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सूचना - प्रते्यक राशिभविष्याच्या अखेरीस त्या-त्या रािीच्या जन्मनक्षत्रांसाठी असलेल्या  त्या 

त्या जन्मनक्षत्राचा तारक मंत्र  वदला  आहे.  आपल्या जन्मनक्षत्राच्या तारक मंत्राचा  उपाय  म्हणून 

मनापासून श्रद्धेने उपयोग केल्यास जीिनात येणाऱ्या अिचणी, अिथळे, व्याधी, पीिा, आजार 

ि अन्य समस्या यांचे वनिारण होते असा अनेकांचा अनुभि आहे. आपणही तसा प्रयत्न करून 

पाहािा  ि आपणांसही  तसा अनुभि आल्यास आम्हांस कळिािे.  

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

(१) मेष -  या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत वक्री हर्षल असनू त्याच्यामुळे या  राशीच्या  

मंडळींचा  वतषमान स्वभाव अस्स्थर, चंचल, संतापी, लहरी, कोणाचा धाक वा दडपण सहन न होणारा 

असा  घडला असण्याची शक्यता वाटते. पण तो शास्त्रीय सांशोधन क्षेत्रात कायषरत असणारांना 

अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक  होईल. या राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असनू 

त्याच्यामुळे अपमान सहन कराव े लागतील.  त्यामुळे तचडून  मनात सूडभावना प्रज्वललत  होईल.  या  

राशीच्या  काही मंडळींना  वातववकाराचे आजार त्रस्त  करतील.  या राशीच्या अष्टम स्थानी वसृ्चचक 

राशीत रवव,मंगळ , बुध आलण केत ूअस ेचार ग्रह असून येथील रवव -बुध मवहन्याच्या उत्तराधात  या 

राशीच्या भाग्यस्थानी  जात  आहेत. त्यामळेु रवव  मवहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुल होईल व 

त्याच्यामुळे इच्छा-आकांक्षा अपूणष राहतील.  वनयोस्जत कायात अडचणी, अडथळे वनमाण होतील. 

अनारोग्य होईल. पण बधु   ग्रह मवहन्याच्या  पवूाधात  अनुकुल होईल व कायषस्सद्धी  होईल. पण 

मवहन्याच्या  उत्तराधात तो प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे वनयोस्जत कायात अडचणी, अडथळे येतील.  

कायषवदरंगाई होईल व  भांडणे होतील.  मंगळामुळे  उष्णताववकाराचे आजार  त्रस्त   करतील. हाडमोड 

होईल, व नरैाचय  येईल. केतूमुळे वैवावहक जीवनातील सुखात  बाधा येईल.  कुटंुबात कलह  होतील, 

त्याच्यामुळे रक्तववकार, त्वचारोग, मुखदन्त  रोग अशापैकी  आजार होणे संभवते.   स्शवाय 

त्याच्यामुळे अपघात भयही आहे. जपा.  या राशीच्या दशम स्थानी  मकर या स्वराशीत शवन  व वक्री 

शुक्र असे दोन ग्रह असनू येथील शवन  लोखंड, कोळसा यांचा  व्यापार असणारांना लाभदायक होईल. 
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पण दशम स्थान शुक्रास प्रततकुल  असल्यामुळे या स्थानी असलेल्या  वक्री शकु्रामुळे स्वतंत्र व्यवसाय 

असणारांच्या व्यवसायात अडचणी, अडथळे वनमाण होतील.  या  राशीच्या  लाभस्थानी कंुभ राशीत  

गुरु  व नेपच्यून असे दोन ग्रह असनू  गुरु अनुकुल  होईल पण नेपच्यून  प्रततकुल होईल. गुरुमुळे 

इच्छाआकांक्षा  पूणष होतील. अनेक मागांनी  धनलाभ  होईल. वववाहेचू्छना  वववाहयोग येईल. पण  

नेपच्यूनमुळे आर्थषक नकुसान, आर्थषक घोटाळे, आर्थषक  लाभात ववलंब, कुमागी  वमत्रांपासनू 

नुकसान  होईल व त्यामळेु  नरैाचय येईल. श्रद्धा असेल तर श्रीगणेश उपासना व श्रीहनुमान उपासना 

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

“श्रीगणेश अथवषशीर्ष स्तोत्रा”चे पठण  करा. तसेच रात्री झोपी जाण्यापूवी “हनमुानचाललसा  स्तोत्रा”च े

पठण करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेन े ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  अस्चवनी 

आहे त्यांनी “ ओम अस्चवनीकुमाराभ्यां  नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मक्षत्र भरणी  आहे त्यांनी “ओम 

यमाय  नमः:”  तारक मंत्राचा  आलण ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  कृतत्तका आहे  त्यांनी “ओम अग्नये नमः:” तारक  

मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  

 

(२) िृषभ - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत राहू असून त्याच्यामळेु  सतत अपमान  स 

करावे  लागतील. त्यामळेु संताप येऊन मनात सूडभावना  प्रज्वललत  होईल. त्यास्शवाय  काही 

मंडळींना वातववकाराचा आजार त्रस्त  करील. या  राशीच्या सप्तम स्थानी वसृ्चचक  राशीत रवव, मंगळ, 

बुध  आलण केत ुअसे चार ग्रह असनू येथील बुध वदनांक ९ पासून तर रवव मवहन्याच्या  उत्तराधाच्या 

संपूणष  काळात या राशीच्या अष्टम स्थानी धनु  राशीत  जात आहेत.  त्यामुळे  हे चारही ग्रह या  

मवहन्याच्या  संपूणष काळात प्रततकुल होणार असून रवव ग्रह मवहन्याच्या पूवाधात कें द्रस्थानी 

असल्याने अनुकुल  होईल ; पण मवहन्याच्या उत्तराधात तो पूणषपणे प्रततकुल होईल व या राशीच्या 

अष्टम स्थानी राहणाऱ्या रवव - मंगळामुळे अनारोग्य होण ेसंभवत.े   उष्णताववकाराच ेआजार त्रस्त  

करतील. तसचे  पततपत्नीमधील वाद, गैरसमज, जीवनसाथी/संवगनीच्या  अनारोग्याची चचंता  त्रस्त  

करील. त्यास्शवाय ज्यांचा  भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय आहे त्यांच्या  भागीदारीत वाद, भांडणे, 

गैरसमज, संशय  अशापकैी  कारणांनी  बाधा  यणेेही संभवत.े केतूमुळे मनस्स्थती  अस्स्थर राहील. 

बुधामुळे अनुकुल  घटना  घडतील व काही प्रमाणात वदलासा  वमळेल.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी 

मकर या स्वराशीत  शवन  असून सोबत वक्री शुक्रही आहे. येथील शनीमुळे या राशीच्या काही  



मंडळींना दूरच्या प्रवासाच ेयोग  येतील. अशुभ असे फारस े  काही  घडणार  नाही. शुक्रामुळे  काही  

मंडळींना गुरुकृपा  तर  काहींना थोरकृपा  प्राप्त होईल. काही  मंडळींना  कीती-प्रस्सद्धी वमळणेही 

संभवत.े इतरांना ऐर्ाराम व सखुसमाधान लाभेल.  या  राशीच्या दशम स्थानी कंुभ राशीत गुरु व 

नेपच्यून असे अध्यात्मास  अनुकुल असणारे ग्रह आहेत. गुरुमुळे  बौद्तधक, शके्षलणक  तसेच शास्त्रीय 

संशोधन कायषक्षेत्र  असणारांना अपेस्क्षत प्रगती करणे व यश वमळववण ेशक्य होईल. काही  मंडळींना 

अपेस्क्षत असे नव े  कायषक्षेत्र  वमळणहेी संभवते. नोकरीत वररष्ठ तुमच्या कायषकुशलतेचे  कौतुक 

करतील. येथील नेपच्यून मनोवैज्ञावनक  व द्रव पदाथाच े व्यापारी यांना अनुकुल  व लाभदायक  होईल.  

या  राशीच्या  व्ययस्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून तो प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे आर्थषक 

समस्या त्रस्त  करतील. काही  मंडळींना  स्जवावरच्या  प्रसंगाशी  मुकाबला  करावा  लागण्याची 

शक्यता  आहे.  जपा.  काही  मंडळींच्या  जीवनात अकारण शत्रुत्व वनमाण  होईल. जपा. श्रद्धा  असेल 

तर श्रीस्शवशंकराची आलण श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल होईल व मन:शांती  लाभेल. म्हणनू 

दररोज  सकाळी  स्नान झाल्यावर  मनापासून  श्रद्धेने “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे  पठण करा. तसचे 

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

करताना मनापासून  श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र  कृतत्तका आहे त्यांनी “ओम अग्नये  नमः: “ तारक मंत्राचा, 

ज्यांचे  जन्मनक्षत्र रोवहणी आहे त्यांनी “ओम  ब्रह्माय  नमः:” तारक मंत्राचा   आलण ज्यांच े जन्मनक्षत्र 

मगृ आहे त्यांनी “ ओम सोम सोमाय  नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वळेा  जप करावा.  

 

(३) वमथुन - या  राशीच्या  लाभस्थानी मेर्  राशीत वक्री हर्षल  असून  त्याच्यामुळे वनस्चचत  अस े 

काही घडेल याची  खात्री   देता  येणार  नाही. सवष काही अवनस्चचत असेच घडले.  वमत्रांशी  वाद, भांडण े 

होतील.  पण अथषलाभ  होऊ शकेल. या  राशीच्या  व्ययस्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू असनू  त्याच्यामळेु 

काही  मंडळींना अथषलाभ होईल, काही मंडळींना  परदेशगमनाच े  योग यतेील, पण त्याच्यामळेु 

वैवावहक जीवनातील सखुात बाधा येण्याची  दाट  शक्यता  आहे.  या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी  वसृ्चचक 

राशीत रवव, मंगळ , बुध  व केत ू असे चार  ग्रह असनू  येथील रवव  आलण बुध हे दोन ग्रह   मवहन्याच्या  

उत्तराधात   या  राशीच्या सप्तम स्थानी धनु  राशीत  जात आहेत.  बुध ग्रह मवहन्याचा अतधक काळ 

या  राशीच्या सप्तम स्थानी धन ु राशीत असल्याने प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे वाद, भांडण,े 

दु:खदायक घटना  घडणे संभवते.  रवव-मंगळ अनारोग्यकारक होतील  व त्यांच्यामुळे उष्णताववकाराच े



आजार  होणे सभवते. पण रवव  ग्रह दशम या व्यवसाय स्थानास पूरक होईल.  केत ूअनुकुल होईल, व    

त्याच्यामुळे आरोग्य सुधारेल.    आचारववचार उच्च होतील, काही मंडळींना  प्रस्सद्धी  वमळेल.  या   

राशीच्या अष्टम स्थानी मकर या स्वराशीत शवन  असून सोबत शुक्रही  आहे. शवन  ग्रह प्रततकुल  व 

अनारोग्यकारक होईल. पण शुक्रामुळे ज्यांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ  योग आह ेअशापैकी  

काही मंडळींना असा अचानक धनलाभ होण े संभवते.  काही  मंडळींना  वारसाहक्कान े असा 

अचानक धनलाभ होऊ  शकेल. . या  राशीच्या  भाग्यस्थानी कंुभ राशीत  गरुु व नेपच्यून अस ेदोन ग्रह 

असून ते अध्यात्माची  मनापासनू आवड असणारांना अनुकुल होतील व उपासनेद्वार े मन:शक्ती व  

मन:शांती  प्राप्त होईल. गुरुमुळे प्रवासयोग  संभवतो. गुण प्रदर्शषत  करण्यासाठी  संधी  वमळेल. 

नेपच्यूनमुळे  या  राशीच्या  काही मंडळींना परदेशगमनाची संधी  वमळेल; तर  काहींना  सचूक स्वप्न े

पडतील.  या  राशीच्या लाभस्थानी मेर्  राशीत वक्री हर्षल असनू त्याच्यामळेु वनस्चचत असे काही  

घडण्याची शक्यताच वदसत नाही. उलट वमत्रांशी  भांडणे होण्याचीच  शक्यता  आहे.  वहतशत्रूं पासून 

त्रास होईल. या  राशीच्या व्ययस्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असनू त्याच्यामुळे  अथषलाभ होईल. काही  

मंडळींना  परदेशगमनाची  संधी  वमळेल. पण ववैावहक जीवनातील सुखात  बाधा  येणे संभवते. जपा. 

श्रद्धा असले तर श्रीगुरुदेव दत्तात्रयेाची  व श्रीहनुमानाची उपासना मन:शांती देईल.  म्हणून दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर “श्रीस्शवलीलामतृ  स्तोत्रा”चे पठण करा.  तसेच रात्री झोपी  जाण्यापवूी  

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

श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनक्षत्र मगृ आह ेत्यांनी “ओम सोम सोमाय नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच े  जन्मनक्षत्र 

आद्रा आह े त्यांनी “ ओम नमः: शंकराय “ तारक मंत्राचा आलण ज्यांच ेजन्मनक्षत्र पुनवषस ू आह ेत्यांनी 

“ओम अवदतीये नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  

 

(४) ककक  -  या राशीच्या पंचम स्थानी वसृ्चचक राशीत रवव, मंगळ, बुध आलण केतु  असे चार ग्रह 

असून  ह ेचारही ग्रह मवहन्याच्या बहुतांश  काळात प्रततकुल असल्याचाच अनुभव  यईेल. मवहन्याच्या  

पूवाधात संततीसंबंधी समस्या,  मुलांपैकी  कोणाचे अनारोग्य, कोणाचे मनाववरुद्ध  आचरण,  

शैक्षलणक प्रगतीत येणारे अडथळे, अडचणी,  स्वतः:चे अनारोग्य, अपघात, नोकरीत वररष्ठांचा  जाच, 

वप्रय जनांपैकी  काहींचा  होणारा दुरावा व त्यामुळे येणारी मानस्सक अस्वस्थता, राहत्या जागसंेबंधी 

समस्या अशापैकी  घटना घडण्याची  शक्यता वदसते. मवहन्याच्या उत्तराधात रवव -स्थानी बुध या  



राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी  गेल्यावर काही  प्रमाणात  अनकुुल होतील. रवव  ग्रह  दशम या नोकरी-व्यवसाय 

स्थानास परूक होईल.  बधुामुळे हाती  घेतलेल े कायष स्सद्धीस जाईल  व काही  मंडळींना  धनलाभ 

तर काहींना प्रस्सद्धी वमळू शकेल. या  राशीच्या सप्तम स्थानी मकर या स्वराशीत शवन  असनू त्याच्या 

सोबत शुक्रही आह.े शुक्र वववाहयोगास अनुकुल  असला  तरी शवनमुळे  वववाहयोग जळुून येण्यात  

अडचणी, अडथळे वनमाण होण्याची शक्यता  आहे. पण अन्य प्रकारे शवन  प्रततकुल  होणार  नाही. 

या  राशीच्या अष्टम स्थानी कंुभ राशीत गरुु  व नेपच्यून  अस े दोन  ग्रह असनू येथील नेपच्यून  

पाण्यापासून  धोकादायक  तसेच ववर्भयकारक असल्यान ेजलप्रवास करू नका, खोल पाण्यात 

पोहावयास  जाऊ  नका. तसेच  बाहेरच ेउघड्यावरच े पदाथष खाऊ  नका. गरुु- मळेु ज्यांच्या जन्मकंुडलीत 

अचानक धनलाभ योग आहे अशापैकी  काहींना  असा अचानक धनलाभ  होण ेसंभवत.े  काही  

मंडळींना  वारसा  हक्कान ेधनलाभ  होईल.  या  राशीच्या दशम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून 

तो उच्च बौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन  कायषक्षेत्र असणारांना व स्वतंत्र व्यवसाय करत असणारांना 

अनुकुल होणार  असला  तरी  तो वक्री असल्यान े  अडचणी, अडथळे सहन करतच प्रगती करावी 

लागेल.  या  राशीच्या लाभस्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून त्याच्यामळेु संतततववर्यक चचंता  त्रस्त 

करण्याची शक्यता  आहे. तसेच नोकरीत  हाती अतधकार असणारांपैकी  काही मंडळींना वाम मागष 

धन प्राप्त करण्याचा  मोह अस्वस्थ करील. परंत ु त्यांनी  तो मोह कटाक्षाने टाळावाच. नपेक्षा होत्याच े

नव्हत ेहोण्यास वळे लागणार  नाही. श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुदेव  दत्तात्रेयाची उपासना व श्रीहनुमान 

उपासना अनुकुल  होईल व  मन:शांती  लाभले. म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून 

श्रद्धेने “बावन्न चलोकी गरुुचररत्रा”चे पठण करा.  तसेच रात्री झोपी  जाण्यापवूी “श्रीहनुमानचाललसा 

स्तोत्रा”च े पठण करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनक्षत्र 

पुनवषसू आहे  त्यांनी “ओम अवदतीये नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र  पुष्य  आहे  त्यांनी “ ओम 

बहृस्पतये नमः:”  तारक  मंत्राचा आलण ज्यांचे  जन्मनक्षत्र आचलेर्ा  आहे त्यांनी “ ओम सपाय  नमः:” 

तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  

 

(५) ससंह -  या  राशीच्या चतुथष स्थानी वसृ्चचक राशीत रवव-मंगळ-बुध-केत ु असे चार  राहू असनू ह े

चारही  ग्रह या  राशीच्या  मंडळींना प्रततकुल होणार असून  रवव अनारोग्यकारक  होईल, मंगळामळेु  

कौटंुवबक जीवनात गैरसमज, वाद, भांडण े  होतील, असमाधानकारक घटना  घडतील, बुधामळेु 



आर्थषक नुकसान, धननाश होणे संभवते. पण यथेील बुधामुळे वमत्रसुख वमळू शकेल.  केतूमळेु 

कोणाशी  पटणार  नाही, अकारण चचंता  त्रस्त  करतील.  मवहन्याच्या  उत्तराधात येथील रवव -बुध  या  

राशीच्या  पंचम स्थानी धनु राशीत गेल्यावरसुद्धा प्रततकुलच होतील व या  राशीच्या नोकरदार 

मंडळींना रववमुळे  अनारोग्य, अपघात भय, नोकरीत वररष्ठांचा  जाच, कुटंुबातील वप्रय जनांपासून 

होणार ेदूरत्व,  संततीचे आजार,  बुधामुळे मुलांपकैी  कोणाच्या गैर आचरणामुळे होणारा  मनस्ताप, 

अशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यता  वदसते.  या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मकर या स्वराशीत शवन असनू 

सोबत शुक्रही  आहे. येथील शवन दशम या व्यवसाय स्थानास परूक होईल,पण त्याच्यामळेु अनारोग्य,  

गैरसमजुतीमळेु वाद, भांडणे होतील व त्यातून अकारण शत्रुत्व वनमाण होणे संभवते. जपा. शुक्रामुळे 

कलाक्षेत्रात उच्च गुणवत्ता असूनही कलावंतांना आपल्या  कलेतील प्रगती प्रगट  करण्यास संधीच 

वमळणार नाही. स्शवाय यथेील शुक्रामध्ये  शुद्ध प्रमेभावना नसल्यामुळे फसगत होऊन  नरैाचय येण े 

संभवत.े  काही  मंडळी व्यसनाधीन होण्याचीही शक्यता  आहे. जपा. या  राशीच्या सप्तम स्थानी कंुभ  

राशीत  गुरु  व नेपच्यून असे दोन ग्रह असून यथेील गुरु प्रेमसंबंध, स्नेहसंबंध वनमाण होण्यास अनुकुल  

असला  तरी सोबत असलेल्या  नेपच्यूनमुळे अशा संबंधात  तसेच वैवावहक जीवनातील  सखुात 

बाधा येण्याची शक्यता  आहे. जपा.  या  राशीच्या भाग्यस्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू  तो 

शास्त्रीय संशोधन कायषक्षते्र असणारांना अनुकुल  होईल. स्शवाय  त्याच्यामळेु  या  राशीच्या  काही 

मंडळींना  दूरच्या प्रवासाचे  योग येतील; तर  काहींना परदेशगमनाची संधी  वमळेल.  या  राशीच्या 

दशम स्थानी वरृ्भ राशीत राहू असनू  तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे या  राशीच्या नोकरदार  

मंडळींपैकी  काहींना बढती, काही मंडळींना अतधकारपद  ककंवा एखादे सत्तास्थान  वमळू शकेल. 

श्रद्धा असेल  तर श्रीववष्णूची  उपासना  अनुकुल होईल  व  मन:शांती  लाभले. म्हणनू दररोज सकाळी 

स्नान झाल्यातर मनापासनू श्रद्धेने “श्रीववष्णुसहस्रनाम  स्तोत्रा”च ेपठण  करा.  त्यास्शवाय  दररोज 

सकाळी स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  मघा  आहे  त्यांनी “ओम वपतराय नमः:”  

तारक  मंत्राचा,  ज्यांचे जन्मनक्षत्र पूवा आहे  त्यांनी “ओम  भगाय  नमः:” तारक मंत्राचा आलण  ज्यांच े 

जन्मनक्षत्र उत्तरा  आह े त्यांनी “ओम आयषम े नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा  जप करावा.  

 

(६) कन्या - या राशीच्या  ततृीय स्थानी वसृ्चचक राशीत  रवव -मंगळ -बुध -केत ु अस ेचार ग्रह असून 

रवव -बुध  मवहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या चतुथष स्थानी धन ुराशीत  जात आहेत. केतूमुळे  मानस्सक  



दु:ख  त्रस्त करील. मंगळ  मवहन्याच्या संपूणष काळात अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे महत्त्वाकांक्षा  

वाढेल, धैयष, कहंमत वाढले.  बुध  ग्रह मवहन्याच्या पूवाधात प्रततकुल होईल; तर मवहन्याच्या  उत्तराधात 

अनुकुल  होईल व गहृसौख्य व वमत्रसुख लाभेल. पण धननाश, आर्थषक नुकसान होणे संभवते.  यथेील  

बुधामुळे मवहन्याच्या  पूवाधात अकारण शत्रतु्व होणे, वहतशत्रूं पासून  त्रास होणे  संभवते. रवव  ग्रह 

मवहन्याच्या  पूवाधात अनकुुल व लाभदायक होणार असल्यान ेया  राशीच्या  नोकरदार मंडळींनी  ज े 

काय  साध्य करावयाच े  ते मवहन्याच्या  पूवाधातच साधून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न करावा.  

मवहन्याच्या उत्तराधात हा रवव या राशीच्या चतुथष स्थानी धनु राशीत गेल्यावर त्याच्यामुळे वनयोस्जत 

कायात वदरंगाई  होण,े  आर्थषक चचंता  त्रस्त  करणे,   कौटंुवबक समस्या त्रस्त  करणे,  अनारोग्याचा  

त्रास सहन करावा  लागणे  व  त्यामुळे नैराचय यणेे  संभवते.  या  राशीच्या पंचम स्थानी मकर या  

स्वराशीत शवन  असून सोबत शुक्रही आह.े यथेील स्वराशीतील शवन   तचवकत्सक बौद्तधक  कायषक्षेत्र 

असणारांना अनुकुल  होईल, तचकाटीचा  गुण  देईल; पण त्याच्यामुळे मन व बुद्धी संशयी, स्वाथी  

होणे संभवत.े  यथेील शकु्र कोणत्याही कलचेी  मनापासनू आवड असणारांना त्या कलेत प्रगती 

होण्यास अनुकुल  होईल.  या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ राशीत गुरु व नेपच्यनू असे दोन ग्रह असनू  

गुरुमुळे शारीररक आरोग्य सुधारेल, पण नेपच्यूनमुळे उगीचच  एखादी आजार भावना  ककंवा 

काल्पवनक चचंता त्रस्त  करील. या  राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू त्याच्यामुळे 

मनस्स्थती चंचल, अस्वस्थ  होईल, काही  मंडळींना मुदतीचा  ताप  येण े संभवते. या  राशीच्या  

भाग्यस्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून त्याच्यामळेु प्रवास योग यईेल. श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुदेव 

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

मनापासनू श्रद्धेने “बावन्न चलोकी  गुरुचररत्रा”च ेपठण करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना 

मनापासनू श्रद्धेने ज्यांच े जन्मनक्षत्र उत्तरा आहे त्यांनी “ओम आयषम े  नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच े

जन्मनक्षत्र हस्त  आह े त्यांनी “ओम सयूाय  नमः:” तारक मंत्राचा  आलण  ज्यांच े जन्मनक्षत्र तचत्रा  आह े 

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

 

(७) तुळा - या राशीच्या धनस्थानी  वसृ्चचक  राशीत रवव -मंगळ -बुध -केत ू असे चार ग्रह असून ह े

चारही  ग्रह मवहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुल  होणार असले तरी  बुध  आलण रवव  मवहन्याच्या 

उत्तराधात या  राशीच्या ततृीय स्थानी धनु राशीत गेल्यावर अनुकुल, धनदायक  व आरोग्यदायक  



होतील आलण  या  राशीच्या शासकीय नोकरीत असलेल्या मंडळींना बढती, अतधकार पद, क्वतचत 

कोणास एखादे मानाचे  स्थान ककंवा उच्च पद वमळू शकेल.  पण मवहन्याच्या संपूणष काळात मंगळ -

बुध -केत ूप्रततकुल होतील व त्यांच्यामुळे अनारोग्य, आर्थषक चचंता  त्रस्त करतील. या  राशीच्या चतथुष 

स्थानी  मकर या स्वराशीत  शवन  असनू  त्याच्या सोबत शुक्रही आहे. या  राशीच्या ज्या मंडळींकड े

शेतीवाडी आहे त्यांना त्यापासून लाभ होतील. ऐर्ाराम लाभेल,  वववाहेचू्छना वववाहयोग येईल; पण 

शनीमुळे कौटंुवबक सुखात व  गहृसौख्यात  बाधा  यणेे संभवत.े या  राशीच्या  पंचम स्थानी कंुभ राशीत  

गुरु व नेपच्यनू असनू नेपच्यूनमुळे  मनस्स्थती  अतं्यत .भावनाशील होईल व उपासनेद्वारे आध्यातत्मक 

उन्नती  करणे शक्य  होईल. तसेच तो गूढ संशोधनाची आवड असणारांना  संशोधनकायात  यशदायक 

होईल. गरुु ग्रह सवष प्रकारे सखुकारक होईल व त्याच्यामुळे प्रेमसंबंधात वाढ  होईल. या राशीच्या 

ववद्यार्थ्यांना शैक्षलणक प्रगती करण ेशक्य होईल. या  राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल 

असून त्याच्यामळेु ववववध कारणांनी ववैावहक जीवनातील सुखात बाधा वनमाण  होईल. या  राशीच्या 

अष्टम स्थानी वरृ्भ राशीत राहू असनू  त्याच्यामुळे ज्यांच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आह े 

अशापैकी काही मंडळींना असा अचानक धनलाभ  होईल व काही मंडळींना वारसा हक्काने अचानक 

धनलाभ होईल.  श्रद्धा असेल तर श्रीस्शवशंकराची व श्रीहनुमंताची 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”चे पठण करा.  

त्यास्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेन े  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र तचत्रा  आह े  त्यांनी 

“ओम त्वष्टे  नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच े  जन्मनक्षत्र  स्वाती आह े  त्यांनी  “ओम वायवे नमः:” तारक 

मंत्राचा आलण ज्यांच ेजन्मनक्षत्र ववशाखा आहे त्यांनी “ओम  इंद्राग्नये नमः:”  तारक  मंत्राचा १०८ वळेा  

जप करावा.  

 

(८) िृशचचक - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी रवव -मंगळ-बुध -केत ूअसे चार ग्रह असून  यथेील रवव 

-बुध  मवहन्याच्या उत्तराधात या  राशीच्या धनस्थानी  धनु राशीत  जात आहेत. त्यामुळे रवव -मंगळ  -

बुध हे तीन ग्रह मवहन्याच्या संपूणष काळात  प्रततकुल  होणार असून रववमुळे अनारोग्य, मनस्ताप; 

शरीरपीडा, दगदग, श्रम, आर्थषक चचंताभय, यांमळेु थकवा  येईल. मंगळामुळे स्वभाव  हट्टी, संतापी, 

मानापमान फार असणारा असा घडेल .  बुधामुळे वमत्रद्रोह, धननाश, चंचल तचत्त, कुसंगती यांचा  त्रास 



होणे संभवत.े पण केत ू  अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  मधून मधून मनोनकुुल  घटना घडतील व 

वदलासा वमळेल. या  राशीच्या ततृीय स्थानी मकर या स्वराशीत शवन असनू  त्याच्या सोबत शुक्रही 

आहे. स्वराशीतील शनीमळेु या  राशीच्या काही मंडळींना उत्तम नोकरी वमळू शकेल. काही मंडळींना 

त्यांचे आवडत ेकायषक्षेत्र वमळेल. पण भावंडववर्यक एखादी चचंता  त्रस्त  करील. शुक्रामुळे या राशीच्या 

व्यापारी मंडळींना स्त्री-ग्राहकांकडूनच  अतधक अथषलाभ होईल. काही मंडळींना भूवमलाभ होईल; तर 

काहींना अथषलाभ, प्रततष्ठा प्राप्त होईल.  क्वतचत कोणास एखादे  मानाच ेस्थान प्राप्त होणेही संभवत.े 

या  राशीच्या चतुथष स्थानी कंुभ राशीत गुरु व नपेच्यून अस े दोन ग्रह असून गरुुमुळे कौटंुवबक 

सुखसमाधान लाभले.  काही मंडळींचे स्थावर खरेदीववक्रीचे व्यवहार मनासारख ेघडून येतील. पण  

नातेसंबंधातील कोणाकडून तरी  असह्य  मनस्ताप वदला जाण्याची शक्यता आहे. अशा पररस्स्थतीत 

नेपच्यूनमुळे घरगुती गोष्टींसंबंधी  गैरसमज, घोटाळे  वनमाण होतील व कौटंुवबक सुखात बाधा 

वनमाण  होईल. जपा. या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून  तो दशम या 

व्यवसायस्थानास परूक होईल; पण त्याच्यामुळे  या राशीच्या  काही मंडळींना मुदतीच्या तापाचा 

आजार होणे संभवते. उच्च बौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र  असणारांनी  सतत खोल ववचारात 

दंग  असू  नये. नपके्षा डोकेदुखीचा आजार त्रस्त  करील.  काही  मंडळींना  मेंदूववकाराचा  आजार 

होणेही शक्य वदसत.े जपा.  या  राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असून  त्याच्यामुळे या 

राशीच्या  काही मंडळींना कपटी ववचार त्रस्त  करतील. काही मंडळींना वाममागष धन प्राप्त करून 

घेण्याचा मोह  अस्वस्थ करील. त्यास्शवाय या राशीच्या वववावहतांच्या  वैवावहक  जीवनात  ववववध 

कारणांनी बाधा येणहेी संभवते. जपा. श्रद्धा असेल तर श्रीगजाननाची उपासना  व श्रीहनुमानाची  

उपासना अनुकुल  होईल  व  मन:शांती लाभले. .म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू 

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

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

श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र ववशाखा आहे त्यांनी “ओम इंद्राग्नये नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांचे जन्मनक्षत्र   

अनुराधा  आह ेत्यांनी “ओम  वमत्राय  नमः” तारक मंत्राचा आलण ज्यांच े जन्मनक्षत्र ज्यषे्ठा आह ेत्यांनी 

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

 



(९) धनु - या राशीच्या  व्ययस्थानी  वसृ्चचक राशीत रवव -मंगळ -बुध -केत ू  असे चार ग्रह असून  ह े

चारही ग्रह मवहन्याच्या  संपूणष  काळात या  राशीच्या  मंडळींना  प्रततकुल  असल्याचाच   अनुभव  

येईल.केतूमुळे स्वभाव चंचल, लहरी होईल.  येथील रवव -बुध मवहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या  प्रथम  

(लग्न)  स्थानी  गेल्यावरही  प्रततकुलच  होतील. रववमुळे शरीरपीडा,  अनारोग्य, मनस्ताप, मानभंग,  

चचंता यांमुळे  गललतगात्र  थकवा  यईेल. मंगळ व बुध  हे हाडवैरी  ग्रह  पूणषपणे अशुभ असून त्यांच्यामुळे 

वाद, भांडणे  होणे, अनारोग्य, मानहानी होणे संभवत.े त्यास्शवाय आर्थषक चचंता  त्रस्त  करतील.  तसेच  

या  राशीच्या काही  मंडळींना कुमागी वमत्रांमुळे कुसंगतीची  बाधा  झाल्यास धननाश  होणेही संभवत.े  

या  राशीच्या धनस्थानी मकर या स्वराशीत शवन  असून त्यासोबत शुक्रही आहे. यथेील शनीमुळे  या 

राशीच्या मंडळींच्या कौटंुवबक  जीवनात अवनष्ट घटना घडण्याची शक्यता  वदसते. तसेच आर्थषक 

संकटे  अस्वस्थ करतील. जपा.  पण शुक्रामुळे मधून मधून मनोनुकुल  घटना  घडतील  व वदलासा  

वमळेल. या  राशीच्या  ततृीय स्थानी कंुभ राशीत गरुु व नेपच्यून  असे दोन ग्रह असून  येथील गुरूमुळे 

काही  मंडळींना प्रवासाच े  योग येतील, या  राशीच्या  लेखकांचे लखेन गं्रथरूपात प्रकास्शत होईल. 

पण एखाद्या  भावंडाकडून मनस्ताप वदला  जाण्याची  शक्यता वदसते. जपा.  येथील नेपच्यनूमुळे 

मनस्स्थती कोमल व भावनाशील होईल.  हा नेपच्यून आध्यातत्मक प्रगतीस व गढू संशोधनात्मक  

कायास  उपयुक्त व यशदायक होईल. त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  काही  मंडळींना जलप्रवासाच े  तर 

काहींना  परदेशगमनाच ेयोग येतील. या  राशीच्या पंचम स्थानी मेर् राशीत  वक्री हर्षल असनू तो उच्च, 

तचवकत्सक बौद्तधक  कायषक्षेत्र असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल.  या  राशीच्या 

र्ष्ठ स्थानी वरृ्भ राशीत राहू असून त्याच्यामळेु अन्य जातत -धमाच्या मंडळींशी  व्यावसावयक संबंध 

असणारांना  आर्थषक लाभ होतील. पण स्वभाव कावेबाज, कपटी होण्याची शक्यता वदसते.  काही  

मंडळींना पोटववकाराचा  आजार त्रस्त  करण्याची  शक्यता  वदसते. श्रद्धा असेल तर श्रीगरुुदेव 

दत्तात्रेयाची व श्रीस्शवशंकराची  उपासना  अनुकुल  होईल व मन:शावन्त   लाभेल.  म्हणून दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े“बावन्न चलोकी गुरुचररत्रा”चे  व “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च े

पठण करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी  स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांचे  जन्मनक्षत्र मळू आह े

त्यांनी “ओम वनऋतय े नमः”  तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनक्षत्र पवूार्ाढा  आह ेत्यांनी “ ओम  उदकाय  



नमः”  तारक मंत्राचा आलण ज्यांचे जन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा  आह ेत्यांनी “ओम ववचवेदेवाय नमः:”  तारक  

मंत्राचा १०८ वेळा  जप करावा.  

 

(१०) मकर - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच स्वराशीत  शवन असून सोबत शुक्रही आहे.   

येथील शवनमुळे  अनारोग्य होण,े , वनयोस्जत कायात अडचणी, अडथळे येणे, कुटंुबातील  वप्रय 

जनांपैकी  कोणाचे दूरत्व वनमाण होण,े अशापैकी  घटना  घडण्याची शक्यता वदसते. त्यामुळे नरैाचय 

येईल. पण काही  मंडळींना  प्रवासयोग  येणेही  संभवते. पण सोबत शुक्र असल्यामुळे मधून मधून 

मनोनुकुल  घटना  घडतील व वदलासा  वमळेल. या  राशीच्या  धनस्थानी  कंुभ राशीत गुरु व नेपच्यनू  

असे दोन  ग्रह असून गरुुमळेु कुटंुबात  शुभ घटना  घडतील, व्यावसावयकांच्या  व्यवसायात वाढ होईल 

व उत्तम अथषलाभ होईल.  

पण  सोबत नेपच्यनू असल्यामुळे घडणाऱ्या  अनकूुल व शुभ घटनांमध्ये  तो बाधा  वनमाण करण्याची 

शक्यताही नाकारता  येत नाही. या  राशीच्या चतुथष स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल  असून त्याच्यामुळे 

स्वभाव चंचल, अस्स्थर, ववस्क्षप्त  होईल व त्यामुळे कोणाशी पटणार  नाही, आह ेत्या पररस्स्थतीत 

सुखसमाधान  लाभणार  नाही, सतत तक्रारी करत राहाल.  जपा. या  राशीच्या  पंचम स्थानी वरृ्भ  

राशीत राहू असनू तो दलाली, कवमशनवर व्यवसाय असणारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल. पण 

त्याच्यामुळे  संतततसुखात   बाधा  येणे संभवते. या   राशीच्या लाभस्थानी वसृ्चचक राशीत रवव -मंगळ 

-बुध - केत ूअसे चार ग्रह असून येथील रवव -बुध  मवहन्याच्या उत्तराधात  या  राशीच्या व्ययस्थानी जात 

आहेत. हे दोन्ही  ग्रह मवहन्याच्या पूवाधात अनुकुल  व लाभदायक होतील. पण मवहन्याच्या उत्तराधात  

प्रततकुल होतील. त्यामळेु ज े काय साध्य करावयाचे  ते मवहन्याच्या पवूाधातच साधून घेण्याचा 

आटोकाट  प्रयत्न  करा. लाभस्थानी असलेल्या   मंगळ  ग्रहामळेु कष्ट-पररश्रम करूनच अपेस्क्षत 

अथषलाभ वमळवावा  लागले. पण त्याच्यामुळे काही मडळींना एखादी मौल्यवान वस्त ूप्राप्त होण्याची 

शक्यता आहे. येथील केत ू  अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे काही  मनोनुकुल  घटना  घडतील. श्रद्धा 

असेल  तर श्रीस्शवशंकराची उपासना व श्रीहनुमान उपासना मन:शांती  देईल. म्हणून दररोज सकाळी 

स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च े  पठण करा. तसेच रात्री झोपी  

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

मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांच ेजन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा आहे त्यांनी “ओम ववचवेदेवाय नमः:” तारक  मंत्राचा, 



ज्यांचे जन्मनक्षत्र श्रवण आहे त्यांनी “ओम ववष्णवे  नमः:” तारक मंत्राचा आलण  ज्यांच े  जन्मनक्षत्र 

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

 

(११) कंुभ - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत गुरु व नेपच्यून असे दोन ग्रह असून  येथील 

गुरु बौद्तधक संशोधनात्मक कायषक्षेत्र असणारांना व या राशीच्या लेखकवगाला अनुकुल  व 

लाभदायक होईल. त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील.  पण गुरुसोबत असलेल्या  नेपच्यनूमुळे  

मनस्स्थती अततशय कोमल होईल, मानस्सक संवेदना  अतत जलद होतील, मन उदास होईल व त्यातनू 

नैराचय येण ेसंभवते. जपा. या  राशीच्या ततृीय स्थानी मेर्  राशीत वक्री हर्षल असून त्याच्यामळेु उच्च 

बौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र  असणारांना बौद्तधकशक्ती, आकलनशक्ती  व 

स्मरणशक्ती प्राप्त होईल व त्यांना आपल्या वनयोस्जत संशोधन कायात प्रगती करण े व यश 

वमळववण ेशक्य होईल. तसेच काही मंडळींना परदेशगमनाची  संधीही वमळ ूशकेल. या राशीच्या चतुथष 

स्थानी  वरृ्भ  राशीत राहू असनू त्याच्यामुळे वाद, गैरसमज, भांडण ेअशापकैी कारणांनी कौटंुवबक 

जीवनातील सखुशांतीत  बाधा   वनमाण  होईल. जपा. या राशीच्या दशम स्थानी वसृ्चचक राशीत रवव 

-मंगळ -बुध  व केत ू  असे चार ग्रह असनू  येथील रवव -बुध मवहन्याच्या उत्तराधात या  राशीच्या 

लाभस्थानी  जात आहते. त्यामुळे हे दोन्ही ग्रह मवहन्याच्या संपूणष काळात अनुकुल होतील व 

त्यांच्यामुळे कौटंुवबक व व्यावसावयक जीवनात  सतत मनोनुकुल  घटना घडतील. पण मंगळामुळे 

स्वतंत्र व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात खळबळजनक  घटना घडण्याची शक्यता वदसत.े काही  

मंडळींना हातचे सोडून नवीन काही  करण्याची ऊर्मष  येईल. पण येथील केत ूसूतचत करतो की त्यांनी 

मनावर ताबा ठेवून आह ेती  नोकरी ककंवा व्यवसायच मनापासून करावा.  तसेच या दशम स्थानी 

असलेल्या  मंगळामळेु या राशीच्या नोकरदार मंडळींना नोकरीत कामाचा ताण व वररष्ठांचा  जाच 

सहन करावा लागेलसे वदसते.  या राशीच्या व्ययस्थानी  मकर या स्वराशीत शवन असून  त्याच्या सोबत 

शुक्रही आहे. येथील शवन सतत अनारोग्यकारक व मनस्तापदायक होण्याची शक्यता  आहे. पण 

सोबत  शुक्र असल्यामुळे मधून मधून मनोनुकुल घटना घडतील व वदलासा वमळेल. श्रद्धा असेल तर 

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

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “श्रीस्शवलीलामतृ  स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी  

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



मनापासनू श्रद्धेने ज्यांच े जन्मनक्षत्र धवनष्ठा आहे  त्यांनी “ओम वसवे नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच े

जन्मनक्षत्र शततारका आहे त्यांनी “ओम  वरुणाय नमः:” तारक  मंत्राचा आलण  ज्यांचे जन्मनक्षत्र 

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

 

(१२) मीन - या  राशीच्या धनस्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून त्याच्यामळेु मन व बुद्धी अस्स्थर, 

चंचल होईल व अववचाराने नको ते आचरण घडेल. आपल्या फटकळ  बोलण्याने समोरच्या 

माणसाचा  अपमान होत आहे हहेी समजणार  नाही. तसचे अववचाराने नको इतका  खचष कराल. 

जपा. या राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ राशीत राहू असून त्याच्यामुळे मनस्स्थती हरहुन्नरी, उदार राहील, 

हातून कतृषत्व घडेल,  पण त्याच्यामुळे बंधुसुखात  बाधा  येण े संभवते. या  राशीच्या  भाग्यस्थानी 

वसृ्चचक राशीत रवव -मंगळ -बुध  व केत ूअस ेचार ग्रह असून यथेील रवव -बधु मवहन्याच्या उत्तराधात 

या राशीच्या दशम या व्यवसायस्थानी  जात आहेत. त्यामुळे  हे दोन्ही ग्रह मवहन्याच्या  पवूाधात प्रततकुल 

होतील व मवहन्याच्या उत्तराधात  अनुकुल  होतील. मवहन्याच्या  पूवाधात रववमुळे कसले  तरी  भय 

अस्वस्थ करील. मानस्सक ताण सहन करावा  लागले. वडील मंडळींचा  ववरोध सहन करावा  लागेल. 

त्यामुळे अनारोग्य होणेही शक्य आहे. जपा. पण मवहन्याच्या उत्तराधात या रववमुळे नोकरी-व्यवसायात 

अनुकुल पररस्स्थती  वनमाण होईल.  काही  मंडळींना बढती, काहींना अतधकारपद वमळेल व आर्थषक, 

सामास्जक दजा प्राप्त होईल. मवहन्याच्या पूवाधात भाग्यस्थानी असलेल्या बुधामुळे सतत वाद, 

भांडणे, वनयोस्जत कायात  वदरंगाई, अडचणी, अडथळे  वनमाण होतील. पण मवहन्याच्या उत्तराधात  

तो या राशीच्या दशम स्थानी गेल्यावर मानस्सक, कौटंुवबक  सुखसमाधान लाभेल, धनवदृ्धी  होईल. 

भाग्यस्थानी असलेल्या मंगळ ग्रहामुळे  प्रवासात मनस्ताप, मानहानी होण ेसंभवते. सबब शक्यतो 

प्रवास करू नका. केतूमुळे  धूतष, ढोंगी आचरण होईल. तसचे संतततसुखात बाधा  येण ेसंभवत.े  या  

राशीच्या लाभस्थानी मकर या स्वराशीत शवन  असून सोबत शुक्रही आहे. यथेील शवन 

सवषसाधारणपणे  अनुकुल  होईल. अथषवाढ होईल. पण संततीपैकी कोणास कसला तरी असह्य 

त्रास होण्याची शक्यता आहे. पण शुक्र  अनुकुल असल्याने सतत मनोनुकुल  घटना घडतील व 

सुखसमाधान लाभेल. या  राशीच्या व्ययस्थानी कंुभ राशीत गरुु  व  नेपच्यनू अस े दोन ग्रह असनू 

अध्यात्म,समाजसवेा अशा  कायास अनुकुल  होतील. यथेील नेपच्यून  गुप्त पोललसखात्यात कायषरत 

असणारांना ववशेर् अनकुुल  होईल. श्रद्धा असले तर श्रीगुरुदेव दत्तात्रेयाची  व श्रीस्शवशंकराची 



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

श्रद्धेने “बावन्न चलोकी  गरुुचररत्रा”चे: आलण “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च े पठण करा.  त्यास्शवाय दररोज 

सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेन े  ज्यांचे जन्मनक्षत्र पूवाभाद्रपदा आह े त्यांनी “ओम  

अजैकचरणाय नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र उत्तराभाद्रपदा आहे त्यांनी “ ओम अवहबुषध्न्याय 

नमः:” तारक मंत्राचा  आलण ज्यांच े जन्मनक्षत्र रवेती आह ेत्यांनी “ ओम  पूर्ाय नमः:” तारक  मंत्राचा 

१०८ वेळा जप करावा.  
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