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

हे निे िर्ष आपणांस,आपल्या सिष कुटुुं वियांस  ि  वमत्रपररिारांस  आरोग्यसुं पन्नतेचे, 

सुखसमृद्धीचे              आणण उरािी िाळगलेली स्वपे्न साकार करणारे असे शसद्ध होिो, हीच 

ईश्िरचरणी  प्रार्षना ! 

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

सूचना - प्रते्यक रािीच्या राशिभविष्याच्या अखेरीस त्या-त्या रािीच्या  जन्मनक्षत्रांसाठी   

असलेला  

तारक  मुं त्र वदला  आहे.  आपल्या  जन्मनक्षत्राच्या  तारक मुं त्राचा  उपाय  म्हणून  मनापासून 

श्रद्धेने उपयोग केल्यास  जीिनात येणाऱ्या अडचणी, अडर्ळे, व्याधी, पीडा, आजार  ि अन्य 

समस्या यांचे  

वनिारण होते  असा अनेकांचा अनुभि आहे. आपणही तसा प्रयत्न करून पाहािा ि  

आपणांसही  तसा अनुभि आल्यास कृपया आम्हांस कळिािे.  

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

(१) मेर् - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी वक्री हर्षल असून त्याच्यामुळे स्वभाव अस्स्थर, चंचल, लहरी, 

कोणाचाही धाक, दडपण असह्य  होणारा असा  झाला असेल ना ? या राशीची  लहान मुल ेतर हूड, 

व्रत्य,  खोडकर अशी झाली असण्याची शक्यता  ददसते. अस ेअसले  तरी  येथील हर्षल  शास्त्रीय 

संशोधन कायषक्षेत्र असणारांना  अनुकुल  होईल. पण तो वक्री असल्यामळेु  सहजासहजी  प्रगती 

होणे, यश दमळदवण े शक्य होणार  नाही. या  राशीच्या  दितीय स्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असनू 

त्याच्यामुळे आर्थषक चचंता  त्रस्त  करण्याची  शक्यता आहे. तसेच कौटंुदिक जीवनात मतभेद,  वाद, 

भांडणे  होणे संभवत.े जपा.  या राशीच्या अष्टम  स्थानी वसृ्चचक  राशीत  केत ूव मंगळ  असे दोन ग्रह 

असून  हे दोन्ही ग्रह प्रततकुल असल्याचाच अनुभव  येईल. हा  मंगळ  मदहन्याच्या उत्तराधात या  

राशीच्या  भाग्यस्थानी  जात आहे. त्यावेळी शक्यतो प्रवास करू  नका.  प्रवासात मनस्ताप, मनोभंग 

होणे संभवत.े  मंगळामुळे अनारोग्य, मूळव्याधीसारख्या  उष्णतादवकारांचा  त्रास,  हाडमोड होणे, खूप 
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कष्ट-पररश्रम करावे लागणे संभवते.  त्यास्शवाय  या  मंगळामुळे वीज, पाणी  यांपासनू धोका संभवतो. 

जपा. अस ेकाही घडल्यास नरैाचय यईेल.  यथेील केतूमुळे  कौटंुदिक जीवनात  कलह  होणे, ववैादहक 

जीवनातील सखुात िाधा  येणे संभवते.  त्यास्शवाय  काही  मंडळींना त्वचा रोग, रक्तदवकार, मुखदंत  

रोग  अशापैकी  आजार  त्रस्त  करण्याची शक्यता ददसते. जपा.  भाग्यस्थानी धनु राशीत रदव  व शुक्र 

हे दोन ग्रह आहेतच. रदव  ग्रह मदहन्याच्या  उत्तराधात या  राशीच्या दशम स्थानी मकर राशीत जात आहे. 

त्यामुळे तो मदहन्याच्या  पवूाधात प्रततकुल  होईल; व त्याच्यामुळे भय, दनराशा,  मानस्सक ताण, वडील 

मंडळींचा दवरोध सहन करावा  लागेल. पण मदहन्याच्या  उत्तराधात  व्यावसादयक दृष्ट्या अनुकुल  

होईल. आर्थषक लाभ होईल, काही  मंडळींना  मान, प्रस्सद्धी, कीती  दमळू शकेल.  भाग्यस्थानी 

असलेल्या  शुक्रामुळे  पररस्स्थतीत सुधारणा  होईल. काही  मंडळींना  गरुुकृपा, काहींना ससंुगती, 

थोरकृपा, सुखसमाधान लाभेल. ऐर्ाराम दमळेल.  या राशीच्या दशम स्थानी  मकर  राशीत िुध  व 

शदन  हे दोन ग्रह प्रथमपासून  आहेतच. िुधामुळे मानस्सक, कौटंुदिक सखु लाभेल व आर्थषक  लाभ 

होणेही संभवते. मदहन्याच्या  उत्तराधात  दशम स्थानी रदवसह शदन  असल्यामळेु काही  अदवस्मरणीय   

घटना घडण्याची शक्यता  आहे.  या राशीच्या  लाभस्थानी कंुभ राशीत गुरु  व नेपच्यून असे दोन ग्रह 

असून  गुरुमळेु इच्छाआकांक्षा  पूणष होतील, काहींना वाहनसुख लाभेल, धनलाभ होईल,  दववाहेचू्छना  

दववाहयोग संभवतो.  दवद्यार्थ्याना शैक्षणणक प्रगती करता  येईल,  नव ेदमत्र दमळतील. पण  नेपच्यनूमळेु 

आर्थषक नुकसान, घोटाळे, अथषलाभास दवलंि होणे संभवते.  तसचे कुमागी  दमत्रांपासून  त्रास होण े

संभवत.े त्यामुळे नरैाचय येईल.जपा.  श्रद्धा असले तर श्रीगजाननाची  व श्रीहनुमानाची  उपासना 

मन:शांती  देईल. दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर श्रीगणेश अथवषशीर्ाचे पठण करा.  रात्री  झोपी  

जाण्यापवूी  “श्रीहनुमानचाणलसा” स्तोत्राच े  पठण  करा.  तसचे  दररोज  सकाळी स्नान  करताना  

मनापासनू  

श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र अस्चवनी आहे त्यांनी “ ओम अस्चवनी कुमाराभ्यां नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच े

जन्मनक्षत्र भरणी आहे  त्यांनी “ओम यमाय  नमः:”  तारक मंत्राचा  व ज्यांचे जन्मनक्षत्र  कृतत्तका आहे 

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

 

(२) िृर्भ - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत राहू असनू  त्याच्यामुळे सतत  मनादवरुद्ध 

व अपमानास्पद वाटणाऱ्या  घटना घडण्याची  शक्यता आहे. त्यामुळे सूडिदु्धी  जागतृ होईल. जपा.  



त्यास्शवाय  या राहूमळेु  या राशीच्या काही  मंडळींना  वातदवकाराचा आजार त्रस्त  करण्याची शक्यता 

आहे. या राशीच्या सप्तम स्थानी वसृ्चचक राशीत  केतू व  मंगळ  अस ेदोन ग्रह असून  हे दोन्ही ग्रह 

प्रततकुल होतील व त्यांच्यामुळे वैवादहक जीवनातील सुखात  िाधा  दनमाण होणे संभवत.े तसेच 

ज्यांचा भागीदारीत व्यापार-व्यवसायात  आहे त्यांच्या व्यापार-व्यवसायात  गैरसमज, संशय, मतभेद 

अशापैकी कारणांनी िाधा  दनमाण होणे संभवते. त्यामुळे,  मनस्स्थती  अस्वस्थ, अस्स्थर राहील. जपा.  

येथील मंगळ  मदहन्याच्या  उत्तराधात या राशीच्या अष्टम स्थानी धन ुराशीत जात आहे. त्यास्शवाय या 

अष्टम स्थानी प्रथमपासून रदव  व शुक्र असे दोन ग्रह आहेतच. यथेील रदव  मदहन्याच्या उत्तराधात  या 

राशीच्या भाग्यस्थानी मकर  राशीत जात आहे. त्यामुळे संपूणष मदहन्याच्या  काळात रदव -मंगळ  

प्रततकुलच  होतील. रदव-मंगळामुळे  अनारोग्य, दु:ख, अपयश, संतततसुखात िाधा येणे  संभवते. 

मंगळामुळे जल-वीज यांपासून धोका  असल्यामळेु  दवजचेी  उपकरणे सावधानतेने हाताळा.  खोल 

पाण्यात पोहावयास  जाऊ  नका. मदहन्याच्या उत्तराधात   या  राशीच्या भाग्यस्थानी  आलेल्या रदवमळेु  

मानस्सक ताण, वडील मंडळींचा दवरोध, भय यामळेु  मनस्स्थती दनराश होणे संभवते.  या राशीच्या 

भाग्यस्थानी प्रथमपासून  िुध  व शदन असे दोन ग्रह आहेतच. िुधामुळे दनयोस्जत कायात अडचणी, 

अडथळे  ददरंगाई दनमाण होणे संभवते. तसेच कारण असो, नसो भांडणे होणेही संभवते. शदनमळेु 

काही  मंडळींना दूरच्या प्रवासाच ेयोग येतील.  या राशीच्या दशम या व्यवसाय स्थानी कंुभ राशीत गुरु  

व नेपच्यनू अस ेदोन ग्रह असून  ज्यांचे िौद्तधक  ककंवा  शास्त्रीय संशोधन व्यवसाय क्षेत्र आह ेत्यांना  

हा गुरु  अनुकुल, प्रगततकारक  व यशदायक होईल.  क्वतचत कोणास मानसन्मान प्राप्त होणेही  

संभवत.े  काही मंडळींना  नवे  कायषक्षेत्र दमळण्याची शक्यता ददसते.  यथेील नपेच्यून मनोवजै्ञादनक व 

द्रव पदाथष  व्यापार असणारांना अनुकुल  व लाभदायक होईल. या राशीच्या व्ययस्थानी  मेर्   राशीत  

वक्री  हर्षल  असनू  त्याच्यामुळे सांपतत्तक अडचणी दनमाण होणे संभवत.े तसचे    काहींना स्जवावरच्या 

प्रसंगाला  सामोरे जाव े लागेल. तसेच अकारण शत्रतु्व दनमाण होण्याची शक्यता आहे. जपा.  श्रद्धा 

असेल तर श्रीस्शव शंकराची  व श्री हनुमानाची उपासना मन:शांती देईल.  त्यासाठी दररोज सकाळी 

स्नान झाल्यावर श्रीस्शवलीलामतृ स्तोत्राचे पठण करा.  रात्री  झोपी  जाण्यापवूी  श्रीहनुमानचाणलसा 

स्तोत्राच ेपठण करा.  त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र 

कृतत्तका आहे त्यांनी “ओम अग्नये नमः:” तारक  मंत्राचा, ज्यांचे  जन्मनक्षत्र रोदहणी आहे त्यांनी “ओम 



ब्रह्माय नमः:” तारक  मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनक्षत्र मगृ आहे त्यांनी “ ओम सोमसोमाय नमः:” तारक 

मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  

 

(३) वमरु्न - या राशीच्या व्यय स्थानी  वरृ्भ  राशीत राहू असनू त्याच्यामुळे वैवादहक जीवनातील 

सुखात  िाधा  येण ेसंभवते.  जपा. पण  येथील राहूमुळे या राशीच्या  काही मंडळींना  परदेशगमनाचा 

योग येईल. तसचे काही मंडळींना अथषलाभ होणेही संभवते.  या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी वसृ्चचक राशीत 

केत ूव मंगळ  असे दोन ग्रह असनू  येथील मंगळ अनारोग्यकारक  होईल व त्यामुळे उष्णतादवकाराच े

आजार त्रस्त  करण्याची शक्यता आह.े इजा होणे, अंगावर फोड येणे, ताप येणे, रक्तदवकार, 

हृदयदवकार  िळावण ेअशापैकी आजार होण ेसंभवते.  पण केतूमुळे अनारोग्याचा  फारसा त्रास 

होणार  नाही असे वाटते.  त्यास्शवाय काही मंडळींना अपप्रचाराचा मनस्ताप सहन करावा लागेलस े

ददसत.े तसेच चोरी झाल्यास  आर्थषक नुकसान होण्याचीही  शक्यता आहे. जपा. पण यथेील केतूमुळे 

आचारदवचार उच्च प्रकारचे होतील, मन उदार व िुद्धी गुणवान होईल. क्वतचत कोणास कीती, 

प्रस्सद्धी  दमळणेही संभवते. मदहन्याच्या उत्तराधात येथील मंगळ या राशीच्या सप्तम स्थानी धन ु

राशीत जात आहे. त्यावळेी  जीवनसाथी /संदगनीचे अनारोग्याची   चचंता  त्रस्त   करील. ववैादहक 

जीवनात गैरसमज, मतभदे अशापैकी कारणांनी मनस्ताप  सहन करावा  लागेल. ज्यांचा  भागीदारीत 

व्यापार-व्यवसाय आह े त्यांनी वाद, गैरसमज, संशय अशापैकी  कारणांनी भागीदारीत िाधा येणार 

नाही, याची  काळजी घ्यावी.  या सप्तम स्थानी  प्रथमपासून रदव व शुक्र आहेतच.  येथील रदव  

कें द्रस्थानी असल्यामुळे भाग्योदयकारक  होण्याची शक्यता आहे. पण या रदवमुळे संतततसुखात  

िाधा येण्याची शक्यता आहे. जपा.  हा रदव मदहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या अष्टम स्थानी  गेल्यावर 

इच्छाआकांक्षा अपूणष राहतील. दु:ख, अपयश, अनारोग्य, संततत सुखात िाधा येणे संभवते. जपा.  या 

अष्टम स्थानी मकर या स्वराशीत असलेल्या शदन ग्रहामुळे अपके्षाभंग होणे, मोठा  आजार होण,े 

असमाधानकारक घटना घडणे संभवत.े तसेच शदनसह  असललेा  िुध मात्र अनुकुल  होईल व  काही 

मनोनुकुल  घटना घडतील व सुखसमाधान लाभले. या राशीच्या  भाग्यस्थानी कंुभ राशीत गरुु  व 

नेपच्यून  असे दोन ग्रह असून  हे दोन्ही  ग्रह अध्यात्माची आवड असणारांना अनुकूल होतील. 

नेपच्यूनमुळे काही मंडळींना परदेशगमनाची संधी  दमळेल. काही मंडळींना  सूचक स्वप्ने  पडतील. 

अध्यात्मात रस असणारांना उपासनेिार े मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल. गरुुमुळे सद्गणु 



वाढतील, प्रवासाचे योग यतेील, काहींना प्रस्सद्धी  दमळेल.  या राशीच्या  लाभस्थानी मेर् राशीत वक्री 

हर्षल असून दनयदमत असे काही घडणार  नाही. दमत्रांशी वाद, भांडण ेहोतील. पण अथषलाभ होणेही 

संभवत.े  श्रद्धा असले तर दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  “दुगादेवी स्तोत्रा”चे पठण करा. त्यास्शवाय 

दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेन े ज्या  

मंडळींच ेजन्मनक्षत्र मगृ आहे त्यांनी  “ओम सोमसोमाय नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनक्षत्र आद्रा 

आहे  

त्यांनी “ओम नमः: शंकराय ” तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनक्षत्र  पनुवषसू आहे त्यांनी “ओम 

अददतीये नमः:”  तारक  मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  

 

(४) ककष  -  या राशीच्या पंचम स्थानी वसृ्चचक राशीत  केत ू  व  मंगळ अस े  दोन ग्रह असून 

संतततसुखाचे   दृष्टीन ेहे दोन्ही  ग्रह प्रततकुलच   होतील.  केतूमुळे  पोटदवकाराचा आजार .त्रस्त  करील.  

मंगळामुळे उष्णतादवकार िळावतील.  त्यास्शवाय  संततीपैकी  कोणाच्या अनारोग्याचा  ककंवा िेताल 

आचरणाचा  मनस्ताप  सहन  करावा  लागेल. काही मंडळींना स्थावरसंिंधी  समस्येचा त्रास सहन 

करावा  लागेल. या राशीच्या गभषवती स्स्त्रयांनी  अकारण दगदग करू  नये.  येथील  मंगळ मदहन्याच्या 

उत्तराधात या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  धनु राशीत जात  आहे. त्यामळेु मदहन्याच्या उत्तराधात तो  अतधकच 

अनारोग्यकारक होईल व  त्याच्यामुळे रक्तदवकार, हृदयदवकार असणारांना असह्य  त्रास होईल.  

काही मंडळींना इजा होणे, ताप येणे अशापैकी  आजार होणे संभवत.े त्यास्शवाय आर्थषक नुकसान 

होणे, अपप्रचाराचा मनस्ताप सहन करावा  लागणेही  संभवते. जपा. या  र्ष्ठ स्थानी रदव व शुक्र अस े

दोन ग्रह प्रथमपासनू आहतेच. . रदव दशम या  व्यवसायस्थानास परूक होईल,  दहतशत्रू पराभूत  होतील. 

मन:शांती  लाभेल. पण शुक्र ग्रहामुळे उच्च गुण  असूनही त्यांचे प्रकटीकरण  करण्यास संधीच  

दमळणार  नाही. मनात  प्रेमभावनाही  असणार नाही. कामुकता  वाढेल व त्याचा पररणाम म्हणनू 

काही गुणवंत एखाद्या व्यसनाच्या  आहारी  जाण्याची शक्यताही  नाकारता  येत  नाही. त्यास्शवाय  

काही मंडळींवर  कसला तरी आळ  येणहेी संभवत.े येथील रदव मदहन्याच्या उत्तराधात  या  राशीच्या  

सप्तम  स्थानी मकर  राशीत  जात  आहे. त्यावळेी तो  कें द्रातील   रदव  होणार असल्यामुळे  

भाग्योदयकारक होईल. या सप्तम स्थानी असलेल ेिुध  व शदन असे दोन ग्रह आहेतच. यथेील िुधामुळे  

भांडणे  होतील  व दु:ख सहन करावे  लागेल. शनीमुळे  शांत,दवचारी वतृ्ती वाढेल; पण त्याच्यामळेु 



उशीरा  दववाहयोग येण ेसंभवते.  या राशीच्या अष्टम स्थानी गरुु व  नेपच्यून  असे दोन ग्रह असून येथील 

गुरुमुळे  ज्यांच्या जन्मकंुडलीत  अचानक धनलाभ योग आहे अशापैकी  काहींना  असा अचानक 

धनलाभ होऊ  शकेल.  काही मंडळींना  वारसा हक्कान े  धनलाभ होईल. पण  यथेील नेपच्यनू 

जलभयकारक  व  दवर्भयकारक होणार असल्यामुळे खोल पाण्यात पोहावयास  जाऊ  नका. 

िाहेरील  उघड्यावरच ेपदाथष  खाऊ नका. जपा.  या राशीच्या दशम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू 

ज्या मंडळींच े  िौद्तधक व शास्त्रीय संशोधनात्मक  कायषक्षेत्र आह े अशा मंडळींना तो अनुकुल, 

प्रगततकारक व यशदायक होईल.  शासकीय नोकरदार मंडळींपैकी काहींना  िढती  दमळणे  संभवत.े 

स्वतंत्र व्यवसाय असणारांना  लाभदायक  होईल. या राशीच्या  लाभस्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असनू 

त्याच्यामुळे संततीदवर्यक एखादी  चचंता  त्रस्त  करील. त्यास्शवाय शासकीय नोकरीत जे अतधकारी 

असतील त्यांना आपल्या अतधकाराचा दुरुपयोग करण्याची तीव्र इच्छा उत्पन्न होईल. पण 

इच्छापूतीचा प्रयत्न अंगाशी येईल. जपा. श्रद्धा असले  तर श्रीगुरुदेव दत्तात्रयेाची उपासना  मन:शक्ती  

व  मन:शांती  देईल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर  मनापासनू श्रद्धेने  “िावन्न चलोकी  

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

जन्मनक्षत्र  पनुवषसू  आह ेत्यांनी “ ओम अददतीय ेनमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र पुष्य  आह े 

त्यांनी “ओम  िहृस्पतय े नमः:” तारक मंत्राचा,  आणण ज्यांच ेजन्मनक्षत्र आचलेर्ा  आहे  त्यांनी “ओम 

सपाय  नमः” तारक मंत्राचा १०८ वळेा जप करावा.  

 

(५) ससुं ह -  या  राशीच्या चतुथष स्थानी वसृ्चचक राशीत  केत ूव  मंगळ  असे दोन ग्रह असून  मंगळामुळे 

या राशीच्या  मंडळींच्या  कौटंुदिक सुखात  गैरसमज,  वाद, भांडणे, असमाधानकारक घटना  

अशापैकी कारणांनी  िाधा दनमाण  होण्याची शक्यता  आहे.  केतूमुळे कोणाशीही पटणार नाही,  

एखादी चचंता त्रस्त  करील व तो  दवर्भयकारक असल्याने खाण्यादपण्यात  सावधानता िाळगण े 

अगत्याचे होईल. येथील मंगळ  मदहन्याच्या  उत्तराधात या राशीच्या पंचम स्थानी धन ु  राशीत  जात 

आहे. या पंचम स्थानी प्रथमपासून रदव  व शुक्र असे दोन  ग्रह आहेतच. मंगळामुळे  मुलांपैकी  

कोणाच्या  अयोग्य  आचरणाचा मनस्ताप त्रस्त करील.  . काही मंडळींना  अनारोग्याचा त्रास  त्रस्त 

करील. रदवमळेु नोकरीत वररष्ठांचा  जाच सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे.   त्यामुळे अनारोग्य 

होण्याचीही शक्यता आहे. दप्रय जनांपैकी  कोणाच्या  दूरत्वामुळे  मन अस्वस्थ होईल. शुक्रामुळे 



आवडत्या  कलाक्षेत्रात प्रगती करण े शक्य  होईल व त्यामुळे सखुसमाधान लाभले.  येथील रदव 

मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी गले्यावर तो दशम या व्यवसायस्थानास पूरक होईल  

दहतशत्रू पराभूत होतील.  या र्ष्ठ स्थानी मकर  राशीत िुध  व शदन अस ेदोन ग्रह आहेतच. िुधामळेु  

स्त्री,संततीपासनू मनस्ताप, भय सहन करावे  लागण्याची शक्यता आह.े िुद्धी मंद होईल. शनीमळेु 

मनस्स्थती व्यवहारी, संशयी,  स्वाथी होणे संभवते. पण हा शदन  तचकाटीचा गणु  देईल. या  राशीच्या 

सप्तम स्थानी कंुभ राशीत गुरु व  नेपच्यून   अस ेदोन  ग्रह असून गुरुमुळे ज्यांचे प्रेमसंिंध आहेत  

ते दृढ होतील. दववाहेचू्छना दववाह योग येईल. अथषलाभ होईल, नवे स्नेहसंिंध  जळुून येतील. प्रवासयोग 

येणेही शक्य आह.े मात्र नेपच्यूनमुळे  काहीही  करणाने वैवादहक जीवनातील सुखात  िाधा यणे े 

संभवत.े जपा.  या राशीच्या भाग्यस्थानी  मेर् राशीत वक्री हर्षल असून  त्याच्यामुळे काही मंडळींना 

दूरच्या प्रवासाचे तर काही मंडळींना परदेशगमनाच े  योग येतील. तसेच शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र  

असणारांना  तो अनूकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल. या  राशीच्या  दशम स्थानी वरृ्भ राशीत 

राहू असून  तो अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे नोकरीत अतधकार पद  दमळू शकेल.  काही मंडळींचा  

सन्मान होणहेी शक्य  आहे. श्रद्धा असेल तर श्रीदवष्णुची उपासना मन:शक्ती व मन:शांती देईल.  

म्हणून  दररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े“श्रीदवष्णुसहस्रनाम स्तोत्रा”च ेपठण करा. 

तसेच दररोज सकाळी स्नान करताना  

मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र मघा आहे त्यांनी “ ओम दपतराय नमः:” तारक  मंत्राचा, ज्यांच े 

जन्मनक्षत्र  

पूवा आहे  त्यांनी “ओम भगाय  नमः:”तारक मंत्राचा  आणण ज्यांचे जन्मनक्षत्र  उत्तरा आहे त्यांनी “ओम 

आयषमे  नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(६) कन्या - या  राशीच्या ततृीय स्थानी  वसृ्चचक राशीत केत ूव मंगळ  अस ेदोन ग्रह असून   हा केत ू

मानस्सक दु:खकारकच होईल. पण या राशीच्या व्यापारी मंडळींना लाभदायक होईल. या स्थानी 

स्वराशीत असलेला  मंगळ शुभ होईल व त्याच्यामळेु धैयष, दहम्मत, महत्त्वाकांक्षा  वाढेल, हातून कतृषत्व  

घडेल. पण त्याच्यामुळे एखादी  दुखापत  होणेही  संभवते. या राशीच्या चतथुष स्थानी  धन ुराशीत रदव 

व शुक्र असे दोन ग्रह असून मदहन्याच्या उत्तराधात  ततृीय स्थानी असललेा मंगळ या चतुथष स्थानी 

धनु राशीत येत आहे. यथेील  मंगळामुळे मदहन्याच्या उत्तराधात कौटंुदिक सुखात िाधा दनमाण 



होतील. कौटंुदिक जीवनात वाद, गैरसमज, भांडण े  होण े संभवते. तसेच असमाधानकारक घटना  

घडण्याची शक्यताही ददसते. जपा. रदवमुळे अनारोग्य, दु:ख, कायषददरंगाई होण ेसंभवते. त्यामुळे नरैाचय 

येईल. त्यास्शवाय कौटंुदिक त्रास होणेही शक्य आहे. पण शुक्र ग्रह अनुकुल होईल व त्याच्यामळेु  या 

राशीच्या  ज्या मंडळींकडे शेतीवाडी आह ेअशांना त्यापासनू  लाभ होईल. ऐर्ाराम दमळेल.  यथेील रदव 

मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या पंचम स्थानी मकर राशीत जात आह.े त्यावेळी तो प्रततकुलच 

असेल. त्याच्यामळेु नोकरीत वररष्ठांचा  जाच सहन करावा  लागले.  अनारोग्य होईल, मुलांपैकी 

कोणाच्या आजाराची चचंता त्रस्त  करील. दप्रय जनांपैकी कोणाच े दूरत्व दनमाण  झाल्यास मन 

अस्वस्थ होईल.  या पंचम स्थानी प्रथमपासनू िुध  व शदन  अस ेदोन ग्रह आहतेच. िुधामुळे िुद्धी मंद 

होईल, एखादे भय त्रस्त करील  व  स्त्री, संततीपासून  मनस्ताप होण ेसंभवत.े  शदनमुळे तचकाटीचा  

गुण  प्रिळ होईल. पण मन व िुद्धी  स्वाथी, व्यवहारी, संशयी  होणे संभवते.  

या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  कंुभ राशीत गुरु व नेपच्यून असे दोन ग्रह असून  गुरुमुळे  काही मंडळींना घरी 

नोकरचाकराच े सुख दमळेल.  तसेच आरोग्य उत्तम राहील. नेपच्यूनमुळे काही मंडळींना उगीचच 

आपल्याला  काही आजार  झाल्याची भावना  त्रस्त करील.  काही मंडळींना काल्पदनक चचंता त्रस्त  

करील. काही मंडळींना फसवणूक झाल्याची चचंता त्रस्त  करील. या राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् राशीत 

वक्री हर्षल असून  तो अपघातकारक  असल्यामुळे सतत सावधानतेने आचरण करणे  अगत्याच े

होईल.  या राशीच्या  भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत राहू असनू  तो प्रततकुलच असेल.  श्रद्धा असेल तर 

दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून  दुगादेवी स्तोत्राचे पठण करा. तसेच दररोज सकाळी स्नान 

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

ज्याचे जन्मनक्षत्र हस्त  आहे त्यांनी “ओम  सूयाय नमः:” तारक मंत्राचा आणण ज्यांच ेजन्मनक्षत्र तचत्रा 

आहे त्यांनी “ओम त्वष्टे  नमः:”तारक  

मंत्राचा १०८ वेळा  जप करावा.  

 

(७) तुळा - या राशीच्या  धनस्थानी वसृ्चचक राशीत मंगळ व केत ू असे दोन ग्रह असनू  येथील  

मंगळामुळे  

अनपेस्क्षतपण े  येणाऱ्या  आर्थषक  जिािदाऱ्या कशा  पार करावयाचा याची चचंता  त्रस्त  करील. 

देणे  द्यावचे  



लागेल, पण येणे मात्र प्राप्त होणे अदनस्चचत असले. उष्णतादवकार िळावतील व त्यामुळे  घसा, मान, 

दाढा यांचे दुखणे त्रस्त  करील. डोळ्यात  खुपऱ्या वाढण्याची  शक्यता आहे. जपा. मदहन्याच्या 

उत्तराधात  येथील  मंगळ या राशीच्या ततृीय स्थानी  धन ुराशीत  जात आहे. त्यावेळी तो अनुकुल 

होईल व त्याच्यामळेु  धैयष, दहम्मत, महत्त्वाकांक्षा वाढले. प्रवासयोग येईल. हातनू कतृषत्व घडेल. केतूमुळे  

आर्थषक चचंता  त्रस्त करतील. या राशीच्या ततृीय स्थानी मकर राशीत प्रथमपासून रदव  व शुक्र  अस े

दोन ग्रह आहेतच.  येथील रदव  मदहन्याच्या पूवाधात  पूणषपणे  अनुकुल होईल  व त्याच्यामुळे आरोग्य 

उत्तम राहील, धनलाभ होईल, तुमच्या  कायषकुशलतेवर वररष्ठ प्रसन्न होतील, त्यामळेु सुखसमाधान 

लाभेल. काही मंडळींना  िढती,  काहींना  अतधकार पद दमळेल  तर क्वतचत कोणाचा सन्मान होणेही 

संभवत.े पण मदहन्याच्या उत्तराधात  हा रदव  या राशीच्या चतुथष स्थानी  गले्यावर प्रततकुल होईल व 

त्यामुळे अनारोग्य  होणे, आर्थषक चचंता होण,े कौटंुदिक सुखात िाधा येण ेव त्यामळेु नरैाचय येण े

संभवत.े पण िुधामुळे दमत्रसुख, गहृसौख्य दमळणार असल े तरी धननाश होण्याची शक्यताही आहे. 

तसेच येथील  शदनमुळेही  गहृसौख्य हानी होण्याची शक्यता आहे. जपा. या  राशीच्या  पंचम  स्थानी 

कंुभ राशीत गुरु व नेपच्यनू  अस े दोन ग्रह असनू  यथेील गरुु या  राशीच्या दवद्यार्थ्यांना शकै्षणणक 

प्रगतीस अनुकुल होईल, अथषलाभ होईल, प्रेमसंिंध  वाढतील, व सवष सुखाचचे  होईल.  पण  

नेपच्यूनमुळे . मनस्स्थती  अतत  भावनाशील  होणे  संभवते. अध्यात्मात  रस  असणारांना  

उपासनेिारे आध्यातत्मक उन्नती  करणे शक्य होईल, तसेच गूढ संशोधन कायात  यश दमळेल.  या 

राशीच्या  

सप्तम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असून  त्याच्यामुळे  ववैादहक जीवनात पततपत्नीत गैरसमज, वाद, 

भांडणे होण े संभवते. कोणाच्या लहरी, दवस्क्षप्त  आचरणाचा  त्रास सहन करावा  लागेल. ज्यांचा  

भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय आहे  त्यांनी गैरसमज, वाद, मतभेद आदी कारणांनी भागीदारीत  िाधा 

येणार नाही याची  काळजी  घ्यावी.  या राशीच्या अष्टम स्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू असून त्याच्यामुळे 

वाद, भांडणे होतील, दनयोस्जत कामात अडथळे दनमाण होतील, अचानक दुघषटना होणे,  फसवणूक 

होणेही संभवते.  श्रद्धा असेल  तर स्शवोपासना व हनुमान उपासना मन:शक्ती व मन:शांती देईल. 

म्हणून .  दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू  श्रद्धेने “श्रीस्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा. 

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

करताना  मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  तचत्रा आहे त्यांनी  “ओम त्वष्टे  नमः:” तारक मंत्राचा,  



ज्यांचे जन्मनक्षत्र स्वाती आहे त्यांनी “ओम वायव े नमः:” तारक  मंत्राचा, आणण  ज्यांचे जन्मनक्षत्र 

दवशाखा आहे  त्यांनी “ ओम इंद्राग्नय ेनमः:” तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा  जप करावा.  

 

(८) िृशश्चक - या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत मंगळ व केत ूअसे दोन ग्रह असून  यथेील 

मंगळ स्वराशीत असला तरी  त्याचा मूळ स्वभाव हट्टी, दुराग्रही, मानापमान फार असणारा असा 

असल्यामुळे या राशीची  मंडळी अकारण श्रम, दगदग करतील  व  मनासारखे काही  झाले  नाही तर 

संतापून  रागाच्या भरात काहीही करतील. जपा. या राशीच्या नोकरदार मंडळींना हा मंगळ प्रततकुल 

असल्यामुळे  त्यांनी मन व िुद्धी शांत ठेवनू संयम राखून  व सहनशील  िननू आचरण करावे. तेच 

सुखाच ेहोईल. मंगळासह  असलेल्या केतूमुळे सुखसमाधान लाभेल; पण त्याच्यामुळे वाहन अपघात 

होणे संभवत.े म्हणून  सतत सावधानतेन े  आचरण करा. यथेील  मंगळ  मदहन्याच्या  उत्तराधात या 

राशीच्या धनस्थानी धनु  राशीत  जात आहे. या धनस्थानी  रदव व शुक्र  असे दोन ग्रह प्रथमपासून 

आहेतच.  यथेील रदव व उत्तराधात मंगळ  या  दोन्ही ग्रहांमुळे सम्पूणष मदहन्याच्या  काळात  आर्थषक 

चचंता करावी  लागेलसे ददसते. त्यामुळे   वाद, भांडण ेहोणेही संभवते. तसेच  शारीररक उष्णता  भडकून  

अनारोग्य होणे संभवते. डोळ्याची दुखणी  व  घसा, मान, दाढा यांचे  आजार त्रस्त  करतील.  पण  

शुक्रामुळे कौटंुदिक सुखसमाधान लाभले, अथषलाभ होईल व  आर्थषक चचंतेचा  भार कमी  होईल. 

येथील रदव  मदहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या ततृीय स्थानी जात आहे. त्यावळेी तो अनुकुल  होईल 

व त्याच्यामुळे आरोग्य सधुारेल,  नोकरीत तुमच्या  कामाचे वररष्ठ  कौतुक करतील, अथषलाभ होईल व  

काही मंडळींना िढती, काहींना अतधकार पद तर क्वतचत कोणाचा सन्मान  होण े  ककंवा कोणास 

एखादे उच्च दमळण े  संभवते. या राशीच्या ततृीय स्थानी  मकर राशीत िधु  व शदन असे दोन ग्रह 

प्रथमपासून आहेतच. िुधामुळे अकारण शत्रतु्व दनमाण होणे संभवत.े तसेच  दहतशत्रूं चा त्रास सहन 

करावा  लागण्याची शक्यता ददसत.े शदनमुळे   या राशीच्या काही मंडळींना अपेस्क्षत अशी उत्तम 

नोकरी वा आवडत े कायषक्षेत्र दमळू शकेल. पण भावंडदवर्यक एखादी चचंता त्रस्त  करीतसे वाटते.  या 

राशीच्या चतुथष स्थानी कंुभ राशीत गुरु व नेपच्यून असे दोन ग्रह असून गुरुमुळे कौटंुदिक 

सुखसमाधान लाभेल; काही मंडळींचे स्थावर खरेदीचे ककंवा दवक्रीचे  व्यवहार अपेक्षेनसुार पार 

पडतील; पण    नातसंेिंधातील कोणाकडून  तरी मनस्ताप ददला  जाण्याची  शक्यता आहे. जपा. 

तसेच येथील  नेपच्यूनमळेु घरगुती पररस्स्थतीत घोटाळे, गैरसमज दनमाण होण्याची शक्यता ददसत.े  



या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मरे् राशीत वक्री हर्षल असून त्याच्यामळेु मनस्स्थती चंचल, अस्स्थर होईल, 

काही  मंडळींना मुदतीचा ताप येणे संभवते. संशोधन कायषक्षेत्रात कायषरत असणारांनी   सतत खोल 

दवचार करत िसू नये. मेंदूला  दवश्रांती द्यावी.  नपके्षा  काही मंडळींना डोकेदुखीचा  ककंवा मेंदूदवकाराचा 

आजार त्रस्त करील. जपा.  पण हा  हर्षल दशम या व्यवसाय स्थानास पोर्क होईल. या राशीच्या सप्तम 

स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून तो प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे वैवादहक जीवनातील सुखात  

िाधा  दनमाण  होईल. तसेच त्याच्यामुळे मनात कपटी दवचार प्रिळ होतील.  वाममागष धन प्राप्त 

करण्याची इच्छा प्रिळ होईल.  जपा. श्रद्धा असेल तर स्शवशंकराची  उपासना व श्रीहनुमान उपासना 

अनुकुल होईल व मन:शक्ती  आणण मन:शांती लाभेल. म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  

“श्रीस्शवलीलामतृ   स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी  जाण्यापूवी  “श्रीहनमुानचाणलसा स्तोत्रा”च े 

पठण  करा. त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र दवशाखा 

आहे त्यांनी “ओम  इंद्राग्नये नमः:” तारक  मंत्राचा,  ज्यांचे जन्म नक्षत्र  अनरुाधा  आह े  त्यांनी “ओम 

दमत्राय  नमः:” तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनक्षत्र ज्येष्ठा  आह े  त्यांनी “ओम इंद्राय नमः:” तारक  

मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(९) धनु - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी   याच राशीत रदव  व शुक्र असे दोन ग्रह असून मदहन्याच्या 

उत्तराधात  या राशीच्या व्ययस्थानी असलेला  मंगळ या राशीच्या प्रथम स्थानी याच राशीत येत आहे. 

त्यामुळे मदहन्याच्या संपणूष काळात हे रदव - मंगळ  दोन्ही  ग्रह अनारोग्यकारक  होतील. रदवमळेु  

कसली  तरी चचंता  त्रस्त  करील व त्यामुळे  मनस्ताप होऊन रक्तदाि वाढणे, थकवा येण,े हृदयदवकार 

होणे अशापैकी  आजार होणे संभवते. मंगळामळेु मानहानी होणे, काही मंडळींना स्त्री-वगाकडून  

मनस्ताप ददला  जाण्याची शक्यता आहे. वाद, भांडणे यांचा मनस्ताप सहन करावा  लागले.  

मदहन्याच्या उत्तराधात स्वाभादवक दोर्ामुळे व  हट्टीपणामुळे अकारण श्रम, दगदग होण्याची शक्यता 

आहे. तसे झाले  तर अनारोग्य होणहेी शक्य आहे. दवशेर् करून या राशीच्या नोकरदार मंडळींना  

अतधक मनस्ताप सहन करावा  लागलेस ेददसत.े  या राशीच्या धनस्थानी मकर राशीत िुध  व शदन 

असे दोन ग्रह असनू मदहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या लग्नस्थानी असलेला रदव या राशीच्या 

धनस्थानी येत आहे. िुधामुळे काहीतरी दु:ख सहन  करूनच  अथषलाभ होणे सांभवते. शदनमुळे 

कुटंुिात अदनष्ट  घटना घडणे संभवते. आर्थषक चचंता त्रस्त  करील. रदवमळेु आर्थषक चचंतेिरोिरच 



नेत्रदवकार त्रस्त करतील. या राशीच्या ततृीय स्थानी कंुभ राशीत गुरु व नेपच्यनू  असे दोन ग्रह असनू 

येथील गुरूमळेु प्रवासयोग येईल, या राशीच्या लखेकांचे लेखन गं्रथरूपात  प्रकास्शत होईल, पण 

एखाद्या भावंडाकडून मनस्ताप ददला जाण्याची शक्यता आहे.  नेपच्यनूमुळे मनस्स्थती अतं्यत 

भावनाशील  होईल, पण अध्यायाची आवड व गूढ संशोधनात रस असणारांना हा नेपच्यून  अनुकुल 

व यशदायी होईल. तसेच  त्याच्यामुळे  काही मंडळींना जलप्रवासाचे तर  काहींना   परदेशगमनाचे योग 

येतील. या राशीच्या पंचम स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू त्याच्यामुळे या  राशीच्या क्वतचत 

कोणास अंतज्ञान शक्ती  प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.  तसेच उच्च िौद्तधक संशोधन कायषक्षेत्र 

असणारांना  हा हर्षल अनुकुल व प्रगततकारक होईल.  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू  

असून तो दशम या व्यवसायस्थानास पूरक होईल; .पण त्याच्यामुळे मनस्स्थती चंचल होईल व 

अनारोग्याचा त्रास सहन करावा  लागण्याची शक्यता आहे.  मुदतीचा  ताप यणेे,  डोकेडखी, मेंदूदवकार 

अशापैकी आजार   होण्याची  शक्यता ददसते. जपा.  या राशीच्या व्ययस्थानी असलेल्या केतूमुळे 

स्वभाव लहरी, दवस्क्षप्त  असा होण े संभवते. श्रद्धा असेल तर  दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर 

मनापासनू, श्रद्धेन े  िावन्न चलोकी  गरुुचररत्राचे पठण करा. रात्री  झोपी  जाण्यापूवी 

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

श्रद्धेने ज्यांच े जन्मनक्षत्र  मूळ  आह े त्यांनी “ओम दनऋतये नमः:”  तारक  मंत्राचा ,  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  

पूवार्ाढा  आह ेत्यांनी “ओम उदकाय  नमः:” तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा आह े 

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

 

(१०) मकर - या राशीच्या प्रथम {लग्न}स्थानी याच राशीत िुध  व शदन असे दोन ग्रह असनू  शदन 

स्वतः:च्या स्वादमत्वाच्या राशीतच आहे. त्यास्शवाय  मदहन्याच्या  उत्तराधात  व्ययस्थानी असलेला  रदव                                                                                                                                                                                                

या प्रथम स्थानी  येत आहे. यथेील शनीमुळे व मदहन्याच्या  उत्तराधात या स्थानी  येणाऱ्या रदवमुळे 

वातदवकार व उष्णतादवकाराचा एखादा  आजार त्रस्त करण्याची शक्यता  आहे. तसेच यथेील 

शनीमुळे दनयोस्जत कायात अडथळे, अडचणी दनमाण होणे संभवते. तसचे कुटंुिातील कोणाचे दूरत्व 

दनमाण होणहेी संभवते. िधुामुळे धननाश, दमत्रद्रोह, कुसंगतीची  िाधा अशा प्रकारचे काही घडण्याची  

शक्यता आहे. या राशीच्या धनस्थानी कंुभ राशीत गरुु व नेपच्यून अस ेदोन ग्रह असून गुरुमुळे कुटंुिात 

शुभ घटना घडतील .व्यावसादयकांच्या व्यवसायात वाढ  होईल. अपेस्क्षत अथषलाभ होईल. पण 



नेपच्यूनमुळे  या सुखात  िाधा दनमाण होण ेसंभवते. या राशीच्या चतथुष स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल 

असून  त्याच्यामुळे घरात कोणाशी पटणार  नाही, आहे त्या पररस्स्थतीत सुख लाभणार  नाही, 

वास्तसुुखातही  िाधा  यईेल.  जपा. या राशीच्या  पंचम स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून त्याच्यामुळे 

काहीही  कारणाने संतततसुखात िाधा दनमाण होण्याची शक्यता ददसत.े या राशीच्या गभषवती 

स्स्त्रयांनी अकारण दगदग करू  नय.े पण हा  राहू कदमशन, दलालीवर व्यवसाय करत असणारांना  

लाभदायक होईल. या  राशीच्या  लाभस्थानी वसृ्चचक राशीत मंगळ  व केत ू असे दोन ग्रह असून 

त्यांच्यामुळे  दमत्रांशी दवतषु्ट येण े संभवते. कष्ट-पररश्रम करूनच अपेस्क्षत अथषप्राप्ती होईल. पण या 

राशीच्या काही मंडळींना एखाद्या  मौल्यवान वस्तचूा  लाभ होण्याची शक्यता  आहे. केतूमुळे स्वभाव 

चंचल, लहरी होणे संभवते. या  राशीच्या व्ययस्थानी रदव व शुक्र असे दोन ग्रह असून मदहन्याच्या 

उत्तराधात लाभस्थानी असलेला मंगळ व्ययस्थानी येत आह.े यथेील रदव  प्रततकुल होणार असून 

त्याच्यामुळे  शरीरपीडा, मानभंग होण ेसंभवते.  मदहन्याच्या उत्तराधात मंगळामुळे मनस्तापात वाढच 

होईल.  .जपा. पण शुक्रामुळे मधून मधून मनोनुकुल  घटना घडतील व ददलासा  दमळेल. श्रद्धा असेल 

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

म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर “श्रीस्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च े पठण करा. रात्री  झोपी  

जाण्यापवूी “श्रीहनुमानचाणलसा स्तोत्रा”चे  पठण करा. त्त्यास्शवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  

मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा आहे  त्यांनी “ओम श्रीदवचवेदेवाय नमः:” तारक मंत्राचा, 

ज्यांच े जन्मनक्षत्र श्रवण आहे त्यांनी “ओम दवष्णवे नमः:” तारक  मंत्राचा आणण ज्यांचे  जन्मनक्षत्र 

धदनष्ठा आह े त्यांनी “ ओम वसवे  नमः:” तारक मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  

 

(११) कुुं भ - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत गुरु व नेपच्यून  अस ेदोन ग्रह असून  येथील 

गुरु शुभ आह.े त्याच्यामळेु आरोग्य चांगल ेराहील, िौद्तधक व संशोधनात्मक कायषक्षेत्र असणारांना  

तो अनुकुल होईल. पण नेपच्यूनमुळे मनस्स्थती  अततशय कोमल होईल व मानस्सक संवेदना अतत  

जलद होतील. त्यामुळे मनादवरुद्ध  थोडे काही  झाले  तरी लगेच नैराचय यईेल. या राशीच्या ततृीय 

स्थानी मेर् राशीत वक्री हर्षल असनू त्याच्यामुळे उच्च िौद्तधक  कायषक्षेत्र असणारांना  उच्च िुद्धी, 

कायषशक्ती,. स्मरणशक्ती  व आकलनशक्ती  प्राप्त होईल. त्यास्शवाय या राशीच्या  काही मंडळींना 

परदेशगमनाची  संधी दमळेल. या  राशीच्या चतुथष स्थानी वरृ्भ राशीत राहू असून त्याच्यामुळे 



कौटंुदिक जीवनात त्रास, कटकटी सुरू होतील. स्शवाय एखादी अदनष्ट घटनाही घडणेही  संभवते. 

जपा.  या  राशीच्या दशम स्थानी वसृ्चचक राशीत केत ु व मंगळ  असे दोन ग्रह असनू  केतूमुळे काही 

मंडळींना  हातचे सोडून नवीन काही करावसेे वाटेल.  पण त्यांनी तसा दवचारही करू नये.  उलट आह े 

ती  नोकरीच  मनापासून करावी.  अस ेअसले  तरी  या राशीच्या क्वतचत कोणास नोकरीतून िडतफष  

केले  जाण्याची शक्यताही  ददसनू येत.े या स्थानी असलेल्या मंगळ ग्रहामळेु नोकरीत कामाचा असह्य  

ताण सहन  करावा  लागले.  ज्यांचा स्वतंत्र व्यवसाय आह ेत्यांच्या व्यवसायात खळिळजनक  घटना 

घडतील.  पण हा मंगळ  यांदत्रक तांदत्रक  कायषक्षेत्र असणारांना व और्ध दवके्रत्यांना  अनुकुल  होईल. 

मदहन्याच्या उत्तराधात  हा मंगळ  या राशीच्या लाभस्थानी धनु  राशीत जात आहे. त्या काळात 

त्याच्यामुळे दमत्रांशी दवतषु्ट येण,े अतत कष्ट पररश्रम  करूनच अथषप्राप्ती होण ेअशा घटना  घडण्याची 

शक्यता ददसते.  पण येथील मंगळामळेु काही मंडळींना मौल्यवान वस्तूचा लाभ होणहेी संभवते. या 

राशीच्या  लाभस्थानी प्रथमपासून रदव व शुक्र  अस ेदोन ग्रह आहेतच.  मदहन्याच्या पूवाधात यथेील  

रदव अनुकुल व लाभदायक होईल.  पण मदहन्याच्या उत्तराधात  तो या राशीच्या व्ययस्थानी मकर 

राशीत गेल्यावर प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे  प्रततकुल  पररस्स्थती  दनमाण होईल.  त्यामुळे 

शरीरपीडा,  मानभंग  होणे संभवते.  या  राशीच्या व्ययस्थानी प्रथमपासनू िधु  व शदन  असे दोन ग्रह 

आहेतच. हे दोन्ही  ग्रह  पणूषपणे   प्रततकुल  होणार असून िुधामुळे अनारोग्य, अपयश, मानहानी सहन 

करावी लागण्याची शक्यता आहे . शदन  ग्रहामुळे संकटपरंपराच  दनमाण होणे संभवत.े अशा 

पररस्स्थतीत मनावर संयम ठेवून व सहनशील  िननू आचरण करणेच  अगत्याचे होईल. या काळात 

सवष आर्थषक व्यवहार  जपनू, दवचारपवूषक  व सावधानतेने  करा. त्यास्शवाय अनारोग्य होण,े  मानहानी 

होणेही शक्य आहे. जपा. श्रद्धा असले तर श्रीस्शवशंकराची  व श्रीहनुमंताची उपासना अनुकुल होईल 

व मन:शक्ती व मन:शांती लाभले. म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े

“स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री  झोपी  जाण्यापवूी “हनुमानचाणलसा स्तोत्राचे पठण करा. 

त्यास्शवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेन ेज्यांचे जन्मनक्षत्र धदनष्ठा आहे  त्यांनी 

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

मंत्राचा आणण ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  पवूाभाद्रपदा आहे    त्यांनी :“ओम अजैकचरणाय  नमः:”  तारक 

मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  

 



(१२) मीन  -   या  राशीच्या  धनस्थानी  मेष  राशीत   वक्री हषषल असून   त्याच्यामुळे बुद्धी   अतत  अस्स्थर, 

चंचल  होईल व  अववचारान े  खचष  केला  जाईल. तसेच   आपल्या  फटकळ  बोलण्याने  समोरच्याचा  

अपमान केला  जाईल. त्यास्शवाय  ववतचत्र  आचरण  होणेही  संभवते.  जपा.   या राशीच्या ततृीय  स्थानी   

वषृभ  राशीत राहू असून  तो अनुकुल  होईल. हातून पराक्रम  व कतृषत्व  घडले.  मन उदार  होईल.  उत्साह 

वाढेल.    पण या राहूमुळे  बंधुसुखात    बाधा येण े संभवते.     या  राशीच्या भाग्यस्थानी   मंगळ  व केतू   

असे दोन ग्रह असून    येथील  मंगळ  स्वराशीत असला  तरी   त्याच्यामुळे    प्रवासात त्रास, मानहानी  होण े 

संभवते.    म्हणून  शक्यतो  प्रवास करू  नका.    केतूमुळे  धूतष, ढोंगी  आचरण घडले.  तसेच  संतततसुखात   

बाधा येण्याची शक्यता  आहे. जपा.  मवहन्याच्या  उत्तराधात   येथील  मंगळ   या  राशीच्या  दशम   स्थानी  

जात आहे.  त्यावेळी  या  राशीच्या नोकरदार  मंडळींना  कामाचा  ताण  व  वररष्ठांचा  जाच सहन  करावा   

लागेल.  व्यवसायात  खळबळजनक   घटना  घडतील.   काही मंडळींना  नवीन  काही  करण्याची   ऊर्मष  

येईल. पण  ज्यांचा  यांवत्रकतांवत्रक  व्यवसाय  आहे  अशा मंडळींना  आणण  औषध ववके्रत्यांना  हा मंगळ  

अनुकुल  होईल.   या राशीच्या  दशम  स्थानी  धनु  राशीत  प्रथमपासून रवव  व  शुक्र  असे दोन ग्रह आहेतच.  

येथील  रवव   मवहन्याच्या  संपूणष  काळात   अनुकुल,  प्रगततकारक  व  लाभदायक  होईल.   त्याच्यामुळे  

शासकीय  नोकरीत  असणारांपैकी   काही  मंडळींना बढती,  काहींना   मानाच े  स्थान  तर  क्वतचत  

कोणास एखादे   उच्च पदही  वमळू  शकेल.  येथील रवव  मवहन्याच्या  उत्तराधात  या  राशीच्या   लाभस्थानी   

गेल्यावर  आर्थषक  लाभ  होतील.   या लाभस्थानी  प्रथमपासून   बुध  व  शवन  असे  दोन  ग्रह  आहेतच.    

येथील   बुधामुळे    सुखसमाधान लाभेल.  वमत्रलाभ  व  धनलाभ     होण े  संभवते.     येथील  शवन     

साधारण  शुभ  फळेच  दईेल.   त्याच्यामुळे  अथषलाभ होईल;  पण   त्याच्यामुळे  संतततसुखात   बाधा  

येण्याची  शक्यता  आहे.  या राशीच्या  व्यय  स्थानी  कंुभ  राशीत     गुरु  व  नेपचू्यन  असे  दोन  ग्रह  असून      

गुरुमुळे  अध्यात्मात  रस  असणारांना  उपासनेद्वारे  आध्यातत्मक  उन्नती  करण े शक्य  होईल.  सामास्जक  

कायाची  आवड  असणारांना    समाजकायात   प्रगती  करता   येईल. पण  कौटंुवबक  सुखाचे  दृष्टीन े  तो  

प्रततकुल  असल्याचाच  अनुभव  येईल.    येथील    नेपचू्यन    गुप्त पोलीस खात्यात  कायषरत  असणारांना  

उपयुक्त    होईल.    पण  त्याच्यामुळे  या राशीच्या  काही  मंडळींना   मानस्सक  व्यग्रता व  चचंता  त्रस्त  

करतील   व  त्यामुळे  नैराश्य  येईल.                                                                                                                    श्रद्धा 

असेल तर  श्रीगुरुदेव दत्तात्रयेाची  उपासना  मन:शक्ती  व  मन:शांती  देईल.  म्हणून दररोज सकाळी  स्नान 

झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने  “बावन्न  श्लोकी  गुरुचररत्रा”चे  पठण  करा.  त्यास्शवाय   दररोज सकाळी 



स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  पूवाभाद्रपदा आहे  त्यांनी  “ओम अजैकचरणाय नमः:”  

तारक मंत्राचा, ज्यांच े जन्मनक्षत्र उत्तराभाद्रपदा आहे  त्यांनी अवहबुषध्न्याय  नमः:” तारक मंत्राचा  आणण ज्यांच े 

जन्मनक्षत्र  रेवती  आहे  त्यांनी  “ओम पूषाय  नमः:”  तारक मंत्राचा  १०८ वेळा  जप   करावा.  
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