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सूचना - प्रत्येक  रािीच्या  राशिभविष्याच्या  अखेरीस त्या-त्या  रािीच्या  जन्मनक्षत्ाांसाठी   असलेल्या  
त्या-त्या  जन्मनक्षत्ाचा   तारक   मांत्  ददला  आहे.  कारण  आपल्या  जन्मनक्षत्ाच्या   तारक  मांत्ाचा  उपाय  

म्हणून  मनापासून  श्रद्धेने  उपयोग  केल्यास  जीिनात  येणाऱ्या  अडचणी, अडथळे, व्याधी,  पीडा,  आजार 

ि अन्य समस्या  याांचे  ननिारण   होते,  असा अनेकाांचा  अनुभि आहे. आपणही  तसा  प्रयत्न करून पाहािा  
ि आपणाांसही   तसा  अनुभि  आल्यास  आम्हाांस  कळिाि.े  

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

(१) मेष - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत  हर्षल  असून त्याच्यामुळे या  राशीच्या  मंडळींचा  
स्वभाव  अस्स्थर, लहरी,  चंचल असा  होण्याची  शक्यता  दिसते. तसेच  कोणी  काही समजावण्याचा  प्रयत्न 

केला  तर  अपमान  वाटून  संतप्त  व्हाल.  या  काळात  या  राशीची लहान  मुले  तर अततशय  खोडकर  व  

ववक्षिप्त  आचरणाची  होण े  संभवते.  पण हा  हर्षल  शास्रीय  संशोधन  व उच्च  बौद्धधक  कायषिेर  

असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक  व यशिायक  होईल. या राशीच्या धनस्थानी  मदहन्याच्या  पूवाषधाषत  रवव 

-बुध  -राहू  अस ेतीन  ग्रह असून  हे  ततन्ही  ग्रह  मदहन्याच्या  पवूाषधाषत  कौटंुबबक सुखास प्रततकुल  होतील  

व त्यांच्यामुळे  आधथषक समस्या  रस्त  करतील.  रवव  ग्रह  अनारोग्यकारक  होईल, व त्याच्यामुळे  नेरववकार, 

कौटंुबबक  वाि,  भांडण े रस्त   करतील.  पण  बुध ग्रह  प्रततकुल  असला   तरी थोडा अथषलाभ  होणे  संभवते.  
राहूमुळेही  आधथषक  धचतंा  व काहीही  कारणाने होणारे  कौटंुबबक वाि , भांडणे असह्य  मनस्ताप  िेण्याची  
शक्यता आहे. जपा.   मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  येथील  रवव  या  राशीच्या ततृीय  स्थानी   गेल्यावर अनुकुल, 

आरोग्यिायक   व  सुखकारक  होईल.  त्याच्यामुळे   या  राशीच्या  शासकीय  नोकरिारांपैकी   कोणास  बढती  
ममळेल, कोणाच्या   कायषकुशलतेवर   वररष्ठ प्रसन्न  होतील,  क्वधचत कोणास  एखािे  मानाचे  स्थान  ककंवा  
उच्च  पि  ममळण्याची  शक्यताही  नाकारता  येत  नाही.  रववमशवाय   या  ततृीय स्थानी असलेला शुक्र ग्रहही 
मदहन्याच्या  संपूणष  काळात अनुकुल  होईत  व   त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  भूममलाभ, काही  मंडळींना 
प्रततष्ठा तर काहींना  मानसन्मान प्राप्त  होईल. मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  हा  शुक्र या राशीच्या  चतुथष स्थानी  
गेल्यावर शेतीवाडी असणारांना  त्यापासून  लाभ  होईल व सवष  सुख   ममळेल. पण या  राशीच्या  चतुथष स्थानी 
मदहन्याच्या संपूणष  काळात  मंगळ  ग्रह  आहेच.  पण तो  नीच राशीत असला  तरी  त्याच्यामुळे कौटंुबबक 

सुखात  बाधा  येण े  संभवते.  या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  वसृ्चचक राशीत केतू  असून  त्याच्यामुळेही  
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कौटंुबबक सुखात  व वैवादहक जीवनातील  सुखात  बाधा  येणे  संभवते. त्यामशवाय  या  राशीच्या काही  
मंडळींना  त्वचारोग, रक्तववकार ककंवा  मुखिन्त ववकार अशापैकी  आजार  होणेही  संभवते.  या राशीच्या  
िशम  स्थानी  स्वराशीत शतन  ग्रह असून  तो कोळसा, लोखंड  असा व्यापार  असणारांना अनुकुल  व 

लाभिायक  होईल. या  राशीच्या लाभस्थानी  कंुभ राशीत   गुरु व  नेपच्यून  अस ेिोन ग्रह असून   गुरु ग्रह 

अनुकुल  तर नेपच्यून  ग्रह प्रततकुल  होण्याची  शक्यता  आहे. गुरु ग्रह सवष प्रकारे सुखकारक  होईल, काही 
मंडळींना  वववाहयोग  प्राप्त  होईल,  ववद्यार्थयाषना  मशिणात  प्रगती  करण ेशक्य  होईल,  इच्छाआकांिा  
पूणष  होतील;  पण नेपच्यूनमुळे  आधथषक  नुकसान, आधथषक  घोटाळे,  अथषप्राप्तीस  ववलंब  होण्याची शक्यता  
आहे.  काही  मंडळींना  कुमागी  ममरापासून  रास  होईल व नैराचय  येईल. जपा.  श्रद्धा  असेल  “श्रीगणेश  

उपासना “ अनुकुल   होईल  व मन:शातंी लाभेल.  िररोज   सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “श्रीगणेश  

अथवषशीर्ाष”चे  पठण करा. त्यामशवाय  िररोज  सकाळी  स्नान  करताना मनापासून  श्रद्धेने  जयांचे 

जन्मनिर  अस्चवनी आहे  त्यांनी “ओम  अस्चवनीकुमाराभ्याम  नमः” मंराचा,  जयांचे जन्मनिर भरणी  
आहे  त्यांनी  “ओम  यमाय   नमः:” मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनिर  कृवत्तका  आहे  त्यांनी  “ओम अग्नये  

नमः:” या  तारक मंराचा  १०८ वेळा जप  करावा.  
 

(२) िषृभ - या राशीच्या  मंडळींना  या मदहन्याच्या  संपूणष  काळात  रवव   ग्रह  पूणषपणे प्रततकुल  होईल  व  

त्यामुळे   तो अनारोग्यकारक   व मानमसक धचतंा  िेणारा  असल्याचाच  अनुभव  येईल. तसेच  आधथषक 

धचतंाही  रस्त   करतील. त्यामशवाय  घरीिारी  वाि, भांडण े होण्याची  शक्यताही  आहे. मदहन्याच्या  पूवाषधाषत  

या  रववसह  बुध  आणण राहू  हे िोन ग्रह असल्यामुळे   बुधामुळे  मनस्स्थती  चंचल होईल व त्यामुळे कुसंगतीचा  
असह्य मनस्ताप  सहन करावा  लागेल. त्यातून  धननाश  होणे,  ममरद्रोह होणेही  शक्य दिसते.  राहूमुळे  

वातववकाराचा  रास होण े संभवते.  तसेच अपमान  झाल्यास  सूडभावना  प्रबळ  होईल.  अस्स्थर 

मनस्स्थतीमुळे अपघात  भयही आहेच.  जपा.  या  राशीच्या धनस्थानी ममथुन राशीत शुक्र ग्रह  आहे. त्यामुळे  

कौटंुबबक सुखसमाधान  लाभेल; पण मदहन्याच्या  उत्तराधाषत रवव  ग्रह  या  स्थानी  आल्यावर अनारोग्याचा  
रास सहन  करावा  लागेलसे दिसते.  या  राशीच्या  ततृीय स्थानी ककष  राशीत मंगळ ग्रह असून  मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत  शुक्र  ग्रह या  स्थानी  येत आहे. मंगळ  ग्रहास ककष  राशी फारशी अनुकुल  नसल्यामुळे  इच्छा, 
आकांिा, महत्त्वाकांिा  अपणूष  राहतील; पण  मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्ताहात  शकु्रामुळे  काही  मनोनुकुल  

घटना  घडतील  व दिलासा  ममळेल.  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी  वसृ्चचक राशीत केतू  असून  त्याच्यामुळे  

मनस्स्थती  अस्वस्थ  राहील  व ववैादहक  जीवनातील  सखुात  बाधा  येणे संभवते.  या  राशीच्या भाग्यस्थानी  
मकर या स्वराशीत  शतन  ग्रह असून त्याच्यामुळे  अशुभ अस े काही  घडणार  नाही.  या  राशीच्या िशम  या  



 

व्यवसाय  स्थानी गुरु व नेपच्यून  अस ेिोन ग्रह असून  गुरु ग्रह  बौद्धधक व शास्रीय संशोधन  कायषिेर 

असणारांना अनुकुल  व यशिायक होईल.  नोकरिार  मंडळींपैकी  काहीवर वररष्ठ  खूर् होतील,  काही  
मंडळींना  मानसन्मानाचे भाग्य  लाभेल  तर काही मंडळींना नवे  कायषिेर  ममळण्याची  शक्यताही  दिसते.  
येथील नेपच्यून  मनोवैज्ञातनक  व द्रव पिाथाांचा  व्यापार असणारांना  अनुकुल  व लाभिायक  होईल.  श्रद्धा 
असेल  तर  श्रीमशवशंकराची  उपासना अनुकुल  होईल  व मन:शांती  लाभेल.  िररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर  

“मशवलीलामतृ  स्तोरा”चे  पठण  करा.  रारी  झोपी  जाण्या[पूवी  “हनुमानचालीसा स्तोरा”चे  पठण करा.  
त्यामशवाय  िररोज सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनिर  कृवत्तका  आहे  त्यांनी 
“ओम अग्नये नमः” मंराचा, जयांचे जन्मनिर रोदहणी आहे त्यांनी “ ओम  ब्रह्माय नमः” मंराचा आणण 

जयांचे जन्मनिर  मगृ आहे त्यांनी “ ओम सोमसोमाय नमः “  या  तारकमंराचा  जप करावा. 
 

(३) शमथुन - या  राशीच्या  व्ययस्थानी  वरृ्भ  राशीत रवव, बुध , राहू अस ेतीन  ग्रह असून मदहन्याच्या  
उत्तराधाषत रवव  ग्रह या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  जात  आहे.  रवव  ग्रह  या  मदहन्याच्या  संपूणष  काळात 

प्रततकुल  होणार असून  त्याच्यामुळे अनारोग्य,  शरीरपीडा,  मनस्ताप,  मानभंग  होण,े प्रततकुल पररस्स्थती  
तनमाषण  होणे संभवते.  बुध  ग्रहामुळे हाती  घेतलेल्या  कामात अपयश  येणे,  मानहानी  होणे संभवते. राहूमुळे  

वैवादहक  जीवनातील  सुखात  बाधा  येण्याची  शक्यता  आहे.  पण येथील  राहूमुळे  काहीजणांना  अथषलाभ  

होईल, काही मंडळींना  परिेशगमनाची  संधी  ममळेल.  या  राशीच्या  प्रथम स्थानी  
शुक्र  ग्रह असून  त्याच्यामळेु मदहन्याच्या  पूवाषधाषत सवष सुखसमाधान लाभेल. पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत 

रवव  ग्रह प्रथम स्थानी  आल्यावर अनारोग्याचा  रास  सहन  करावा  लागेल. जपा.  या  राशीच्या  धनस्थानी 
ककष  राशीत  मंगळ  असून मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  शकु्र या धनस्थानी  येत आहे.  मगंळ  ग्रह नीच  राशीत 

असल्यामुळे फारसा  प्रततकुल  होणार नाही; पण त्याच्यामुळे  आधथषक  समस्या  रस्त  करतील.  मदहन्याच्या 
अखेरच्या सप्ताहात  शुक्र  ग्रह धनस्थानी आल्यावर  कौटंुबबक  सुख, वैवादहक  जीवनातील  सुख लाभेल  व 

धनलाभही  होणे  संभवते.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  वसृ्चचक  राशीत  केत ू असून तो  सवष प्रकारे  अनुकुल 

होईल.  या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी मकर या स्वराशीत  शतन  ग्रह असून त्याच्यामुळे  मनस्ताप  होणे,  
अपेिाभंग होणे, असमाधानकारक घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे.  जपा. या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  कंुभ  

राशीत  गुरु व नेपच्यून  असे िोन  ग्रह असून गुरूमुळे अध्यात्मात रस असणारानंा  आध्यास्त्मक प्रगती  
करण ेशक्य  होईल.  व्यवसायात  प्रगतीच्या उत्तम  संधी  ममळतील,  उत्कर्ष  होईल,  प्रवासाचे  योग   येतील.  

येथील  नेपच्यूनही  आध्यात्मास अनुकुल  असून  उपासनेद्वारे आध्यास्त्मक प्रगती  करणे शक्य  होईल.  

काही  मंडळींना  सूचक  स्वप्ने  पडतील.  काहींना  परिेशगमनाचे  योग  येतील.  या  राशीच्या  लाभस्थानी 



 

मेर्  राशीत  हर्षल  असून  त्याच्यामुळे  तनस्चचत अस े काही  सांगता  येत  नाही.  पण त्याच्यामुळे  ममरांशी  
वाि,  भांडण े होणे  संभवते.  पण त्याच्यामुळे  अथषलाभ  होणेही  शक्य  आहे.    श्रद्धा  असेल  तर  श्रीगुरुिेव 

ित्तारेयाची  उपासना  अनकुुल  होईल  व मन:शातंी  लाभेल. िररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “ बावन्न 

चलोकी गुरुचरररा”चे  पठण करा.  तसेच  िररोज  सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून श्रद्धेने  जयांचे  

जन्मनिर  मगृ  आहे  त्यानंी  “ ओम सोमसोमाय नमः:” मंराचा,  जयांचे  जन्मनिर  आद्राष  आहे  त्यांनी  “ 

ओम  शंकराय   नमः:” मंराचा  आणण जयांचे  जन्मनिर पुनवषसू  आहे  त्यांनी  “ओम अदितीये नमः:”  मंराचा  
१०८ वेळा  जप  करावा.  
  

 

 

(४) ककक  -  या  राशीच्या  प्रथम (लग्न)  स्थानी  याच  राशीत  मंगळ  ग्रह असून  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  

व्ययस्थानी  असलेला  शुक्र  या  राशीच्या  प्रथम स्थानी  ककष  राशीत येत  आहे. मंगळ  त्याच्या ककष  या   नीच  

राशीत असल्यामुळे  फारसा  प्रततकुल  होणार  नाही; तरीही  स्वभाव  हटवािी होणे संभवते.  त्यामुळे अकारण  

श्रम,  िगिग  होण,े  शरीरपीडा  होण ेसंभवते.  या  राशीच्या  नोकरिार  मंडळींना  नोकरीत  प्रततकुल  

पररस्स्थतीला  तोंड  द्यावे  लागेल. मदहन्याच्या अखेरच्या  सप्ताहात  शुक्र  ग्रह  या प्रथम स्थानी  ककष   राशीत  

आल्यावर  पररस्स्थतीत  सधुारणा  होईल व  सवष प्रकारे  सुखसमाधान  लाभेल.  या  राशीच्या पंचम  स्थानी  
वसृ्चचक  राशीत  केत ूअसून तो  गूढ संशोधन  कायाषस  अनुकुल  होईल.  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी  मकर  

या स्वराशीत  शतन  ग्रह असून त्याच्यामुळे  कुसंगतीची  बाधा  होणे  संभवते.  तसेच वववाहेच्छूना  वववाहयोग 

संभवत  नाही. या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  कंुभ राशीत  गुरु  व  नेपच्यून  अस े िोन  ग्रह असून  गुरुमुळे 

जयांच्या  जन्मकंुडलीत  अचानक धनलाभ योग  आहे  अशापैकी   काही  मंडळींना  असा  अचानक धनलाभ  

होणे  संभवते.  काही  मंडळींना  वारसाहक्काने  धनलाभ  होऊ  शकेल.   या  स्थानी  असलेला  नेपच्यून  

जलभयकारक  व ववर्भयकारक  असल्यामुळे  जलप्रवास  करू  नका,  खोल  पाण्यात  पोहावयास  जाऊ   

नका,  बाहेरचे उघड्यावरच े पिाथष  खाऊ  नका.  या  राशीच्या िशम  स्थानी  मेर्  राशीत  हर्षल  असून तो  
बौद्धधक  व  शास्रीय  संशोधन  कायषिेर  असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक  आणण  यशिायक  होईल.  या  
राशीच्या  नोकरिार  मंडळीनंा   बढती ममळू  शकेल.  स्वतंर व्यवसाय  असणारांना  आधथषक  लाभ  होतील.  

या  राशीच्या  लाभस्थानी  वरृ्भ  राशीत  रवव -बुध -राहू  अस ेतीन  ग्रह असून  रवव व बुध   ग्रह अनुकुल  व 

लाभिायक  होतील. रवव  ग्रह  मदहन्याच्या  पूवाषधाषत  अनुकुल  होईल  व या  राशीच्या  काही शासकीय  

नोकरिार  मंडळींना  बढती, पगारवाढ  होणे संभवते.  स्वतंर व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात  वाढ  होईल.  



 

आरोग्य चांगले  राहील. बुध  ग्रहही  अनुकुल  असून  त्याच्यामुळे  धनलाभ  होईल,  ममरलाभ  होईल  व  

सुखसमाधान  लाभेल.  राहूमुळे  संतततववर्यक  समस्या रस्त   करतील, अधधकारी  मंडळींना अधधकाराचा  
गैरवापर करून  वाममागष  धन  ममळववण्याचा  मोह  होईल.  पण  त्यांनी  तो मोह  आवरावाच.  नपेिा  होत्याचे  

नव्हते  होण्यास  वेळ लागणार  नाही.  या  लाभस्थानी  असलेला  रवव  ग्रह  मदहन्याच्या   उत्तराधाषत  या  
राशीच्या  व्ययस्थानी  ममथुन राशीत  गेल्यावर प्रततकुल  होईल  व  त्यामुळे प्रततकुल  पररस्स्थती  तनमाषण  

होईल व  शरीरपीडा, मानभगं  अशा  घटना  घडण्याची  शक्यता  दिसते. पण शुक्रामुळे मधून मधून  सुखकारक  

घटना  घडतील  व  दिलासा ममळेल. श्रद्धा असेल  तर   श्रीगुरुिेव  ित्तारेयाची  उपासना  मन:शांती  िेईल.  

िररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर   मनापासून  श्रद्धेने “बावन्न चलोकी  गुरुचरररा”चे  पठण  करा.   तसेच  

िररोज  सकाळी  स्नान  करताना मनापासून श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनिर  पुनवषस ु आहे  त्यांनी “ओम अदितीये  

नमः:” मंराचा,  जयांचे  जन्मनिर  पुष्य  आहे  त्यानंी “ओम बहृस्पतये नमः:” मंराचा  आणण  जयांचे  

जन्मनिर  आचलेर्ा  आहे  त्यांनी “ओम सपाषय  नमः::” या  तारक  मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 

(५) शसांह -  या  राशीच्या  चतुथष  स्थानी वसृ्चचक राशीत केत ू असून त्याच्यामुळे  कोणाशी  पटणार  नाही,  
सतत  कसली  तरी धचतंा  रस्त   करील.  मशवाय   तो ववर्भयकारक  असल्यामळेु  . बाहेरचे उघड्यावरच े 

पिाथष  खाऊ  नका.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  मकर  या स्वराशीत  शतन  ग्रह असून  तो िशम या  
व्यवसायस्थानास  पूरक  होईल.  पण त्याच्यामुळे  गैरसमजुती   होणे, भांडण े होणे, अनारोग्य होण े संभवते. 
या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी कंुभ राशीत  गुरु  व नेपच्यनू अस ेिोन ग्रह असून  गुरु ग्रह अनुकुल तर नेपच्यून 

प्रततकुल  होईल.  गुरु ग्रहामळेु  जयांचे प्रेमसंबंध आहेत ते दृढ होतील,  काही  वववाहेच्छूना वववाहयोग येईल, 

अथषलाभ होईल, प्रवासयोग  येईल.  काहींचे  नवे स्नेहसंबंध  जुळून  येतील. पण  नेपच्यूनमुळे  वैवादहक 

जीवनातील सुखात  बाधा  येणे, संकट येण ेसंभवते.  जपा. या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  मेर् राशीत  हर्षल  

असून  तो  शास्रीय  संशोधन  कायषिेर  असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक  व यशिायक  होईल.  मशवाय  

त्याच्यामुळे  काही  मडंळींना  िरूच्या  प्रवासाचे  ककंवा  परिेशगमनाचे  योग  येतील.  या  राशीच्या  िशम 

स्थानी वरृ्भ  राशीत रवव , बुध  व राहू  अस े  तीन  ग्रह असून  येथील  रवव  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  या 
राशीच्या  लाभस्थानी  जाईल व  मदहन्याच्या  संपूणष  काळात  अनुकुल  व लाभिायक  होईल.  या  रववमुळे  

या  राशीच्या  काही  मंडळींना  आधथषक, सामास्जक  िजाष  प्राप्त  होईल,  काहींना  कीती-प्रमसद्धी  ममळू  शकेल  

तर  काहींना   मानसन्मान  प्राप्त  होईल. मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  अथषलाभ  होईल,  व्यावसातयक प्रगती  
होईल व आरोग्य उत्तम  राहील. बुधामुळे मानमसक, कौटंुबबक  सुखसमाधान  लाभेल, धनवदृ्धी  होईल.  राहूही  
अनुकुल  होईल  व त्याच्यामुळे  काही मंडळींना  नोकरीत एखािे अधधकारपि  ममळू  शकेल. हाती  घेतलेल्या  



 

जबाबिारीच्या कामात  यश  ममळेल.  त्यामुळे  त्यांचा  सन्मान होण्याची  शक्यताही  नाकारता  येत  नाही.  
या  राशीच्या  लाभस्थानी  ममथुन  राशीत  शुक्र असून  तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे सवष सुख, समाधान  

ममळेल व मन:शांती  लाभले.  येथील  शुक्र  मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्ताहात  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  
ककष  राशीत  जात आहे.  त्यावेळीही  तो  सुखकारकच  होईल. पण या  व्ययस्थानी  ककष   राशीत  मंगळ  ग्रहही  
आहे.  तो पूणषपणे  अशुभ असून  त्याच्यामुळे   आधथषक  धचतंा,  वाि,  भांडणे,  मानहानी होणे संभवते. तसेच  

मनस्स्थती अस्वस्थ राहील.  श्रद्धा  असेल  तर  कुलिैवताची  उपासना  मन:शांती   िेईल.  त्यामशवाय  िररोज  

सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनिर  मघा  आहे त्यानंी “ ओम वपतराय नमः:” 

मंराचा, जयांचे  जन्मनिर पूवाष  आहे  त्यांनी  “ओम भगाय  नमः:”  मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनिर  उत्तरा   
आहे  त्यानंी  “ ओम  आयषम े नमः:”   तारक मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा. 
 

(६) कन्या -   या  राशीच्या  ततृीय स्थानी  वसृ्चचक  राशीत  केत ूअसून त्याच्यामळेु  या  राशीच्या  व्यापारी 
मंडळींना  स्री ग्राहकांकडूनच  अधधक अथषलाभ  होईल.  पण कसले  तरी  मानमसक ि:ुख  मानमसक स्स्थती  
अस्वस्थ ठेवील.  म्हणून  या  राशीच्या  मंडळीनी  मन:शांतीसाठी  अध्यास्त्मक  उपासनेत  मन गुंतवाव.े  या  
राशीच्या  पंचम स्थानी  मकर  या स्वराशीत  शतन  ग्रह असून जयांचे धचककत्सक  बौद्धधक कायषिेर आहे  

त्यांना  तो अनुकुल  होईल.  पण स्वभाव संशयी,  स्वाथी,  व्यवहारी  होणे  संभवते.   या  राशीच्या  र्ष्ठ  

स्थानी  कंुभ  राशीत गुरु व नेपच्यून अस ेिोन ग्रह असून  गुरुमुळे  आरोग्य  उत्तम  राहील,  पण नेपच्यूनमुळे  

उगीचच  एखािी  आजार भावना  रस्त   करील.  काही  मडंळींना   काल्पतनक  धचतंा  रस्त  करील.  या  
राशीच्या  अष्टम  स्थानी  मेर्  राशीत हर्षल असून  तो अपघातकररक  असल्यामुळे  सतत सावधानतेन े 

आचरण  करा.  या  राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ  राशीत रवव -बुध -राहू   अस े तीन  ग्रह असून येथील  रवव  

मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  या  राशीच्या  िशम  स्थानी  ममथुन  राशीत  जात  आहे. त्यामुळे  तो  मदहन्याच्या  
पूवाषधाषत  प्रततकुल होईल, व मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  अनुकुल  होईल.  त्याच्यामुळे  मदहन्याच्या  पूवाषधाषत  

भय,  मानमसक  ताण,  तनराशा, आजार,  वडील मडंळींचा  ववरोध  अशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे. 

पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत  तो अनुकुल  होईल  व  भरभरून सवष  काही  िेईल.  सन्मान,  कीती,  प्रमसद्धी, 
हुद्िा  अस े काही  ममळू  शकेल. या  िशम  स्थानी  प्रथमपासून  शुक्र  ग्रह  आहेच.  पण  तो  प्रततकुल असून 

जयांचे  कलात्मक  नोकरी-व्यवसाय  आहेत  त्यांना  नोकरी-व्यवसायात  अडचणी, अडथळे  सहन कराव े 

लागतील.  त्यामुळे  मनस्ताप, ि:ुख  सहन  कराव े लागण्याची  शक्यता  दिसते.  येथील शुक्र ग्रह मदहन्याच्या  
अखेरच्या सप्ताहात  या  राशीच्या लाभस्थानी  ककष   राशीत जात आहे.  त्या स्थानी मंगळ  आहेच.  येथील 

मंगळामुळे मैरीत   ववतुष्ट  येण्याची  शक्यता आहे.  काही  मंडळींना  कष्ट पररश्रम  करूनच  आधथषक  लाभ  



 

होईल.  पण आ  राशीच्या  काही  भाग्यवान  मंडळीनंा  मौल्यवान वस्तूंचा  लाभ  होणेही  शक्य  आहे.  

मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्ताहात शुक्र  ग्रह  या राशीच्या   लाभस्थानी  आल्यावर अनुकुल  होईल व  सवष 
सुखसमाधान लाभेल  व मन:शांती ममळेल.  श्रद्धा  असेल  तर  श्रीगजाननाची उपासना  मन:शांती  िेईल. 

िररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर “श्रीगणेश अथवषशीर्ष  स्तोरा”चे  पठण  करा.  रारी  झोपी  जाण्यापूवी 
“श्रीहनुमानचामलसा स्तोरा”चे  पठण  करा.  त्यामशवाय िररोज सकाळी स्नान  करताना  मनापासनू श्रद्धेने  
जयांचे  जन्मनिर  उत्तरा  आहे  त्यांनी  “ओम आयषम े नमः:” मंराचा,  जयांचे  जन्मनिर हस्त   आहे  त्यानंी  
“ओम सूयाषय  नमः:” मंराचा  आणण  जयांचे जन्मनिर  धचरा  आहे  त्यांनी “ओम  त्वष्टे  नमः:” तारक  

मंराचा  १०८ वेळा जप  करावा.  
 

(७) तुळा - या  या  राशीच्या  धनस्थानी  वसृ्चचक  राशीत  केत ूअसून  त्याच्यामुळे  या राशीच्या   काही 
मंडळींना आधथषक  धचतंा  रस्त   करण्याची  शक्यता  दिसते. या  राशीच्या  चतुथष स्थानी मकर या स्वराशीत  

शतन ग्रह असून तो  कौटंुबबक  जीवनातील सुखास  प्रततकुल  होईल  व त्याच्यामुळे गहृसौख्य हानी  होण्याची  
शक्यता  असते.  ि:ुखि  घटना  घडतात  व  नैराचय  येते.  जपा. या  राशीच्या पंचम स्थानी कंुभ राशीत  गुरु  

व नेपच्यून अस ेिोन ग्रह असून  नेपच्यूनमुळे  मनस्स्थती  अतत  भावनाशील  होईल. पण  हा नेपच्यून गूढ 

संशोधन कायषिेरात  रस असणारांना  अनुकुल  व प्रगततकारक  होईल. तसेच अध्यात्मात  रस असणारांना 
उपासनेद्वारे  आध्यास्त्मक उन्नती  करण े  शक्य  होईल. गुरु ग्रहही  अनुकुल  असून  त्याच्यामुळे  या  
राशीच्या  ववद्यार्थयाांना  शिैणणक  प्रगती करण े शक्य  होईल. तसेच जयांचे  प्रेमसबंंध  असतील  त े अधधक  

घट्ट  होतील. अथषलाभ  होईल  व सवष सुख  लाभेल.  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी मेर्  राशीत हर्षल  असून 

त्याच्यामुळे  वैवादहक  जीवनात पततपत्नीमध्ये  वाि, भांडणे, मतभेि, िोघांपैकी  एकाचे  लहरी, ववक्षिप्त 

आचरण  अशापैकी  कारणांनी  वैवादहक  जीवनातील  सुखात  बाधा  येऊ  शकेल.  जपा.  तसेच जयांचे  

भागीिारीत व्यापार-व्यवसाय  असतील  त्यानंी  संशय, मतभेि, गैरसमज  अशापैकी  कारणांनी  भागीिारीत  

बाधा  येणार  नाही,  याची  काळजी  घ्यावी.  या राशीच्या  अष्टम  स्थानी वरृ्भ राशीत रवव -बुध -राहू  अस े

तीन  ग्रह  असून येथील  रवव  मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या  राशीच्या भाग्यस्थानी ममथुन राशीत  जात  आहे.   

बुध -राहू  अनुकुल   होतील  पण  रवव ग्रह  संपूणष मदहन्याच्या काळात  पूणषपणे  प्रततकुल  होईल.  त्याच्यामुळे 

इच्छाआकांिा  अपूणष  राहतील, हाती  घेतलेल्या  कायाषत  अडचणी, अडथळे  येऊन अपयश  येईल. 

संतततसुखात  बाधा  येईल,  भावनेच्या  भरात  वाटेल त ेकेले  जाईल,  नोकरीत  मानमसक  ताण सहन  करावा 
लागेल,  मानहानी  होणेही  संभवते,  घरात वडील  मडंळींचा  ववरोध  सहन करावा लागेल. पण बुधामुळे  

बौद्धधक कायषिेर  असणाऱ्या या  राशीच्या  काही  मंडळींना  यश व कायषमसद्धीचे   सुखसमाधान  लाभेल. 



 

राहूमुळे वैवादहक जीवनातील सुखात  बाधा  येऊ शकेल, पण जयांच्या  जन्मकंुडलीत  अचानक धनलाभ  योग  

आहे अशापैकी  काहींना  असा  अचानक धनलाभ  होणे संभवते.  काही  मंडळींना   वारसाहक्काने  धनलाभ  

होऊ  शकेल. शुक्र ग्रह  मदहन्याच्या २१ तारखेपयांत  अनुकुल व लाभिायक  होईल.  त्याच्यामुळे  गुरुकृपा, 
थोरकृपा, सुसंगती, काही  मडंळींना  कीततष -प्रमसद्धी  ममळू  शकेल. सुखसमाधान  लाभेल.  पण  मदहन्याच्या  
अखेरच्या  सप्ताहात  तो या राशीच्या  िशम स्थानी गेल्यावर  प्रततकुल होणार असून  तो कलात्मक नोकरी-
व्यवसाय असणारांना  प्रततकुल  होईल  व  तनयोस्जत कायषिेरात अडचणी, अडथळे  तनमाषण  होतील व ि:ुखी  
व्हाल. या  राशीच्या िशम स्थानी ककष  राशीत मंगळ  ग्रह  आहेच. पण तो  नीच  राशीत असल्याने अशक्त 

असल्याने  और्धववके्रते, यांबरकतांबरक नोकरी-व्यवसाय असणारांना  फारसा  लाभिायक  होणार  नाही. 
श्रद्धा असेल  तर श्रीमशवशंकराची  व श्रीहनुमानाची  उपासना  मन:शांती  िेईल.  िररोज सकाळी  स्नान  

झाल्यावर “मशवलीलामतृ  स्तोरा”चे  पठण  करा.  िररोज  रारी झोपी  जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचामलसा  
स्तोरा”चे  पठण करा.  त्यामशवाय  िररोज सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनिर  

धचरा आहे  त्यांनी “ओम त्वष्टे  नमः: “मंराचा,  जयांचे  जन्मनिर  स्वाती   आहे  त्यांनी “ओम  वायव ेनमः:” 

मंराचा  आणण जयांचे जन्मनिर  ववशाखा  आहे त्यांनी  “ओम इंद्राग्नये  नमः “ तारक मंराचा  १०८ वेळा जप  

करावा.  
 

(८) िशृ्चचक -  या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी याच  राशीत  केत ू असून त्याच्यामुळे मनस्स्थती  आनंिी  
राहील; पण  त्याच्यामुळे  वाहनधोका असल्याने  सतत सावधानतेने आचरण करा,  वाहन तनयंबरत वेगात व 

सतत सावधानतेन े चालवा.  या  राशीच्या  ततृीय स्थानी  मकर या  स्वराशीत  शतन  ग्रह  असून त्याच्यामुळे 

काही  मंडळींना  उत्तम  नोकरी लागेल  ककंवा  आवडत े  कायषिेर  ममळू  शकेल. पण  त्याच्यामुळे   भावंड -

ववर्यक एखािी  धचतंा  रस्त  करण्याची  शक्यता  आहे.  या  राशीच्या चतुथष स्थानी  कंुभ  राशीत गुरु व 

नेपच्यून  अस ेिोन ग्रह असनू  गुरु ग्रहामुळे  कौटंुबबक सुखसमाधान  लाभेल; स्थावर खरेिी-ववक्रीचे  व्यवहार 

होतील, पण  एखाद्या  नातेसंबंधातील व्यक्तीकडून  मनस्ताप  दिला  जाण्याची  शक्यता  आहे.  जपा.  
नेपच्यूनमुळे  घरगुती संबधंात गैरसमज,  आधथषक घोटाळे  अशापैकी  कारणांनी  कौटंुबबक  सुखात  बाधा  
येण ेसंभवते.  जपा. या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी  मेर्  राशीत हर्षल असून तो शास्रीय संशोधन कायषिेर 

असणारांना  पूरक  होईल. पण  या  राशीच्या  मंडळींनी  सतत  अतत  खोल ववचारात  मग्न  राहू  नये. कारण  

डोकेिखुी,  मेंिवूवकार  होण्याची  शक्यता  असते.  त्यामशवाय  काही  मंडळींना  मुितीचा  ताप  येणेही  संभवते.  
या राशीच्या  सप्तम  स्थानी वरृ्भ  राशीत  रवव -बुध -राहू  अस ेतीन  ग्रह असून  येथील रवव  ग्रह  मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत  या  राशीच्या अष्टम  स्थानी ममथुन राशीत  जात  आहे.  त्यामुळे  संपूणष मदहन्याच्या   काळात  हा 



 

रवव  प्रततकुल होणार असून त्याच्यामुळे अनारोग्य,  ि:ुख, अपयश,  सतंततसुखात  बाधा,  इच्छाआकांिा  
अपूणष राहणे  अशापैकी  घटना  घडू  शकतील.  तसेच  या  राशीच्या सप्तम स्थानी असलेले  बुध -राहूही  
प्रततकुल  होणार असून  बुधामुळे मनस्ताप, ि:ुख, भांडणे, ववयोग अशापैकी  घटना   घडण े संभवते. राहूमुळे  

वैवादहक जीवनातील  सुखात  बाधा   येण ेसंभवते. तसेच मनात कपटी  ववचार  प्रबळ  होण्याची  शक्यता  
असते. जपा.  या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  ममथुन राशीत शुक्र ग्रह आहेच.  तो या  राशीच्या  वदृ्ध  मंडळींना  
प्रततकुल  होईल; पण  त्याच्यामुळे  या राशीच्या  काही  मंडळींना कमी  श्रमात  अपिेेपेिा  अधधक  अथषलाभ  

होणे संभवते. तसेच  जयांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक  धनलाभ  योग आहे  अशापकैी  काही मंडळींना  असा  
अचानक  धनलाभ  होईल;  काही  मंडळींना  वारसाहक्काने  धनलाभ  होईल.  मदहन्याच्या  अखेरच्या 
सप्ताहात   येथील शुक्र या  राशीच्या भाग्यस्थानी  ककष  राशीत  गेल्यावर अनुकुल  होईल व  सुखसमाधान  

लाभेल.  या  भाग्यस्थानी ककष  राशीत  मंगळ  ग्रह  आहेच.  पण तो प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य 

होणे  संभवते.  काही  मंडळीनंा   मूळव्याधीसारखे उष्णताववकार  रस्त   करतील.  मशवाय  हाडमोड  होण्याची  
शक्यताही  नाकारता  येत  नाही.  त्यामशवाय  तो  वीजभयकारक  व  जलभयकारक  असल्याने  ववजेची  
उपकरण े सावधानतेन े हाताळा.  तसेच  खोल  पाण्यात  पोहावयास  जाऊ  नका.  जलप्रवास  टाळा. श्रद्धा  
असेल  तर  श्रीगणेश उपासना  व श्रीहनुमान उपासना  अनुकुल  होईल व मन:शांती  लाभेल. िररोज  सकाळी  
स्नान  झाल्यावर  “श्रीगणशे अथवषशीर्ष  स्तोरा”चे  पठण करा.  रारी  झोपी  जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचामलसा 
स्तोरा”चे  पठण  करा.  त्यामशवाय  िररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने  जयांचे   जन्मनिर  

ववशाखा  आहे  त्यांनी “ओम इंद्राग्नये नमः:” मंराचा,  जयांचे जन्मनिर अनुराधा  आहे  त्यानंी “ ओम ममराय  

नमः:” मंराचा  आणण  जयाचें जन्मनिर  जयेष्ठा  आहे  त्यांनी “ ओम इंद्राय नमः:”  तारक  मंराचा  १०८ 

वेळा  जप करावा.  
 

(९) धनु -  या  राशीच्या  धन व  कौटंुबबक सुखस्थानी  मकर या  स्वराशीत  शतन  ग्रह असून  त्याच्यामुळे 

कौटंुबबक जीवनात अतनष्ट  घटना  घडण्याची  शक्यता  असते. जपा. त्यामशवाय आधथषक संकटेही  रस्त   

करण्याची  शक्यता  असते.  या  राशीच्या ततृीय स्थानी कंुभ राशीत गुरु  व नपेच्यून  असे िोन ग्रह असून 

येथील  गुरु ग्रहामुळे  या  राशीच्या  लेखकांचे  लेखन  ग्रंथरूपात  प्रकामशत  होईल.  मशवाय  या  राशीच्या  
मंडळींना  प्रवासाचे योग येतील.  पण  या  गुरुमुळे  भावंडांपैकी  कोणाकडून  मनस्ताप  दिला  जाण्याची  
शक्यता  आहे.  नेपच्यूनमळेु मनस्स्थती  अत्यंत  भावनाशील  होईल. पण   अध्यात्मात  रस असणारांना  
उपासनेद्वारे मन:शांती  ममळू  शकेल.  तसेच  हा  नेपच्यनू  गूढ संशोधनाची  आवड  असणारांना  प्रगततकारक  

होईल.  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना   जलप्रवासाचे  तर काही  मंडळींना  परिेशवारीचे योग येतील.  या  



 

राशीच्या  पंचम स्थानी मेर्  राशीत हर्षल हा  अंतज्ञाषन िेणारा ग्रह असून  त्याच्यामुळे गूढ संशोधन आणण  

उच्च  बौद्धधक  व शास्रीय संशोधनात्मक  कायषिेर असणारांना  तो प्रगततकारक  व यशिायक  होईल.  या  
राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  वरृ्भ  राशीत रवव -बुध  व राहू  अस ेतीन  ग्रह असून  रवव ग्रह मदहन्याच्या  पूवाषधाषत 

िशम या  व्यवसाय स्थानास  पूरक  होईल.   दहतशरू  पराभूत  होतील, पण  काही  मंडळींना  अनारोग्याचा  
रासही  सहन  करावा  लागले.  बुध  ग्रह अनुकुल  होईल व  त्याच्यामुळे  तनयोस्जत कायषमसद्धी  होईल. मशवाय  

धनलाभ  होणेही  संभवते. राहूमुळे  जयांचा अन्य जाततधमाषच्या  लोकांशी व्यावसातयक  संबंध  आहे  अशांना 
तो लाभिायक  होईल.  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी ममथुन राशीत  शुक्र ग्रह असून मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  

रवव  ग्रह  या  स्थानी  येत  आहे.  शुक्रामुळे  वैवादहक जीवनातील सुख ममळेल.  प्रेममकांचे  प्रेमवववाह  होतील.  

जीवनसाथी/संधगनी  कलाकार  असेल  तर त्याच्या  कलेचा  आनंि ममळू  शकेल. मदहन्याच्या  उत्तराधाषत 

रववमुळे  वैवादहक जीवनात  जीवनसंधगनीची  अधधकारशाही  सहन  करावी  लागेल.  मशवाय येथील  रवव  ग्रह  

अनारोग्यकारक  असल्यामुळे  ववशेर्  करून तो  पोटववकाराचे आजार िेण्याची  शक्यता  आहे.  येथील  शुक्र 

मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  या  राशीच्या अष्टम स्थानी जात  आहे.  त्यावेळी तो  लाभिायक  होईल.  

जयांच्या  जन्मकंुडलीत  अचानक धनलाभ  योग आहे  अशापैकी  काहींना   असा धनलाभ  होण्याची  शक्यता  
आहे. पण  हा शुक्र वदृ्ध  मंडळींना  प्रततकुल  होईल. या  अष्टम  स्थानी  ककष   राशीत  मंगळ  ग्रह असून  तो  
अनारोग्यकारक  होईल  व  शारीररक उष्णता  भडकून  मूळव्याधीसारखे  आजार  रस्त   करतील.  त्यामशवाय  

हाडमोड होणेही  संभवते. जपा.  त्यामशवाय  तो  जलभय,  वीजभयकारक  असल्यामुळे  खोल पाण्यात  

पोहावयास  जाऊ  नका.  तसेच  ववजेची  उपकरण ेसावधानतेने  हाताळा.  या राशीच्या व्ययस्थानी  वसृ्चचक 

राशीत केतू असून  त्याच्यामुळे स्वभाव लहरी होईल. श्रद्धा असेल  तर श्रीमशवशंकराची  व  श्रीगुरुिेव 

ित्तारेयाची उपासना  उपासना  अनुकुल  होईल व मन:शांती  लाभेल.  िररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर “ 

बावन्न चलोकी  गुरुचररराचे व “मशवलीलामतृ स्तोरा”चे पठण करा. तसेच   शतन  ग्रहाच्या साडेसातीचा  काळ 

असल्याने  िररोज  रारी  झोपी  जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचामलसा स्तोरा”चे  पठण करा.  त्यामशवाय  िररोज  

सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनिर  मूळ  आहे  त्यांनी “ ओम तनऋतये  नमः” 

मंराचा , जयांचे  जन्मनिर  पूवाषर्ाढा   आहे  त्यांनी “ ओम उिकाय  नमः:” मंराचा  आणण जयांचे  जन्मनिर  

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

(१०) मकर -  या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत  शतन  ग्रह असून  त्याच्यामुळे तनयोस्जत  

कायाषत अडथळे  तनमाषण  होण्याची  शक्यता  आहे.  तसेच कुटंुबातील  कोणाचे  स्थलांतर  झाल्यास  मन 

अस्वस्थ राहील. पण या  शनीमुळे  काही  मडंळींना  िरूच्या  प्रवासाचे  योग  येतील.   त्यामशवाय  तो 



 

अनारोग्यकारक  होणेही  सभंवते.  या राशीच्या  धन व कुटंुब स्थानी  कंुभ राशीत  गुरु व नेपच्यनू  अस ेिोन 

ग्रह असून  गुरु ग्रहामुळे  कुटंुबात शुभ घटना घडतील.  स्वतंर व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात प्रगती 
होईल.  उत्तम अथषलाभ  होईल.  पण येथील  नेपच्यनूमुळे  आधथषक  जबाबिाऱ्या पूणष करण्याची  धचतंा  रस्त  

करील.  त्यामशवाय  आधथषक  संकटे  येणेही  संभवते.  जपा.  या  राशीच्या  चतुथष स्थानी  मेर् राशीत  हर्षल  

असून  त्याच्यामुळे आहे त्या पररस्स्थतीत  कौटंुबबक  सुखसमाधान  लाभणार  नाही.  कोणाशी  पटणार  नाही.  
सतत  तक्रारी  करत  राहाल. या  राशीच्या  पंचम  स्थानी  वरृ्भ  राशीत  रवव -बुध -राहू  असे तीन  ग्रह असून  

येथील रवव  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी ममथुन राशीत  जात आहे.  येथील रवव 

मदहन्याच्या  पूवाषधाषत अनारोग्यकारक  होईल.  नोकरीत वररष्ठांची मनमानी  सहन  करावी  लागेल.  

नातेसंबंधात  िरुावा  तनमाषण  होईल,  मनस्स्थती  अस्वस्थ  राहील. संततीच्या  अनारोग्याची  ककंवा 
आचरणाची  धचतंा  रस्त  करील.  त्यामशवाय तो अपघातकारक   होणेही  संभवते.  पण मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  

हा  रवव  र्ष्ठ स्थानी  गेल्यावर  पररस्स्थती सुधारेल व भाग्योियकारक  होईल.  नोकरी-व्यवसायास तो पूरक  

होईल,  व मन:शातंी  लाभेल.  दहतशरू  पराभूत होतील.  बधुामुळे संतती-स्रीपासून  मनस्ताप दिला  जाण्याची 
शक्यता  आहे.  राहूमुळे  जयांचा  िलाली-कममशनवर  व्यवसाय  आहे   अशांना   उत्तम  अथषलाभ  होईल.  मार 

या  राशीच्या  गभषवती  स्स्रयांनी  अकारण िगिग  करू  नये.  या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी ममथुन राशीत शुक्र  

आहेच. पण  जयांचे कलािेर आहे  त्यांना उच्च कलागुण असूनही कलेत प्रगती  करणे जमणार  नाही. 
कलागुण  व्यक्त करण्यासाठी  संधीच  ममळणार  नाही.  हा शुक्र  मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्ताहात  या  
राशीच्या सप्तम स्थानी  ककष  राशीत जात आहे.  त्या  स्थानी  मंगळही  आहेच.  या  मंगळामुळे वैवादहक  

जीवनातील सुखात  बाधा  येणे संभवते.  तसेच  भागीिारीत व्यापार-व्यवसाय असणारांच्या  भागीिारीत  

ववववध कारणांनी  बाधा  येण्याची  शक्यता  आहे.  जपा. पण मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्ताहात शुक्रामुळे 

जीवनात सुखसमाधान  लाभेल.  या  राशीच्या लाभस्थानी  वसृ्चचक राशीत  केत ू  असून  त्याच्यामुळे 

सुखसमाधान  लाभेल,  यश  लाभेल  व प्रवासाचे  योग येतील. श्रद्धा असेल  तर श्रीमशवशंकराची  व श्री 
हनुमानाची  उपासना  मन:शांती  िेईल. िररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर  “मशवलीलामतृ स्तोरा”चे  व रारी   
झोपी  जाण्यापूवी  “हनुमानचामलसा स्तोरा”चे  पठण  करा. त्यामशवाय  िररोज सकाळी  स्नान  करताना 
मनापासून श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनिर  उत्तरार्ाढा  आहे  त्यांनी “ ओम ववचवेिेवाय नमः:”  मंराचा,  जयांचे  

जन्मनिर  श्रवण आहे  त्यांनी  ओम  “श्रीववष्णव ेनमः:” मंराचा  व  जयांचे  जन्मनिर  धतनष्ठा   आहे  

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



 

(११) कुां भ -  या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी याच  राशीत  गुरु-नेपच्यून  अस ेिोन  ग्रह असून  येथील  

गुरु य्रह  शुभ असून  त्याच्यामुळे  आरोग्य  उत्तम  राहील, बौद्धधक कायषिेर  असणारांना  तो प्रगततकारक  

होईल, आणण  या राशीच्या  लेखकवगाषचे  लेखन  ग्रंथरूपाने प्रकामशत होईल.  नेपच्यनूमुळे  मनस्स्थती  कोमल  

व भावनाशील  होईल,  व नरैाचय  येईल.  या  राशीच्या ततृीय स्थानी  मेर्  राशीत  हर्षल  असून  तो उच्च  

बौद्धधक व शास्रीय  संशोधन  कायषिेर  असणारांना  अनुकुल  होईल व  तनयोस्जत  कायाषत यशिायक  होईल.  

त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  काही  मंडळींना  परिेशवारीची  संधी  ममळेल.  या राशीच्या  चतुथष स्थानी  वरृ्भ  

राशीत  रवव -  बुध  - राहू  असे  तीन  ग्रह  असून  येथील  रवव  प्रततकुल  होईल  व त्याच्यामुळे अनारोग्य,  

कायष दिरंगाई,  आधथषक धचतंा,  कौटंुबबक रास  अशा  घटना घडण्याची  शक्यता आहे.  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  

तो या  राशीच्या  पंचम  स्थानी  ममथुन राशीत  गेल्यावर अधधक मनस्तापिायक  होईल  व  त्यामुळे  शारीररक-

मानमसक आरोग्य बबघडण्याची  शक्यता  आहे. त्यामशवाय नोकरीत वररष्ठांचा  जाच सहन  करावा  लागेल. 

जपा.  या  राशीच्या  चतुथष स्थानी  असलेला बुध  काही  प्रमाणात अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  ममरसुख व  

गहृसौख्य  लाभेल. पण  धननाश होण्याची  शक्यताही नाकारता  येत नाही.  राहूमळेु  कौटंुबबक  रास  सहन  

करावा लागेल.  या  राशीच्या  पंचम  स्थानी  असलेला  शुक्र  ग्रह मदहन्याच्या तीन  सप्ताहात  कलाप्रेमींना  
अनुकुल  होईल  व कलेतील  आनंि  ममळेल. पण  मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्ताहात  तो  या  राशीच्या  र्ष्ठ  

स्थानी  ककष  राशीत गेल्यावर  प्रततकुल  होईल  व  सवष प्रकारच्या कलाकारांना आपल्या   कलेतील  प्रगती  
िाखववण्याची  संधीच  ममळणार  नाही.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  ककष  राशीत  प्रथमपासून  मंगळ  ग्रह  

आहेच.  त्याच्यामुळे  उष्णता ववकार  बळावतील.  त्यामुळे  रक्तववकार, हृियववकार,  ताप येणे, इजा  होण,े  

फोड  येण ेअशापैकी  अनारोग्य  होण े संभवते.  त्यामशवाय  आधथषक  हानी  होणे,  चोरी  होणे, अपप्रचाराचा  
रास  होण े अशापैकी  घटना घडण्याची  शक्यताही  दिसते.  या   राशीच्या  िशम  स्थानी वसृ्चचक  राशीत केत ू 

असून  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  हातचे  सोडून  नवीन  काही  करण्याची  ऊममष  येईल. पण  त्यांनी  तस े 

करू  नये.  आहे  तो नोकरी-व्यवसायच  मनापासून  करावा.  या  राशीच्या  व्ययस्थानी मकर  या स्वराशीत  

शतन  ग्रह  असून तो प्रततकुल  होईल. म्हणून या  राशीच्या  मंडळींनी  सवष प्रकारचे  आधथषक  व्यवहार  

सावधानतेने  व  ववचारपूवषक  करावेत.  तसेच  या  शनीमुळे  नोकरी-व्यवसायात  मानहानी  होणे  व अनारोग्य  

होणेही संभवते. श्रद्धा  असेल  तर श्रीमशवोपासना  व श्रीहनुमान  उपासना  मन:शातंी  िेईल.  िररोज सकाळी  
स्नान  झाल्यावर  श्रीमशवोपासना  व श्रीहनुमान उपासना  मन:शांती  िेईल.  िररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  

मनापासून  श्रद्धेने “श्रीमशवलीलामतृ  स्तोरा”चे  पठण  करा.  तसेच रारी  झोपी  जाण्यापूवी  
“श्रीहनुमानचामलसा  स्तोरा”चे  पठण  करा.  त्यामशवाय  िररोज सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने  



 

जयांचे  जन्मनिर  धतनष्ठा  आहे  त्यांनी “ओम  वसव ेनमः:”  मंराचा,  जयांचे   जन्मनिर  शततारका  आहे  

त्यांनी  “ओम वरुणाय  नमः”  मंराचा  आणण  जयाचें  जन्मनिर  पूवाषभाद्रपिा  आहे  त्यांनी “ओम  

अजैकचरणाय  नमः” तारक  मंराचा  १०८ वेळा जप  करावा.  
 

(१२) मीन  -  या  राशीच्या   धन, कुटंुब व वाचा स्थानी मेर् राशीत  हर्षल  असून  त्याच्यामुळे मन  व  बुद्धी   
अततशय  अस्स्थर,  चंचल  होईल व  त्यामुळे  अववचाराने  खचष  होणे,  ववधचर  आचरण  घडणे,  फटकळपण े 

बोलून  अकारण समोरच्याचा  अपमान  करण े अशापैकी  घटना घडण्याची  शक्यता  आहे.  जपा. या  राशीच्या  
ततृीय  स्थानी  वरृ्भ  राशीत  रवव - बुध -राहू  अस े तीन  ग्रह  असून  रवव  ग्रह  मदहन्याच्या  पूवाषधाषत  सवष 
प्रकारे  अनुकुल  व लाभिायक  होईल;  पण  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  तो  या  राशीच्या  चतुथष स्थानी  गेल्यावर  

प्रततकुल  होईल  व  कौटंुबबक  सुखात  बाधा  येणे  संभवते. कायष दिरंगाई   

होईल,  ि:ुखि  घटना  घडतील  व  त्यामुळे  नैराचय  येईल. मशवाय  त्याच्यामुळें    अनारोग्य  होणेही  शक्य  

आहे.  बुध  ग्रह  पूणषपणे  प्रततकुल   होईल  व  अकारण शरुत्व  तनमाषण  होण े संभवते.  तसेच  दहतशरंूपासून  

मनस्ताप  होण्याची  शक्यताही  नाकारता  येत  नाही.  राहू  ग्रह  मनस्स्थती  उत्साहिायक  ठेवील;  पण  

त्याच्यामुळे  बंधुसुखात  बाधा येण्याची  शक्यता  आहे.  या  राशीच्या  चतुथष  स्थानी  ममथुन  राशीत  शुक्र 

ग्रह   आहेच.  त्याच्यामुळे  सवष सुख व ऐर्ाराम   ममळेल.  जयांची  शेतीवाडी  आहे  त्यांना  त्यापासून  लाभ  

होईल.  हा  शुक्र  मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्ताहात  या  राशीच्या  पंचम  स्थानी ककष   राशीत  जाईल  तेव्हा  
सवष प्रकारच्या  कलाकारांना   आपल्या  कलेत  प्रगती  करण े  सहज  शक्य  होईल.  पण या  पंचम स्थानी  
ककष   राशीत  मगंळ  ग्रह  आहेच.   तो  मदहन्याच्या  संपणूष  काळात  प्रततकुल  होईल  व  त्याच्यामुळे  मुलांपैकी  
कोणाच्या  अयोग्य  आचरणाची  समस्या  मनस्ताप  िेईल.  यामशवाय  संततीपैकी  कोणाच्या  अनारोग्याची   
समस्या   रस्त   करील.  या  राशीच्या गभषवती  स्स्रयांनी  अकारण  िगिग  करू  नये.  काही  मंडळींना  
स्थावरववर्यक  समस्या  रस्त   करील.   या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  वसृ्चचक  राशीत  केत ू असून  त्याच्यामुळे  

या  राशीच्या  काही  मंडळींकडून  “वरून  कीतषन, आतनू तमाशा” अस ेढोंगी, धूतष  आचरण   होणे  संभवते.   
तसेच  या  केतूमुळे  सतंततसुखात  बाधा  येणे  संभवते.  या  राशीच्या  लाभस्थानी  मकर  या  स्वराशीत  शतन  

ग्रह  असून  तो  सवषसाधारणपणे   शुभ व अनुकुल  होईल. आधथषक  प्रगती  होईल; पण त्याच्यामुळे  संतततपैकी  
कोणास  कशाचा    तरी  असह्य  रास  सहन   करावा  लागेल.  या  राशीच्या  व्यय  स्थानी  कंुभ  राशीत  गुरु  

व नेपच्यनू  अस े िोन  ग्रह  असून  गुरु ग्रह अध्यात्मात  रस असणारांना  अनुकुल  होईल व  उपासनेद्वारे  

अपेक्षित  प्रगती  करण े  शक्य  होईल.  तसेच  समाजसेवेची  आवड असणारांनाही  हा  गुरु  अनुकुल  व 

प्रगततकारक  होईल. पण प्रवासात  रास  होण्याची  शक्यता  असल्यामुळे  शक्यतो  प्रवास  करू  नका.  



 

नेपच्यूनमुळे   नैराचय  येईल पण  तो  गुप्त पोमलसखात्यातील कमषचाऱ्यांना  अनकुुल  होईल  श्रद्धा  असले   

तर श्रीगुरुिेव ित्तारेयाची  उपासना  मन:शांती  िेईल.  िररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “बावन्न चलोकी 
गुरुचरररा”चे   पठण  करा.  तसेच   रारी  झोपी  जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचामलसा  स्तोरा”चे  पठण   करा.  
त्यामशवाय िररोज  सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनिर  पूवाषभाद्रपिा  आहे  

त्यांनी  “ओम  अजैकचरणाय नमः:” मंराचा,  जयांचे  जन्मनिर  उत्तराभाद्रपिा  आहे  त्यांनी  “ओम 

अदहबुषध्न्याय  नम: “ मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनिर  रेवती   आहे  त्यानी “ ओम  पूर्ाय  नमः”  तारक  

मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
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