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सूचना - प्रते्यक रािीच्या राशिभविष्याच्या अखेरीस त्यात्या रािीच्या जन्मनक्षत्रांसाठी 

असलेला त्या त्या जन्मनक्षत्राचा  तारक मंत्र वदला आहे.  कारण 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.  म्हणून आपणही तसा प्रयत्न करून  पाहािा  ि आपणांसही  तसा अनुभि आल्यास 

आम्हांस कळिािे.  

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

(१) मेष - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत  वक्री हर्षल असनू  तो काही प्रमाणात 

शास्त्रीय संशोधन कायास अनुकुल  असला  तरी त्याच्यामुळे  स्वभाव अस्स्थर, चंचल, लहरी ,ववस्िप्त 

असा होण्याची शक्यता  आहे. कशाचीही भीती वाटणार नाही,  धाक, दडपण सहन होणार  नाही.  या  

राशीची   लहान मुले  तर अततशय खोडकर, वांड,  व्रात्य, हूड  अशी  झाली  असण्याची शक्यता  वाटते.  

या  राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ  राशीत  राहू असनू  तो प्रततकुल  होईल व  त्याच्यामुळे कौटंुविक  

जीवनात  गैरसमज, वाद, भांडणे  होण ेसंभवते.  तसचे त्याच्यामळेु  आर्थषक चचंताही  त्रस्त  करण्याची 

शक्यता  आहे.  ह्या राशीचा सप्तम  स्थानी तुळा  राशीत रवव -िुध -मंगळ  असे तीन ग्रह असून येथील 

रवव  मवहन्याच्या  उत्तराधात या  राशीच्या अष्टम स्थानी  वसृ्चचक राशीत  जात  आहे. त्यामळेु मवहन्याच्या 

संपूणष  काळात रवव ग्रह पणूषपणे  प्रततकुल  होणार असून त्याच्यामुळे  इच्छाआकांिा अपूणष राहतील, 

काही  मंडळींना  अनारोग्याचा त्रास  सहन  करावा  लागेल. हाती घेतलेल्या  कायात अपयश  येईल. 

संतततसुखात  िाधा  यईेल.  पण मवहन्याच्या पवूाधात  तो  कें द्रस्थानी असल्यामुळे भाग्योदयकारक 

होईल व  काही मनोनुकुल  घटना घडतील. या  राशीच्या सप्तम स्थानी असललेे  मंगळ -िुध  हे दोन्ही  

ग्रह  मवहन्याच्या संपूणष  काळात प्रततकुल  होणार असून यथेील  मंगळामुळे वैवावहक जीवनातील 

सुखात ववववध कारणांनी  िाधा   यईेल. भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय असणारांच्या  व्यवसायात 

गैरसमज,वाद, भांडणे संशय अशापैकी  कारणांनी िाधा  येईल. दु:ख, भांडण,े ववयोग अशापैकी घटना 
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घडतील व  त्यामुळे मन अस्वस्थ राहील.  या राशीच्या अष्टम स्थानी वसृ्चचक राशीत केत ूअसून तोही  

वैवावहक जीवनातील सखुास  िाधक होईल. कौटंुविक जीवनात सतत भांडणे  होतील.  तसेच तो 

अनारोग्यकारक असून त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना त्वचारोगाचा, काहींना रक्तववकाराचा तर 

काहींना मुखदंत  ववकाराचा  आजार  त्रस्त करील. या  राशीच्या  भाग्यस्थानी धनु राशीत  शुक्र असून  

त्याच्यामुळे सुसंगती लाभले.  काही मंडळींना  गुरुकृपा प्राप्त होईल; तर  काहींना प्रस्सद्धी  वमळेल. 

ऐर्ाराम  लाभले.  या  राशीच्या  दशम स्थानी मकर  राशीत गुरु व शवन  अस ेदोन ग्रह असून  ह ेदोन्ही  

ग्रह तचवकत्सक  िौद्तधक कायषिेत्र असणारांना अनुकुल व प्रगततकारक  होतील.  येथील गुरु 

मवहन्याच्या उत्तराधात या  राशीच्या लाभस्थानी कंुभ राशीत जात आहे. तेथ ेवक्री  नेपच्यून आहचे.  हा  

नेपच्यून प्रततकुल असून  त्याच्यामळेु अथषप्राप्तीस ववलंि होण,े आर्थषक नकुसान होणे,  आर्थषक 

घोटाळे होणे संभवते. कुमागी  वमत्रापासून मनस्ताप सहन करावा लागेल. त्यामुळे नरैाचय  येईल.  पण 

मवहन्याच्या  उत्तराधात  गुरु  या  लाभस्थानी आल्यावर पररस्स्थती  सुधारेल.                                                       

वववाहेचू्छना  वववाहयोग येईल.  काहींना नवे वमत्र वमळतील. धनलाभ होणहेी संभवते. श्रद्धा असेल  

तर श्रीगजाननाची  उपासना व श्रीहनुमान उपासना  अनुकुल होईल व मन:शांती  लाभले. म्हणनू 

दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “ श्रीगणपतत अथवषशीर्ष स्तोत्रा”च ेपठण करा. 

रात्री झोपी  जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”चे पठण करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान 

करताना मनापासून श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनित्र  अस्चवनी  आह ेत्यांनी “ओम अस्चवनीकुमाराभ्यां  नमः:” 

तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनित्र  भरणी आह े त्यांनी “ओम यमाय  नमः:” तारक  मंत्राचा आलण  ज्यांच े 

जन्मनित्र  कृतत्तका  आहे त्यांनी “ओम अग्नय ेनम:”  तारक मंत्राचा १०८ वळेा  जप करावा.  

 

(२) िृषभ -  या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत  राहू असनू त्याच्यामुळे सतत अपमान 

होण्याची  शक्यता  आहे.  तस ेघडले तर मनात सडूभावना  प्रज्वललत  होईल.  जपा. त्यास्शवाय या  

राहूमुळे काही  मंडळींना  वातववकाराच े आजार  त्रस्त  करतील.  या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी तुळा  राशीत 

रवव -मंगळ -िुध  असे तीन ग्रह असनू  येथील  रवव  मवहन्याच्या उत्तराधात  या  राशीच्या सप्तम स्थानी  

वसृ्चचक  राशीत  जात  आहे.  या सप्तम स्थानी केत ू आहेच.  रवव  ग्रह मवहन्याच्या  पूवाधात दशम या 

व्यवसायस्थानास  परूक  होईल, वहतशत्र ू पराभूत  होतील,  मन:शांती  लाभेल. िुधामुळे धनलाभ होण े

संभवत.े  तसेच  कायषस्सद्धी  होईल. पण मंगळामुळे  उष्णताववकार िळावतील आलण  काही  



मंडळींना इजा होईल, अंगावर फोड येतील, काही मंडळींना रक्तववकाराचा तर काही  मंडळींना 

हृदयववकाराचा  आजार  त्रस्त   करील. तसेच  काही  मंडळींना अपप्रचाराचा  मनस्ताप सहन करावा  

लागेल  तर   काहींना  

आर्थषक समस्या  त्रस्त   करतील.   मवहन्याच्या  उत्तराधात  रवव  ग्रह या  राशीच्या सप्तम स्थानी    

गेल्यावर  

कें द्रस्थानी  जात असल्याने  भाग्योदयकारक होईल. पण या राशीच्या सप्तम स्थानी  असलेला  केत ू 

वैवावहक  जीवनातील सखुात िाधा  वनमाण करील.  या  राशीच्या अष्टम स्थानी धनु  राशीत शुक्र 

असून  त्याच्यामुळे कमी श्रमांत भरपरू धनलाभ  होईल.  ज्यांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ  

योग आहे अशापैकी काहींना असा अचानक धनलाभ होणे संभवते.  काहींना वारसा हक्कान ेअसा 

अचानक धनलाभ होईल.  या राशीच्या  भाग्यस्थानी  मकर या  स्वराशीत शवन असून सोित गरुु ग्रहही  

आहे,  येथील  गरुु  मवहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या दशम स्थानी कंुभ राशीत जात  आहे. शनीमुळे  

प्रवासाचे  योग येतील. गरुुमुळे  अध्यात्मात रस असणारांना  उपासनेद्वार ेआध्यातत्मक प्रगती करण े 

शक्य  होईल. मवहन्याच्या उत्तराधात येथील  गुरु या  राशीच्या दशम स्थानी गले्यावर िौद्तधक कायषिेत्र 

असणारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल.  या  राशीच्या दशम स्थानी  असलेला  वक्री नेपच्यनू  

मनोवैज्ञावनक  व द्रव पदाथष व्यापार असणारांना अनुकुल  होईल; पण मनस्स्थती अस्स्थर राहील.  या  

राशीच्या  व्ययस्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  सांपतत्तक अडचणी  

त्रस्त करतील. काहींना  स्जवावरच्या  प्रसंगाला  तोंड द्याव े  लागेल.  जपा. श्रद्धा  असेल  तर 

श्रीस्शवशंकराची  उपासना व श्रीहनुमान  उपासना अनुकुल होईल  व मन:शांती  लाभेल.  दररोज 

सकाळी  स्नान  झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े“श्रीस्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च े  पठण करा.  रात्री झोपी  

जाण्यापवूी  “श्रीहनुमानचाललसा  स्तोत्रा”चे  पठण करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  

मनापासनू श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनित्र कृतत्तका  आह े त्यांनी “ओम अग्नय ेनमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच े  

जन्मनित्र रोवहणी आहे  त्यांनी “ओम ब्रह्माय   नमः:” तारक मंत्राचा  आलण ज्यांचे  जन्मनित्र  मगृ आह े 

त्यांनी “ओम सोम सोमाय नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  

 

(३) वमथुन - या  राशीच्या  पंचम  स्थानी  तळुा  राशीत रवव -मंगळ -िुध असे तीन ग्रह असनू येथील 

रवव  मवहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी  वसृ्चचक  राशीत  जात आहे. रवव मवहन्याच्या 



पूवाधात  व मंगळ -िुध मवहन्याच्या संपूणष  काळात प्रततकुल होतील.  त्यामुळे कौटंुविक त्रास, 

अनारोग्य, अपघात, संततीचे अनारोग्य  व आचरणववर्यक समस्या, नोकरीत वररष्ठांचा  जाच,  

नातेवाइकांपासून दुरावा, स्थावरसंिंधी  त्रास  अशापैकी  घटना घडण्याची  शक्यता  वदसत.े यथेील 

रवव मवहन्याच्या उत्तराधात  या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  गेल्यावर अनुकुल व दशम या व्यवसायस्थानास 

पूरक  होईल.  र्ष्ठस्थानी असलेला केतूही अनुकुलच होईल. त्यामुळे मवहन्याच्या उत्तराधात 

पररस्स्थतीत सुधारणा  होईल. वहतशत्रू पराभूत होतील.  केतूमुळे आरोग्य उत्तम राहील, सहकायष 

लाभेल, आचारववचार  उच्च होतील. मन उदार होईल व काही मंडळींना  कीती-प्रस्सद्धी  प्राप्त होईल. 

या  राशीच्या सप्तम स्थानी धनु राशीत शुक्र असनू त्याच्यामुळे वववावहतांना ववैावहक  जीवनात 

सुखसमाधान लाभले. प्रवेमकांचे प्रेमवववाह होतील. येथील शुक्र वदनांक २१ पासून  या राशीच्या अष्टम 

स्थानी मकर राशीत जात आहे. त्या स्थानी  प्रथमपासून स्वराशीत शवन  असून सोित  गरुु  ग्रहही  

आहे. शवन  ग्रह आरोग्यववघातक होईल. त्याच्यामळेु दु:खदायक घटना  घडतील. पण मवहन्याच्या 

अखेरच्या दहा वदवसांत शुक्रामुळे ज्यांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ  योग आह ेअशापैकी  

काही  मंडळींना असा अचानक धनलाभ  होणे  संभवते. काही  मंडळींना  वारसा हक्काने असा 

अचानक धनलाभ  होईल. पण या राशीच्या वदृ्ध मंडळींना  हा शुक्र प्रततकुलच  होईल. या  राशीच्या 

भाग्यस्थानी कंुभ  राशीत वक्री नेपच्यनू असून मवहन्याच्या उत्तराधात अष्टम स्थानी  असललेा गरुु या 

राशीच्या  भाग्यस्थानी कंुभ राशीत  येत आहे.  यथेील नेपच्यूनमळेु काही  मंडळींना  सचूक स्वप्न े

पडतील. अध्यात्मात रस असणारांना उपासनेद्वारे  आध्यातत्मक प्रगती  करणे शक्य  होईल. काही  

मंडळींना परदेशगमनाची  संधी  वमळेल. मवहन्याच्या उत्तराधात गरुु ग्रहाची  जोड वमळाल्यावर 

सहजपण े अतधकच प्रगती  होईल. या  राशीच्या  लाभस्थानी मेर्  राशीत वक्री हर्षल असून तो  

तचवकत्सक िौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन कायषिते्र असणारांना अनुकुल  असला  तरी सवष काही 

अवनस्चचत असल्यामुळे वनस्चचत असे  काय घडू शकेल ते सांगता  येणार नाही. . त्याच्यामुळे  वमत्रांशी  

भांडणे  होतील. पण अथषलाभ होणहेी संभवते.  या राशीच्या व्ययस्थानी वरृ्भ राशीत राहू  असून  तो 

लाभदायक होईल. त्याच्यामुळे काही  मंडळींना परदेशवारीची संधी  वमळेल. पण वैवावहक  

जीवनातील सुखास तो िाधक होईल. श्रद्धा असले  तर श्रीगणेश उपासना व श्रीहनुमान  उपासना  

अनुकुल  होईल व मन:शांती  लाभेल. म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून  श्रद्धेन े

“श्रीगणेश अथवषशीर्ष स्तोत्रा”चे पठण करा.  व  रात्री  झोपी  जाण्यापूवी  “श्रीहनमुानचाललसा स्तोत्रा”च े



पठण करा. त्यास्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेन ेज्यांचे  जन्मनित्र मगृ आह े 

त्यांनी “ओम सोम सोमाय नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांचे  जन्मनित्र आद्रा आहे  त्यांनी “ओम नमः: 

शंकराय  “ तारक मंत्राचा  आलण ज्यांच ेजन्मनित्र पनुवषस ूआह े त्यांनी “ओम अवदतीये नमः:” तारक  

मंत्राचा १०८ वेळा  जप करावा.  

 

 (४) ककक  - या राशीच्या चतुथष स्थानी तुळा  राशीत रवव -मंगळ -िुध हे तीन ग्रह असनू ह ेततन्ही ग्रह 

या  मवहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुल होणार असून त्याच्यामळेु अनारोग्य, कायषवदरंगाई, कौटंुविक 

भांडणे,   त्रास, असमाधानकारक घटना, धननाश  अशापैकी घटना  घडण्याची  शक्यता आह.े 

मवहन्याच्या उत्तराधात  यथेील रवव  या  राशीच्या पंचम  स्थानी वसृ्चचक राशीत जात आह.े  या  राशीच्या  

पंचम स्थानी केत ूआहचे. हा  केत ूमवहन्याच्या  पवूाधात अध्यात्म, गूढ संशोधन अशा कायास अनुकुल  

व प्रगततकारक  होईल; पण मवहन्याच्या उत्तराधात रवव ग्रहाचा संपकष  होताच या  राशीच्या ववद्यार्थ्याच्या 

शैिलणक प्रगतीत अडथळे वनमाण  होण्याची  शक्यता  आहे. तसेच काही मंडळींना पोटाचे अनारोग्य  

त्रस्त  करील. या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  धन ुराशीत शुक्र असून या  राशीच्या  कलाकारांमध्ये  उच्च  

कलागुण असूनही कलेत प्रगती होत नसल्याचा  त्यांना अनुभव यईेल. पण  हा शुक्र वदनांक २१ पासून  

या राशीच्या सप्तम स्थानी मकर राशीत गेल्यावर या राशीच्या वववाहेचू्छना  अनुकुल  होईल. पण  याच 

स्थानी स्वराशीत शवन असल्याने वववाहसंिंध जुळनू  येण्यात अडचणी, अडथळे वनमाण  होण्याची 

शक्यता  आहे. मवहन्याच्या पूवाधात या  राशीच्या सप्तम स्थानी मकर राशीत शनीसह गुरु ग्रहही 

असल्यान े  प्रेमसंिंध असणारांच्या प्रेमसंिंधात फारशी  िाधा  येणार  नाही. पण मवहन्याच्या 

उत्तराधात  तो  या राशीच्या अष्टम स्थानी  गेल्यावर या  राशीच्या  ज्या मंडळींच्या  जन्मकंुडलीत 

अचानक धनलाभ योग आहे  अशापैकी  काही  मंडळींना असा अचानक धनलाभ होणे संभवते. 

काहींना वारसाहक्काने  धनलाभ होईल. पण या  राशीच्या अष्टम स्थानी असलेला वक्री नेपच्यून 

जलभयकारक व ववर्भयकारक  असून पाण्यापासून जपावे लागेल. तसचे िाहेरच्या उघड्यावरच्या 

खाद्यपदाथांपासून दूर राहणे  इष्ट होईल. या  राशीच्या दशम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू तो 

िौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन कायषिेत्र असणारांना  अनुकुल  व प्रगततकारक होईल. या  राशीच्या 

लाभस्थानी  वरृ्भ राशीत राहू असून त्याच्यामुळे संतततसुखात िाधा  येईल. तसेच शासकीय नोकरीत 

अतधकारपदावर असणारांना वाममागष धन वमळववण्याची  तीव्र इच्छा वनमाण होईल. पण त्यांनी  तो 



मोह आवरावाच. नपिेा  होत्याचे नव्हत ेहोण्यास वेळ लागणार  नाही. श्रद्धा असेल तर श्रीगरुुदेव 

दत्तात्रेयाची उपासना  अनकुुल होईल व मन:शांती  लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर 

मनापासनू  श्रद्धेने “िावन्न चलोकी  गुरुचररत्राचे”चे पठण करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान 

करताना ज्यांचे जन्मनित्र या पनुवषसू आहे  त्यांनी “ओम  अवदतीय े नमः:” तारक  मंत्राचा, ज्यांच े

जन्मनित्र पुष्य आहे  त्यांनी “ओम िहृस्पतये नमः:”  तारक मंत्राचा  आलण ज्यांचे  जन्मनित्र आचलेर्ा 

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

 

(५) ससंह - या राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा  राशीत रवव -मंगळ -िुध  असे तीन ग्रह असून येथील रवव 

मवहन्याच्या उत्तराधात या  राशीच्या चतुथष स्थानी वसृ्चचक राशीत  जात आहे. त्यामुळे हा रवव 

मवहन्याच्या पूवाधात अनकुुल  होईल व मवहन्याच्या उत्तराधात प्रततकुल होईल.  स्शवाय मवहन्याच्या 

उत्तराधात तो केतूसह असल्यामुळे व ह ेदोन्ही ग्रह प्रततकुलच  असल्यामुळे अतधकच मनस्तापदायक 

होतील. जपा. ततृीय स्थानी तुळा  राशीत असलेला िुध  मवहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुल  होणार 

असून त्याच्यामुळे अकारण शत्रुत्व  वनमाण होणे, वहतशत्रूं पासून त्रास होण ेसंभवते. पण मंगळ ग्रह 

अनुकुल  होईल, व त्याच्यामुळे वहम्मत व महत्त्वाकांिा वाढेल, हातून  काही  कतषिगारी घडून  येईल. 

प्रवासयोग  येईल. पण त्याच्यामुळे इजा होणेही संभवते. जपा. या राशीच्या पंचम स्थानी धनु राशीत 

शुक्र असून तो सवष प्रकारच्या कलांचे स्शिण घेत असलेल्या ववद्यार्थ्याना अनुकुल व प्रगततकारक  

होईल. या   राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मकर  या स्वराशीत शवन असून त्याच्या सोित गुरु ग्रहही आहे. यथेील 

शवन दशम या व्यवसायस्थानास परूक होईल; पण त्याच्यामळेु अनारोग्य, वाद, भांडण,े गरैसमज  

होण्याचीच अतधक शक्यता  आह.े शवनसह असललेा गरुु आरोग्यास अनकुुल असला  तरी   तो 

मवहन्याच्या उत्तराधात या  राशीच्या सप्तम स्थानी कंुभ राशीत जात आह.े त्यावेळी तो वववाहेचू्छना 

अनुकुल होईल,  ज्यांच ेप्रमेसंिंध जुळनू आले असतील ते अतधक घट्ट होतील.  काही यवुक-युवतींना  

वववाहयोग यईेल. काही मंडळींचे नव े स्नेहसंिंध जळुून  येतील. प्रवासयोग येईल. अथषलाभ होणेही 

संभवत.े पण या सप्तमस्थानी असलेल्या वक्री नपेच्यूनमुळे वववावहतांच्या वैवावहक  जीवनातील 

सुखात  िाधा  येण्याची शक्यता  आह.े  या  राशीच्या भाग्यस्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून तो 

शास्त्रीय संशोधन कायषिते्र असणारांना काही  प्रमाणात अनुकुल  व प्रगततकारक  होईल. काही 

मंडळींना दूरच्या प्रवासाच ेतर  काहींना परदेशगमनाचे  योग  येतील. या  राशीच्या दशम स्थानी वरृ्भ 



राशीत राहू असून  तो  या  राशीच्या नोकरदार मंडळींना अनुकल होईल.  ववशेर् करून या राशीच्या 

शासकीय नोकरदार मंडळींना िढती, अतधकारपद असे काही  वमळ ूशकेल. क्वतचत कोणाचा सन्मान 

होणेही संभवते. श्रद्धा असेल तर श्रीभगवान ववष्णचूी उपासना अनुकुल  होईल व  मन:शांती  लाभेल. 

म्हणून दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर मनापासनू   श्रद्धेने “श्रीववष्णुसहस्र्नाम स्तोत्रा”च े पठण करा. 

त्यास्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने ज्यांच े  जन्मनित्र  मघा  आहे त्यांनी 

“ओम वपतराय नमः:”  तारक मंत्राचा,  ज्यांचे जन्मनित्र पूवा आहे त्यांनी “ओम भगाय  नमः:” तारक 

मंत्राचा  आलण  ज्यांचे  जन्मनित्र  उत्तरा आहे  त्यांनी “ओम आयषमे  नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा  

जप करावा.  

 

(६) कन्या -  या  राशीच्या  धनस्थानी  तुळा  राशीत रवव -मंगळ -िुध  असे तीन ग्रह असनू  ह ेततन्ही 

ग्रह या  राशीच्या  मंडळींना  या  मवहन्याच्या  काळात  प्रततकुल  होणार  आहेत. रवव -मंगळ 

अनारोग्यकारक  होतील  व त्यांच्यामुळे उष्णताववकाराचे आजार  त्रस्त   करतील.  तसेच आर्थषक 

समस्या  त्रस्त करतील,  िधुामुळे अकारण शत्रुत्व वनमाण  होणे संभवते. पण हा  िुध   काही  मंडळींना 

धनदायक होईल. येथील रवव मवहन्याच्या  उत्तराधात या राशीच्या ततृीय स्थानी वसृ्चचक राशीत जात 

आहे. त्या स्थानी  केतूही  आहेच.  

या स्थानी आलेला रवव सवष प्रकारे अनुकुल व लाभदायक  होईल. पण येथील केतूमुळे मवहन्याच्या 

सम्पूणष  काळात  कसल्या  तरी मानस्सक दु:खामुळे  मन   अस्वस्थ राहील.  या  राशीच्या चतुथष स्थानी 

धनु राशीत शुक्र असून तो  या राशीच्या शेतीवाडी असणारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल व 

सुखसमाधान आलण ऐर्ाराम  लाभेल. या  राशीच्या  पंचम स्थानी मकर या स्वराशीत  शवन  असून 

सोित गुरु ग्रहही आह.े  ह ेदोन्ही  ग्रह ववकलीसारख्या तचवकत्सक िौद्तधक कायषिेत्र  असणारांना 

अनुकुल  व लाभदायक होतील. पण मवहन्याच्या उत्तराधात  येथील  गरुु या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ 

राशीत गेल्यावर आरोग्यदायक  होईल; पण सोित असलेल्या वक्री नेपच्यनूमुळे  काल्पवनक चचंता 

त्रस्त करतील.  काही  मंडळींना उगीचच आपल्याला कसला  तरी भयंकर आजार होणार असल्याची  

भावना अस्वस्थ ठेवील. या  राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून तो 

अपघातभयकारक  असल्यामुळे  सतत सावधानतेने आचरण करणे  अगत्याचे  होईल. या  राशीच्या  

भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असून त्याच्यामुळे प्रवासयोग येण्याची  शक्यता  आहे.  श्रद्धा असेल 



तर श्रीगणेश उपासना  व श्रीहनुमान उपासना अनकुुल  होईल  व मन:शांती  लाभेल. म्हणनू दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “श्रीगणेश अथवषशीर्ष स्तोत्रा”च ेपठण करा.  तसेच रात्री 

झोपी  जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च े  पठण करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान 

करतांना मनापासनू श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनित्र उत्तरा आह ेत्यांनी “ओम आयषम े  नमः:” तारक मंत्राचा,  

ज्यांचे  जन्मनित्र हस्त  आहे त्यांनी  “ओम  सूयाय  नमः:”  तारक मंत्राचा  आलण ज्यांच े  जन्मनित्र  

तचत्रा आह ेत्यांनी “ओम त्वष्टे  नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  

 

(७) तुळा - या  राशीच्या   प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत रवव -मंगळ -िुध  अस े तीन  ग्रह असून  

हे ततन्ही  ग्रह शारीररक मानस्सक आरोग्य दृष्ट्या प्रततकुल  होतील.  हट्टी, अहंकारी स्वभाव 

असणारांना अतधकच शरीरपीडा, दगदग सहन करावी  लागेल. िुधामुळे  मनस्स्थती अततशय चंचल  

होईल. त्यातून धननाश होणे,  वमत्रद्रोह होणे, कुसंगतीची  िाधा  होणे संभवते. जपा.  या  राशीच्या 

धनस्थानी वसृ्चचक राशीत केत ूअसून मवहन्याच्या  उत्तराधात  लग्नस्थानी असलेला रवव  धनस्थानी 

वसृ्चचक राशीत येत आहे. केतूमुळे आर्थषक चचंता  त्रस्त  करतील  व रवव  ग्रह धनस्थानी  आल्यावर  

त्यात अतधकच भर पडेल  जपा. या  राशीच्या  ततृीय स्थानी धन ु राशीत शुक्र असून  त्याच्यामळेु  काही  

मंडळींना  भूवमलाभ, काहींना प्रततष्ठा  तर  क्वतचत कोणास एखादे  मानाचे स्थान वमळणेही संभवते.  

या  राशीच्या चतुथष स्थानी मकर या स्वराशीत शवन  असून सोित गरुु ग्रहही  आहे. येथील शवन  

कौटंुविक जीवनातील सखुात  िाधा वनमाण करण्याची शक्यता आह.े पण गुरु ग्रहामुळे वदलासा  

वमळेल.  काही मंडळींच े स्थावर खरेदीववक्रीच े व्यवहार ही होणहेी  संभवत.े पण नातसंेिंधातील 

कोणाकडून तरी  मनस्ताप वदला  जाण्याची   शक्यता  वदसत.े येथील गरुु मवहन्याच्या उत्तराधात या  

राशीच्या  पंचम स्थानी कंुभ राशीत  जात आह.े या  पंचम स्थानी  कंुभ  राशीत  प्रथमपासून वक्री 

नेपच्यून  आहचे. या नेपच्यनूमुळे  मनस्स्थती अततशय भावनाशील होईल. अध्यात्मात रस असणारांना 

तो अनुकुल होईल मवहन्याच्या उत्तराधात  गुरु या स्थानी आल्यावर पररस्स्थतीत िदल होईल व सवष 

सुखाचचे होईल. आध्यात्मात रस असणारांना  उपासनेद्वारे आध्यातत्मक उन्नती करणे शक्य होईल. 

ववद्याथी शैिलणक प्रगती करू शकतील. या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू 

त्याच्यामुळे ववववध कारणांनी ववैावहक  जीवनातील सुखात  िाधा   येणे संभवत.े  तसेच भागीदारीत 

व्यापार-व्यवसाय असणारांच्या  भागीदारीत गरैसमज, वाद, भांडण, संशय अशापैकी  कारणांनी  



भागीदारीत िाधा यईेल. जपा. या  राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून त्याच्यामुळे काही 

मंडळींना  अचानक धनलाभ होण्याची  शक्यता असली  तरी त्याच्यामुळे ववैावहक जीवनातील 

सुखात  िाधा  येणे संभवते.  श्रद्धा असेल तर श्रीस्शवशंकराची  उपासना व श्रीहनुमान उपासना  

अनुकुल  होईल  व  मन:शांती  लाभेल. म्हणून दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े

“श्रीस्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा.  रात्री  झोपी  जाण्यापवूी श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्राच ेपठण 

करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांच े  जन्मनित्र तचत्रा  आह े 

त्यांनी “ओम  त्वष्टे नमः:” तारक मंत्राचा,  यांचे जन्मनित्र  स्वाती आह े त्यांनी  “ओम वायव े नमः:” तारक  

मंत्राचा  आलण ज्यांच ेजन्मनित्र ववशाखा  आह े त्यांनी “ओम इंद्राग्नये  नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा  

जप  करावा.  

 

(८) िृशचचक -  या राशीच्या  व्ययस्थानी  तुळा   राशीत रवव -मंगळ - िुध हे तीन ग्रह असनू ह ेततन्ही  

ग्रह या  मवहन्याच्या संपणूष काळात प्रततकुल होतील व  त्यांच्यामळेु शारीररक, मानस्सक अनारोग्य 

त्रस्त  करील.  त्यास्शवाय शरीरपीडा, दगदग सहन  करावी  लागले. तसेच त्यांच्यामुळे धननाश होण,े  

वमत्रद्रोह होणे, काही मंडळींना  कुसंगतीची िाधा  होणेही संभवते. येथील रवव  मवहन्याच्या उत्तराधात 

या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  वसृ्चचक राशीत  जात आहे.  या राशीच्या  प्रथम स्थानी केत ू आहेच. 

हा केत ूअनुकुल  असून  त्याच्यामुळे सुख, ऐर्ाराम  लाभले. पण तो वाहन -अपघातदशषक  असल्यान े 

वाहन सावधानतेन ेचालवा, तसचे सतत सवष  वठकाणी सावधान राहून आचरण करा.  या राशीच्या 

धनस्थानी धन ु राशीत  शुक्र असून  त्याच्यामुळे  कौटंुविक सुख  लाभले व धनलाभ  होईल. या  

राशीच्या  ततृीय  स्थानी मकर या स्वराशीत  शवन असून त्याच्या सोित  गरुु ग्रहही  आह.े हे दोन्ही ग्रह 

ववकलीसारख्या तचवकत्सक िौद्तधक कायषिेत्र असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक  

होतील. शनीमुळे काही  मंडळींना उत्तम, मनपसंत नोकरी  ककंवा अपेस्ित आवडते कायषिेत्र वमळ ू

शकेल.  पण या  शनीमुळे भावंडववर्यक  एखादी चचंता त्रस्त करण्याचीही  शक्यता  आहे. यथेील गुरु 

मवहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या चतथुष स्थानी कंुभ राशीत जाईल.  या चतथुष  स्थानी प्रथमपासून 

वक्री नेपच्यून आहेच.  गुरूमुळे मवहन्याच्या उत्तराधात कौटंुविक  सखु वमळेल, काहींचे स्थावर 

खरेदीववक्रीचे व्यवहारही होतील; पण  नातसंेिंधातील कोणाकडून तरी मनस्ताप वदला  जाण े

संभवत.े जपा. या  राशीच्या चतुथष  स्थानी असलले्या वक्री नेपच्यूनमुळे घरगुती घटनांमध्ये  घोटाळे, 



गैरसमज होणे संभवते. पण तो आध्यातत्मक उपासनसे अनुकुल होईल व मन:शांती  लाभले. या  

राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून तो अनारोग्यकारक होईल. त्याच्यामळेु मनस्स्थती 

चंचल होईल ‘  काही  मंडळींना  मुदतीचा  ताप  यणेे संभवते.  या राशीच्या मंडळींनी सतत अतत ववचार 

करत िस ू नये. मेंदूला योग्य तेवढी  ववश्रांती द्यावी. नपेिा  डोकेदुखी ककंवा  मेंदूववकार होऊ शकेल. या  

राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असनू त्याच्यामुळे सतत डोक्यात  कपटी  ववचार येतील. 

तसेच हा  राहू  वैवावहक जीवनातील सुखात िाधा  वनमाण करील. जपा. श्रद्धा  असेल तर श्रीगणेश 

उपासना व श्रीहनुमान उपासना  अनुकुल होईल व मन:शांती  लाभले.  म्हणनू दररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर  मनापासनू श्रद्धेने  “श्रीगणेश  अथवषशीर्ष  स्तोत्रा”च े पठण करा. रात्री  झोपी  जाण्यापूवी 

“श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”चे पठण करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासनू 

श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनित्र ववशाखा आह े त्यांनी “ओम इंद्राग्नय ेनमः:”  तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनित्र 

अनुराधा आहे  त्यांनी “ओम वमत्राय  नमः:” तारक मंत्राचा आलण  ज्यांचे जन्मनित्र  ज्येष्ठा आहे  त्यांनी 

“ओम इंद्राय नमः;”  तारक मंत्राचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  

 

(९) धनु - या  राशीच्या  लाभस्थानी  तुळा  राशीत  रवव -मंगळ -िुध  असे  तीन ग्रह असून  हे  ततन्ही  

ग्रह  

या  राशीच्या  मंडळींना काही  प्रमाणात अनुकुल  व लाभदायक  होतील. लाभ स्थानी असलेला रवव  

मवहन्याच्या  पवूाधातच  अनुकुल  व लाभदायक  होणार असल्याने या  राशीच्या मंडळींनी - ववशेर् 

करून शासकीय सवेेत असणारांनी-  जे काय साध्य  करावयाचे  ते मवहन्याच्या  पूवाधातच साधून 

घेण्याचा अटोकाट  प्रयत्न करावा. मवहन्याच्या  उत्तराधात  येथील  रवव  या राशीच्या  व्ययस्थानी  

गेल्यावर प्रततकुल  होईल व केवळ मनस्ताप देणाऱ्या  घटनाच सहन कराव्या  लागतील.  या  

व्ययस्थानी प्रथमपासनू असलेल्या   केतूमुळे  स्वभाव  अतत   लहरी व भावनाशील  होईल . लाभस्थानी 

असलेल्या मंगळ ग्रहामुळे वमत्रांशी  ववतुष्ट  येणे संभवते.  तसेच अतत कष्ट-पररश्रम करूनच  अपेस्ित 

अथषलाभ होईल. पण  या  मंगळामुळे या  राशीच्या  काही मंडळींना एखाद्या  मौल्यवान वस्तचूा  लाभ 

होणे संभवत.े  िुधामुळे सवष सखुकारक तेच घडेल.  या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत शुक्र 

असून तो अनुकुल होईल व  त्याच्यामळेु ववैावहक जीवनातील व कौटंुविक  जीवनातील सुखसमाधान 



प्राप्त होईल.  या  राशीच्या धनस्थानी मकर या स्वराशीत शवन  असून सोित गुरुही आहे.  पण गुरु 

वकतीही अनुकुल असला  तरी शनीच्या युतीत असल्याने  हा शनी 

वमळणाऱ्या सुखात अडचणी, अडथळे वनमाण करील. त्याच्यामळेु आर्थषक संकटे त्रस्त करतील. 

कुटंुिात अवनष्ट घटना घडण्याची शक्यता वदसते.   जपा.  मवहन्याच्या उत्तराधात  येथील गुरु या  

राशीच्या  ततृीय स्थानी गले्यावर प्रवासयोग येईल, या राशीच्या  लेखकांचे  लखेन गं्रथरूपात  प्रकास्शत   

होईल.  या राशीच्या  ततृीय  स्थानी प्रथमपासून  वक्री नेपच्यून आहेच.  या नेपच्यनूमुळे  काही  मंडळींना 

जलप्रवासाच े  तर  काहींना परदेशवारीचे योग यतेील. स्शवाय तो अध्यामास व गढू संशोधनास 

उपयुक्त होईल. या  राशीच्या पंचम स्थानी मेर्  राशीत वक्री हर्षल असनू तो तचवकत्सक िौद्तधक व 

शास्त्रीय संशोधन कायास अनुकुल  व प्रगततकारक  होईल.  काही  मंडळींना अंतज्ञानशक्ती   प्राप्त 

होईल.  या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून त्याच्यामुळे मनात  सतत कावेिाज ववचार  

येतील , वहतशत्र ू पराभूत होतील, तसचे त्याच्यामळेु काही  मंडळींना पोटववकाराचा आजार त्रस्त 

करील. श्रद्धा असेल  तर श्रीगुरुदेव दत्तात्रेयाची  उपासना अनुकुल  होईल व मन:शांती  लाभेल. म्हणून 

दररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर  मनापासनू  श्रद्धेने “िावन्न चलोकी गुरुचररत्रा”चे पठण करा. 

त्यास्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेन े ज्यांचे  जन्मनित्र मूळ आहे  त्यांनी “ 

ओम वनऋतय े  नमः”  तारक मंत्राचा,  ज्यांच ेजन्मनित्र पूवार्ाढा आह ेत्यांनी “ ओम उदकाय  नमः” 

तारक मंत्राचा आलण ज्यांचे  जन्मनित्र उत्तरार्ाढा  आहे त्यांनी “ओम ववचवेदेवाय नमः” तारक मंत्राचा  

१०८ वेळा जप  करावा 

 

(१०) मकर -  या  राशीच्या  प्रथम(लग्न) स्थानी याच स्वराशीत  शवन  असून सोित गुरु ग्रहही आहे.  

येथील शवन  मवहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुल होईल  व अनारोग्य , नैराचय, कायषअडथळे, 

कुटंुिातील वप्रय व्यक्तींच ेस्थलांतर अशापैकी कारणांनी असह्य  मनस्ताप सहन करावा  लागेल. 

जपा. पण या राशीच्या  काही मंडळींना दूरच्या प्रवासाच ेयोग संभवतात.  यथेील गुरूमुळे आरोग्यात 

सुधारणा  होईल. िौद्तधक संशोधन कायषिेत्र  असणारांना तो अनुकुल व प्रगततकारक होईल. पण 

मवहन्याच े अखरेच े दहा वदवस  तो  या राशीच्या धनस्थानी कंुभ राशीत  जात आहे. तेथ े प्रथमपासून 

वक्री नेपच्यून  आहेच. त्या दहा वदवसांत कौटंुविक जीवनात  शुभ घटना घडतील, उत्तम अथषप्राप्ती 

होईल,  स्वतंत्र  व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात  वाढ  होईल, पण येथील वक्री नेपच्यूनमुळे  आर्थषक 



संकटे येण्याची शक्यता  आहे.  या राशीच्या चतुथष स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू त्याच्यामुळे 

कोणाशी  पटणार नाही, आहे त्या पररस्स्थतीत सखुसमाधान लाभणार  नाही. सतत  तक्रारी  करत 

राहाल. या  राशीच्या  पंचम स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून  तो कवमशन,दलाली व्यवसाय 

असणारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल. पण त्याच्यामुळे संतततसुखात िाधा येणे संभवते  या 

राशीच्या दशम स्थानी तळुा  राशीत रवव ,मंगळ  व िुध  अस ेतीन ग्रह असून यथेील रवव  मवहन्याच्या 

उत्तराधात  या राशीच्या लाभस्थानी वसृ्चचक राशीत  जात आह.े त्यामुळे तो मवहन्याच्या संपूणष काळात 

अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक  होईल;  पण मंगळामुळे  स्वतंत्र व्यवसाय असणारांच्या 

व्यवसायात खळिळजनक  घटना घडण्याची शक्यता आहे. िुधामुळे मानस्सक व कौटंुविक 

सुखसमाधान लाभले,आर्थषक लाभ होतील.  . या  राशीच्या  लाभस्थानी  असलेला  केत ु अनुकुल  व 

लाभदायक होईल.  या  राशीच्या व्ययस्थानी धन ु  राशीत शुक्र असनू  त्याच्यामुळे मधून मधून 

मनोनुकुल  घटना घडतील व सुखसमाधान लाभले. तसेच त्याच्यामुळे धनलाभ होणहेी संभवत.े 

श्रद्धा असले तर श्रीस्शवशंकराची उपासना  व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल  होईल व मन:शांती  

लाभेल. म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने  “”स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च ेपठण 

करा. रात्री  झोपी  जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च ेपठण करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी 

स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांच ेजन्मनित्र उत्तरार्ाढा  आहे  त्यांनी “ओम ववचवेदेवाय नमः:” 

तारक मंत्राचा,  ज्यांच े  जन्मनित्र श्रवण आहे  त्यांनी  “ओम  ववष्णवे  नमः:” तारक  मंत्राचा  आलण  

ज्यांचे  जन्मनित्र धवनष्ठा आहे  त्यांनी “ओम  वसवे नमः:” तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  

 

(११) कंुभ- या  राशीच्या ततृीय स्थानी  मेर् राशीत वक्री हर्षल  असल्यामळेु सध्या  या राशीच्या 

मंडळींना  उच्च िौद्तधक शक्ती, आकलनशक्ती  व स्मरणशक्ती  प्राप्त झाली  आहे. त्यामळेु ज्यांच े

उच्च िौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन  कायषिेत्र आहे त्यांना  काळ अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक  

होईल. या  राशीच्या चतुथष स्थानी  वरृ्भ  राशीत राहू असून तो  अवनष्ट  होईल व त्याच्यामुळे कौटंुविक 

त्रास, अन्य कटकटी,  हातील घेतलेल्या  कायात अपयश अशापैकी घटना  घडण्याची  शक्यता  आह.े 

या  राशीच्या  भाग्यस्थानी तुळा  राशीत  रवव, मंगळ  व िुध  असे तीन ग्रह असनू येथील रवव मवहन्याच्या  

उत्तराधात   या राशीच्या दशम स्थानी वसृ्चचक राशीत  जात आहे. त्या स्थानी केत ूआहेच.  त्याच्यामळेु 

काही  मंडळींना हातच ेसोडून नवीन  काही  करण्याची  ऊर्मष  यईेल.  रवव  ग्रह मवहन्याच्या  पूवाधात 



प्रततकुल  होईल आलण त्यामुळे  मानस्सक ताण, वडील मंडळींचा ववरोध  सहन करावा  लागेल. पण 

मवहन्याच्या  उत्तराधात तो या  राशीच्या दशम या व्यवसाय स्थानी  गेल्यावर अनुकुल  होईल व अनेक 

लाभदायक घटना घडतील.  भाग्यस्थानी  असललेा दुसरा  ग्रह मंगळ मानहानीकारक  होईल व  

त्याच्यामुळे प्रवासात मनस्ताप सहन करावा  लागेल. तसचे या  राशीच्या भाग्यस्थानी असलेला 

ततसरा ग्रह िुध  प्रततकुलच   होईल व त्याच्यामुळे  भांडणे, कायषवदरंगाई, अन्य अडचणी, अडथळे 

यांच्याशी  मुकािला करावा  लागेल.  या  राशीच्या लाभस्थानी धन ुराशीत शुक्र असून  त्याच्यामुळे 

सतत मनोनुकुल  घटना घडतील व सुखसमाधान  लाभले.  या  राशीच्या व्ययस्थानी मकर या 

स्वराशीत  शवन  असनू त्याच्या सोित गुरु ग्रहही  आहे.  हा  गुरु  वदनांक २१ पासून या राशीच्या प्रथम 

(लग्न) स्थानी  याच राशीत  जात  आहे.  व्यय स्थानी असललेा शवन  प्रततकुल होईल व त्यामळेु  

अनारोग्य  होणे, मानहानी  होणे, सतत अडथळे, अडचणींना तोंड  द्यावे  लागेल. काळ  प्रततकुल  

असल्यामुळे सवष आर्थषक व्यवहार  सावधानतेने, काळजीपवूषकच करा.  गरुु  अध्यात्म व सामास्जक 

कायष  यांची  आवड असणारांना  अनुकुल  होईल.  पण  त्याच्यामुळे अपिेाभंग होण,े संततीववर्यक 

समस्येचा मनस्ताप  सहन करावा   लागेल. येथील  गरुु या  राशीच्या प्रथम स्थानी  गेल्यावर  शुभ घटना  

घडतील. आरोग्य सुधारले, िौद्तधक कायषिेत्र  असणारांना व या राशीच्या  लेखकांना  अनुकुल, 

प्रगततकारक व यशदायक होईल. या  राशीच्या प्रथम स्थानी  प्रथमपासनू वक्री नेपच्यनू आहेच. 

त्याच्यामुळे मनस्स्थती अततशय कोमल होईल व संवेदना  अतत जलद होतील. त्यामळेु नरैाचय  यणे े

संभवत.े श्रद्धा असेल  तर  श्रीस्शवशंकराची  उपासना  व श्रीहनुमान उपासना  अनुकुल  होईल  व 

मन:शांती लाभेल. . म्हणनू दररोज  सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  “श्रीस्शवलीलामतृ 

स्तोत्रा”च े  पठण  करा.  तसेच  रात्री झोपी जाण्यापूवी  श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च े  पठण करा. 

त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेन ेज्यांचे जन्मनित्र धवनष्ठा आह े त्यांनी 

‘ओम वसवे नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांचे जन्मनित्र शततारका आहे त्यांनी “ओम वरुणाय नमः:” तारक 

मंत्राचा  आलण ज्यांच ेजन्मनित्र पूवाभाद्रपदा आहे  त्यांनी  “ ओम अजैकचरणाय नमः:” तारक मंत्राचा  

१०८ वेळा जप करावा.  

 

 (१२) मीन - या राशीच्या धनस्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू  त्याच्यामुळे मनस्स्थती  अतत 

अस्स्थर होईल व अववचाराने  ववतचत्र आचरण होईल.  आपल्या  फटकळ  िोलण्यान े  समोरच्याचा  



अपमान होईल.  जपा. या  राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून त्याच्यामुळे  मन उदार 

होईल,  स्वभाव हरहुन्नरी होईल व हातून  कतृषत्व  घडेल.  पण या राहूमळेु  िंधुसुखात िाधा  येणे संभवते.  

या  राशीच्या  अष्टम स्थानी  तुळा  राशीत रवव ,मंगळ  व  िुध  ह ेतीन  ग्रह असून येथील रवव मवहन्याच्या 

उत्तराधात  या  राशीच्या भाग्यस्थानी वसृ्चचक राशीत  जात आह.े त्यामुळे मवहन्याच्या संपूणष काळात  

हा रवव  प्रततकुल होणार असून त्याच्यामुळे अनारोग्य,  दु:ख,  अपयश, संतततसुखात  िाधा,  मानस्सक  

ताण,  वडील मंडळींचा ववरोध  अशापैकी घटना घडणे संभवते.  मंगळ  ग्रहही प्रततकुल  असून 

त्याच्यामुळे उष्णताववकार िळावतील, हाडमोड होणहेी संभवत.े त्यास्शवाय त्याच्यामुळे पाण्यापासून 

धोका असून ववर् भयही  आहे. जपा. पण िुध  ग्रह अनुकुल  असून त्याच्यामळेु कायषस्सद्धी  होईल, 

यश वमळेल व सुखसमाधान  लाभेल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी केत ू आहेच. त्याच्यामुळे ढोंगी  

आचरण होईल, संतततसखुात   िाधा  यईेल. जपा.  या  राशीच्या दशम स्थानी  धनु राशीत शुक्र असून 

त्याच्यामुळे स्वतंत्र व्यावसावयकांच्या व्यवसायात  अडचणी, अडथळे वनमाण होतील. मनस्ताप 

देणाऱ्या  घटना  घडतील.  या  राशीच्या लाभस्थानी मकर या स्वराशीत शवन  असून  सोित गुरु ग्रहही  

आहे. हा शवन  सवषसाधारणपणे शुभ असून त्याच्यामुळे अथषलाभ होणे संभवते. पण संततीपैकी  

कोणास काही ववशेर् मनस्ताप होणे संभवत.े त्यामुळे संतततसुखात  िाधा वनमाण होईल.  यथेील 

गुरुमुळे इच्छाआकांिा  पूणष होतील, अनेक मागानी धनलाभ होईल,  वाहनसुख वमळेल,  नव ेवमत्र 

वमळतील,  वववाहेचू्छना  वववाहयोग यईेल. पण मवहन्याच्या उत्तराधात  हा गुरु  या राशीच्या व्ययस्थानी 

कंुभ राशीत  जात आह.े त्या स्थानी प्रथमपासनू  वक्री नेपच्यून  आहेच. त्याच्यामुळे चचंता,  मानस्सक 

व्यग्रता  त्रस्त  करतील व नैराचय येईल. पण  तो  गपु्त पोलीसखात्यात  कायषरत असणारांना अनुकुल  

होईल.  मवहन्याच्या अखरेच्या दहा वदवसांत गरुुमळेु अध्यात्म, समाजसवेा अशा गाष्टींची  आवड 

असणारांना त्यांच्या कायात प्रगतत करणे शक्य होईल. पण  त्याच्यामुळे  प्रवासात  त्रास होईल  व  

कौटंुविक सुखात  िाधा  येईल. जपा. श्रद्धा  असले  तर श्रीगुरुदेव  दत्तात्रेयाची उपासना  अनुकुल  

होईल  व मन:शांती  लाभले. म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू  श्रद्धेन े“िावन्न चलोकी  

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

जन्मनित्र  पवूाभाद्रपदा  आहे  त्यांनी “ ओम अजकैचरणाय  नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच े जन्मनित्र  

उत्तराभाद्रपदा  आहे  त्यांनी “ओम  अवहिुषध्न्याय नमः:”  तारक मंत्राचा  आलण ज्यांचे जन्मनित्र रेवती 

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



 

 

 

                                           =====०००००0०००००===== 

 

 

 

 

 


