-2011 12:22

िपंगळा 17-2-2011 19:22

धन्या 20-3-2011 5:52

भर्मरी 29-4-2011 19:52

भिदर्का 19-6-2011 13:22

उल्का 19-8-2011 10:22

िसद्धा 29-10-2011 10:52

संकेता 18-1-2012 8:52

योिगनी दशा - I
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िपंगळा (2 वषर्)

18-1-2012 8:52
18-1-2014 8:52

िपंगळा 27-2-2012 22:52

धन्या 28-4-2012 19:52

भर्मरी 18-7-2012 23:52

भिदर्का 28-10-2012 10:52

उल्का 27-2-2013 4:52

िसद्धा 19-7-2013 5:52

संकेता 28-12-2013 13:52

मंगला 18-1-2014 8:52

धन्या (3 वषर्)

18-1-2014 8:52
18-1-2017 8:52

धन्या 19-4-2014 16:22

भर्मरी 19-8-2014 10:22

भिदर्का 18-1-2015 14:52

उल्का 20-7-2015 5:52

िसद्धा 18-2-2016 7:22

संकेता 18-10-2016 19:22

मंगला 18-11-2016 5:52

िपंगळा 18-1-2017 8:52

भर्मरी (4 वषर्)

18-1-2017 8:52
18-1-2021 8:52

भर्मरी 29-6-2017 16:52

भिदर्का 18-1-2018 14:52

उल्का 19-9-2018 2:52

िसद्धा 30-6-2019 4:52

संकेता 19-5-2020 20:52

मंगला 29-6-2020 10:52

िपंगळा 18-9-2020 14:52

धन्या 18-1-2021 8:52

भिदर्का (5 वषर्)

18-1-2021 8:52
18-1-2026 8:52

भिदर्का 29-9-2021 0:22

उल्का 30-7-2022 9:22

िसद्धा 20-7-2023 11:52

संकेता 29-8-2024 7:52

मंगला 19-10-2024 1:22

िपंगळा 28-1-2025 12:22

धन्या 29-6-2025 16:52

भर्मरी 18-1-2026 8:52

उल्का (6 वषर्)

18-1-2026 8:52
18-1-2032 8:52

उल्का 18-1-2027 14:52

िसद्धा 19-3-2028 17:52

संकेता 19-7-2029 17:52

मंगला 18-9-2029 14:52

िपंगळा 18-1-2030 8:52

धन्या 19-7-2030 23:52

भर्मरी 20-3-2031 11:52

भिदर्का 18-1-2032 8:52

िसद्धा (7 वषर्)

18-1-2032 8:52
18-1-2039 8:52

िसद्धा 29-5-2033 12:22

संकेता 18-12-2034 16:22

मंगला 27-2-2035 16:52

िपंगळा 19-7-2035 17:52

धन्या 17-2-2036 19:22

भर्मरी 27-11-2036 21:22

भिदर्का 17-11-2037 23:52

उल्का 18-1-2039 8:52

योिगनी दशा - II
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संकेता (8 वषर्)

18-1-2039 8:52
18-1-2047 8:52

संकेता 28-10-2040 16:52

मंगला 17-1-2041 20:52

िपंगळा 29-6-2041 4:52

धन्या 27-2-2042 16:52

भर्मरी 18-1-2043 8:52

भिदर्का 28-2-2044 4:52

उल्का 29-6-2045 4:52

िसद्धा 18-1-2047 8:52

मंगला (1 वषर्)

18-1-2047 8:52
18-1-2048 8:52

मंगला 28-1-2047 12:22

िपंगळा 17-2-2047 19:22

धन्या 20-3-2047 5:52

भर्मरी 29-4-2047 19:52

भिदर्का 19-6-2047 13:22

उल्का 19-8-2047 10:22

िसद्धा 29-10-2047 10:52

संकेता 18-1-2048 8:52

िपंगळा (2 वषर्)

18-1-2048 8:52
18-1-2050 8:52

िपंगळा 27-2-2048 22:52

धन्या 28-4-2048 19:52

भर्मरी 18-7-2048 23:52

भिदर्का 28-10-2048 10:52

उल्का 27-2-2049 4:52

िसद्धा 19-7-2049 5:52

संकेता 28-12-2049 13:52

मंगला 18-1-2050 8:52

धन्या (3 वषर्)

18-1-2050 8:52
18-1-2053 8:52

धन्या 19-4-2050 16:22

भर्मरी 19-8-2050 10:22

भिदर्का 18-1-2051 14:52

उल्का 20-7-2051 5:52

िसद्धा 18-2-2052 7:22

संकेता 18-10-2052 19:22

मंगला 18-11-2052 5:52

िपंगळा 18-1-2053 8:52

* दशा समाप्तीची तारीख दशर्वते

योिगनी दशा - III
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1
भाग्यांक

6
मूलांक

4
नामांक

तुमचे नांव Ritesh Kakade

जन्म तारीख 15-12-1981

मूलांक 6

मूलांक स्वामी शुकर्

िमतर् अंक 4,3,9

सम अंक 2,5,7

शतर्ु अंक 1,8

शुभ िदवस गुरूवार, मंगळवार, शुकर्वार

शुभ रत्न हीरा, ओपल

शुभ उपरत्न िजरकॉन , पांढरा नीलम

शुभ देवता देवी

शुभ धातु चांदी

शुभ रंग पांढरा

शुभ मंतर् ||ओम शुम शुकर्ाय नमः ||

शुभाशुभ ज्ञान
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6
तुमच्याबद्दल

तुमचा मूलांक 6 आहे. त्याच्यावर सत्ता गाजवणारा गर्ह शुकर् आहे.
मूलांक 6च्या पर्भावामुळे, तुमच्याकडे चुंबकीय आकषर्ण उपिस्थत
असेल. तुम्ही मनिमळाऊ वृत्तीचे आिण िमतर्ांवर पर्ेम करणारे असाल.
या गुणांमुळे तुम्ही नेहेमी लोकांचे आवडते असाल. सौंदयर् आिण
सुंदर गोष्टींकडे आकिषर्त होणे तुमच्यासाठी नैसिगर्क असेल. तुम्ही
िवरूद्ध िलंग व्यक्तीवर लुब्ध व्हाल आिण सुंदर िस्तर्या/पुरूष
यांच्याशी संबंध ठेवणे आिण त्यांच्याशी गप्पागोष्टी करणे हे तुमच्या
स्वभावात असेल. तुम्हाला फाईन आटर्मध्ये रूची असेल, जो तुम्ही
तुमचे करीयर िकंवा व्यवसाय म्हणूनही िनवडू शकाल. तुम्हाला
संगीत-सािहत्य, पेंिटंग्ज, आिण िशल्पकला इत्यािदची आवड असेल.
तुम्हाला उंची वस्तर्े आिण उत्तम िरतीने सजवलेली घरे आकिषर्त
करतील. तुम्हाला तुमच्या पाहुण्यांचे आदराितथ्य करण्यात गवर्
वाटेल. तुम्हाला तुमच्या घरातील आिण ऑफीसमधील सवर् वस्तु
उत्तम तऱे्हने सजवून ठेवणे आिण िनवडक फिनर्चर, पडदे इत्यािद
संभाळून ठेवणे िपर्य असेल. स्वभावाने तुम्ही िकंचीत माथेिफरू
असाल. तुम्ही अशी खातर्ी करण्याचा पर्यत्न कराल िक जो कोणी
व्यक्ती तुमच्याशी बोलत आहे त्याला तुमचे िवचार पटलेले आहेत.
तुमच्या िवचारांशी िचकटून राहाणे आिण मत्सरी असणे हे सुद्धा
तुमच्या स्वभावाचा भाग आहे. तुमच्यासाठी कामामध्ये स्पधर्काला
सहन करणे कठीण जाते. यामुळे तणाव आिण अपराधी भावना येऊ
शकते. तुम्ही तुमचे हृदय िजंकण्याचे कौशल्य कायम राखाल. तुमचे
नेहेमीच पुष्कळ िमतर् असतील कारण तुम्ही इतरांचा स्नेह िजंकण्यात
पटाईत असाल.

तुमच्यासाठी शुभ वेळ

पिश्चमी िवचारानुसार सूयर् वृषभ राशीत 21 एिपर्ल पासून ते 21 मे पयर्ंत
आिण तूळ राशीत 24 सप्टेंबर पासून ते 13 ऑक्टोबर पयर्ंत असतो. िहंदू
िवचारानुसार हे कालावधी 13 मे ते 14 जून आिण 17 ऑक्टोबर ते 13
नोव्हेंबर पयर्ंत आहेत. या राशी शुकर्ाच्या स्वािमत्वाखाली आहेत आिण
14 माचर् ते 12 एिपर्ल म्हणजे मीन राशीमध्ये, शुकर् उत्कषार्मध्ये असतो.
त्यामुळे वरील उल्लेख केलेले कालावधी मूलांक 6 असलेल्या
लोकांसाठी कोणतेही नवीन िकंवा महत्वाचे कायर् सुरू करण्यासाठी शुभ
असतात.

शुभ गायतर्ी मंतर्

शुकर्ाचे लाभदायक पर्भाव वाढिवण्यासाठी तुम्ही शुकर् गायतर्ी मंतर्ाचा
सकाळी 11, 21 िकंवा 108 वेळा जप केला पािहजे. मंतर् : . ||'ओम
भृगुजय िवदमाहे िदव्यदेहाय धीमिह तन्नो शुकर्ः पर्चोदयात्'||

अंक ज्योितष फळ
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ज्या वेळी व्यक्तीच्या कुंडलीतील राहू व केतू गर्हांच्या मधोमध अन्य गर्हांचा समावेश होतो त्या

वेळी कालसपर् दोषाचा िनमार्ण होतो कारण कुंडलीतील एका भावात राहू व दुसऱ्या भावात केतू

स्थानापन्न झाल्याने, इतर गर्हां कडून होणारी फलपर्ाप्ती स्थिगत होते, ह्या दोन्ही गर्हां मध्ये बाकी

गर्ह अडकून जातात व व्यक्ती साठी समस्या उत्पन्न करतातह्या दोषा मुळे, कामात बाधा िनमार्ण

होणे, नौकरीत अडचण येणे , लग्न कायार्त िवलंब होणे व आिथर्क समस्या ईत्यादी तर्ास

उदभवतात

कालसपर् दोषाने पीिडत असलेल्या सवर् व्यक्तींवर ह्या दोषाचा समान पर्भाव पडत नाही . कोणत्या

भावा मध्ये कोणती रास आहे व त्या मध्ये कोण कोणते गर्ह कुठे िस्थत आहेत व त्यांची शक्ती िकतपत आहे ह्या सवर् बाबींचा पिरणाम पीिडत व्यक्तीवर

पडतो. म्हणूनच, कालसपर्योग असल्यास भयभीत होण्याची आवश्यकता नसून त्या बद्दलचे सखोल ज्योितषीय िवश्लेषण करवून घेणे व त्याच्या पर्भावां

बद्दल तपशीलवार मािहती िमळवणे अिधक उिचत ठरेल.कालसपर् योग जरी तर्ासदायक मानला जात असला तरी िविधवत पर्कारे त्याचा उपाय केल्याने

ह्या योगाचे िसद्ध योगात रूपांतर होऊ शकते.

अनंत कुिळक वासुकी शंखपाल

पद्म महापद्म तक्षक ककोर्टक

शंखचूड घातक िवषधर शेषनाग

तुमच्या जन्मकुंडलीतील काळसपर्योग

काळसपर् योगाची उपिस्थती

तुमची कालसपर् दोषाची िदशा उतरती आहे, जी जास्त शिक्तशाली

नसते. तुमच्या जन्मपितर्केवर कालसपर् दोषाचा पूणर् पर्भाव आहे.

काळसपर् ना ंव

शंखचूड

िदशा

पूणर् उतरता

काळसपर् दोष
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काळसपर् दोषाचे फळ
तुमच्या कुंडलीमध्ये शंखचूड कालसपर् योग आहे. यामुळे आयुष्यात अडथळे आहेत आिण जातकाला पुढे जाण्यासाठी संघषर् करावा लागेल. तथािप,

नंतर अडथळे दूर होतील. तुमच्या नोकरीमध्ये अडथळे येऊ शकतात आिण पदावनती होऊ शकते. िनवृत्ती नाकारता येत नाही. व्यवसायामध्ये अखंिडत

हानी होते. जातकाचे िमतर् त्याला फसवण्यास पुनःपुन्हा पर्यत्न करतील. जातकाला कदािचत आई विडलांचे पर्ेम िमळणार नाही. जातकाला मामा िकंवा

मेहुण्यांकडून फसवणूक सोसावी लागेल. कालसपर् योगामुळे जातकाला खूप वेळा आजारपणाचा तर्ास होईल ज्यामुळे पैशाची हानी होईल आिण

जातकाला तर्ास सोसावा लागेल परंतु गोष्टी नंतर सुधारतील. कालसपर् योगामुळे जातकाला पर्ांतामध्ये तर्ास होईल आिण शासकीय अिधकाऱ्यांसोबत

मतभेद होतील. जातकाला कायद्यातील िशक्षा होऊ शकते. वैवािहक जीवन दुःखदायक व अशांत असेल. कौटुंिबक जीवन अशांत राहते, शांतता आिण

आनंद अनुपिस्थत राहतील. िविवध पर्कारच्या उद्योगावर जातक आपले हात अजमावू पाहतो पण यश दूरच राहते. त्याची पर्ितष्ठा आिण सन्मान साधारण

आहेत.

काळसपर् दोषावर उपाय

- कालसपर् दोष िनवारण यंतर् घरात स्थापन करावे त्याची िनयिमत पूजा करावी

- हनुमान चालीसा १०८ वेळा पठण करावीं।

- रुदर्भषेक- शंकराचा रुदर् अिभषेक अथवा पंचोपचार पूजन, उज्जैन च्या महाकालेश्वर मंिदरात , काशी िवशवनाथ मंिदरात अथवा कोणत्याही

ज्योितिलर्ंग िशव मंिदरात करावे

- शुभ मुहूतर् पाहून वाहत्या पाण्यात तीन वेळा कोळसा सोडावा

- िवद्याथीर् वगार्ने सरस्वती मातेचे िविधवत पूजन करावे व सरस्वती बीज मंतर्ाचा एक वषर् जाप करावा

- महामृत्युंजय मंतर्ाचा जाप ११ माळा रोज ,राहू व केतूची दशा अंतदर्शा असे पयेर्ंत करावा व दर शिनवारी शर्ी शिनदेवाला तेलािभषेक करावा

आिण मंगळवारी हनुमंताला वस्तर् चढवावे .

- शर्ावण मासात ३० िदवस शंकराला अिभषेक करावा

- एक वषर्भर गणपती अथवर्शीषार्चे िनत्य पठण करावे

- शर्ावणात रोज अंघोळीनंतर ११ माळी नमः िशवाय या मंतर्ाचा जाप करून शंकराला बेल पतर् व गायीचे दूध आिण गंगाजल अपर्ण करावे व

सोमवारी उपवास धरावा

काळसपर् दोषाचा पर्भाव
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मंगळ दोष म्हणजे काय?
िजस जातक की जन्म कुंडली, लग्न/चंदर् कुंडली आिद में मंगल गर्ह, लग्न से पर्थम, चतुथर्, सप्तम,

अष्टम तथा द्वादश भावों में से कहीं भी िस्थत हो, तो उसे मांगिलक कहते हैं।

कुण्डली में जब लग्न भाव, चतुथर् भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल िस्थत

होता है तब कुण्डली में मंगल दोष माना जाता है। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का िवचार

करते हैं। अष्टम भाव से दाम्पत्य जीवन के मांगलीक सुख को देखा जाता है। मंगल लग्न में िस्थत

होने से सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों भावों को दृिष्ट देता है। चतुथर् भाव में मंगल के िस्थत

होने से सप्तम भाव पर मंगल की चतुथर् पूणर् दृिष्ट पड़ती है। द्वादश भाव में यिद मंगल िस्थत है तब अष्टम दृिष्ट से सप्तम भाव को देखता है।

मूल रूप से मंगल की पर्कृित के अनुसार ऐसा गर्ह योग हािनकारक पर्भाव िदखाता है, लेिकन वैिदक पूजा-पर्िकर्या के द्वारा इसकी भीषणता को िनयंितर्त

कर सकते है। मंगल गर्ह की पूजा के द्वारा मंगल देव को पर्सन्न िकया जाता है, तथा मंगल द्वारा जिनत िवनाशकारी पर्भावों, सवार्िरष्ट को शांत व िनयंितर्त

कर सकारात्मक पर्भावों में वृिद्ध की जा सकती है।

लग्ने व्यये सुखे वािप सप्तमे वा अष्टमे कुजे |
शुभ दृग् योग हीने च पितं हिन्त न संशयम् ||

मांगिलक िवश्लेषण

मांगिलक फळ
तुमच्या कुंडलीत मांगिलक दोष आहे परंतु तो कमी पर्भावी आहे. मांगिलक दोषाचे काही उपाय करून त्याचा पर्भाव आणखी कमी करता येईल.

एकूण मंगळ टके्कवारीमध्ये 18%

मांगिलक िवश्लेषण - I
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गृह/भाव वर आधारीत

तुमच्या जन्म पितर्केत सूयर् पर्थम घरात िस्थत आहे.

दृष्टीवर आधारीत

तुमच्या जन्म पितर्केतील आठव्या घरावर शनी गर्हाची दृष्टी आहे.

तुमच्या जन्म पितर्केत पिहल्या घरावर शनी या गर्हाची दृष्टी आहे.

तुमच्या जन्म पितर्केत पिहल्या घरावर राहू या गर्हाची दृष्टी आहे.

मंगळ गर्ह तुमच्या जन्म पितर्केत दुसऱ्या घरावर दृष्टी ठेऊन आहे.

तुमच्या जन्म पितर्केतील सातव्या घरावर सूयर् गर्हाची दृष्टी आहे.

तुमच्या जन्म पितर्केतील सातव्या घरावर केतू गर्हाची दृष्टी आहे.

मंगळ दोषाचे उपाय

- चांदी की चौकोर िडब्बी में शहद भरकर हनुमान मंिदर या िकसी िनजर्न वन, स्थान में रखने से मंगल दोष शांत होता है |

- मंगलवार को सुन्दरकाण्ड एवं बालकाण्ड का पाठ करना लाभकारी होता है |

- बंदरों व कुत्तों को गुड व आटे से बनी मीठी रोटी िखलाएं |

- मंगल चिन्दर्का स्तोतर् का पाठ करना भी लाभ देता है |

- माँ मंगला गौरी की आराधना से भी मंगल दोष दूर होता है |

- काितर् केय जी की पूजा से भी मंगल दोष के दुशपर्भाव में लाभ िमलता है |

- मंगलवार को बताशे व गुड की रेविड़याँ बहते जल में पर्वािहत करें |

- मंगली कन्यायें गौरी पूजन तथा शर्ीमद्भागवत के 18 वें अध्याय के नवें श्लोक का जप अवश्य करें |

मांगिलक िवश्लेषण - II
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साडेसाती दोष म्हणजे काय?
ज्योितषशास्तर् के अनुसार साढे़ साती तब बनती है जब शिन गोचर में जन्म चन्दर् से पर्थम, िद्वतीय

और द्वादश भाव से गुजरता है। शिन एक रािश से गुजरने में ढ़ाई वषर् का समय लेता है इस तरह

तीन रािशयों से गुजरते हुए यह साढे़ सात वषर् का समय लेता है जो साढे़ साती कही जाती है।

सामान्य अथर् में साढे़ साती का अथर् हुआ सात वषर् छ: मास।

साढे़ साती के समय व्यिक्त को किठनाईयों एवं परेशािनयों का सामना करना होता है परंतु इसमें

घबराने वाली बात नहीं हैं। इसमे किठनाई और मुिश्कल हालत जरूर आते हैं परंतु इस दौरान

व्यिक्त को कामयाबी भी िमलती है। बहुत से व्यिक्त साढे़ साती के पर्भाव से सफलता की

उंचाईयों पर पहुंच जाते हैं। साढे़ साती व्यिक्त को कमर्शील बनाता है और उसे कमर् की ओर ले

जाता है। हठी, अिभमानी और कठोर व्यिक्तयों से यह काफी मेहनत करवाता है।

तुमच्या कुंडलीतील साडेसातीची उपिस्थती

नाही, सध्या तुमची साडेसाती सुरु नाही आहे.

िवचार करायचे िदवसं 23-4-2017

शिन रािश धनु

चंदर् राशी ककर्

वकर्ी शनी ? हो

साडेसाती िवश्लेषण
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पर्ाचीन काळापासून, हे मान्यतापर्ाप्त आहे िक रत्ने, एक अलंकारीक अभीव्यक्ती असण्याखेरीज, उपचार करण्याच्या आिण

रक्षण करण्याच्या दैवी शक्तीने समृद्ध आहेत. वैिदक ज्योितषानुसार, गर्ह सूक्ष्म उजार् पर्सािरत करतात ज्यांचा आपल्या जन्म

कुंडलीमध्ये असलेल्या त्यांच्या िस्थतीवर अवलंबून आपल्या जीवनावर अनुकूल िकंवा पर्ितकूल पिरणाम पर्ितध्विनत होतो.

पर्त्येक गर्हाचे एकमेव िविशष्ट असे त्याच्याशी सुसंगत असणारे ज्योितष रत्न आहे जे त्या गर्हापर्माणेच तशाच वैिश्वक रंगाची

उजार् उत्सिजर्त करते. रत्ने सकारात्मक िकरणे पर्ितिबंिबत करून िकंवा नकारात्मक िकरणांचे शोषण करून कायर् करतात.

योग्य रत्न वापरण्याने त्याच्याशी सुसंगत गर्हाचा ते वापरणाऱ्यावर सकारात्मक पिरणाम होण्यामध्ये वृद्धी होऊ शकते कारण

रत्न सकारात्मक स्पंदने वेगळी करून घेते आिण फक्त त्यांनाच ते वापरणाऱ्याच्या शरीरात पर्वेश करण्यास अनुमती देते.

ऍसेन्डन्ट िकंवा लग्न हे शरीर आिण

त्याच्याशी संबंिधत असलेले सवर् काही

ठळकपणे दशर्वते, उदा. आरोग्य,

दीघार्युष्य, नांव, पर्ितष्ठा, जीवनमागर्,

इत्यादी. थोडक्यात, त्याच्यामध्ये संपूणर्

जीवनाचे सार सामावलेले आहे. त्यामुळे

लग्नेश बरोबर सुसंगत असलेले रत्न,

ऍसेन्डन्टचा स्वामी याला जीवनरत्न म्हणजे

लाइफस्टोन असे म्हटले जाते.

जीवन रत्न

मूंगा

कुंडलीतील पाचवे घर हे अजून एक शुभ

घर आहे. पाचवे घर बुद्धीमत्ता, उच्च

िशक्षण, मुले, अनपेिक्षत लाभ इत्यादी

ठळक दशर्वणारे आहे. हे घर पूवर्

पुण्याईच्या कमार्चे स्थान म्हणजे

भूतकाळातील पुण्यकमार्ंचे सुद्धा घर आहे.

त्यामुळे ते शुभ घर म्हणून मानले जाते.

पाचव्या घराच्या स्वामीशी सुसंगत

असणाऱ्या रत्नाला लाभ रत्न असे म्हटले

जाते.

कारक रत्न

पुखराज

कुंडलीतील नवव्या घराला भाग्यस्थान

म्हटले जाते म्हणजे नशीब िकंवा दैवाचे घर.

हे घर सुदैव, यश, गुणवत्ता, पर्ाप्ती, ज्ञान

इत्यादीशी संबंिधत आहे. हे घर ती कमर्

फळे दशर्वते जी एखादी व्यक्ती त्याने

त्याच्या पूवर्जन्मांमध्ये केलेल्या

पुण्यकमार्ंमुळे उपभोगू शकेल. नवव्या

घराच्या स्वामीशी सुसंगत असणाऱ्या

रत्नाला भाग्यरत्न म्हणजे लकी स्टोन असे

म्हटले जाते. हे रत्न वापरल्याने भाग्य हा

घटक बळकट होतो.

भाग्य रत्न

मोती

रत्न उपाय सूचना
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जीवन रत्न - मू ंगा पयार्य लाल सुलेमानी

बोट तजर्नी

भार 6 - 10.25 कैरेट

िदवस मंगळवार

अिधदेवता मंगळ

धातु सुवणर्

वणर्न
लाल पोवळे हे मंगळ गर्हाचे रत्न आहे. लाल पोवळे पिरधान

केल्याने आपण शूर होतो आिण आपल्या शतर्ूंचा पराभव

होतो. लाल पोवळे दुष्ट आत्मा, गुप्तता व वाईट स्वप्नांपासून

रक्षण करते.

वजन आिण धातु
लाल पोवळे हे ६ कॅरेटपेक्षा जास्त वजनाचे घातले पािहजे. ते

तांबे िमिशर्त सोन्याच्या अंगठीत जडवून घालावा. अंगठी

अशा पर्कारे बनवली पािहजे की रत्नाचा स्पशर् आपल्या

त्वचेला झाला पािहजे.

वापरण्याची वेळ
चांदर्मासाच्या तेजस्वी मध्यवेळी मंगळवारी सकाळी

सूयोर्दयाच्या १ तासानंतर लाल पोवळे पिरधान

करावे.

मंतर्
पएकदा अंगठी घालण्या आधीचे िवधी पूणर् झाले

की लाल पोवळे रत्नाची पूजा फुले व धुपाने करावी.

या रत्नासाठी खालील मंतर् १०८ वेळा जपावा.

◌ॐ कर्ां कर्ीं कर्ौं सः भौमाय नमः

पर्ाण पर्ितष्ठा
लाल पोवळे पिरधान करण्याआधी त्याची अंगठी

िनरसे दूध िकंवा गंगाजल मध्ये काहीकाळ बुडवून

ठेवावी.

बोट
मंतर् जप झाल्यानंतर लाल पोवळ्याची अंगठी उजव्या

हाताच्या तजर्नीमध्ये घालावी.

पयार्य
लाल पोवळे रत्नाला पयार्य म्हणून सूयर्कांत मणी , मूंगा,

रक्ताश्म वापरू शकता.

इशारा
लाल पोवळे कधीही पाचू, िहरा, नीलम, गोमेद, व वैदुयर् ही

रत्ने व त्यांचे पयार्य यासोबत घालू नये.

जीवन रत्न
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कारक रत्न - पुखराज पयार्य टोपाझ

बोट तजर्नी

भार 4 - 5.25 कैरेट

िदवस गुरुवार

अिधदेवता गुरु

धातु सुवणर्

वणर्न
पुष्कराज हे गुरुचे रत्न आहे. पुष्कराज पिरधान केल्याने

चांगले आरोग्य,ज्ञान, मालमत्ता, दीघार्युष्य, नावलौिकक,

पुरस्कार व पर्िसद्धी िमळते. पुष्कराज वाईट आत्म्यापासून

रक्षण करतो.

वजन आिण धातु
पुष्कराज हा तीन कॅरेटपेक्षा जास्त वजनाचा घातला पािहजे.

तसेच तो ६, ११, १५ कॅरेट्स चा कधीच नसावा. तो

सोन्याच्या अंगठीत जडवून घालावा. अंगठी अशा पर्कारे

बनवली पािहजे िक पुष्कराजचा स्पशर् आपल्या त्वचेला

झाला पािहजे.

वापरण्याची वेळ
चांदर्मासाच्या तेजस्वी मध्यवेळी गुरुवारी सकाळी

पुष्कराज पिरधान करावा.

मंतर्
पएकदा अंगठी घालण्या आधीचे िवधी पूणर् झाले

िक पुष्कराज रत्नाची पूजा फुले व धुपाने करावी.

पुष्कराज रत्नासाठी खालील मंतर् १०८ वेळा जपावा.

◌ॐ गर्ां गर्ीं गर्ौं सः गुरवे नमः

पर्ाण पर्ितष्ठा
पुष्कराज पिरधान करण्याआधी त्याची अंगठी िनरसे

दूध िकंवा गंगाजल मध्ये काहीकाळ बुडवून ठेवावी.

बोट
मंतर् जप झाल्यानंतर अंगठी उजव्या हाताच्या तजर्नीमध्ये

घालावी.

पयार्य
पुष्कराजला पयार्य म्हणून िपवळा मोती, िपवळा गोमेद,

िपवळा टूमर्लाईन, टोपाझ िकंवा स्फिटक टोपाझ वापरू

शकता.

इशारा
पुष्कराज कधीही िहरा, नीलम, गोमेद व वैदुयर् िह रत्ने व त्यांचे

पयार्य यासोबत घालू नये.

कारक रत्न
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भाग्य रत्न - मोती पयार्य चंदर् मणी

बोट अनािमका या किनष्ठा

भार 5 - 7.25 कैरेट

िदवस सोमवार

अिधदेवता चंदर्

धातु

वणर्न
मोती हे चंदर्ाचे रत्न आहे. मोती पिरधान केल्याने संपत्ती,

पर्िसद्धी व चेतना िमळते. मोती घालणाऱ्या माणसाला

बुिद्धमत्ता व दीघार्युष्य िमळते.

वजन आिण धातु
मोती हा २, ४, ६ िकंवा ११ कॅरेट वजनाचा घातला पािहजे.

तसेच तो चांदीच्या अंगठीत जडवून घालावा. अंगठी अशा

पर्कारे बनवली पािहजे िक मोत्याचा स्पशर् आपल्या त्वचेला

झाला पािहजे.

वापरण्याची वेळ
चांदर्मासाच्या तेजस्वी मध्यवेळी सोमवारी सकाळी

मोती पिरधान करावा.

मंतर्
पएकदा अंगठी घालण्या आधीचे िवधी पूणर् झाले

िक मोती रत्नाची पूजा फुले व धुपाने करावी. मोती

रत्नासाठी खालील मंतर् १०८ वेळा जपावा.

◌ॐ शर्ां शर्ीं शर्ौं सः चन्दर्ाय नमः

पर्ाण पर्ितष्ठा
मोती पिरधान करण्याआधी त्याची अंगठी िनरसे दूध

िकंवा गंगाजल मध्ये काहीकाळ बुडवून ठेवावी.

बोट
मंतर् जप झाल्यानंतर मोत्याची अंगठी उजव्या हाताच्या

तजर्नीमध्ये घालावी.

पयार्य
मोत्याला पयार्य म्हणून चंदर्मणी व सफेद पुष्कराज वापरू

शकता.

इशारा
मोती कधीही िहरा, नीलम, पाचू व वैदुयर् िह रत्ने व त्यांचे

पयार्य यासोबत घालू नये.

भाग्य रत्न
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लग्न फळ - वृिश्चक

स्वामी मंगळ

पर्तीक वृिश्चक

वैिशष्ट्ये ओलसर, स्थावर, उत्तर

भाग्यशाली रत्न लाल पोवळे

वर्त करण्याचे िदवस मंगळवार

देहं रूपं च ज्ञानं च वणर्ं चैव बलाबलम् |
सुखं दुःखं स्वभावञ्च लग्नभावािन्नरीक्षयेत ||

वृिश्चक लग्न असणाऱ्या लोकांचा गुप्तता राखणे, खोल, अंतमुर्ख, गूढ, नवचैतन्य पर्ाप्त करणे िकंवा भर्ष्ट होणे, संकोची,

समजण्यास दुलर्भ, धीट, दुरागर्ही, िचकाटी असणारे, िवचारात हट्टी असणारे, सृजनशील, स्व-िनभर्र, स्व-िनयंितर्त (अपवाद

कदािचत फक्त भावनावश असणारे), आिण िनःशब्द असण्याकडे कल असतो.

आध्याित्मक ज्योितषी इसाबेल िहकले यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणताही अिवकिसत आत्मा वृिश्चक लग्नासह जन्म घेत नाही.

हे एक शक्तीशाली लग्नाचे िचह्न आहे.

शारीिरक, भावनात्मक, मानिसक आिण आित्मक सवर् पातळ्या समािवष्ट आहेत. तुम्ही वरवर शांत िदसून येता, परंतु आतमध्ये

तुम्ही तीवर्तेने भावनात्मक असू शकता.

ते अशा रणभूमीचे पर्ितिनिधत्व करते जेथे अिधक उच्च आिण नीच आत्मे
मरणांितक युद्धासाठी येतातच. ते सुसंगत केले गेले पािहजेत आिण नीच
आत्म्यांना अपिरहायर्पणे मरावे लागते आिण उच्च आत्मे आिण त्यांच्यात
वसणाऱ्या परमेश्वराला वाट करून द्यावी लागते आिण त्यांची आज्ञा
पाळावी लागते.

“

खोल पाणी शांत असते , जसे म्हटले जाते. तुमचा िनःशब्द राहाण्याकडे कल असतो, नेहेमी इतरांच्या पर्ेरणा मािहती करून

घेण्याच्या इचे्छने, परंतु कधीही तुमच्या स्वतःच्या पर्कट करणार नाही.

लग्न फळ
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तुम्हाला गुप्तहेर िकंवा फेरेटसारखे शोधून काढायला आवडते. तुम्हाला सवर् काही मािहती असायला हवे, सवर् काही कसे आिण

का. तुमच्याकडे उत्तम िनधार्र आिण बळ असते, कोणत्याही पर्ितस्पध्यार्वर मात करण्यासाठी पुरेसे, अगदी तुमच्या स्वतःवर

सुद्धा.

तुम्ही एक सैतान होऊ शकता िकंवा देवदूत, गरूड िकंवा िवषदंश करणारा िवंचू. िशकण्याचा आध्याित्मक धडा: क्षमाशीलता.

मंगळ आिण प्लुटो वृिश्चक राशीवर राज्य करतात त्यामुळे तुमच्या कुंडलीत मंगळ आिण प्लुटोचे महत्वाचे स्थान असेल.

तुम्ही ितरस्कार, स्वािमत्वाची भावना आिण मत्सर काबूत ठेवणे आवश्यक
आहे. येथे गुढिवद्या, मृत्यु, लैंिगक संबंध िकंवा उपचारांिवषयी आवड,
व्यापून जाणे, उत्सुकता आिण /िकंवा क्षमता असू शकते.

“

िशकण्याचा आध्याित्मक धडा

माफी

सकारात्मक लक्षण

शिक्तशाली वचनबद्ध हुशार कल्पनारम्य

नकारात्मक लक्षण

मत्सरी क्षमा ना करणारा िनश्चयी गुप्त
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