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सूचना - ित्येक  रािीच्या राशिभविष्याच्या अखेरीस त्या त्या रािीच्या जन्मनक्षत्ाांसाठी असलेला तारक 

मांत् ददला आहे. आपल्या जन्मनक्षत्ाच्या तारक मांत्ाचा उपाय म्हणून मनापासून श्रद्धेने उपयोग  केल्यास  

जीिनात येणाऱ्या अडचणी, अडथळे, व्याधी, पीडा, आजार  ि अन्य समस्या याांचे  

ननिारण होत ेअसा अनेकाांचा अनुभि आहे.  आपणही आपल्या जन्मनक्षत्ाच्या तारक  मांत्ाचा उपाय म्हणून 

मनापासून, श्रद्धेने उपयोग करून पाहािा  ि आपणाांसही  तसा अनुभि आल्यास कृपया आम्हाांस कळिाि.े 

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

(१) मेष - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत राहू व हर्षल  अस ेदोन ग्रह असून  ददनाांक ८ रोजी 
या राशीच्या व्ययस्थानी असलेला  बुध व ददनाांक  १४ रोजी  या राशीच्या व्यय स्थानी असलेला रवव अस ेदोन 

ग्रह या राशीच्या प्रथम स्थानी याच राशीत येत आहेत. तसेच  या राशीच्या  लग्नस्थानी आलेला बुध  ददनाांक 

२४ रोजी या राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ राशीत जात आहे. अशा पररस्स्थतीत रवव ग्रह मदहन्याच्या सांपूर्ष 
काळात  पूर्षपरे् प्रततकुल होर्ार असून  त्याच्यामुळे शरीरपीडा,अनारोग्य, मनस्ताप, एखादी चचांता  त्रस्त 

करण्याची शक्यता ददसते. बुधामुळे  हाती घेतलेल्या कायाषत अपयश येर्े, मानहानी होर्े, अनारोग्य होर्,े  

कुसांगतीची बाधा होर्,े मनस्स्थती चांचल होर्े अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता ददसते. पर् मदहन्याच्या 
अखेरच्या सप्ताहात त्याच्यामुळे  अथषलाभ होण्याची  शक्यताही  ददसते.   या राशीच्या  प्रथम स्थानी 
असलेल्या हर्षलमुळे सुद्धा स्वभाव अस्स्थर, चांचल, लहरी  होईल, धाक, दडपर् सहन होर्ार  नाही;  पर् तो 
शास्त्रीय सांशोधन कायषक्षेत्र असर्ाराांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल. येथील राहूही प्रततकुलच 

होईल व त्याच्यामुळे अपमान होतील. व काही मांडळीांना वातववकार त्रस्त  करण्याची शक्यता ददसते.  या 
राशीच्या सप्तम  स्थानी  तळुा  राशीत केत ु असून त्याच्यामुळे सुद्धा मनस्स्थती अस्स्थर राहील व वैवादहक 

जीवनातील सुखात बाधा तनमाषर्  होर् ेसांभवते. ददनाांक ७ रोजी या राशीच्या दशम स्थानी असलेला मांगळ 

या राशीच्या  लाभस्थानी कुां भ राशीत जात आहे. त्याच्यामुळे नोकरीत  कामाचा तार्, व्यवसायात 

खळबळजनक  घटना घडतील, कष्ट पररश्रम  करूनच अपेक्षक्षत अथषप्राप्ती होईल. पर् मदहन्याच्या अखेरीस 

या राशीच्या काही मांडळीांना एखाद्या मौल्यवान वस्तूचा   लाभ होर्ेही सांभवते. दशम स्थानी असलेल्या 
शनीमुळे  वपत्याशी  मतभेद होतील व पटर्ार नाही. स्वभाव अहांकारी, हटवादी असा घडेल, हुकूमशाही वतृ्ती 
वाढेल.  हा शतन ददनाांक २९ रोजी या राशीच्या लाभस्थानी कुां भ राशीत जात आहे. .  या राशीच्या लाभस्थानी 
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कुां भ राशीत गुरु-शुक्र-नेपच्यून अस ेतीन ग्रह प्रथमपासून आहेतच. येथील गुरु व नेपच्यून मदहन्याच्या 
उत्तराधाषच्या प्रारांभी या राशीच्या व्ययस्थानी मीन  राशीत जात  आहेत. तसेच   शुक्र मदहन्याच्या अखेरच्या 
सप्ताहात  या राशीच्या व्ययस्थानी  मीन  राशीत जात आहे. मदहन्याच्या पूवाषधाषत    गुरु ग्रह  सवष प्रकारे 

अनुकुल  होईल, व मदहन्याच्या उत्तराधाषत अध्यात्म व समाजसेवा  याांची मनापासून ओढ असर्ाराना 
अनुकुल होईल. पर् प्रवासात त्रास, मनस्ताप सहन  करावा लागण्याची शक्यता ददसते. नेपच्यून 

मदहन्याच्या सांपूर्ष काळात प्रततकुल होईल  व त्याच्यामुळे नैराश्य  येईल. पर् हा नेपच्यून मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत गुप्त पोललसखात्यात कायषरत असर्ाराांना अनुकुल  व उपयुक्त होईल. श्रद्धा  असेल  तर श्रीगर्ेश 

व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल होईल व मन:शक्ती व मन:शाांती लाभेल. म्हरू्न दररोज  सकाळी  स्नान  

झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  “श्रीगर्ेश अथवषशीर्ष  स्तोत्रा”चे  पठर्  करा. रात्री  झोपी  जाण्यापूवी 
“श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”चे पठर् करा. त्यालशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेन े 

जयाांचे जन्मनक्षत्र अस्श्वनी आहे  त्याांनी “ओम  अस्श्वनीकुमाराभ्याम  नमः:” तारक मांत्राचा,  जयाांचे 

जन्मनक्षत्र भरर्ी आहे त्याांनी “ओम  यमाय  नमः:” तारक मांत्राचा  आणर् जयाांचे जन्मनक्षत्र  कृवत्तका आहे 

त्याांनी “ओम अग्नये नमः:” तारक मांत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(२) िषृभ - या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी तुळा  राशीत केतू असून तो पूर्षपरे् अनकुुल होईल.  त्याच्यामळेु  

आरोग्य उत्तम राहील, मनस्स्थती उदार होईल, व  उच्च आचारववचार प्रकट होतील. या राशीच्या भाग्यस्थानी 
मकर राशीत शतन व मांगळ  अस ेदोन ग्रह असून येथील मांगळ  ददनाांक ७ रोजी  या राशीच्या दशम स्थानी  
जात असून शतन ददनाांक २९ रोजी  या राशीच्या दशम स्थानी जात आहे. अशा स्स्थतीत  मांगळ पूर्षपरे् 

प्रततकुल  होईल.  मदहन्याच्या पूवाषधाषत त्याच्यामुळे प्रवासात मनस्ताप व मानहानी होर्े सांभवते, म्हरू्न 

शक्यतो त्या काळात प्रवास करू नका. हा मांगळ  या राशीच्या दशम स्थानी कुां भ राशीत गेल्यावर और्ध 

ववके्रते  आणर् याांत्रत्रकताांत्रत्रक कायषक्षेत्र असर्ाराांना काही प्रमार्ात अनुकुल  होईल. पर् इतर व्यवसायक्षेत्र  

असर्ाराांच्या व्यवसायात खळबळजनक घटना घडण्याची शक्यता ददसते. . या राशीच्या  सवष प्रकारच्या  
नोकरवगाषला  नोकरीत कामाचा तार्  सहन करावा लागेल. वररष्ठाांशी मतभेद  होतील. या राशीच्या 
भाग्यस्थानी मकर राशीत असलेला शतन कायदा, तत्त्वज्ञान, चचककत्सक बौद्चधक कायषक्षेत्र असर्ाराांना 
अनुकुल, प्रगततकारक  व लाभदायक होईल.  या राशीच्या दशम स्थानी प्रथमपासून गुरु, शुक्र व नेपच्यून 

अस ेतीन ग्रह आहेतच. येथील गुरु व  नेपच्यून मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या लाभस्थानी मीन  राशीत  

जात आहेत. शुक्र ग्रह  मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  या राशीच्या लाभस्थानी मीन राशीत 



जाईल. अशा स्स्थतीत गुरु ग्रह मदहन्याच्या सांपूर्ष काळात  बौद्चधक, शैक्षणर्क, सांशोधनात्मक कायषक्षेत्र 

असर्ाराांना अनुकुल, .प्रगततकारक व लाभदायक होईल.  काही  मांडळीांचा मानसन्मान  होर्ेही  सांभवत.े 

तसेच  त्याच्यामुळे इच्छाआकाांक्षा पूर्ष होतील, या राशीच्या  वववाहेच्छूना  वववाहयोग येईल, ववद्यार्थयाषना  
सहज शैक्षणर्क प्रगती करता येईल. अनेक  मागाषनी  धनलाभ  होर्ेही  सांभवते. येथील नेपच्यून मदहन्याच्या 
पूवाषधाषत मनोवैज्ञातनक  व द्रव पदाथष व्यापार असर्ाराांना अनुकुल व  लाभदायक  होईल. पर् मदहन्याच्या  
उत्तराधाषत तो प्रततकुल  होर्ार असून त्याच्यामुळे आचथषक  नुकसान, आचथषक घोटाळे ,याांचा  मनावर पररर्ाम 

होईल  व नैराश्य येईल. लशवाय काही मांडळीांना  कुमागी  लमत्राांमुळे  मनस्ताप सहन  करावा लागण्याची 
शक्यता ददसते. या राशीच्या दशम स्थानी कुां भ राशीत असलेला शुक्र कला क्षेत्रातील मांडळीांना प्रततकुलच  

होईल; पर् मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात या राशीच्या लाभस्थानी  मीन  या त्याच्या उच्च राशीत 

गेल्यावर तो अनुकुल होईल व  सवष प्रकारे सुखशाांती लाभेल  व धनलाभही होईल.  या राशीच्या लाभस्थानी 
मीन  राशीत प्रथमपासून रवव, बुध हे दोन ग्रह आहेतच. त े दोन्ही ग्रह मदहन्याच्या पूवाषधाषत अनुकुल, 

प्रगततकारक, सुखदायक व  लाभदायक होतील. पर् मदहन्याच्या उत्तराधाषत  त े या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् 

राशीत गेल्यावर प्रततकुल होतील व त्याांच्यामुळे शरीरपीडा, मानहानी, अनारोग्य,  हाती घेतलेल्या कायाषत 

अपयश अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता ददसते.  या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून राहू व 

हर्षल अस ेदोन ग्रह आहेतच. येथील राहूमुळे अथषलाभ होईल व काही मांडळीांना परदेशवारीची सांधी  लमळेल. 

पर्  त्याच्यामुळे नातेसांबांधात भाांडर्े होर् ेसांभवते. जपा.  हर्षल प्रततकूलच होईल व त्याच्यामुळे आचथषक 

समस्या  त्रस्त  करतील, वाईट प्रसांगाला तोंड द्यावे लागेल व  शतु्रत्व तनमाषर् होईल.  जपा. श्रद्धा असेल  तर  

श्रीलशवशांकराची  व श्रीहनुमानाची  उपासना अनुकुल  होईल व  मन:शाांती व मन:शक्ती लाभेल. म्हरू्न दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “लशवलीलामतृ स्तोत्राचे पठर् करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी  
“हनुमानचालीसा स्तोत्रा”चे पठर् करा. त्यालशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने  
जयाांचे जन्मनक्षत्र  कृवत्तका आहे त्याांनी “ओम अग्नये  नमः:” तारक मांत्राचा, जयाांचे जन्मनक्षत्र रोदहर्ी आहे 

त्याांनी “ओम  ब्रह्माय नमः:” तारक मांत्राचा  आणर् जयाांचे  जन्मनक्षत्र मगृ आहे  त्याांनी “ओम सोमसोमाय 

नमः:” तारक मांत्राचा १०८ वळेा जप करावा.  
 

(३) शमथुन - या  राशीच्या पांचम स्थानी तुळा  राशीत केतू असून त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील,  गूढ 

सांशोधन व  अध्यात्म   याांची  आवड असर्ाराांना  तो अनकुुल  होईल. या राशीच्या अष्टम स्थानी मकर राशीत 

मांगळ  व शतन  अस ेदोन ग्रह असून येथील मांगळ  ददनाांक ७ पासून या राशीच्या भाग्यस्थानी कुां भ राशीत 

जात आहे.  मदहन्याच्या पूवाषधाषत त्याच्यामुळे अनारोग्याचा त्रास होर्े सांभवत.े लशवाय तो वीज, पार्ी 



याांपासून धोका सूचचत करतो.  जपा. मदहन्याच्या उत्तराधाषत त्याच्यामुळे प्रवासात त्रास व मानहानी होर् े

सांभवते म्हरू्न शक्यतो  त्या काळात प्रवास करू नका. या राशीच्या अष्टम  स्थानी मकर  या स्वराशीत 

असलेला शतन  अनारोग्य, द:ुख, दैन्य  देर्ारा असल्याचाच  अनुभव येईल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी कुां भ 

राशीत प्रथमपासून गुरु,शुक्र व नेपच्यनू अस ेतीन ग्रह आहेतच. पैकी नेपच्यूनमुळे मनस्स्थती अस्स्थर, चांचल  

अशी होईल; पर् तो मनोवजै्ञातनक  व द्रव पदाथष  व्यापार असर्ाराांना अनुकुल व लाभदायक होईल.  शुक्रामुळे 

गुरुकृपा, थोरकृपा प्राप्त होईल व सुखसमाधान लाभेल. गुरुमुळे   सद्गुर्ाांची प्राप्ती होईल, प्रगतीच्या सांधी 
चालून येतील, प्रवास होईल व  अध्यात्मात रस असर्ाराांना उपासनेद्वारे आध्यास्त्मक प्रगती करर् ेशक्य 

होईल. मदहन्याच्या उत्तराधाषत प्रथमपासून  भाग्यस्थानी असलेले  गुरु व नेपच्यनू    हे दोन ग्रह या राशीच्या 
दशम स्थानी मीन  राशीत जात असून  मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  शुक्र ग्रह  या राशीच्या दशम स्थानी 
मीन राशीत जात आहे  गुरु ग्रह बौद्चधक कायषक्षेत्र असर्ाराांना अनुकुल, प्रगततकारक, यशदायक  व 

लाभकारक  होईल.  नेपच्यनूमुळे  आचथषक नुकसान, घोटाळे व अथषप्राप्तीस ववलांब होण्याची शक्यता ददसते. 
मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  शुक्रामुळे व्यवसायात अडचर्ी, अडथळे  येण्याची शक्यता ददसते. या 
राशीच्या दशम स्थानी मीन  राशीत प्रथमपासून रवव आणर् बुध  हे दोन ग्रह आहेतच. हे दोन्ही ग्रह मदहन्याच्या 
सांपूर्ष काळात अनुकुल  होतील व नोकरी-व्यवसायात यशदायक व लाभदायक घटना घडतील. हा बुध  ददनाांक 

२४ पासून या राशीच्या व्ययस्थानी  वरृ्भ राशीतजात आहे. त्या काळात तो प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे 

अनारोग्य, मानहानी, अपयश सहन कराव ेलागेल. या राशीच्या लाभस्थानी  मेर् राशीत राहू व हर्षल हे  दोन 

ग्रह प्रथमपासून आहेतच.   हर्षलमुळे तनस्श्चत अस ेकाय घडेल हे साांगता येर्ार नाही. सवष काही अतनस्श्चत 

असेच घडेल. लमत्राांशी भाांडर्े होतील व सांतततसुखात बाधा येर्े सांभवते. राहूमुळे जुगाराचा नाद असर्ाराांना  
व अचधकाराचा दरुुपयोग करून वाममागष धन प्राप्त  करण्याचा  मोह  अस्वस्थ  करील.  पर् मनावर ताबा 
ठेवून हा मोह टाळाच. नपेक्षा नुकसानच होईल. श्रद्धा असेल तर दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून 

श्रद्धेने “ जगदांबा दगुाष देवी  स्तोत्राचे पठर्  करा. त्यालशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून 

श्रद्धेने  जयाांचे जन्मनक्षत्र मगृ आहे त्याांनी “ओम सोमसोमाय नमः:” तारक  मांत्राचा, जयाांचे जन्मनक्षत्र 

आद्राष आहे  त्याांनी “ ओम नमः: शांकराय “ तारक  मांत्राचा आणर् जयाांचे जन्मनक्षत्र पुनवषसू आहे त्याांनी “ओम  

अददतीये नमः:” तारक मांत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(४) ककक  - या  राशीच्या चतुथष स्थानी तुळा  राशीत केत ूअसून त्याच्यामुळे कोर्ाशी पटर्ार नाही, कसली 
तरी चचांता त्रस्त  करील. लशवाय तो ववर्भयकारक असल्याने बाहेरचे उघड्यावरच े  पदाथष खाऊ  नका.  या 
राशीच्या सप्तम स्थानी  मकर राशीत  मांगळ  व शतन  अस ेदोन ग्रह आहेत. पैकी शनीमुळे मनस्स्थती शाांत, 



ववचारी वतृ्ती होईल. पर् मांगळामुळे जीवनसाथी/सांचगनीचे अनारोग्य,  दोघाांतील  वाद, भाांडर्े, गैरसमज 

अशापैकी कारर्ाांनी  वैवादहक जीवनातील सुखात बाधा येर् ेसांभवते.  जपा.  जयाांचा  भागीदारीत  व्यापार-

व्यवसाय आहे त्याांनी काहीही कारर्ाने  भागीदारीत बाधा येर्ार  नाही  याची काळजी घ्यावी. येथील मांगळ  

ददनाांक ७ रोजी या राशीच्या अष्टम स्थानी कुां भ राशीत  जात आहे. त्या काळात तो अचधकच प्रततकुल होईल 

व त्याच्यामुळे उष्र्ताववकाराचा आजार होर्े सांभवते. त्यालशवाय हाडमोड होर्े, वीज-पार्ी याांपासून धोका 
असरे् सांभवते. जपा. त्यामळेु नैराश्य येर्ेही शक्य आहे.  येथील शतन  ददनाांक २९ रोजी या  राशीच्या अष्टम 

स्थानी जात आहे. या अष्टम स्थानी कुां भ राशीत गुरु-शुक्र-नेपच्यून अस ेतीन ग्रह प्रथमपासून आहेतच. 

येथील गुरु-शुक्रामुळे जयाांच्या जन्मकुां डलीत अचानक धनलाभ योग आहे, अशापकैी काहीांना असा अचानक 

धनलाभ होर्े सांभवते. काही मांडळीांना वारसा हक्काने असा अचानक धनलाभ होईल.  लशवाय शुक्रामुळे काही 
मांडळीांना कमी श्रमाांत अपके्षेपेक्षा अचधक अथषलाभ होण्याची शक्यता ददसते.  येथील गुरु-शुक्र-नेपच्यून हे  

ततन्ही  ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या भाग्यस्थानी मीन  राशीत जात आहेत. या राशीच्या 
भाग्यस्थानी मीन  राशीत प्रथमपासून रवव -बुध  हे दोन ग्रह आहेतच. हे रवव -बधु दोन्ही ग्रह मदहन्याच्या 
पूवाषधाषत प्रततकुल होतील; व त्याांच्यामुळे वाद, भाांडर्े होर्े सांभवते.  तनयोस्जत कामात अडथळे, अडचर्ी 
येण्याची शक्यता आहे.  त्यालशवाय  मानलसक तार्, कायषददरांगाई, वडील मांडळीांचा ववरोध अशापैकी  
कारर्ाांनी मन तनराश  होईल. पर् मदहन्याच्या उत्तराधाषत  रवव -बुध हे दोन्ही  ग्रह या राशीच्या दशम स्थानी 
मेर् राशीत गेल्यावर अनुकुल  होतील व रववमुळे नोकरी-व्यवसायात मनोनुकुल, सुखकारक व लाभदायक   

घटना घडतील. बुधामुळे  मानलसक  व कौटुांत्रबक सुखसमाधान लाभेल.  मदहन्याच्या उत्तराधाषत या राशीच्या 
भाग्यस्थानी मीन  राशीत  आलेल्या  गुरु-शुक्रामुळे प्रवासाचे योग येतील, अध्यात्माची आवड असर्ाराांना 
आध्यास्त्मक प्रगती करता येईल, गुरुकृपा व थोरकृपा लाभेल, ऐर्ाराम  लाभेल. उत्कर्ष होईल, सद्गुर् 

वाढतील, काही मांडळीांना प्रलसद्धी लमळरे्ही सांभवते. नेपच्यूनमुळे काही मांडळीांना सूचक स्वप्ने पडतील,  तर 

काही मांडळीांना परदेशगमनाची सांधी लमळेल. या राशीच्या दशम स्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून राहू व हर्षल  

हे दोन ग्रह आहेतच. तेथील राहू शासकीय नोकरीत असर्ाराांना  अनुकुल  होईल  व त्याच्यामुळे  तनयोस्जत 

कायाषत यश लाभेल. क्वचचत कोर्ास प्रलसद्धी लमळरे्ही सांभवते. येथील हर्षल उच्च बौद्चधक व शास्त्रीय 

सांशोधन कायषक्षेत्र असर्ाराांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल. स्वतांत्र व्यवसाय असर्ाराांनाही तो 
लाभदायक होईल. श्रद्धा असेल तर श्रीलशवशांकराची उपासना व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल होईल व 

मन:शाांती व मन:शक्ती प्राप्त होईल. म्हरू्न दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेन े 

“लशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठर् करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”चे पठर् करा. 
त्यालशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेनें  जयाांचे जन्मनक्षत्र पुनवषसू आहे  त्याांनी “ 



ओम अददतीये नमः:” तारक मांत्राचा,  जयाांचे जन्मनक्षत्र पुष्य  आहे त्याांनी “ ओम बहृस्पतये नमः” तारक 

मांत्राचा  आणर् जयाांचे जन्मनक्षत्र आश्लेर्ा  आहे त्याांनी “ ओम सपाषय  नमः:” तारक मांत्राचा १०८ वेळा  जप 

करावा.  
 

(५) शसांह - या राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा राशीत केत ूअसून त्याच्यामुळे मानलसक द:ुख  होर्े सांभवते. या 
राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मकर  राशीत शतन -मांगळ हे शतु्रग्रह  असून येथील मांगळामुळे अनारोग्य होर्,े 

अपप्रचाराचा त्रास होर्,ेअथषहानी होर्े सांभवते. शनीमुळे अकारर् शतु्रत्व तनमाषर् होर्े, गैरसमजुतीतनू  

भाांडर् ेहोर्े, वातववकार बळावर्े सांभवते.  पर्  हे दोन्ही ग्रह दशम या व्यवसायस्थानास पूरक होतील. या 
राशीच्या सप्तम स्थानी कुां भ राशीत गुरु-शुक्र- नेपच्यनू  अस ेतीन ग्रह असून मदहन्याच्या प्रथम सप्ताहात  

या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी असलेला मांगळ सप्तम स्थानी कुां भ राशीत येत आहे. येथील गुरु ग्रहामुळे नव े

स्नेहसांबांध जुळून येतील, जुने प्रेमसांबांध असतील तर त ेदृढ होतील, काही वववाहेच्छूना  वववाहयोग येईल, 

अथषलाभ होर्ेही सांभवते. काही मांडळीांना प्रवासाचे योग येतील. शुक्रामुळे ववैादहक जीवनातील सुख  लाभेल. 

प्रेलमकाांचे प्रेमवववाह होर्ेही शक्य ददसते.  पर् नेपच्यनूमुळे .  वैवादहक जीवनात  बाधा येर्ेही सांभवते. 
मांगळामुळेही वैवादहक जीवनात  गैरसमज, वाद, भाांडर्े होर्े सांभवते. भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय 

असर्ाराांनी  भागीदारीत बाधा न येण्याची  काळजी घ्यावी. मदहनाअखेरीस र्ष्ठ स्थानी असलेला शतन या 
सप्तम स्थानी कुां भ राशीत येत आहे. या राशीच्या अष्टम स्थानी मीन राशीत रवव  व बुध  अस ेदोन ग्रह असून 

मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या सप्तम स्थानी कुां भ राशीत असलेले गुरु, शुक्र  व नेपच्यून हे ततन्ही ग्रह 

या राशीच्या अष्टम स्थानी मीन  राशीत येत आहेत. येथील रवव  मदहन्याच्या सांपरू्ष काळात प्रततकुल  होर्ार 

असून त्याच्यामुळे अनारोग्य, द:ुख,  तनयोस्जत कायाषत अपयश येर्े, सांतततसुखात बाधा येर्े सांभवते. बुध  

ग्रह मदहन्याच्या पूवाषधाषत  अनुकुल  होईल  व  कायषलसद्धीचे सुख  लाभेल. पर् मदहन्याच्या उत्तराधाषत तो या 
राशीच्या भाग्यस्थानी गेल्यावर प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे तनयोस्जत कायाषत अडचर्ी, अडथळे तनमाषर् 

होतील. तसेच त्याच्यामुळे भाांडर्े होर्ेही सांभवते.  गुरु-शुक्रामुळे  जयाांच्या जन्मकुां डलीत अचानक धनलाभ 

योग आहे अशापैकी काही मांडळीांना असा अचानक धनलाभ होर्े सांभवते.  काही मांडळीांना वारसा हक्काने 
असा अचानक धनलाभ होऊ  शकेल.  येथील नेपच्यून  जलभय-ववर्भयकारक असल्यामुळे  जलप्रवास करू 

नका, खोल पाण्यात पोहावयास जाऊ नका. तसेच बाहेरचे उघड्यावरच ेपदाथष खाऊ  नका. या राशीच्या 
भाग्यस्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून राहू व हर्षल असे दोन ग्रह आहेतच. पैकी येथील राहूमुळे शासकीय 

नोकरीत असर्ाराांपैकी काही मांडळीांना किरतीची कामे  करावी  लागतील.  येथील हर्षल शास्त्रीय सांशोधन 

कायषक्षेत्र असर्ाराांना  अनकुुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल. त्यालशवाय  त्याच्यामुळे या राशीच्या काही 



मांडळीांना दरूच्या प्रवासाचे तर काहीांना  परदेशगमनाचे योग येतील.  मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  या 
राशीच्या भाग्यस्थानी असलेला  बुध या राशीच्या दशम स्थानी वरृ्भ राशीत जात आहे. त्या काळात  या 
राशीच्या मांडळीांना कौटुांत्रबक सुख लाभेल.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                     

श्रद्धा असेल तर श्रीभगवान ववष्रू्ची उपासना अनकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शाांती लाभेल. म्हरू्न 

दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “ववष्रु्सहस्रनाम स्तोत्रा”चे पठर् करा.  त्यालशवाय 

दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयाांचे जन्मनक्षत्र मघा आहे त्याांनी “ओम वपतराय नमः:” 

तारक मांत्राचा, जयाांचे जन्मनक्षत्र पूवाष आहे त्याांनी “ओम भगाय नमः:” तारक मांत्राचा आणर् जयाांचे  

जन्मनक्षत्र  

उत्तरा आहे त्याांनी “ओम आयषमे  नमः:” तारक मांत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  
 

(६) कन्या - . या राशीच्या धनस्थानी  तुळा  राशीत केत ू असल्यामुळे या राशीच्या मांडळीांना  आचथषक चचांता  
त्रस्त  करण्याची दाट  शक्यता आहे. या राशीच्या पांचम स्थानी मकर राशीत मांगळ  व  शतन  अस ेदोन ग्रह 

असून येथील मांगळामुळे सांततीच्या आचरर्ववर्यक समस्या  त्रस्त  करतील. हा मांगळ ददनाांक ७ पासून या 
राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कुां भ राशीत जात आहे. त्या काळात अनारोग्य, अपप्रचार,  आचथषक हानी, चोरी होर् े

अशापैक्री  घटना असह्य  मनस्ताप  देण्याची शक्यता आहे. या राशीच्या पांचम स्थानी असलेल्या शतनमुळे 

चचकाटीचा  गुर्  वाढेल. पर् बुद्धी व्यवहारी, सांशयी, स्वाथी होण्याची शक्यता ददसते. हा शतन 

मदहनाअखेरीस या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी कुां भ राशीत जात आहे. या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी कुां भ राशीत 

प्रथमपासून गुरु-शुक्र-नेपच्यून अस े तीन ग्रह आहेतच. येथील गुरुमुळे आरोग्य सुधारेल. मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत तो या राशीच्या सप्तम स्थानी मीन  राशीत गले्यावर  नव ेस्नेहसांबांध जुळून  येतील.  वववाहेच्छूना 
वववाहयोग सांभवतो. प्रवासाचे योग येतील. आचथषक लाभ होर्ेही शक्य ददसते. शुक्र कलाक्षेत्रातील  मांडळीांना 
प्रततकुल होईल व त्याच्यामुळे कलागुर् असूनही प्रकटीकरर्ास सांधीच लमळर्ार नाही. पर् मदहन्याच्या 
अखेरच्या सप्ताहात तो या राशीच्या सप्तम स्थानी मीन  राशीत गेल्यावर प्रेलमकाांचे प्रेमवववाह होतील.  

वववादहताांना  वैवादहक जीवनातील सुखसमाधान  लाभले. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  कुां भ राशीत असलेल्या 
नेपच्यूनमुळे  मदहन्याच्या पूवाषधाषत या राशीच्या काही मांडळीांना उगीचच  आपल्याला  काही आजार 

झाल्याची भावना त्रस्त  करील. काही मांडळीांना काल्पतनक चचांता त्रस्त  करतील. काही मांडळीांना  िसवरू्क 

झाल्याचा मनस्ताप सहन करावा लागेल. मदहन्याच्या उत्तराधाषत हा नेपच्यून या राशीच्या सप्तम स्थानी 
मीन राशीत गेल्यावर या राशीच्या मांडळीांच्या  वैवादहक जीवनातील सुखात बाधा तनमाषर् करीतसे वाटते. या 



राशीच्या सप्तम स्थानी मीन  राशीत प्रथमपासून रवव  व बुध  हे दोन ग्रह आहेतच. येथील बुध  ददनाांक ८ 

रोजी या राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् राशीत जात आहे. मदहन्याच्या उत्तराधाषत रववही या राशीच्या अष्टम 

स्थानी मेर् राशीत जात आहे.  पर् हा रवव  मदहन्याच्या सांपूर्ष काळात प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे 

अनारोग्य, द:ुख, अपयश, सांतततसुखात बाधा अशापकैी घटना मनस्ताप देण्याची शक्यता ददसते. पर्  बुध 

मदहन्याच्या प्रथम सप्ताहात प्रततकुल होईल व नांतरच्या सम्पूर्ष काळात अनुकुल होईल व यश, 

सुखसमाधान लाभेल. या राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् राशीत हर्षल व राहू अस ेदोन ग्रह प्रथमपासून आहेतच. 

येथील हर्षल अपघातकारक  असल्याने सतत सवष दठकार्ी सावधानतेने आचरर् करा. येथील राहूमुळे  

जयाांच्या हाती अचधकार पद आहे अशापैकी काहीांना वाममागष धन कमावण्याचा जबरदस्त मोह होईल. पर् 

त्याांनी मनावर ताबा ठेवून तो मोह टाळावाच. तेच सुखाचे होईल. श्रद्धा असेल तर दगुाष देवीची  व 

लशवशांकराची उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती  आणर्  मन:शाांती  लाभेल.  म्हरू्न  दररोज सकाळी 
स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  “दगुाष देवी स्तोत्रा”चे  पठर् करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी “लशवलीलामतृ 

स्तोत्रा”चे पठर् करा. त्यालशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयाांचे जन्मनक्षत्र उत्तरा 
आहे त्याांनी “ओम आयषमे  नमः:” तारक मांत्राचा, जयाांचे जन्मनक्षत्र हस्त  आहे त्याांनी “ओम सूयाषय  नमः:” 

तारक मांत्राचा आणर् जयाांचे जन्मनक्षत्र चचत्रा आहे त्याांनी “ओम त्वष्टे  नमः:”  तारक मांत्राचा १०८ वेळा जप 

करावा.  
 

(७) तुळा - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच  राशीत  केत ू असून तो सुखकारक होईल; पर् त्याच्यामुळे 

वाहन धोका सांभवतो.  म्हरू्न सतत  सावधातेन ेवाहन चालवा  व रस्त्याने सतत लक्षपूवषक  चाला.  या 
राशीच्या चतुथष स्थानी मकर राशीत मांगळ  व शतन  अस ेदोन ग्रह असून त्याांच्यामुळे ववववध कारर्ाांनी 
कौटुांत्रबक सुखात व गहृसौख्यात बाधा येर्े सांभवते. तसेच मनस्ताप देर्ाऱ्या घटना  घडण्याचीही दाट 

शक्यता  ददसते. जपा. येथील मांगळ  ददनाांक ८ रोजी व शतन मदहनाअखेरीस या राशीच्या पांचम स्थानी कुां भ 

राशीत जात आहेत. त्या वळेी  मुलाांपैकी  कोर्ाची  आचरर्ववर्यक समस्या त्रस्त  करील; तर कोर्ाच्या 
अनारोग्याची  समस्या  त्रस्त  करील. काही मांडळीांना स्थावरसांबांधीची समस्या  मनस्ताप देईल.  या राशीच्या 
पांचम स्थानी कुां भ राशीत गुरु, शुक्र, नेपच्यून  अस ेतीन ग्रह  प्रथमपासून आहेतच. येथील गुरु व नेपच्यून 

मदहन्याच्या उत्तराधाषत आणर्   शुक्र मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात या राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी मीन  राशीत 

जात आहेत. गुरु ग्रह या राशीच्या ववद्यार्थयाषच्या  शैक्षणर्क  प्रगतीस अनुकुल  होईल,  आचथषक लाभ होतील,  

प्रेमसांबांध  दृढ होतील. मदहन्याच्या उत्तराधाषत  त्याच्यामळेु आरोग्य उत्तम राहील. शकु्र ग्रह या राशीच्या पांचम 

स्थानी असताना सवष प्रकारच्या कलात्मक लशक्षर् घेत असर्ाऱ्याांना  अनुकुल  व प्रगततकारक होईल. पर्  



मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात तो या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मीन  राशीत गेल्यावर मात्र कलागुर् प्रदलशषत  

करण्यास सांधीच लमळर्ार नाही. नेपच्यून पांचम स्थानी कुां भ राशीत असताना  मनस्स्थती अत्यांत 

भावनाप्रधान  होईल. पर् तो अध्यात्म व गूढ सांशोधन याांची मनापासून ओढ असर्ाराांना अनुकुल व 

यशदायक होईल. पर् मदहन्याच्या उत्तराधाषत तो या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मीन  राशीत गेल्यावर काल्पतनक 

चचांता  त्रस्त  करण्याची शक्यता ददसते. तसेच काही  मांडळीांना िसवरू्क  झाल्याची चचांता  मनस्ताप  देईल. 

या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मीन  राशीत प्रथमपासून रवव  आणर् बुध  हे दोन ग्रह आहेतच. येथील रवव  दशम 

या व्यवसाय स्थानास  पूरक होईल. त्याच्यामुळे दहतशतू्र पराभूत होतील. पर् तो अनारोग्यकारक होर्ार 

असला तरी भाग्योदयकारकही होईल.  बुध ग्रहामुळे   या राशीच्या काही मांडळीांना धनलाभ होर्े सांभवते; तर 

काही मांडळीांना प्रलसद्धी लमळण्याची शक्यता ददसते.  येथील रवव -बुध  हे दोन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधाषत 

या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर्  राशीत गेल्यावर प्रततकुल होतील  व त्याांच्यामुळे द:ुख, भाांडर्े, अनारोग्य, 

याांमुळे  असह्य  मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत 

प्रथमपासून  राहू व हर्षल असे दोन ग्रह आहेतच. येथील राहूमुळे आचथषक नुकसान होर्े, वैवादहक जीवनातील 

सुखात बाधा येर्े, मनात कपटी ववचार येर् ेअशापैकी घटना घडण्याची शक्यता ददसते. हर्षलमुळे पततपत्नीत 

वाद, भाांडर्,े दोघापैकी कोर्ाकडून तरी  ववक्षक्षप्त आचरर् होर्े अशापैकी  कारर्ाांनी वैवादहक जीवनातील 

सुखात बाधा येर् ेसांभवते. मदहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  येथील बुध  या राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ 

राशीत जात आहे. त्यावेळी तो अनुकुल  व सुखकारक होईल. श्रद्धा असेल तर  श्रीलशवशांकराची  व 

श्रीहनुमानाची उपासना”  मन:शक्ती व मन:शाांती देईल. म्हरू्न दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर  

मनापासून  श्रद्धेने  “लशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे  पठर्  करा. रात्री झोपी  जाण्यापूवी “हनुमानचालीसा 
स्तोत्रा”चे  पठर् करा. त्यालशवाय  दररोज  सकाळी स्नान  करताना  मनापासनू  श्रद्धेने जयाांचे जन्मनक्षत्र  

चचत्रा आहे त्याांनी “ओम त्वष्टे  नमः:” तारक मांत्राचा, जयाांचे जन्मनक्षत्र  स्वाती आहे त्याांनी “ओम वायव े

नमः:” तारक मांत्राचा आणर् जयाांचे जन्मनक्षत्र  ववशाखा आहे त्याांनी “ओम इांद्राग्नये  नमः:” तारक मांत्राचा 
१०८ वेळा जप करावा.  
 

(८) िशृ्चचक - या  राशीच्या व्ययस्थानी तुळा  राशीत केत ु असून त्याच्यामुळे स्वभाव  चांचल, लहरी असा 
होण्याची शक्यता ददसते. या राशीच्या ततृीय स्थानी मकर राशीत मांगळ व शतन असे दोन ग्रह असून  येथील 

मांगळ  ददनाांक ७ रोजी या राशीच्या चतुथष स्थानी .कुां भ राशीत जात आहे. त्यामुळे हा मांगळ  कौटुांत्रबक सुखास   

बाधक होईल. गैरसमज, वाद, भाांडर्े, घडर्ाऱ्या  असमाधानकारक घटना अशापैकी कारर्ाांनी असह्य 

मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता ददसते. जपा. शनीमुळे या राशीच्या काही मांडळीांना  मनापासून 



अपेक्षक्षत असलेली नोकरी ककां वा आवडते कायषक्षेत्र लमळू शकेल. पर् त्याच्यामुळे भावांडववर्यक एखादी चचांता 
त्रस्त  करण्याची शक्यता आहे. हा शतन  मदहनाअखेरीस या राशीच्या चतुथष स्थानी कुां भ राशीत जात आहे.  

या राशीच्या चतुथष स्थानी कुां भ राशीत गुरु-शुक्र-नेपच्यून अस ेतीन ग्रह आहेतच. येथील गुरु-शुक्र दोन्ही ग्रह 

कौटुांत्रबक सुखास अनुकुल होतील. स्थावर खरेदी-ववक्रीचे व्यवहार असतील तर ते अपेक्षेनुसार पार पडतील. 

पर् नातेवाईक मांडळीांपैकी कोर्ाकडून तरी  मनस्ताप ददला जार् ेसांभवते. शुक्रामुळे सुखसमाधान  व ऐर्ाराम 

प्राप्त होईल. लशवाय शेतीवाडी असर्ाराांना त्यापासून लाभ होईल. नेपच्यूनमुळेसदु्धा घरगुती गोष्टीांबाबत 

गैरसमज, घोटाळे होर्े सांभवते.   मदहन्याच्या उत्तराधाषत येथील गुरु-शुक्र-नेपच्यून  हे ततन्ही ग्रह या राशीच्या 
पांचम स्थानी मीन राशीत जात आहेत. त्यावेळी नेपच्यूनमुळे मनस्स्थती अतत भावनाशील होईल, पर् तो 
अध्यात्म व गूढ सांशोधन याांची मनापासून आवड असर्ाराांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल. शकु्र 

या राशीच्या सवष प्रकारच्या कलावांताांना अनुकुल  व प्रगततकारक होईल. गुरुमुळे या राशीच्या ववद्यार्थयाांना  
शैक्षणर्क प्रगती करर् ेशक्य होईल. लशवाय त्याच्यामळेु प्रेमसांबांध असर्ाराांचे प्रेमसांबांध दृढ होतील. सवष 
प्रकारे तो सुखकारक होईल. या राशीच्या पांचम स्थानी मीन  राशीत रवव -बुध  हे दोन ग्रह प्रथमपासून आहेतच. 

येथील बुध  ददनाांक ७ रोजी या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  मेर् राशीत जात आहे. त्यामळेु तो प्रततकुलच होईल’ व 

त्याच्यामुळे द:ुख, भाांडर्े होर्े सांभवते. रवव  ग्रह मदहन्याच्या सांपूर्ष काळात प्रततकुलच होईल. त्याच्यामुळे 

आरोग्यववर्यक समस्या त्रस्त  करतील. पर् तो दशम या व्यवसाय स्थानास पूरक  होईल  व दहतशतू्र पराभतू 

होतील. येथील बुधही अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे तनयोस्जत कायाषत यश लमळेल. धन प्राप्त होईल. काही 
मांडळीांना प्रलसद्धी लमळरे्ही सांभवते.  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून राहू व हर्षल अस ेदोन 

ग्रह आहेतच. तेथील राहू जयाांचा परधलमषयाांशी व्यावसातयक सांबांध आहे अशाना लाभदायक होईल. पर् तो 
अनारोग्यकारक होर्ेही सांभवते. येथील हर्षलमुळे  मनस्स्थती चांचल होईल, काही मांडळीांना मुदतीचा ताप 

येऊ शकेल, लशवाय सतत अतत खोल ववचार करत बसाल तर  डोकेदखुीचा ककां वा मेंदवूवकाराचा आजार त्रस्त 

करील. पर् हा हर्षल दशम या व्यवसाय स्थानास पूरक होईल. मदहनाअखेरीस येथील बुध या राशीच्या सप्तम 

स्थानी वरृ्भ राशीत जात आहे. श्रद्धा असेल तर  श्रीगर्ेश व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल होईल व 

मन:शक्ती व मन:शाांती लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “श्रीगर्ेश 

अथवषशीर्ष  स्तोत्रा”चे  पठर् करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”चे पठर् करा.  
त्यालशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयाांचे जन्मनक्षत्र ववशाखा आहे त्याांनी “ओम 

इांद्राग्नये नमः:” तारक मांत्राचा, जयाांचे जन्मनक्षत्र अनुराधा आहे त्याांनी “ओम लमत्राय  नमः:”  तारक मांत्राचा 
आणर् जयाांचे जन्मनक्षत्र जयेष्ठा आहे त्याांनी “ओम इांद्राय नमः:”तारक मांत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  
 



(९) धनु - या राशीच्या लाभस्थानी  तुळा  राशीत केत ु असून  तो पूर्षपरे् अनुकुल  होईल व सुख, यश, खूप 

प्रवास, अथषलाभ होर् ेसांभवते. या राशीच्या धनस्थानी मकर राशीत मांगळ  व शतन अस ेदोन ग्रह असून  

येथील मांगळ  ददनाांक ७ रोजी या राशीच्या ततृीय स्थानी कुां भ राशीत जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या प्रथम 

सप्ताहानांतर तो अनुकुल होईल, व त्याच्यामुळे धैयष, दहम्मत, महत्त्वाकाांक्षा  वाढेल. हातून कतृषत्व घडेल.  

लशवाय प्रवास योग येर्ेही सांभवते. पर् धनस्थानी असलेल्या शनीमुळे  कुटुांबात अतनष्ट घटना घडण्याची 
सूचना लमळते. जपा. त्यालशवाय आचथषक समस्याही  त्रस्त करण्याची शक्यता आहे. मदहना अखेरीस हा शतन 

या राशीच्या ततृीय स्थानी कुां भ राशीत जात आहे.  या राशीच्या ततृीय स्थानी कुां भ राशीत प्रथमपासून गुरु -

शुक्र -नेपच्यून अस ेतीन ग्रह आहेतच. येथील गुरु  या राशीच्या लेखकाना अनुकुल  होईल,  त्याांना प्रवासाचे 

योग येतील; पर् भावांडाांपकैी कोर्ाकडून  तरी मनस्ताप ददला जार् ेसांभवते. शुक्रामुळे या राशीच्या काही 
मांडळीांना  भूलमलाभ तर काहीांना धनलाभ होण्याची शक्यता ददसते. काही मांडळीांचा सन्मान होऊन त्याांना 
प्रततष्ठा प्राप्त होर्ेही  शक्य आहे. . येथील नेपच्यूनमळेु मनस्स्थती अत्यांत भावनाशील होईल. त्यामुळे या 
राशीचा जया मांडळीांना  अध्यात्म  व गूढ सांशोधन  कायाषची आवड आहे त्याांना तो अनुकुल होईल व  त्याांची 
आध्यास्त्मक प्रगती होईल. गूढ सांशोधन कायाषत प्रगती व यश प्राप्त होईल.  येथील गुरु-शुक्र-नेपच्यून हे 

ततन्ही  ग्रह  मदहन्याच्या   उत्तराधाषत  या  राशीच्या  चतुथष  स्थानी  मीन  राशीत  जात  आहेत.  त्या  काळात  

नेपच्यूनमुळे गैरसमज, वाद अशापैकी कारर्ाांनी गहृसौख्यात बाधा येर्े सांभवत.े . जपा. पर् गुरु ग्रहामुळे 

पररस्स्थती अटोक्यात राहील व  अपेक्षक्षत सुखसमाधान लाभेल.  या राशीच्या काही मांडळीांचे स्थावर खरेदी-
ववक्री सांबांधीचे व्यवहार अपेक्षेनुसार पूर्ष होतील. अस ेअसले  तरी  एखाद्या नातेसांबांधातील व्यक्तीकडून 

मनस्ताप ददला जार् े सांभवते.  शुक्रही अनुकुल  असून जयाांची शेतीवाडी आहे त्याांना त्यापासून लाभ होईल.व 

ऐर्ाराम लाभेल.  या राशीच्या चतुथष स्थानी  मीन  राशीत  प्रथमपासून  रवव  व बुध  हे दोन ग्रह आहेतच. 

येथील बुध  ददनाांक ७ पासून व रवव मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या पांचम स्थानी मेर् राशीत जात आहेत. 

मदहन्याच्या  सांपूर्ष काळात  हे दोन्ही ग्रह प्रततकुल  होतील. व त्याांच्यामुळे या राशीच्या नोकरदार मांडळीांना 
नोकरीत वररष्ठाांचा जाच सहन करावा लागेल. मुलाांपैकी कोर्ाच्या अनारोग्याची  चचांता त्रस्त  करील. लशवाय 

कौटुांत्रबक त्रास,  आचथषक चचांता त्रस्त  करण्याची शक्यता ददसते. पर् बुधामुळे काही प्रमार्ात गहृसौख्य व 

लमत्रसुख लाभू  शकेल.  या राशीच्या पांचम स्थानी मेर् राशीत राहू व हर्षल अस ेदोन ग्रह प्रथमपासून आहेतच.  

येथील राहूमुळे  वैवादहक जीवनातील सुखात  व सांतततसुखात बाधा येर्े सांभवत.े त्यालशवाय या राशीच्या 
काही ववद्यार्थयाषच्या  लशक्षर्ात अडथळे, तनमाषर् होण्याचीही शक्यता ददसते. पर् येथील हर्षल  उच्च 

बौद्चधक व  शास्त्रीय सांशोधन कायाषत कायषरत असर्ाराांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल. 



मदहनाअखेरीस येथील बुध  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी वरृ्भ राशीत जात आहे. श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुदेव 

दत्ताते्रयाची उपासना अनुकुल होईल व मन:शक्ती व मन:शाांती लाभेल. म्हरू्न दररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “बावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा”चे पठर् करा. त्यालशवाय दररोज सकाळी स्नान 

करताना मनापासून श्रद्धेने जयाांचे जन्मनक्षत्र मूळ आहे त्याांनी “ओम तनऋतये नमः:” तारक मांत्राचा, जयाांचे 

जन्मनक्षत्र पूवाषर्ाढा आहे त्याांनी “ ओम उदकाय नमः:” तारक मांत्राचा आणर् जयाांचे जन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा 
आहे त्याांनी “ओम ववश्वेदेवाय नमः:”  तारक मांत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(१०) मकर -  या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत ,मांगळ व शतन अस ेदोन ग्रह असून त ेदोन्ही 
ग्रह मदहन्याच्या सांपूर्ष काळात प्रततकुलच होतील व  त्याांच्यामुळे  स्वभाव  हट्टी  होईल, शरीरपीडा, श्रम, 

दगदग  सहन करावी लागले. त्यालशवाय उष्र्ता ककां वा वातववकाराचा आजार अस्वस्थ करील. तनयोस्जत 

कायाषत अडथळे, अडचर्ी  तनमाषर् होतील, तसेच आचथषक चचांताही त्रस्त  करतील.  वप्रय जनाांपैकी कोर्ाचे 

दरूत्व तनमाषर् झाल्यास  गदहरे नैराश्य येईल.  या राशीच्या धनस्थानी कुां भ राशीत गुरु-शुक्र -नेपच्यनू अस े

तीन ग्रह असून मदहन्याच्या दसुऱ्या सप्ताहापासून मांगळ  या राशीच्या धनस्थानी कुां भ राशीत जात आहे. 

मदहनाअखेरीस  शतन  या राशीच्या धनस्थानी कुां भ राशीत जाईल. या राशीच्या धनस्थानी असलेले गुरु-शुक्र 

अनुकुल  असल्यामुळे या राशीच्या सवाषना कौटुांत्रबक सुख लाभेल. कुटुांबात शुभ घटना घडतील. धनलाभ 

होईल.पर् येथील नेपच्यून प्रततकुल  होईल व आचथषक समस्या त्रस्त करतील.  हे ततन्ही ग्रह मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत या राशीच्या ततृीय स्थानी मीन  राशीत जात आहेत. त्या काळात नेपच्यनूमुळे मनस्स्थती अत्यांत  

भावनाशील होण्याची शक्यता आहे. पर् तो अध्यात्म व गूढ ववद्या अशापैकी एखाद्या गोष्टीत मनापासनू 

रस असर्ाराांना  अनुकुल होईल व  त्या क्षेत्रात प्रगती करर् ेव यश लमळववर् ेशक्य होईल.  लशवाय काही 
मांडळीांना दरूच्या प्रवासाची  तर काहीांना परदेशगमनाची सांधीही लमळू शकेल. गुरु ग्रह या राशीच्या लेखकाांना 
अनुकुल  होईल; पर् एखाद्या भावांडाकडून मनस्ताप ददला जाण्याची शक्यता  ददसते.  शुक्रामुळे काही 
मांडळीांना धनलाभ तर काहीांना भूलमलाभ होर्े सांभवते.  काही मांडळीांना प्रततष्ठा प्राप्त होर्ेही सांभवते. या 
राशीच्या ततृीय स्थानी मीन  राशीत प्रथमपासून रवव -बुध  हे दोन ग्रह आहेतच.  येथील बुध ददनाांक ८ रोजी  
रवव  मदहन्याच्या उत्तराधाषत या राशीच्या चतुथष स्थानी मेर् राशीत जात आहेत. रवव  ग्रह मदहन्याच्या 
पूवाषधाषत अनुकुल होईल  व त्याच्यामुळे सवष सुख, धन प्राप्त होईल, नोकरदार मांडळीांच्या  कायषकुशलतेवर  

वररष्ठ प्रसन्न होतील, आरोग्य उत्तम राहील. पर् मदहन्याच्या उत्तराधाषत  तो प्रततकुल होईल व त्यामुळे 

कौटुांत्रबक त्रास, कायष ददरांगाई, आचथषक चचांता, अनारोग्य अशापैकी मनस्ताप देर्ाऱ्या  घटना घडतील. पर् 

बुधामुळे गहृसौख्य व लमत्रसुख लाभेल. या राशीच्या चतुथष स्थानी मेर् राशीत राहू व हर्षल हे दोन ग्रह 



प्रथमपासून आहेतच. पर् हे दोन्ही ग्रह सांपूर्ष मदहन्याच्या काळात  प्रततकुलच होतील व राहूमुळे कौटुांत्रबक 

त्रास, अन्य कटकटी सहन कराव्या लागतील. हर्षलमळेु कोर्ाशी पटर्ार नाही,  कशातच सुखसमाधान 

लाभर्ार  नाही, सतत तक्रारी करत राहाल.  येथील बुध  मदहनाअखेर या राशीच्या पांचम स्थानी वरृ्भ राशीत 

जात आहे. श्रद्धा असेल तर श्रीलशव शांकराची व श्रीहनुमानाची  उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व 

मन:शाांती लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “लशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे 

पठर् करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी “ हनुमानचालीसा स्तोत्रा”चे  पठर् करा. तसेच   दररोज सकाळी स्नान 

करताना मनापासून श्रद्धेने जयाांचे जन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा आहे त्याांनी “ ओम ववश्वेदेवाय नमः:” तारक 

मांत्राचा,  जयाांचे जन्मनक्षत्र श्रवर् आहे त्याांनी “ओम  ववष्र्वे नमः:” तारक मांत्राचा  आणर् जयाांचे जन्मनक्षत्र 

धतनष्ठा आहे त्याांनी  “ओम वसवे नमः:” तारक  मांत्राचा  १०८ वेळा जप करावा. 
                                                                                                                                                                                                                          

(११) कुां भ - या राशीच्या व्ययस्थानी मकर राशीत मांगळ  व शतन अस ेअसून ग्रह असून सांपूर्ष  मदहन्याच्या  
काळात हे दोन्ही ग्रह प्रततकुल  असल्याचाच अनुभव येईल. त्याांच्यामुळे आचथषक सांकटे,चचांता, वाद, भाांडर्े, 
होतील व त्यामुळे मन अस्वस्थ राहील .जपा. येथील मांगळ  ददनाांक ८ रोजी या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी 
याच राशीत  येत आहे.  मदहना अखेर येथील शतन  प्रथम स्थानी याच राशीत येईल. या राशीच्या प्रथम (लग्न) 

स्थानी प्रारांभापासून  गुरु-शुक्र-नेपच्यून  हे तीन ग्रह आहेतच.  येथील  गुरु बौद्चधक सांशोधन कायषक्षेत्र व सवष 
प्रकारचे लेखन करत असर्ाऱ्या लेखकाांना  अनुकुल  व यशदायक होईल. शुक्रामुळे वैवादहक व कौटुांत्रबक 

जीवनातील सुखसमाधान लाभेल. पर् येथील नेपच्यनूमुळे  मानलसक सांवेदना जलद होतील व त्यामुळे मन 

उदास होऊन  नैराश्य  येर् ेसांभवते.  हे ततन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधाषत या राशीच्या धनस्थानी मीन  राशीत  

आहेत. त्यावेळी नपेच्यून प्रततकुलच होईल व  त्याच्यामुळे आचथषक चचांता त्रस्त करण्याची शक्यता ददसते. 
पर् गुरु-शुक्रामुळे कौटुांत्रबक व वैवादहक जीवनातील सुखसमाधान लाभेल. आचथषक लाभही होतील.  शुभ 

घटना घडतील.  या राशीच्या धनस्थानी मीन  राशीत प्रथमपासून रवव व बुध  हे दोन  ग्रह आहेतच. पर् येथील 

रवव,बुध   हे दोन्ही  ग्रह प्रततककुलच होतील व त्याांच्यामुळे  कौटुांत्रबक जीवनातील सुखात बाधा तनमाषर्  

होतील, तसेच त्त्याांच्यामुळे आचथषक चचांताही मनस्ताप देतील. येथील  बुध ददनाांक ७ रोजी  व  रवव मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत या राशीच्या ततृीय स्थानी मेर् राशीत जात आहेत. त्यावेळी रवव  अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  

आरोग्य उत्तम राहील, सवष सुखसमाधान लाभेल, आणर्  या राशीच्या शासकीय  नोकरदार मांडळीांना बढती 
लमळेल, वररष्ठ कायषकुशलतेवर प्रसन्न होतील, काहीजर्ाांचा  सन्मान होईल व क्वचचत कोर्ास एखादे उच्च 

पद लमळरे्ही सांभवते. पर् बुध प्रततकुलच होईल. त्याच्यामुळे अकारर् शतु्रत्व तनमाषर् होर् ेसांभवते. या 
राशीच्या ततृीय स्थानी मेर् राशीत प्रारांभापासून राहू व हर्षल  अस ेदोन ग्रह आहेतच. येथील राहू व हर्षल हे  



दोन्ही  ग्रह  अनुकुल होतील; पर् राहूमुळे बांधुसुखात बाधा येण्याची शक्यता आहे. येथील हर्षल उच्च बौद्चधक 

व शास्त्रीय सांशोधन कायषक्षते्र असर्ाराांना अनुकुल  होईल व  त्याांना आपल्या कायषक्षेत्रात प्रगती करर् े व यश 

लमळववर् ेशक्य होईल.  श्रद्धा  असेल  तर  श्रीलशव शांकराची  व श्रीहनुमानाची  उपासना  मन:शक्ती  व  

मन:शाांती  देईल. त्यासाठी दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  “लशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे  

पठर्  करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी  “हनुमानचाललसा स्तोत्रा”चे  पठर् करा.  त्यालशवाय दररोज  सकाळी  
स्नान  करताना मनापासून  श्रद्धेने  जयाांचे  जन्मनक्षत्र  धतनष्ठा आहे त्याांनी  “ओम  वसव े नमः:” तारक 

मांत्राचा,  जयाांचे जन्मनक्षत्र  शततारका आहे  त्याांनी “ओम  वरुर्ाय नमः:”  तारक मांत्राचा  आणर् जयाांचे 

जन्मनक्षत्र पूवाषभाद्रपदा  आहे  त्याांनी “ओम अजैकचरर्ाय नमः:” तारक मांत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(१२) मीन  - या  राशीच्या  लाभस्थानी  मकर  राशीत  मांगळ  व  शतन अस ेदोन ग्रह असून ददनाांक ८ रोजी 
येथील  मांगळ या  राशीच्या  व्ययस्थानी  कुां भ राशीत  जात आहे. शतन  ग्रह मदहन्याच्या  सांपूर्ष   काळात 

याच राशीत असल्यामुळे  सवषसाधारर्पर् े तो अनकुुलच होईल. आचथषक वाढ होर्े सांभवते. पर्  तो  
सांतततसुखात  बाधा  तनमाषर्  करण्याची  शक्यता  ददसते. हा शतन  ददनाांक २९ रोजी या राशीच्या व्ययस्थानी 
कुां भ राशीत जात आहे. मांगळ  पूर्षपरे् प्रततकुल  होर्ार असून  त्याच्यामुळे खूप  कष्ट  व मनस्ताप  सहन 

करूनच  अपेक्षक्षत अथषप्राप्तीसाठी  प्रयत्न कराव े लागतील. त्यालशवाय लमत्राांशी  ववतुष्ट  येर्े, उष्र्ताववकार 

बळावून  उष्र्ताववकाराचा एखादा आजार त्रस्त  करण्याची शक्यता ददसते. या राशीच्या  व्ययस्थानी  
प्रथमपासून  गुरु-शुक्र-नेपच्यून हे तीन ग्रह  आहेतच.  पैकी शुक्र सवषसाधारर्पर् े शुभच होईल व त्याच्यामुळे 

मधून मधून  मनोनुकुल  घटना घडतील.  गुरु ग्रह अध्यात्म व सामास्जक कायाषची आवड  असर्ाराांना  
अनुकुल  व प्रगततकारक  होईल  नेपच्यूनमुळे कसली तरी  चचांता अस्वस्थ करील. त्यामुळे नैराश्य  येर् े

सांभवते. पर्  हा  नेपच्यून  गुप्त पोलीसखात्यात कायषरत असर्ाराांना अनुकुल  व यशदायक  होईल. येथील 

गुरु-शुक्र-नेपच्यून  हे ततन्ही ग्रह  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत जात 

आहेत. या प्रथम स्थानी याच राशीत प्रथमपासून रवव -बुध  हे दोन ग्रह  आहेतच. येथील बुध  ददनाांक ८ रोजी 
व रवव  मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या धनस्थानी  मेर् राशीत जात आहेत.  त्याकाळात हे दोन्ही  ग्रह  

मदहन्याच्या  सांपूर्ष काळात  प्रततकुलच  होतील  व त्याांच्यामुळे थकवा येर्े, अनारोग्याचा त्रास सहन करावा 
लागर्े,  आचथषक चचांता  त्रस्त  करर्,े वाद, भाांडर् ेहोर्,े लमत्रद्रोह होर्े, कुसांगतीची बाधा होर्े, मनस्स्थती 
अस्स्थर, चांचल होर्े  अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता ददसते.  या राशीच्या धनस्थानी  मेर् राशीत 

प्रथमपासून राहू व हर्षल असे दोन ग्रह आहेतच. येथील राहूमुळे कौटुांत्रबक  जीवनात  गैरसमज, वाद,  भाांडर् े

होण्याची शक्यता ददसते. त्यालशवाय आचथषक समस्याही त्रस्त  करण्याची  शक्यता  आहे. हर्षलमुळे 



मनस्स्थती अस्स्थर, चांचल अशी  होईल  व अववचाराचे  आचरर् हातून घडेल. त्यातून आपल्या  िटकळ  

बोलण्याने समोरच्याचा अपमान होत ेआहे, हेही लक्षात  येर्ार नाही.    श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुदेव दत्ताते्रयाची 
उपासना अनुकुल  होईल व मन:शाांती व मन:शक्ती प्राप्त होईल.  म्हरू्न  दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर 

मनापासून श्रद्धेने “बावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा”चे पठर् करा. त्यालशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना 
मनापासून श्रद्धेने जयाांचे जन्मनक्षत्र  पूवाषभाद्रपदा आहे त्याांनी “ओम  अजैकचरर्ाय नमः:” तारक मांत्राचा, 
जयाांचे जन्मनक्षत्र उत्तराभाद्रपदा आहे त्याांनी “ओम  अदहबुषध्न्याय  नमः:” तारक मांत्राचा आणर् जयाांचे 

जन्मनक्षत्र रेवती आहे त्याांनी “ओम पूर्ाय नमः:” तारक मांत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  
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