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सूचना - प्रते्यक  रािीच्या  राशिभविष्याच्या अखेरीस  त्या त्या रािीच्या जन्मनक्षत्रांसाठी 

असलेला  

तारक मंत्र  वदला आहे. 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. आपणही तसा प्रयत्न  करून 

पाहािा  ि आपणासही   तसा अनुभि  आल्यास आम्हांस  कळिािे.  

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

(१) मेष - या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी याच  राशीत  हर्षल  असून त्याच्यामुळे स्वभाव अस्स्थर, 

चंचल, लहरी असा  होण्याची शक्यता आह.े या  राशीची लहान मुल े तर अततशय हूड, खोडकर  झाली 

असण्याची   शक्यता  आहे. असे असले  तरी  हा हर्षल  शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र असणारांना 

अनुकुल व प्रगततकारक  होईल. या राशीच्या धनस्थानी  वरृ्भ  राशीत राहू असून त्याच्यामुळे आर्थषक 

चचंता त्रस्त  करण्याची शक्यता  दिसते.  तसेच   कौटंुदिक  जीवनात  सतत. होणारे  वाि,  भांडण,े  

गैरसमज अशापैकी   कारणांनी  असह्य   मनस्ताप सहन करावा लागण्याची  शक्यता  आहे. या  

राशीच्या अष्टम  स्थानी  वसृ्चचक  राशीत  केत ु  असून त्याच्यामुळे  वैवादहक जीवनातीळ सखुात 

काहीही कारणान े  िाधा येऊ शकेल.  तसचे  या  राशीच्या  काही मंडळींना  त्वचारोग, रक्तदवकार  

ककंवा मुख िंत रोग अशापैकी  आजार   त्रस्त करण्याची   शक्यता  आहे. त्यास्शवाय  काळ 

अपघातकारक आहे. सिि सतत  सावधानतनेे आचरण करा, असे  आग्रहाने  सांगावेस ेवाटते. . या   

राशीच्या   भाग्यस्थानी धनु राशीत  मंगळ आणण  शुक्र असे   िोन   ग्रह   असून   भाग्यस्थानी   

असलेल्या  मंगळामुळे  प्रवासात  मनस्ताप, मानहानी  होणे  संभवते.  म्हणून  शक्यतो  प्रवास  करू 

नका. शुक्रामुळे  गुरुकृपा, थोरकृपा  प्राप्त होईल. सवष  सखु व  ऐर्ाराम दमळेल. क्वतचत कोणास  

कीती, प्रस्सद्धी  दमळणहेी  संभवते.  या  राशीच्या िशम स्थानी मकर राशीत रदव, िुध,शदनअस ेतीन 

ग्रह असून  मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात भाग्यस्थानी असलेल े मंगळ  व  शुक्र या  राशीच्या िशम 
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स्थानी मकर  राशीत   जात आहेत. िशम स्थानी असलेला रदव  मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या 

लाभस्थानी कंुभ राशीत जात आह.े त्यामुळे रदव  मदहन्याच्या संपूणष काळात अनुकुल व लाभिायक 

होईल. शासकीय नोकरिार मंडळी पैकी  काही  मंडळींना िढती, पगारवाढ, क्वतचत  कोणास  एखािे  

मानाचे स्थान तर  कोणास एखािे उच्च पि  दमळणेही   शक्य  आह.े  शदन  ग्रह  असं्तगत  असला  

तरी  रदव  िशम   स्थानी असेपयंत या   शदनमुळे  काही अदवस्मरणीय  घटना  घडण्याची  शक्यता 

आहे. िुधामुळे शारीररक, मानस्सक सुखसमाधान  लाभेल. या  राशीच्या  लाभस्थानी  कंुभ राशीत  

प्रथमपासून  गरुु व  नपेच्यून असे िोन ग्रह आहेतच. गुरुमळेु इच्छा- आकांक्षा  पूणष  होतील.  

दववाहेचू्छना  दववाहयोग येईल. अनेक मागांनी  धनलाभ  होण े संभवते. वाहन सुख  

लाभेल.  स्शक्षणात प्रगती होईल,  नवे दमत्र  दमळतील. पण  नेपच्यनूमुळे आर्थषक समस्या  त्रस्त  

करण्याची शक्यता  दिसते.  तसेच  कुमागी  दमत्रांमुळे  मनस्ताप  सहन  करावा  लागेल.  त्यामुळे 

नैराचय येणे संभवते.  

श्रद्धा असेल तर  श्रीगजाननाची उपासना  व  श्रीहनुमान  उपासना मन:शक्ती  व  मन:शांती 

िेईल.म्हणून िररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यावर  मनापासनू श्रद्धेने “श्रीगणशे अथवषशीर्ष स्तोत्रा”च े

पठण करा. रात्री झोपी  

जाण्यापवूी  “श्रीहनुमानचाणलसा  स्तोत्रा”चे पठण  करा. त्यास्शवाय  िररोज  सकाळी स्नान  करताना  

श्रद्धेने  

मनापासनू ज्यांचे जन्मनक्षत्र  अस्चवनी  आहे  त्यांनी  “ओम  अस्चवनीकुमाराभ्यां  नमः:” जातक मंत्राचा,  

ज्यांचे  

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

आहे  

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

 

(२) िृषभ - या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत राहू  असनू तो प्रततकुल  होईल; व 

त्याच्यामुळे कारण असो वा नसो, सतत अपमान  होण्याची  शक्यता आहे. त्यामुळे मनात 

सूडभावना  उफाळून  येईल. .मनावर  संयम राखा. तसेच  काही  मंडळींना  वातदवकारांचा आजार  



होणे संभवत.े  या  राशीच्या  सप्तम स्थानी  वसृ्चचक राशीत केत ुअसनू त्याच्यामुळे मनस्स्थती 

अस्स्थर राहील, वैवादहक जीवनातील  सुखात  िाधा  

येणे संभवत.े.   या  राशीच्या अष्टम  स्थानी  मंगळ  व शुक्र  असे  िोन  ग्रह असून हे  िोन्ही ग्रह 

मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या  भाग्यस्थानी  मकर राशीत जात आहेत.  या राशीच्या अष्टम 

स्थानी असलेला मंगळ  

अनारोग्यकारक  होईल  व  त्याच्यामुळे  उष्णतादवकारांचे  आजार होणे  संभवत.े  त्यास्शवाय  त्तो  वीज   

व पाणी  यांपासून धोका असल्याचे सुचवतो.  त्यामळेु  दवजेची उपकरणे सावधानतेने  हाताळा,  खोल 

पाण्यात पोहावयास  जाऊ नका.  मदहन्याच्या अखरेच्या सप्ताहात  हा मंगळ  या राशीच्या भाग्यस्थानी 

मकर  राशीत गेल्यावर  शक्यतो  प्रवास  करू नका. कारण  प्रवासात  मानहानी, मनस्ताप  व अन्य  

प्रकारचे  त्रास  सहन  करावे  लागण्याची  शक्यता दिसते. तसेच या राशीच्या अष्टम स्थानी धनु राशीत 

असलेला   शुक्र मदहन्याच्या   संपूणष काळात  अनकुुल  होईल; व   त्याच्यामळेु फारसा   त्रास  न होता  

अपेस्क्षत अथषलाभ  होईल.   तसेच ज्यांच्या  जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आहे  अशापैकी  

काही   मंडळींना असा  अचानक  धनलाभ  होईल.  काही  मंडळींना  वारसा  हक्काने  धनलाभ  होईल.  

पण  या  राशीच्या  वदृ्ध   मंडळींना   मात्र  तो  प्रततकुल  होण्याची  शक्यता  आहे. मदहन्याच्या  अखेरच्या  

सप्ताहात येथील  शुक्र या  राशीच्या भाग्यस्थानी  

गेल्यावर मनोनुकुल  घटना घडतील. व ऐर्ाराम लाभेल.  या  राशीच्या भाग्यस्थानी  प्रथमपासून रदव  

व  िुध  

हे िोन ग्रह आहेतच. यथेील रदव  मदहन्याच्या पवूाधात प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे मानस्सक ताण, 

वडील मंडळींचा  दवरोध सहन करावा  लागण्याची  शक्यता आहे. पण हा रदव  मदहन्याच्या उत्तराधात  

या राशीच्या  

िशम  स्थानी कंुभ राशीत गेल्यावर अनुकुल होईल; व  त्याच्यामळेु  नोकरी-व्यवसायात  लाभिायक  

घटना घडतील. या राशीच्या  भाग्यस्थानी  असलेला  िुध प्रततकुल होण्याचीच  शक्यता आहे. 

त्याच्यामुळे दनयोस्जत  

कायात अडचणी, अडथळे येण,े  दिरंगाई  होणे संभवते. तसेच  अकारण भांडणतंटे  होतील.  या 

राशीच्या िशम   स्थानी  कंुभ   राशीत   प्रथमपासनू  गरुु व  नेपच्यनू  अस े िोन ग्रह  आहेतच. यथेील  

गुरु  िौद्तधक  व  संशोधनात्मक  कायषक्षेत्र  असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक  व  लाभिायक  



होईल.  वररष्ठ  तुमच्या कायषकुशलतेचे  कौतुक  करतील. काही  मंडळींना  नवे, आवडत े कायषक्षेत्र  दमळ ू 

शकेल.  क्वतचत कोणाचा  सन्मान होणेही संभवत.े  पण  या  राशीच्या  िशम स्थानी  असलेल्या  

नेपच्यूनमुळे  मनस्स्थती अस्स्थर, चंचल  होईल. तरीही  तो  मनोवजै्ञादनक आणण द्रव पिाथांचा  व्यापार, 

व्यवसाय असणारांना  लाभिायकच होईल. या राशीच्या  व्ययस्थानी  मेर् राशीत हर्षल असून  तो 

प्रततकुलच  होईल व  त्याच्यामुळे  सांपतत्तक अडचणी,  स्जवावरचे प्रसंग, िअेब्रूच्या  घटना घडण्याची 

शक्यता आहे. जपा. श्रद्धा  असेल  तर श्रीस्शवशंकराची  व  श्रीहनुमानाची  उपासना  मन:शक्ती  व  

मन:शांती  िेईल. म्हणनू  िररोज  सकाळी  स्नान झाल्यावर  मनापासनू श्रद्धेने “स्शवलीलामतृ 

स्तोत्रा”च े पठण करा.  रात्री  झोपी जाण्यापवूी “श्रीहनुमानचाणलसा स्तोत्रा”च े पठण करा. त्यास्शवाय  

िररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेन े ज्यांच े जन्मनक्षत्र  कृतत्तका आहे  त्यांनी  “ओम 

अग्नये नमः:” तारक मंत्राचा,     ज्यांच े    जन्मनक्षत्र रोदहणी आह ेत्यांनी “ओम ब्रह्माय  नमः:”  तारक 

मंत्राचा   आणण  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र मगृ आह ेत्यांनी  “ओम सोम सोमाय  नमः:” तारक  मंत्राचा १०८ वेळा  

जप करावा.  

 

(३) वमथुन -  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  वसृ्चचक  राशीत केत ूअसून तो अनुकुल होईल.  त्याच्यामुळे 

आरोग्य  

उत्तम राहील, आचारदवचार उत्तम होतील, इतरांना सहकायष कराल. या राशीच्या सप्तम स्थानी  धन ु

राशीत मंगळ  व  शुक्र असे िोन ग्रह असून  मंगळ  ववैादहक जीवनातील  सखुाचे  दृष्टीने  प्रततकुल 

होईल व   शुक्र  

सवषतोपरी अनुकुल  होईल. त्यामुळे वैवादहक  जीवनात  फारसा मनस्ताप होणार  नाही, असे वाटते. 

उलट शुक्रामुळे  सुखसमाधानच लाभेल. यथेील मंगळ  व शुक्र मदहन्याच्या अखेरीस या राशीच्या 

अष्टम  स्थानी  मकर राशीत जात आहेत. तेथे  प्रथमपासून रदव -िुध - शदन  असे तीन ग्रह आहेतच.  

पैकी  िुध  ग्रह अनुकुल  होईल व  रदव - शदन  प्रततकुल  होतील. िुधामुळे दनयोस्जत कायात यश 

दमळेल, व सखुसमाधान लाभेल. पण रदवमुळे इच्च्च्छा - आकांक्षा अपूणष  राहतील व त्यामळेु दु:ख, 

आजार, अपयश, संतततसखुात िाधा येणे संभवते. शदनमुळे  या सवष गोष्टीत भरच पडले  व  भावनेच्या 

भरात भरकटत जाल.  जपा. मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्ताहात  मंगळामुळे अनारोग्य होणे संभवते; तर 

शुक्रामुळे ज्यांच्या जन्मकंुडलीत  अचानक धनलाभ योग आहे  अशापैकी काही मंडळींना असा 



अचानक धनलाभ होणे संभवते.  काही मंडळींना वारसा हक्काने  धनलाभ होईल.  येथील  मदहन्याच्या 

उत्तराधात येथील रदव या राशीच्या भाग्यस्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्यावेळीही तो प्रततकुलच  

होईल. त्यामुळे मानस्सक ताण, अनारोग्य,  वडील  मंडळींचा  दवरोध  सहन करावा  लागेल. या 

भाग्यस्थानी कंुभ राशीत  प्रथमपासून  गुरु  व नेपच्यनू असे  िोन ग्रह आहेतच. येथील गरुु अनुकुल  व 

उत्कर्षकारक  होईल  व  त्याच्यामुळे सद्गणुांचा दवकास होईल.  प्रगतीच्या अनकुुल  संधी  प्राप्त होतील,  

काही मंडळींना  कीर्तष -प्रस्सद्धी दमळणेही शक्य आहे. तसचे अध्यात्मात रस असणारांना  

उपासनेद्वार ेआध्यातत्मक प्रगती साधण े  शक्य होईल.  येथील नेपच्यूनही शभु असून  आध्यातत्मक  

प्रगतीस अनुकुल  होईल.  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  सूचक स्वप्ने  पडतील.  काही मंडळींना 

परिेशगमनाची संधी  दमळेल. या राशीच्या लाभस्थानी  मेर् राशीत हर्षल  असून त्याच्यामुळे  दनस्चचत 

असे काय घडेल ते सांगता  येत नाही. पण त्याच्यामुळे दमत्रांशी वाि, भांडणे होण े  संभवते. उलट 

त्याच्यामुळे अथषलाभ होणेही  शक्य दिसत.े  या राशीच्या व्यय स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असनू  

त्याच्यामुळेही अथषलाभ होईल, काही मंडळींना परिेशगमनाची संधी दमळेल. पण  वैवादहक सुखाच े

दृष्टीन े तो प्रततकुल  होण्याचीच  शक्यता दिसत.े श्रद्धा असेल तर  जगिंिा दुगा  िेवीची  उपासना 

अनुकुल होईल  आणण   मन:शक्ती व मन:शांती  लाभेल. त्यासाठी  िररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यावर  

मनापासनू  श्रद्धेने  “श्रीदुगास्तोत्रा” चे पठण करा. त्यास्शवाय िररोज सकाळी स्नान करताना 

मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांच ेजन्मक्षत्र मगृ आहे  यांनी “ओम सोम सोमाय  नमः” तारक  मंत्राचा, ज्यांच े

जन्मनक्षत्र  आद्रा  आह े त्यांनी “ ओम नमः: शंकराय “ तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनक्षत्र पनुवषस ु 

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

 

(४) ककक  - या  राशीच्या  पंचम स्थानी  वसृ्चचक राशीत  केत ूअसनू  त्याच्यामुळे  काही मंडळींना 

पोटदवकाराचा आजार होणे संभवते.  तसचे या राशीच्या दवद्यार्थ्याच्या  शेक्षणणक प्रगतीत  अडथळे, 

अडचणी येण्याची शक्यता दिसत.े जपा. या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी धनु राशीत मंगळ  व शुक्र असे िोन 

ग्रह असून येथील मंगळ  अनारोग्यकारक होईल व  त्याच्यामुळे इजा होण,े  ताप येण,े  काही  मंडळींना  

रक्तदवकार, हृियदवकार अशापैकी  आजार त्रस्त करतील. तसचे त्याच्यामळेु आर्थषक नुकसान होण,े  

अपप्रचाराचा  मनस्ताप  सहन  करावा  लागण्याची  शक्यता  दिसत.े शुक्रामुळे या राशीच्या  

ज्यांच्याजवळ कलागुण आहेत   अशा मंडळींना आपल्या कलेतील  प्रगती  िाखदवण्यास संधीच 



दमळणार  नाही. या शुक्रात  शुद्ध प्रेमभावना  केवळ कामुकता असल्यामुळे  मनासारख ेन घडल्यास 

काही मंडळी  व्यसनाधीन होणे संभवते. काही मंडळींवर नसते आळ  येण्याची शक्यताही नाकारता 

येत  नाही.  मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्ताहात   ह ेिोन्ही मंगळ  व शुक्र  या राशीच्या सप्तम स्थानी मकर 

राशीत जात आहेत. त्यावेळी मंगळामुळे  पततपत्नीपैकी  कोणाच्या आजारपणामुळे, वाि, भांडण े

यामुळे   वैवादहक जीवनातील सुखात िाधा येण ेसंभवते. पण  शुक्र अनुकुल  असल्यामळेु  वैवादहक 

जीवनातील सखुात फारशी  िाधा येणार  नाही असे वाटते.  या राशीच्या सप्तम स्थानी मकर राशीत 

प्रथमपासून  रदव -िुध -शदन  असे तीन ग्रह आहेतच. पैकी रदव  ग्रह  कें द्रस्थानी असल्यामुळे  

भाग्योियकारक होईल.  पण मदहन्याच्या उत्तराधात  तो या राशीच्या अष्टम स्थानी कंुभ राशीत   

गेल्यावर प्रततकुल  होईल व त्याच्यामळेु अनारोग्याचा  त्रास, मनादवरुद्ध घटना घडणे,  हाती घेतलेल्या 

कामात अपयश येणे,  संतततसुखात  िाधा येणे, अशापैकी  घटना घडण्याची शक्यता दिसत.े या 

अष्टम स्थानी  कंुभ  राशीत प्रथमपासून गरुु  व नेपच्यनू असे िोन ग्रह आहेतच.  येथील गरुुमुळे  ज्यांच्या 

जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आह ेअशांपकैी काही मंडळींना असा  अचानक धनलाभ होण े

संभवत.े काही मंडळींना वारसा हक्काने  धनलाभ होऊ  शकेल. पण येथील नपेच्यून  जलभयकारक  

व  दवर्भयकारक  असल्यामुळे खोल  पाण्यात पोहावयास जाऊ  नका. तसचे उघड्यावरच े 

खाद्यपिाथष  खाऊ  नका. या राशीच्या िशम स्थानी मेर् राशीत हर्षल असून त्याच्यामळेु  काही 

मंडळींना नोकरीत िढती, पगारवाढ अस े  काही दमळणे  संभवते. स्वतंत्र व्यवसाय असणारांना 

व्यवसायात  लाभ होतील.  िौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र असणारांना  आपल्या संशोधन 

कायात प्रगती करणे शक्य होईल.  या राशीच्या लाभस्थानी राहू असून त्याच्यामुळे संतततदवर्यक 

एखािी चचंता त्रस्त करील.  तसेच या राशीच्या  ज्या मंडळींना  नोकरीत अतधकारपि प्राप्त झाले आह े 

त्यांच्यापैकी काहींना  आपल्या अतधकाराचा दुरुपयोग करून  वाममागष धन  दमळदवण्याची  तीव्र 

इच्छा  त्रस्त  करील. पण त्यांनी  तो  मोह  मनावर तािा ठेवनू  कायादित  करू नये.  होत्याच े नव्हत े

होईल. जपा. श्रद्धा असले तर स्शवोपासना  व श्रीहनुमान उपासना मन:शांती  व मन:शक्ती िेईल. 

म्हणून िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने  “स्शवलीलामतृ  स्तोत्रा”चे  पठण करा. 

रात्री झोपी  जाण्यापूवी  “हनुमानचालीसा  स्तोत्रा”च े पठण  करा. त्यास्शवाय  िररोज  सकाळी  स्नान  

करताना  मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र पनुवषसु  आहे  त्यांनी “ओम  अदितीये नमः”  तारक  



मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र पुष्य  आहे त्यांनी “ओम  िहृस्पतये  नमः”  तारक  मंत्राचा  आणण ज्यांच े 

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

 

(५) ससंह -  या  राशीच्या  चतुथष  स्थानी वसृ्चचक  राशीत  केत ू असून  त्याच्यामुळे घरीिारी  कोणाशी 

पटणार   नाही,  कसली  तरी  चचंता  त्रस्त   करील. स्शवाय तो दवर्भयकारक होणेही संभवत.े  या  

राशीच्या पंचम  स्थानी  धनु राशीत मंगळ  व शकु्र  असे िोन ग्रह असनू  मंगळ ग्रहामुळे संततीच्या 

आचरणदवर्यक  समस्या त्रस्त  करतील.  काही मंडळींना  मुलांच ेमनादवरुद्ध वागण े मनस्ताप  िेईल. 

तर काही  मंडळींना  मुलांपैकी  कोणाच्या  अनारोग्याची  चचंता  अस्वस्थ करील.  पण शुक्रामुळे  सवष 

प्रकारच्या  कलात्मक व्यवसाय असणारांना  आपल्या कलेत व कलात्मक व्यवसायात प्रगती  करण े

शक्य  होईल.  येथील  मंगळ शुक्र ह ेिोन्ही  ग्रह मदहन्याच्या अखरेच्या सप्ताहात  या  राशीच्या र्ष्ठ  

स्थानी मकर राशीत जात आहेत. त्यावेळी ह ेिोन्ही  ग्रह प्रततकुल होतील  व मंगळामुळे अनारोग्य, 

अपप्रचाराचा त्रास व अथषहानी  होण्याची शक्यता दिसत.े  शुक्रामुळे उच्च कलागुण असनूही  ते  

प्रिर्शषत  करण्यास संधीच दमळणार  नाही. या र्ष्ठ स्थानी  मकर  राशीत प्रथमपासून रदव -िुध-शदन  

हे तीन ग्रह आहेतच.  येथील रदव  िशम या नोकरी-व्यवसाय स्थानास परूक होईल, तसेच मदहन्याच्या  

उत्तराधात  या राशीच्या सप्तम स्थानी म्हणज ेकें द्रस्थानी जात असल्याने  भाग्योियकारक  होईल.  

िुधामुळे दनयोस्जत कायात यश दमळेल, तसचे धनलाभ होईल व काही मंडळींना प्रस्सद्धीही  दमळ ू 

शकेल. शदन िशम स्थानास पूरक होईल. पण त्याच्यामुळे गैरसमजुती, अनारोग्य, भांडण े  होण े 

संभवत.े या राशीच्या सप्तम स्थानी  कंुभ राशीत गरुु व नेपच्यून असे िोन ग्रह असून  त्यांच्यामुळे काही 

दववाहेचू्छना दववाहयोग यईेल,  प्रेमसंिंध असणारांचे  संिंध  

दृढ  होतील. काहींना  नवे दमत्र  दमळतील, प्रवासाचे योग येतील, व  काहींना अथषलाभही होण े शक्य 

दिसत.े पण येथील नेपच्यूनमुळे  वैवादहक जीवनातील  सुखात िाधा यणेे संभवते.  या राशीच्या 

भाग्यस्थानी मेर् राशीत हर्षल असनू तो शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र असणारांना अनुकुल व 

प्रगततकारक  होईल. तसचे त्याच्यामुळे या राशीच्या  काही मंडळींना दूरच्या प्रवासाचे  तर काही 

मंडळींना परिेशगमनाचे योग संभवतात.  या राशीच्या िशम  स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून  तो 

अनुकूल  होईल व त्याच्यामुळे नोकरीत  िढती, अतधकार पि  दमळू शकेल.  काहींचा सन्मान होणहेी 

संभवत.े श्रद्धा असेल तर  भगवान दवष्णूची उपासना  मन:शक्ती व  मन:शांती िेईल. म्हणनू िररोज 



सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने  “दवष्णु सहस्रनाम स्तोत्रा” च े  पठण  करा.  त्यास्शवाय 

िररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेन ेज्यांचे जन्मनक्षत्र  मघा आहे  त्यांनी “ओम दपतराय 

नमः:” तारक  मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र  पवूा आहे  त्यांनी “ओम भगाय  नमः:” तारक मंत्राचा आणण 

ज्यांचे  जन्मनक्षत्र उत्तरा आहे त्यांनी  “ओम आयषम े नमः:”  तारक  मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(६) कन्या -  या राशीच्या ततृीय स्थानी वसृ्चचक राशीत  केत ु असून  तो  मनस्तापिायक  होण्याची 

शक्यता  आहे. पण या  राशीच्या व्यापारी मंडळींना  स्त्री-ग्राहकांकडूनच  अतधक अथषलाभ  होईल. ह्या  

राशीच्या चतुथष स्थानी धन ुराशीत मंगळ  व शुक्र असे िोन ग्रह असनू मंगळामुळे कौटंुदिक जीवनात 

गैरसमज, वाि, भांडणे अशापैकी  कारणांनी  असह्य  मनस्ताप सहन करावा  लागेलस ेदिसत.े त्यातनू 

कुटंुिात असमाधानकारक घटना  घडू शकतील. जपा.  पण शुक्रामुळे  ज्यांच्याजवळ  शेतीवाडी आह े

अशांना त्यापासून  लाभ होईल. ऐर्ाराम दमळेल.  यथेील मंगळ -शुक्र  ह े िोन्ही  ग्रह  मदहन्याच्या 

अखेरच्या सप्ताहात  या राशीच्या पंचम  स्थानी  मकर राशीत  जात आहेत. त्यावेळी काही  मंडळींना 

संततत  समस्या  व एखािी असमाधानकारक  घटना. त्रस्त  करील. पण  येथील शुक्र कलात्मक 

दवर्याची  आवड असणारांना  अनुकुल  व  प्रगततकारक  होईल. या राशीच्या पंचम स्थानी मकर 

राशीत रदव -िुध -शदन  असे  तीन  ग्रह प्रथमपासून  आहेतच. पैकी रदव  मदहन्याच्या  पूवाधात  प्रततकुल 

होईल व त्याच्यामळेु या राशीच्या नोकरिार मंडळींना  वररष्ठांचा  जाच सहन करावा लागले. तसेच 

संततीपैकी  कोणाच्या  आजारपणाची  चचंता त्रस्त  करील.  नातेसंिंधात  दुरावा  दनमाण होण े

संभवत.े  हा रदव मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ राशीत जात आहे. त्या वळेी तो  

िशम या व्यवसाय स्थानास  पूरक होईल; दहतशत्रू पराभूत होतील, व शांती  लाभेल. या राशीच्या पंचम 

स्थानी असलेल्या िुधामळेु संतती,स्त्रीपासून त्रास होणे संभवते. शदनमळेु िुद्धी स्वाथी, संशयी, 

व्यवहारी  अशी होईल; पण त्याच्यामुळे तचकाटीचा  गुण दवकस्सत होईल. . या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी 

कंुभ राशीत प्रथमपासून गुरु व नेपच्यनू असे िोन ग्रह आहेतच. गरुुमुळे  आरोग्य उत्तम राहील;  तर 

काही मंडळींना नोकरचाकराचे  सुख दमळेल. पण येथील नेपच्यूनमुळे  काही मंडळींना उगीचच 

आपल्याला एखािा आजार झाल्याची भावना  त्रस्त  करील. काही मंडळींना  एखािी  काल्पदनक  

चचंता  त्रस्त  करील.  या राशीच्या अष्टम  स्थानी  मेर् राशीत हर्षल असनू तो  अपघातकारक  होणार 

असल्याने  सतत सावधानतेने आचरण करा.  या राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असून 



त्याच्यामुळे प्रवासाच े  योग येतील. श्रद्धा असले  तर िररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर “दुगा िेवी 

स्तोत्रा”चे  पठण  करा.  रात्री  झोपी  जाण्यापवूी  “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण  करा.  त्यास्शवाय  

िररोज सकाळी  स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र  उत्तरा आहे  त्यांनी “ओम  आयषम े 

नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांचे जन्मनक्षत्र  हस्त आह े  त्यांनी “ओम सूयाय नमः” तारक मंत्राचा  आणण 

ज्यांचे जन्मनक्षत्र  तचत्रा  आहे  त्यांनी  “ओम त्वष्टे  नमः” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा  जप करावा.  

 

(७) तुळा  - या  राशीच्या  धनस्थानी  वसृ्चचक राशीत  केत ू असून  त्याच्यामळेु  अर्थषक  चचंता त्रस्त  

करण्याची  शक्यता आहे. या राशीच्या  ततृीय स्थानी  धन ुराशीत मंगळ  व शकु्र असे िोन ग्रह असून  

हे िोन्ही ग्रह अनुकुल  होतील  व मंगळामुळे  धैयष, कहंमत, महत्वाकांक्षा वाढले.  हातून कतृषत्व घडेल. 

पण  इजा होणहेी  संभवत.े शुक्रामुळे  काही मंडळींना  भूदमलाभ  प्राप्त होईल. व्यापारी मंडळींना  स्त्री-

ग्राहकांकडूनच  अतधक अथषलाभ  होईल. त्यास्शवाय काही मंडळींना  धनलाभ  तर क्वतचत  कोणास 

मानाच े स्थान प्राप्त होईल,  कोणाची प्रततष्ठा वाढेल. येथील  मंगळ -शुक्र  मदहन्याच्या अखरेच्या 

सप्ताहात या राशीच्या चतुथष स्थानी मकर राशीत  जात आहेत. त्यावेळी  मंगळ प्रततकुल होईल; पण  

शुक्र अनुकुलच असेल. या राशीच्या चतुथष स्थानी मकर राशीत रदव -िुध -शदन  अस े  तीन  ग्रह  

प्रथमपासून आहेतच. यथेील रदव  मदहन्याच्या  संपूणष काळात प्रततकुलच होईल व  त्याच्यामळेु 

अनारोग्य, कायष दिरंगाई,  दु:ख, दनराशा, कौटंुदिक त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता  आह.े 

मदहन्याच्या उत्तराधात संततीपैकी कोणाचा  आजार,  नोकरीत वररष्ठांचा  जाच, नातसंेिंधात दुरावा  

दनमाण  होणे संभवते. या राशीच्या चतुथष स्थानी असलेल्या िुधामुळे  गहृसौख्य, दमत्रसखु  दमळेल; 

पण  धननाश  होणे  संभवते. शनीमुळे गहृसौख्य  हानी होण्याची शक्यता  आहे. जपा. त्यामळेु नैराचय 

येईल. या राशीच्या  पंचम स्थानी  कंुभ राशीत गरुु  व नेपच्यून असे िोन ग्रह आहेत. यथेील गुरु  पूणषपण े

अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे अथषलाभ  होईल, दवद्यार्थ्याना शकै्षणणक प्रगती करता  येईल. प्रेमसंिंध  

वाढतील व  सवष सुख दमळेल. मनस्स्थती अतं्यत भावनाशील होईल. अध्यात्मात रस असणारांना 

उपासनेद्वार े आध्यातत्मक उन्नती करण े शक्य होईल.  गूढ संशोधनात रस असणारांना संशोधन 

कायात प्रगती करणे शक्य होईल.  या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत हर्षल असनू तो ववैादहक 

सुखास प्रततकुल होईल व त्याच्यामळेु पततपत्नीत  वाि,भांडणे, होतील, िोघापैकी कोणाचे   तरी  

आचरण लहरी, दवस्क्षप्त  प्रकारच े होईल.  भागीिारीत व्यापार-व्यवसाय असणारांमध्ये  दवदवध 



कारणांनी   भागीिारी तटुण्याची शक्यता दिसत.े जपा.  या  राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ राशीत राहू 

असून त्याच्यामुळे ज्यांच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आह े अशांपैकी काही मंडळींना 

असा अचानक धनलाभ होईल. काही मंडळींना  वारसा हक्काने धनलाभ होईल. पण ववैादहक 

जीवनातील सुखात िाधा येण ेसंभवते. श्रद्धा असेल  तर श्रीस्शवशंकराची उपासना व श्रीहनुमान 

उपासना  मन:शक्ती व मन:शांती िेईल. म्हणून  िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “ 

स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी  जाण्यापवूी “हनुमानचालीसा स्तोत्रा”चे पठण करा. 

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

“ओम त्वष्ट ेनमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच े  जन्मनक्षत्र  स्वाती आहे  त्यांनी “ओम वायव ेनमः:” तारक 

मंत्राचा  आणण ज्यांच े जन्मनक्षत्र दवशाखा आह े त्यांनी “ओम इंद्राग्नये नमः:” तारक  मंत्राचा १०८ वेळा  

जप करावा.  

 

(८) िृशचचक - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशी केत ू असनू  तो सवष प्रकार े अनुकुल  होईल; 

पण  त्याच्यामुळे  वाहनधोका  संभवतो.  म्हणून सतत सावधानतनेे  आचरण करा.  या राशीच्या  

धनस्थानी धन ुराशीत मंगळ  व  शुक्र  अस ेिोन ग्रह असून मंगळामुळे आर्थषक चचंता  त्रस्त करतील.  

स्शवाय त्याच्यामुळे उष्णतादवकाराचा  एखािा आजार  त्रस्त  करीलसे  दिसते.  पण शुक्रामळेु  

कौटंुदिक सुखसमाधान  लाभेल.  कौटंुदिक  प्रगती होईल. यथेील मंगळ -शकु्र  मदहन्याच्या अखेरच्या 

सप्ताहात या राशीच्या ततृीय स्थानी मकर राशीत जात आहेत. त्यावेळी ह ेिोन्ही  ग्रह अनुकुल  होतील 

व  मंगळामुळे  धैयष, कहंमत, महत्त्वाकांक्षा   वाढेल,  हातून  काही कतृषत्व घडेल, काही  मंडळींना प्रवास 

योग यईेल, पण त्याच्यामळेु एखािी इजा  होण्याची शक्यता आहे.  शुक्रामुळे  या  राशीच्या  काही 

मंडळींना  भूदमलाभ तर काहींना  धनलाभ होणे  संभवते.  क्वतचत  कोणास मानाचे स्थान  तर कोणास 

प्रततष्ठा प्राप्त होण्याची शक्यता  आहे.  या  राशीच्या ततृीय स्थानी मकर राशीत रदव -िुध -शदन अस े

तीन ग्रह प्रथमपासून  आहेतच. येथील रदव  मदहन्याच्या पूवाधात  पूणषपणे अनुकुल होईल; व 

त्याच्यामुळे सवष सुख दमळेल, आरोग्य उत्तम राहील, तुमच्या कायषकुशलतेवर वररष्ठ प्रसन्न होतील,  

क्वतचत कोणाचा सन्मान होईल; तर कोणास एखािे उच्च पि दमळण्याची शक्यता  दिसते. हा रदव  

मदहन्याच्या   उत्तराधात या राशीच्या चतुथष स्थानी कंुभ राशीत गेल्यावर  प्रततकुल  होईल. त्यावळेी  

अनारोग्य होण े , दनयोस्जत कायात दिरंगाई  होण,े आर्थषक चचंता त्रस्त करणे, कौटंुदिक त्रास सहन 



करावा लागण,े त्यामुळे नैराचय  येण े  संभवत.े म्हणून जे  काय साध्य  करावयाच े  ते मदहन्याच्या  

पूवाधातच  साधून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न  करा. या  राशीच्या  चतुथष स्थानी कंुभ राशीत  गुरु व 

नेपच्यून ह ेिोन ग्रह प्रथमपासून आहेतच. येथील गरुुमुळे कौटंुदिक  सुख लाभले, पण नातेसंिंधातील 

कोणाकडून  तरी मनस्ताप दिला  जाण्याची शक्यता  आहे.  काही  मंडळींची स्थावर खरेिी-दवक्रीची  

कामे होतील. पण नेपच्यनूमुळे घरगुती  व्यवहारात गैरसमज, घोटाळे  होण ेसंभवते.  या  राशीच्या र्ष्ठ 

स्थानी  मेर् राशीत हर्षल असून  तो  तो िशम या व्यवसाय स्थानास पूरक  होईल; पण  त्याच्यामुळे  

या राशीच्या काही मंडळींना  डोकेदुखीचा  आजार तर  क्वतचत कोणास  मेंदूदवकाराचा  आजार त्रस्त 

करण्याची शक्यता  आहे. काही  मंडळींना  मुितीचा  ताप  येईल. त्यामुळे नरैाचय येण ेसंभवत.े  या  

राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ राशीत  राहू असनू  त्याच्यामुळे काही मंडळींच्या  मनात कपटी दवचार 

प्रिळ होतील.  काही  मंडळींना  वाममागष धन प्राप्तीची प्रिळ  इच्छा  अनावर होईल. स्शवाय 

त्याच्यामुळे वैवादहक जीवनातील सुखात  दवदवध कारणांनी  िाधा  येण े संभवते. जपा. श्रद्धा असले 

तर  श्रीगणेशाची उपासना व श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती आणण मन:शांती 

प्राप्त होईल. म्हणनू  िररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  “श्रीगणेश अथवषशीर्ष  

स्तोत्रा”च ेपठण करा.  रात्री  झोपी  जाण्यापवूी “ श्रीहनुमानचाणलसा स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्यास्शवाय 

िररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेन े  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र दवशाखा आहे त्यांनी “ओम 

इंद्राग्नये  नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र अनुराधा आहे  त्यांनी “ओम दमत्राय  नमः:” तारक 

मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनक्षत्र ज्येष्ठा आहे त्यांनी “ओम इंद्राय  नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वळेा  जप 

करावा.  

 

(९) धनु - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत मंगळ  व शुक्र असे िोन ग्रह असनू  मंगळामळेु  

या  राशीच्या  मंडळींचा स्वभाव हट्टी, मानापमान फार असणारा असा घडला असण्याची शक्यता 

वाटते. नोकरिार  मंडळींना  नोकरीत  प्रततकुल  पररस्स्थतीला  सामोरे जावे लागेल. त्यामळेु श्रम, 

िगिग, थकवा  येण ेसंभवते. पण शुक्रामुळे मनोनुकुल  घटना घडतील व दिलासा दमळेल.  मदहन्याच्या 

अखेरच्या सप्ताहात मंगळ  व शुक्र ह े िोन्ही ग्रह  या राशीच्या  धनस्थानी  मकर राशीत जात आहेत. 

या धनस्थानी प्रथमपासून रदव, िुध  व  शदन  अस ेतीन ग्रह आहेतच. रदवमळेु  व  उत्तराधात  मंगळामुळे 

आर्थषक समस्या  त्रस्त   करतील. दवत्तहानी  होण्याची शक्यता  दिसत.े भांडणतंटे होतील. अनारोग्य 



होण्याची शक्यता आह.े दवशेर् करून उष्णतादवकाराच े  आजार त्रस्त  करतील. काहींना डोळ्याची 

दुखणी  तर  काही मंडळींना  घसा, मान, िाढा यांच ेआजार  त्रस्त  करतील. येथील रदव मदहन्याच्या 

उत्तराधात  या राशीच्या ततृीय स्थानी कंुभ राशीत जात आह.े त्यावेळी तो अनुकुल  होईल व 

त्याच्यामुळे  आरोग्य  सुधारेल, तुमच्या  कायषकुशलतेचे  वररष्ठ  कौतुक करतील. काही मंडळींचा सन्मान 

होण्याची शक्यता  दिसते. तसेच क्वतचत  कोणास एखािे उच्च पिही  दमळू शकेल.  धनस्थानी 

असलेल्या िुधामळेु दु:ख सहन करावे लागले तरी  त्याच्यामुळे  धनलाभ होणे संभवते.  धनस्थानी 

असलेल्या शदनमुळे  कुटंुिात अदनष्ट घटना  घडण्याची शक्यता दिसत.े  तसचे आर्थषक  समस्या  त्रस्त   

करतील. मदहन्याच्या अखेच्या सप्ताहात  या स्थानी आलेल्या शुक्रामुळे कौटंुदिक सुखसमाधान  

लाभेल. या राशीच्या ततृीय स्थानी  प्रथमपासनू गुरु व नेपच्यून हे िोन ग्रह  आहेतच. येथील  गरुुमळेु  

कुटंुिात शुभ घटना घडतील,  व्यावसादयकांच्या व्यवसायात प्रगती होईल  व अथषलाभ होणेही संभवते. 

पण नेपच्यूनमुळे  आर्थषक संकटे  येणेही  शक्य आहे. या राशीच्या  पंचम स्थानी  मेर्  राशीत हर्षल 

असून तो  िौद्तधक कायषक्षेत्र  असणारांना अनुकुल  होईल. क्वतचत कोणास अंतज्ञान  शक्ती प्राप्त 

होईल. कलाकारांना कलते प्रगती  करता  येईल.  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी वरृ्भ  राशीत राहू असून  

त्याच्यामुळे   ज्यांचा इतर जाततधार्मषयांशी  व्यावसादयक संिंध आह े अशांना  लाभिायक होईल. 

दहतशत्रू पराभूत होतील.  पण स्वभाव धूतष, कावेिाज होण्याची शक्यता दिसत.े  तसेच काही मंडळींना 

पोटदवकाराचा  आजार त्रस्त  करण्याची शक्यता आहे.  या राशीच्या व्ययस्थानी  वसृ्चचक राशीत  केत ू

असून त्याच्यामळेु स्वभाव लहरी,चंचल होण्याची शक्यता आहे. श्रद्धा असेल तर श्रीगरुुिेव 

ित्तात्रेयाची  उपासना अनकुुल  होईल  व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. म्हणनू िररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर मनापासून  श्रद्धेने “ िावन्न चलोकी  गरुुचररत्रा”च े पठण करा. त्यास्शवाय िररोज सकाळी 

स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांचे  जन्मनक्षत्र  मूळ  आहे  त्यांनी “ओम दनऋतय े नमः:”  तारक 

मंत्राचा;  ज्यांच े जन्मनक्षत्र  पूवार्ाढा  आह ेत्यांनी “ओम  उिकाय  नमः:” तारक मंत्राचा  आणण ज्यांच े 

जन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा  आहे  त्यांनी “ओम  दवचवेिेवाय नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(१०) मकर -  या राशीच्या  लाभस्थानी वसृ्चचक राशीत केत ूअसून तो अनकुुल  होईल व त्याच्यामुळे 

सुखसमाधान लाभेल, प्रवासयोग येईल, यश दमळेल. या राशीच्या व्ययस्थानी धनु राशीत मंगळ व शुक्र   

असे िोन ग्रह असून  येथील मंगळ  मदहन्याच्या संपणूष काळात सवष प्रकारे  प्रततकुल  होणार असनू 



शुक्रामुळे  मधून मधून मनोनुकुल  घटना घडतील व दिलासा  दमळेल. या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी 

याच राशीत रदव -िुध - शदन असे  तीन ग्रह असून व्ययस्थानी असललेे मंगळ व  शुक्र हे िोन्ही ग्रह 

मदहन्याच्या अखरेच्या सप्ताहात  या राशीच्या प्रथम स्थानी  जात आहेत. यथेील मंगळामळेु  स्वभाव 

संतापी, हट्टी, होईल व अनारोग्य होण ेसंभवते. रदवमुळेही अनारोग्यात भरच पडेल व मनस्ताप सहन 

करावा  लागले. यथेील रदव मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या धनस्थानी  कंुभ राशीत जात आह.े 

त्यावेळीही त्याच्यामुळे  आर्थषक समस्या  त्रस्त करतील. प्रथम स्थानी असलेल्या िुधामुळे मनस्स्थती 

चंचल होईल, त्यातून दमत्रद्रोह होण्याची शक्यता दिसते. काही मंडळींना कुसंगतीची िाधा होईल. 

त्यातून धननाशही  होणे शक्य आहे. जपा. येथील शदनमुळे तर अनारोग्यािरोिरच  दनयोस्जत  कायात  

अडथळे येण,े  कुटंुिातील कोणाचे स्थलांतर होणे व त्यामुळे नैराचय येण्याची शक्यता दिसत.े पण 

मदहन्याच्या अखरेच्या सप्ताहात  शुक्रामुळे मधून मधून मनोनुकुल  घटना  घडतील व दिलासा दमळेल.  

या  राशीच्या धनस्थानी प्रथमपासून  गुरु  व नेपच्यून असे िोन ग्रह आहेतच. यथेील गरुु अनुकुल  होईल  

व त्याच्यामुळे  कुटंुिात  शुभ घटना  घडतील व स्वतंत्र व्यवसाय  करत  असणारांच्या  व्यवसायात  

प्रगती  होईल. पण  नेपच्यूनमुळे  आर्थषक  समस्या  त्रस्त  करतील.  या राशीच्या चतुथष  स्थानी मरे् 

राशीत  हर्षल  असनू त्याच्यामुळे  कशातच सुखसमाधान लाभणार  नाही.  कोणाशी  पटणार  नाही  

व   सतत  तक्रारी करत राहाल. त्यामुळे कौटंुदिक सुख  लाभणार  नाही.  या  राशीच्या पंचम स्थानी 

वरृ्भ राशीत  राहू असून  तो कदमशन,िलालीवर व्यवसाय करत असणारांना  लाभिायक होईल. 

तसेच त्याच्यामळेु काहीही कारणाने  संतततसुखात  िाधा येणे संभवत.े                                                                                                                                   

श्रद्धा असेल  तर श्रीस्शवशंकराची उपासना व श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल  होईल  व  मन:शक्ती 

व मन:शांती प्राप्त होईल.  म्हणनू िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े

“श्रीस्शवलीलामतृ  स्तोत्रा”चे  पठण  करा. रात्री झोपी  जाण्यापूवी  “हनुमानचालीसा स्तोत्रा”चे पठण  

करा.  त्यास्शवाय िररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा  आह े

त्यांनी “ओम  दवचवेिेवाय नमः:”  तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र श्रवण आह े  त्यांनी “ओम दवष्णव े

नमः:”  तारक मंत्राचा  आणण  ज्यांचे जन्मनक्षत्र  धदनष्ठा  आहे  त्यांनी  “ओम वसवे  नमः:” तारक  मंत्राचा 

१०८ वेळा जप करावा.  

 



(११) कंुभ - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत गरुु व  नेपच्यून अस े िोन ग्रह असनू 

मदहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या व्ययस्थानी असलेला रदव  या  राशीच्या प्रथम स्थानी येत आह.े 

येथील गुरु अनुकुल  होईल  व त्याच्यामुळे िौद्तधक  संशोधनात्मक  कायषक्षेत्र असणारांना आपल्या 

कायात  प्रगती करणे व यश दमळदवण ेशक्य होईल. तसेच आरोग्य उत्तम राहील. पण नेपच्यूनमुळे  

मनस्स्थती  अततशय कोमल  होईल, मानस्सक संवेिना अतत जलि होतील व  मनादवरुद्ध  थोड े

काहीही घडले  तर लगचे  नरैाचय  येईल. मदहन्याच्या उत्तराधात  या स्थानी आलेला  रदव  

अनारोग्यकारक व मनस्तापिायक होणे संभवत.े या राशीच्या ततृीय स्थानी मरे् राशीत  हर्षल  असनू 

त्याच्यामुळे उच्च िौद्तधक शक्ती, स्मरण शक्ती, आकलन शक्ती व चौकसपणा  लाभेल. काही 

मंडळींना परिेशगमनाची संधी दमळेल. या राशीच्या चतुथष स्थानी  वरृ्भ  राशीत  राहू असून त्याच्यामळेु 

कौटंुदिक जीवनात त्रास, कटकटी दनमाण होतील, अशुभ घटना घडण्याची शक्यताही दिसते. स्शवाय  

दनयोस्जत कायात अपयश येणेही संभवते. या  राशीच्या  िशम स्थानी वसृ्चचक राशीत  केत ूअसून 

त्याच्यामुळे काही मंडळींना हातच ेसोडून नवीन काही करण्याची ऊर्मष .यईेल. पण  त्यांनी मनावर तािा 

ठेवून आहे तो नोकरीव्यवसायच करावा.  या राशीच्या लाभस्थानी  धनु  राशीत मंगळ  व शुक्र अस े

िोन ग्रह असून येथील मंगळामुळे कष्ट, पररश्रम करूनच  अथषप्राप्ती होईल. स्शवाय त्याच्यामळेु  मैत्रीत  

दवतुष्ट  येणे संभवते. पण त्याच्यामुळे काही मंडळींना मूल्यवान वस्तूं ची प्राप्ती होणेही  संभवते. 

शुक्रामुळे  धनलाभ होण,े ऐर्ाराम दमळणे संभवत.े सवष सुख प्राप्त होईल.. यथेील शुक्र व मंगळ  

मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  या राशीच्या  व्ययस्थानी गेल्यावर मंगळ पणूषपणे अशुभ होईल.  पण 

शुक्रामुळे मधून मधून मनोनुकुल  घटना घडतील  व दिलासा दमळेल.  या राशीच्या व्ययस्थानी 

प्रथमपासून  रदव -िुध - शदन असे तीन ग्रह आहेतच. पैकी रदवमुळे शरीरपीडा होईल, मानभंग  होणेही 

संभवत,े व सतत प्रततकुल पररस्स्थतीशी मुकािला करावा लागेल.  िुधामळेु  अनारोग्य, मानहानी  

आणण अपयश  येणे संभवते.  शदनमुळे  संकटपरंपरा दनमाण होईल. म्हणून आर्थषक व्यवहार 

सावधानतनेे व काळजीपूवषक करा. श्रद्धा असले तर श्रीस्शवशंकराची उपासना व श्रीहनुमंताची 

उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती  लाभेल. म्हणनू िररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर 

मनापासनू श्रद्धेने “श्रीस्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च े  पठण करा. रात्री  झोपी  जाण्यापवूी  

“श्रीहनुमानचाणलसा  स्तोत्रा”चे पठण  करा.  त्यास्शवाय िररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून 



श्रद्धेने ज्यांचे  जन्मनक्षत्र धदनष्ठा आह े  त्यांनी “ओम  वसव े  नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  

शततारका  आहे  त्यांनी “ ओम वरुणाय नमः:” तारक मंत्राचा  आणण ज्यांच ेजन्मनक्षत्र पूवाभाद्रपिा 

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

 

(१२) मीन - या राशीच्या व्यय स्थानी मीन राशीत  गुरु व नेपच्यनू अस ेिोन ग्रह असनू मदहन्याच्या 

उत्तराधात  या राशीच्या लाभस्थानी असलेला रदव व्ययस्थानी येत आहे.  मदहन्याच्या उत्तराधात रदव 

ग्रह व्ययस्थानी आल्यावर प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे  प्रततकुल  पररस्स्थती  दनमाण होईल व 

त्यामुळे शरीरपीडा  होणे, मानभंग होणे संभवते. गरुुमुळे अध्यात्मात रस असणारांना उपासनेद्वार े

आध्यातत्मक उन्नती करणे शक्य होईल. तसेच समाजसेवचेी आवड असणारांना  तो अनुकुल होईल. 

येथील नेपच्यूनमुळे कसली  चचंता मनस्ताप  िेईल, त्यामळेु नैराचय येण ेसंभवत.े  पण हा नेपच्यून गुप्त 

पोलीस खात्यात कायषरत असणारांना अनुकुल  होईल.  या राशीच्या धनस्थानी  मेर् राशीत हर्षल 

असून त्याच्यामुळे  मनस्स्थती अतत अस्स्थर होण ेसंभवते. दवतचत्र आचरण होण्याचीही शक्यता आहे. 

आपल्या फटकळ िोलण्याने समोरच्याचा अपमान होणहेी संभवते. त्यास्शवाय अदवचाराने नको तो 

खचष होणहेी  संभवते. या राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ राशीत राहू असून तो अनुकुल  होईल, मन 

हरहुन्नरी होईल, हातून कतृषत्व घडेल, पण त्याच्यामळेु िंधुसखुात िाधा येण्याची शक्यता दिसते. या 

राशीच्या भाग्यस्थानी वसृ्चचक राशीत  केत ूअसनू त्याच्यामुळे ढोंगी, धूतष  आचरण होण्याची शक्यता 

आहे. या राशीच्या िशम स्थानी धन ुराशीत मंगळ  व शुक्र  असे िोन ग्रह असनू  हे िोन्ही ग्रह प्रततकुलच 

होतील व मंगळामुळे काही मंडळींच्या व्यवसायात खळिळजनक  घटना घडतील, नोकरिार मंडळींना 

कामाचा  ताण सहन  करावा लागले, काही मंडळींना हातचे सोडून नवीन काही  करावेसे वाटेल.  पण 

हा मंगळ  और्धदवके्रते व यांदत्रकतांदत्रक  नोकरीव्यवसाय असणारांना  अनुकुल  व लाभिायक 

होईल. येथील शुक्रामुळे अडचणी, अडथळे व दु:ख सहन करावे लागेल.  या राशीच्या लाभस्थानी मकर 

राशीत रदव -िुध -शदन असे तीन ग्रह असून रदव  मदहन्याच्या पूवाधातच अनकुुल  होईल व  त्याच्यामुळे 

आरोग्य चांगले राहील,  अथषलाभ होणेही संभवत.े िुधामुळे  सखुसमाधान,अथषलाभ व दमत्रलाभ 

होईल. शदन सुद्धा साधारण शुभच असेल; पण त्याच्यामुळे संततीपैकी  कोणास कसला तरी   त्रास 

होण्याची शक्यता दिसत.े  मदहन्याच्या  अखरेच्या सप्ताहात  िशम स्थानी असलेले मंगळ  व शुक्र या 

लाभस्थानी येत आहेत. त्यावेळी मात्र कष्ट-पररश्रम करूनच अथषलाभ होईल. तसेच दमत्रांशी दवतुष्ट  यऊे 



शकेल. पण  या राशीच्या काही मंडळींना एखािी मौल्यवान वस्त ू दमळणेही  संभवते. पण शुक्र  सवष 

प्रकारे अनुकुल होणार असल्याने मंगळाचा त्रास होणारच  नाही. श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुिेव 

ित्तात्रेयाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल.  म्हणून िररोज सकाळी 

स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े  “िावन्न चलोकी  गरुुचररत्रा”च े  पठण  करा. त्यास्शवाय  िररोज 

सकाळी स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांचे जन्मनक्षत्र पवूाभाद्रपिा आह े  त्यांनी “ओम 

अजैकचरणाय नमः:” तारक  मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र उत्तराभाद्रपिा आह े त्यांनी “ओम अदहिुषध्न्याय 

नमः:” तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनक्षत्र रेवती आहे  त्यांनी “ओम पूर्ाय  नमः:”  तारक  मंत्राचा 

१०८ वेळा जप करावा.  
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