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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 आपल्या जन्मनक्षत्राच्या तारक 

मंत्राचा उपाय म्हणून प्रयत्न करून पाहािा ि आपणांसही   तसा अनुभि आल्यास  कृपया 

आम्हांस कळिािे.  

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

(१) मेष -  या राशीच्या सप्तम स्थानी तुळा राशीत केत ु असून तो  प्रततकुल  असनू त्याच्यामुळे 

पततपत्नीत गैरसमज, वाद ,भांडणे अशापैकी कारणांनी  वैवाहिक जीवनातील सुखात बाधा हनमाण 

करण्याची शक्यता हदसत.े शशवाय त्याच्यामुळे मनशस्थती अशस्थर,चंचल  िोणिेी  संभवते. या राशीच्या 

लाभस्थानी कंुभ राशीत शहन  व मंगळ  असे दोन शत्रू ग्रि असल्यामुळे  अपेशित  अथथप्राप्तीसाठी 

खूप कष्ट-पररश्रम कराव ेलागतील. शशवाय त्याच्यामळेु हमत्रांशी हवतुष्ट येण्याची शक्यता आिे. जपा. िा 

मंगळ  शत्र ूग्रि शहनसि असल्यामुळे खचात वाढ िोईल; पण त्यासाठी आवश्यक  तेवढी  अथथप्राप्ती 

न झाल्यास चचंताग्रस्त व्हाल. पण यथेील मंगळामुळे क्वतचत कोणास एखाद्या मौल्यवान वस्तूचा 

लाभ िोणेिी संभवते.  यथेील शहन मात्र अनुकुल िोईल,  व तो  तचहकत्सक बौद्तधक कायथिेत्र 

असणारांना अनुकुल व लाभदायक िोईल.   येथील मंगळ हदनांक १७ पासनू या राशीच्या व्यय स्थानी 

मीन  राशीत गेल्यावर अतधक प्रततकुल  िोईल  व त्याच्यामुळे अथथिानी, वाद, भांडणे, मानिानी िोण े

संभवत.े जपा.  या  राशीच्या व्ययस्थानी मीन  राशीत प्रथमपासून गुरु-शुक्र-नेपच्यून िे तीन ग्रि आिेतच. 

येथील गुरु  अध्यात्म व सामाशजक कायाची मनापासून आवड असणारांना अनुकुल  व  प्रगततकारक 

िोईल. शुक्रामुळे मधूनमधून मनोनुकुल  घटना घडतील सखु लाभले. िा शुक्र हदनांक २३ पासून  या  

राशीच्या  प्रथम  (लग्न)  स्थानी याच राशीत   जात आिे. त्यामुळे  महिनाअखरेपयंत   तो सखुकारकच  

about:blank


िोईल.  पण नेपच्यूनमुळे मानशसक व्यग्रता  व चचंता अस्वस्थ करतील व त्यामळेु नैराश्य येणे संभवते. 

. या राशीच्या प्रथम  (लग्न) स्थानी याच  राशीत  प्रथमपासून रहव -राहू-िर्थल असे तीन ग्रि आिेतच.  

येथील रहव  महिन्याच्या  उत्तराधात या राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ राशीत जात आिे.  त्यामळेु 

महिन्याच्या संपूणथ काळात िे ततन्ही ग्रि  प्रततकुलच   िोतील व  त्यांच्यामळेु अनारोग्य, थकावट, 

मनस्ताप,  भांडण,े आर्थथक चचंता, हवत्तिानी  अशापैकी घटना घडणे संभवते. पण येथील िर्थल 

शास्त्रीय संशोधन कायथिते्र असणारांना अनुकुल  व प्रगततकारक िोईल. या राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ 

राशीत प्रथमपासनू बुध  ग्रि आिचे. तोिी दु:खदायकच िोईल; पण त्याच्यामळेु  धनलाभ िोण्याची 

शक्यता आिे. श्रद्धा असले तर श्रीगणेश  व श्रीिनमुान उपासना अनुकुल  िोईल  आणण  मन:शक्ती  

व  मन:शांती  लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “श्रीगणशे 

अथवथशीर्थ  स्तोत्रा”च ेपठण  करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी  “िनुमानचालीसा स्तोत्रा”च े  पठण  करा. 

त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनित्र अशश्वनी  आिे त्यांनी 

“ओम अशश्वनीकुमाराभ्याम  नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनित्र भरणी आिे त्यांनी “ओम यमाय 

नमः:” तारक  मंत्राचा आणण ज्यांच े जन्मनित्र  कृतत्तका आिे त्यांनी “ओम अग्नये  नमः:” तारक मंत्राचा  

१०८ वेळा जप करावा.  

 

(२) िृषभ -  या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी तुळा  राशीत केतू  असून त्याच्यामळेु  आरोग्य उत्तम रािील, 

कायथिेत्रात  सिकायथ लाभेल, मनशस्थती उदार िोईल, व क्वतचत  कोणास  प्रशसद्धी हमळणेिी  

संभवत.े . या  

राशीच्या दशम स्थानी  कंुभ राशीत मंगळ  व शहन  असे  दोन ग्रि असनू  यथेील मंगळामळेु व्यवसायात 

खळबळजनक घटना घडण्याची शक्यता हदसते. नोकरदार मंडळींना  नोकरीत कामाचा ताण  सिन  

करावा लागेल. वररष्ठांशी वाद, भांडण िोणे संभवते.  पण  िा मंगळ  और्ध हवके्रते आणण  यांहत्रक-

तांहत्रक  नोकरी-व्यवसाय असणारांना  अनुकुल  िोण्याची शक्यता आिे. िा मंगळ  महिन्याच्या  

उत्तराधात या राशीच्या लाभस्थानी मीन राशीत जात आिे.  त्या काळात तो फारसा अनुकुल  झाला 

नािी तरी  त्याच्यामळेु  खपू कष्ट -पररश्रम  करूनच  जरुरीपरुता अथथलाभ िोऊ शकेल. क्वतचत कोणास  

एखादी मौल्यवान  वस्तू हमळणेिी  शक्य हदसत.े  पण त्याच्यामळेु हमत्रांशी हवतुष्ट  येण्याची शक्यता 

आिे. जपा. या राशीच्या दशम स्थानी असलेला  शहन  हवशेर् करून लोखंड, पोलाद यांचा व्यापार 



असणारांना अनुकुल  व लाभदायक िोईल. तसेच  महिन्याच्या  उत्तराधात तो अहवस्मरणीय  फलदाई 

िोणे संभवत.े या राशीच्या लाभस्थानी  मीन  राशीत  प्रथमपासनू  गरुु-शुक्र-नपेच्यून अस ेतीन ग्रि 

आिेतच. येथील गुरु-शुक्र  महिन्याच्या संपूणथ काळात अनुकुल िोतील व गुरुमळेु  इच्छाआकांिा  पूणथ 

िोतील, अनेक मागानी धनलाभ िोणेिी संभवते. या राशीच्या हववािेचू्छ युवकयुवतींना   हववाि योग 

येईल, शैिणणक  प्रगती  िोईल. शुक्रामुळे सवथ प्रकारे सुख व ऐर्ाराम लाभेल. पण नेपच्यनूमळेु  

कुमागी हमत्रांची बाधा िोणे संभवते. तसेच  आर्थथक   नुकसान, अथथप्राप्तीस हवलंब िोण्याची शक्यता 

हदसत.े  या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् राशीत  रहव, राहू. िर्थल असे तीन ग्रि असनू महिन्याच्या अखरेच्या 

सप्तािात या राशीच्या लाभस्थानी असलेला शुक्र  या राशीच्या व्ययस्थानी मेर्  राशीत येत आिे. 

येथील रहव-राहू -िर्थल िे  ततन्ही ग्रि  संपूणथ महिन्याच्या काळात प्रततकुलच  िोतील;  व त्याच्यामुळेच  

प्रततकुल  पररशस्थती  हनमाण िोईल,  शरीरपीडा,  थकवा, अनारोग्य,  मनस्ताप सिन करावा लागले, 

राहूमुळे तर हदखाऊ  सभ्यपणाचे  आचरण िोईल, पण तो शशिण व अथथलाभ  यांस अनुकुल  िोईल.  

िर्थलमुळे  वाईट प्रसंगाला  तोंड द्याव े  लागण्याची शक्यता आिे. शशवाय शत्रुत्व  हनमाण िोण,े 

अपघात भय असणे, सांपतत्तक अडचणी  हनमाण िोणे संभवते.  या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी याच 

राशीत बुध  असून त्याच्यामुळे  मनशस्थती अशस्थर, चंचल  अशी  िोईल, आर्थथक नुकसान िोण े

संभवत,े  शशवाय हमत्रद्रोि िोणे, कािी मंडळींना  कुसंगतीची बाधा िोणे संभवत.े  जपा. श्रद्धा असले 

तर श्रीशशवशंकराची व श्रीिनुमानाची उपासना मन:शक्ती व मन:शांती देईल. त्यासाठी  दररोज 

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

जण्यापवूी “िनुमानचालीसा स्तोत्रा”च े पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना 

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

जन्मनित्र रोहिणी आिे त्यांनी “ओम ब्रह्माय  नमः:”  तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनित्र मगृ आि े

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

 

(३) वमथुन - या  राशीच्या पंचम स्थानी तुळा  राशीत केत ूअसून त्याच्यामुळे या राशीच्या कािी 

मंडळींना पोटाच ेअनारोग्य त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या भाग्यस्थानी कंुभ राशीत 

मंगळ -शहन असे दोन ग्रि असनू यथेील  मंगळामळेु प्रवासात मनस्ताप व मानिानी  िोणे संभवते. 

सबब शक्यतो प्रवास करू नका. येथील शहन मात्र अनुकुल  िोईल व  त्याच्यामुळे  कायदा, तत्त्वज्ञान 



अशासारख े तचहकत्सक बौद्तधक कायथिेत्र असणारांना तो अनुकुल  व यशदायक िोईल.  या 

राशीच्या भाग्यस्थानी असलेला  मंगळ महिन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या दशम स्थानी  मीन  राशीत 

जात आिे.  त्यावेळीिी तो मनस्तापदायकच  िोईल. व त्याच्यामुळे स्वतंत्र व्यवसाय  असणारांच्या 

व्यवसायात  खळबळजनक  घटना घडतील. या राशीच्या नोकरदार मंडळींना नोकरीत कामाचा ताण 

व वररष्ठांचा  क्रोध सिन करावा लागेल. पण और्ध हवके्रते आणण यांहत्रक तांहत्रक व्यवसाय 

असणारांना तो कािी प्रमाणात अनुकुल िोईल. या राशीच्या दशम स्थानी मींन राशीत प्रथमपासनू 

गुरु-शुक्र -नेपच्यून अस े तीन ग्रि आिेतच.  येथील गरुु  बौद्तधक  व शास्त्रीय संशोधन कायथिेत्र 

असणारांना अनुकुल  व प्रगततकारक िोईल. कािी मंडळींना  अपेशित असे नवे कायथिेत्र हमळेल. 

क्वतचत कोणाचा सन्मान  िोणिेी संभवते. पण शकु्रामुळे कलात्मक नोकरी-व्यवसाय असणारांच्या 

व्यवसायात अडचणी, अडथळे  हनमाण  िोण्याची शक्यता हदसते.  त्यामुळे त्यांना मनस्ताप  सिन  

करावा लागेल.पण महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात तो या राशीच्या लाभस्थानी गेल्यावर  अनुकुल 

िोईल व त्याच्यामुळे सवथ कािी मनोनुकुल व सखुदायक असचे घडेल. नेपच्यूनमुळे  मनशस्थती  

अस्वस्थ, चंचल अशी िोईल. पण तो मनोवैज्ञाहनक व द्रव पदाथांचे व्यापारी यांना अनुकुल  व 

लाभदायक िोईल. या राशीच्या लाभस्थानी मेर् राशीत रहव -राहू-िर्थल असे तीन ग्रि प्रथमपासनू 

आिेतच.  येथील रहव  महिन्याच्या पवूाधातच अनकुुल, प्रगततकारक व लाभदायक िोईल.  पण 

महिन्याच्या उत्तराधात तो या राशीच्या व्ययस्थानी वरृ्भ  राशीत गेल्यावर प्रततकुल िोईल व  

त्याच्यामुळे  प्रततकुल  पररशस्थती हनमाण िोईल व शरीरपीडा, अनारोग्य, मनस्ताप व मानिानी िोण े 

संभवत.े या राशीच्या लाभस्थानी असलेल्या  राहूमुळे संतततहवर्यक एखादी चचंता त्रस्त  करील. 

शशवाय ज्यांच्या िाती अतधकार आिे अशापैकी  कािी मंडळींना  वाममागथ धन हमळहवण्याचा 

जबरदस्त मोि िोईल. पण त्यांनी मनावर ताबा ठेवून तो मोि  टाळावाच.  तसचे  जुगाराचा मोि 

असणारांनीिी  त्यापासून दूर रािावे. नपेिा नुकसानच िोईल व हवपरीत असेच घडेल. जपा.  िर्थलमळेु  

हनशश्चत अस े काय घडेल ते सांगता येणार नािी. पण हमत्राशी भांडण ेिोणे  संभवते. या राशीच्या 

व्ययस्थानी वरृ्भ राशीत बधु  असून  तो प्रततकुलच िोईल व त्याच्यामुळे अपयश, मानिानी, अनारोग्य 

व आर्थथक चचंता  यांचा मनस्ताप सिन करावा लागण्याची शक्यता हदसत.े श्रद्धा असेल तर 

श्रीजगदंबा  दुगा देवीची उपासना अनुकुल  िोईल व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल.  म्हणनू दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “श्रीदुगा देवी  स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्याशशवाय दररोज 



सकाळी  स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांचे  जन्मनित्र मगृ आि ेत्यांनी  “ओम सोमसोमाय नम: 

“ तारक मंत्राचा, ज्यांचे  जन्मनित्र आद्रा आि ेत्यांनी “ओम नमः: शंकराय “ तारक मंत्राचा आणण ज्यांच े

जन्मनित्र  पुनवथसू  आिे त्यांनी “ ओम अहदतीये  नमः:” तारक मंत्राचा १०८ वळेा जप करावा.  

 

(४) ककक  - या  राशीच्या चतुथथ  स्थानी तळुा राशीत केतू  असून त्याच्यामुळे कसली तरी चचंता  त्रस्त 

करील. तसचे त्याच्यामुळे कोणाशी पटणारच नािी. शशवाय  तो हवर्भयकारक असल्यामुळे  बािेरच े  

उघड्यावरचे  पदाथथ खाऊ  नका. या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  कंुभ राशीत मंगळ  व शहन  अस ेदोन 

ग्रि असून  िे दोन्ही ग्रि प्रततकुलच  िोतील व त्यांच्यामुळे  अनारोग्य, दु:ख, िाती घेतलेल्या  कायात 

अपयश, अपघात भय, कािी मंडळींना एखादा हवतचत्र आजार  िोणे, इच्छाआकांिा  अपूणथ रािण े

अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता आि.े जपा.  येथील मंगळ  महिन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या  

भाग्यस्थानी मीन  राशीत जात आिे.  त्या काळात शक्यतो प्रवास करू नका. कारण प्रवासात त्रास, 

मनस्ताप, मानिानी िोण ेसंभवते. या राशीच्या भाग्यस्थानी  प्रथमपासून गुरु-शुक्र -नेपच्यून  अस ेतीन 

ग्रि आिेतच.  यथेील गरुु-शुक्र  आणण नेपच्यून िे ततन्ही ग्रि अनुकुल  िोतील व  अध्यात्माची 

मनापासनू आवड असणारांना उपासनेद्वारे आध्यातत्मक प्रगती करणे शक्य िोईल.  सद्गणुांची वाढ 

िोईल. उत्कर्थ िोणेिी संभवते. गरुुजनांची  व थोरामोठयांची  कृपा प्राप्त िोईल. सुख,समाधान आणण 

ऐर्ाराम  हमळेल. यथेील  शुक्र  महिन्याच्या अखेरच्या  सप्तािात  या राशीच्या दशम स्थानी  मेर् राशीत 

जात आिे. त्या काळात तो प्रततकुल  िोईल व त्याच्यामुळे नोकरी-व्यवसायात अडचणी, अडथळे  व 

दु:खदायक घटना  घडण्याची  शक्यता  हदसते. या राशीच्या भाग्यस्थानी असलेल्या नेपच्यूनमुळे कािी 

मंडळींना सचूक स्वप्ने पडतील, तर कािी मंडळींना परदेशगमनाचे  योग येतील. या राशीच्या दशम  

स्थानी मेर् राशीत रहव -राहू-िर्थल असे तीन ग्रि प्रथमपासून आिेतच  यथेील रहव  महिन्याच्या 

उत्तराधात  या राशीच्या लाभस्थानी वरृ्भ  राशीत जात आिे. त्यामळेु संपूणथ  महिन्याच्या  काळात तो 

अनुकुल  िोईल व व नोकरी-व्यवसायात  प्रगती  करणे शक्य िोईल.  या राशीच्या कािी नोकरदार  

मंडळींना  बढती,  पगारवाढ, अतधकार पद  क्वतचत कोणास एखादे उच्च पद हमळणेिी शक्य हदसत.े  

कािी मंडळींना  आर्थथक तर कािींना सामाशजक दजा व प्रततष्ठा  प्राप्त िोईल.  राहूसुद्धा असाच 

अनुकुल  िोईल व  िाती घेतलेल्या कायात यश हमळेल. कािी मंडळींचा सन्मान  िोण्याचीिी  शक्यता 

हदसत.े  येथील िर्थल  उच्च बौद्तधक व शास्त्रीय संशोधन कायथिेत्र असणारांना  अनुकुल, 



प्रगततकारक व यशदायक िोईल. शशवाय त्याच्यामुळे  कािी मंडळींना दूरच्या प्रवासाचे  तर कांिींना  

परदेशगमनाचे  योग येतील. या राशीच्या लाभस्थानी  वरृ्भ  राशीत  बुध  असनू  तोिी अनुकुल  िोईल 

व त्याच्यामुळे  सुखसमाधान लाभेल,  नव ेहमत्र हमळतील व  धनलाभ िोणिेी संभवते. श्रद्धा असेल 

तर श्रीशशवशंकराची  व श्रीिनुमानाची उपासना मन:शक्ती व मन:शांती देईल.  म्हणून दररोज सकाळी 

स्नान  झाल्यावर मनापासनू  श्रद्धेने  “शशवलीलामतृ स्तोत्राचे पठण  करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी  

“िनुमानचालीसा  स्तोत्रा”चे पठण करा.  त्याशशवाय दररोज  सकाळी स्नान करताना  मनापासून 

श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनित्र पुनवथस ूआि े त्यांनी “ओम अहदतीय े नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच ेजन्मनित्र  

पुष्य आिे त्यांनी “ओम बिृस्पतये नमः:” तारक मंत्राचा आणण ज्यांच ेजन्मनित्र आश्लेर्ा आि ेत्यांनी 

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

 

(५) ससंह - या  राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा  राशीत केत ूअसून त्याच्यामळेु  कािी तरी  कारणाने 

मानशसक दु:ख सिन करावे लागण्याची शक्यता हदसते. म्हणनू मन:शांतीसाठी  आवडत्या दैवताची 

उपासना करा. . या राशीच्या सप्तम  स्थानी कंुभ राशीत मंगळ  व शहन  असे दोन ग्रि असून  यथेील 

मंगळ  महिन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या अष्टम स्थानी मीन राशीत  जात  आिे. त्यामुळे महिन्याच्या 

संपूणथ काळात  िा मंगळ  प्रततकुल  िोईल  व त्याच्यामुळे वैवाहिक जीवनातील सुखात हवहवध 

कारणांनी बाधा येण े संभवते. ज्यांचा भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय आि े त्यांनी  गरैसमज, संशय 

अशापैकी कारणांनी भागीदारीत बाधा येणार नािी याची काळजी घ्यावी. महिन्याच्या उत्तराधात  

त्याच्यामुळे उष्णताहवकाराचा एखादा आजार  त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसत.े त्याशशवाय िाडमोड 

िोणेिी संभवत.े  तसेच तो व नेपच्यून  िे दोन्ही ग्रि जलभयकारक, वीजभयकारक व हवर्भयकारक 

असल्यामुळे वीज-पाण्याशी संबंतधत  अपघात िोऊ शकेल. तसचे बािरेच ेउघड्यावरचे पदाथथ खाऊ  

नका. जपा. या राशीच्या सप्तम स्थानी असलेल्या  शहनमळेु  मनशस्थती शांत पण वतृ्ती हवतचत्र िोण े

संभवत.े हववािेचू्छना   हववाियोग येईलच  याची खात्री देता येत नािी. या राशीच्या अष्टम  स्थानी मीन  

राशीत प्रथमपासून गुरु-शुक्र-नेपच्यून अस े तीन ग्रि आिेतच. यथेील गुरु-शुक्रामुळे ज्यांच्या 

जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आि ेअशापकैी कािी मंडळींना असा अचानक धनलाभ  िोण े

संभवत.े कािी मंडळींना  वारसा िक्काने  धनलाभ िोऊ शकेल.  शुक्रामुळे कािी मंडळींना कमी श्रमात 

अपेिेपेिा  जास्त अथथप्राप्ती  िोईल. पण िा शुक्र या राशीच्या वदृ्ध मंडळींना प्रततकुल  िोण्याचीच 



शक्यता हदसत.े  या राशीच्या भाग्यस्थानी मेर् राशीत रहव - राहू - िर्थल  असे तीन ग्रि प्रथमपासून 

आिेतच.  पण यथेील रहव  महिन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या दशम  स्थानी वरृ्भ राशीत जात आि.े  

त्यामुळे महिन्याच्या पूवाधात तो प्रततकुल  िोईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, मानशसक ताण,  वडील 

मंडळींचा हवरोध अशापकैी घटना घडणे संभवते. पण महिन्याच्या उत्तराधात तो अनुकुल  िोईल व 

नोकरी-व्यवसायात मनोनकुुल  घटना घडतील. अथथलाभ िोईल. क्वतचत कोणाचा  सन्मान िोणेिी 

संभवत.े कोणाला तरी  उच्च  पद हमळण्याची शक्यतािी नाकारता येत नािी. याला राशीच्या दशम 

स्थानी  वरृ्भ राशीत प्रथमपासून बुध  ग्रि आिचे. तोिी अनुकुल  िोईल व त्याच्यामुळे धनवदृ्धी िोईल 

व  मानशसक व कौटंुहबक सुखसमाधान  लाभले. श्रद्धा असेल तर भगवान हवष्णचूी  उपासना  

अनुकुल  िोईल व मन:शक्ती आणण  मन:शांती लाभेल.  त्यासाठी दररोज सकाळी  स्नान  झाल्यावर 

मनापासनू श्रद्धेन े “हवष्णसुिस्रनाम स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  

मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांच ेजन्मनित्र मघा आि ेत्यांनी “ओम  हपतराभ्याम  नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांचे 

जन्मनित्र पवूा आिे त्यांनी “ओम भगाय  नमः:” तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनित्र उत्तरा आि े

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

 

(६) कन्या - या  राशीच्या धनस्थानी  तळुा  राशीत  केत ू  असून त्याच्यामुळे आर्थथक चचंता  त्रस्त  

करतील. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ राशीत मंगळ  व शहन अस े  दोन ग्रि असून ि े दोन्ही ग्रि  

प्रततकुलच िोतील व त्यांच्यामुळे  संपूणथ महिन्याच्या काळात अनारोग्य, इजा िोणे, आर्थथक िानी 

िोणे, चोरी िोणे, अपप्रचाराचा मनस्ताप सिन करावा लागण,े अकारण शत्रुत्व हनमाण िोण,े 

गैरसमजुतीने  वाद, भांडण ेिोण े अशा प्रकारच्या घटना घडणे संभवते. या राशीच्या सप्तम स्थानी मीन  

राशीत गरुु-शुक-नेपच्यून असे तीन ग्रि  असून  यथेील गरुु-शुक्र िे दोनिी ग्रि  महिन्याच्या संपूणथ 

काळात  अनुकुल  िोतील व त्यांच्यामळेु ज्याचे प्रेमसंबंध  आिेत ते दृढ  िोतील. हववािेचू्छना  

हववाियोग यईेल, नव ेस्निेसंबंध जळुून येतील, प्रवासाचे योग येतील व  हववाहित मंडळींना वैवाहिक 

जीवनातील सुखसमाधान प्राप्त िोईल. त्याशशवाय अथथलाभ िोणेिी संभवते. येथील नेपच्यून मात्र  

प्रततकुलच िोईल व त्याच्यामुळे वैवाहिक जीवनातील सुखात बाधा येण्याची शक्यता हदसत.े 

महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात यथेील शुक्र या राशीच्या  अष्टम स्थानी मेर् राशीत गेल्यावर सुद्धा 

अनुकुलच िोईल व   त्याच्यामुळे हवहवध  प्रकारे धनलाभ िोणे संभवते. या राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् 



राशीत प्रथमपासनू रहव -राहू -िर्थल अस ेतीन ग्रि आिेतच. येथील रहव  महिन्याच्या उत्तराधात  या 

राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत जात आिे. त्यामळेु  िा रहव  महिन्याच्या संपूणथ काळात प्रततकुलच 

िोईल. व त्याच्यामुळे अनारोग्य, दु:ख, हनयोशजत कायात अपयश, संतततसुखात बाधा, मानशसक ताण, 

कसली  तरी   चचंता  अशापैकी घटनांनी  असह्य मनस्ताप िोण ेसंभवते.  येथील राहू  प्रततकुलकारक   

असून त्याच्यामुळे वाममागथ धन हमळहवण्याची तीव्र  इच्छा प्रबळ िोईल. पण मनावर ताबा ठेवून असा 

हवचार डोक्यातून काढून टाका.   तेच सुखाचे िोईल. शशवाय तो अनारोग्यकारक िोणेिी संभवते. या 

अष्टम स्थानी असलेला िर्थल अपघातकारक  असल्यामुळे वािने सतत सावधानतेने चालवा व 

घरीदारी सवथ हठकाणी  सतत सावधानतेनचे आचरण करा. या राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत 

बुध  असनू  त्याच्यामुळे  हनयोशजत कायात अडथळे, अडचणी, हदरंगाई  असे त्रास सिन कराव े 

लागतील. शशवाय त्याच्यामुळे वाद, भांडणे िोणेिी संभवते. श्रद्धा असेल तर “श्रीदुगा देवीची  व  

श्रीशशवशंकराची उपासना अनुकुल  िोईल व मन”शक्ती व मन:शांती लाभेल. त्यासाठी  दररोज  

सकाळी  स्नान  झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े“दुगा देवी स्तोत्रा”च ेपठण करा.  रात्री “श्रीशशवलीलामतृ  

स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी  स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनित्र 

उत्तरा आिे  त्यांनी “ओम आयथमे  नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांचे जन्मनित्र  िस्त  आि ेत्यांनी “ओम 

सूयाय  नमः:”  तारक मंत्राचा आणण ज्यांच ेजन्मनित्र  तचत्रा आि ेत्यांनी “ओम त्वष्टे नमः:” तारक मंत्राचा 

१०८ वेळा जप करावा.  

 

(७) तुळा  - या   राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत केत ु  असून तो सवथ प्रकारे सुखकारक 

िोईल; पण त्याच्यामुळे  वािनधोका असल्यामुळे सतत सावधानतेन े  व हनयंहत्रत  वेगातच  वािन 

चालवा. तसचे  रस्त्याने  चालत जात  असाल  त्यावेळी  वािनधोका  नसल्याची  खात्री  करूनच 

वाटचाल  करा. या राशीच्या पंचम  स्थानी कंुभ राशीत मंगळ  व शहन अस ेदोन ग्रि  असून येथील 

मंगळ  महिन्याच्या  उत्तराधात  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मीन  राशीत जात आिे.  त्यामळेु  तो संपणूथ 

महिन्याच्या  काळात अनारोग्यकारक  व संतततसुखाचे  दृष्टीने  मनस्तापदायकच  िोईल.  तसेच कािी 

मंडळींना  स्थावरसंबंधी  समस्या  त्रस्त करतील. पण शहन  संपूणथ  महिन्याच्या काळात  या राशीच्या  

पंचम स्थानी स्वतः:च्या कंुभ  राशीत  असल्यामळेु बौद्तधक कायथिेत्र असणारांना तचकाटीने  कायथरत 

ठेवू शकेल.  पण या शनीमुळे बुद्धी संशयी, स्वाथी, व्यविारी अशी िोणे  संभवते.  या राशीच्या  र्ष्ठ 



स्थानी मीन  राशीत गरुु-शुक्र -नेपच्यून असे  तीन ग्रि प्रथमपासून आिेतच. येथील नेपच्यनूमुळे  या 

राशीच्या  कािी मंडळींना  उगीचच आपल्याला कािी आजार झाल्याची भावना  त्रस्त  करील.  कािी 

मंडळींना काल्पहनक चचंता  त्रस्त  करतील. तसचे कािी मंडळींना  फसवणूक झाल्याचा मनस्ताप 

अस्वस्थ करील. यथेील शुक्रामुळे आवडत्या कलेत  उच्च प्रगती झाली असूनिी  ती  व्यक्त 

करण्यासाठी संधीच हमळणार नािी. येथील शुक्रात  शुद्ध प्रेमभावना नसल्यामुळे कािी मंडळींवर 

नसते आळ  येण ेसंभवते.  नरैाश्य आल्यास कािी मंडळी व्यसनाधीन  िोणेिी  संभवते. पण गुरुमळेु  

शारीररक आरोग्य उत्तम राखण्यास मदत  िोईल. येथील शुक्र महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात या 

राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत  जात आिे. त्यावळेी  या राशीच्या हववाहितांना ववैाहिक 

जीवनातील सुख हमळेल. प्रेहमकांच े प्रेमहववाि िोतील. या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत  

प्रथमपासून रहव -राहू व िर्थल असे तीन ग्रि आितेच. पण येथील रहव  महिन्याच्या उत्तराधात या 

राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ राशीत जात आि.े त्यामुळे संपूणथ महिन्याच्या काळात  तो प्रततकुलच 

िोईल व त्याच्यामळेु  अनारोग्य िोणे, इच्च्च्छा -आकांिा अपूणथ  रािणे,  िाती घेतलेल्या कायात 

अपयश येण,े संतततसुखात बाधा येणे संभवते.  या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत असलेल्या 

राहूमुळे  ववैाहिक जीवनातील  सखुात बाधा येण े संभवते.  तसेच मनात कपटी हवचार उचंबळून 

येतील.  जपा. यथेील िर्थलमुळेिी   पततपत्नीपैकी कोणाच्या  तरी लिरी व हवशिप्त आचरणामुळे,  

मतभेदामुळे, वाद, भांडणामुळे  ववैाहिक  जीवनातील सुखात  बाधा येणे संभवत.े तसेच भागीदारीत 

व्यापार-व्यवसाय असणारांनी गैरसमज, संशय अशापैकी कारणांनी  भागीदारीत बाधा येणार नािी 

याची काळजी घ्यावी.  महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात या स्थानी शुक्र येत असल्यामुळे  तो अनुकुल 

िोईल व पररशस्थतीत सुधारणा िोईल.  या राशीच्या अष्टम स्थानी  वरृ्भ राशीत बुध  असून तो अनुकुल 

िोईल व त्याच्यामुळे कायथशसद्धी िोऊन सुखसमाधान लाभले.                                                                                                                                               

श्रद्धा असेल तर  श्रीशशवशंकराची व श्रीिनुमानाची उपासना अनुकुल  िोईल व मन:शक्ती व 

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

स्तोत्रा”च ेपठण करा. रात्री झोपी जाण्यापवूी “िनमुानचालीसा स्तोत्रा”:चे  पठण करा.  त्याशशवाय 

दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेन े  ज्यांच े जन्मनित्र तचत्रा आिे त्यांनी “ओम त्वष्ट े 

नमः:”  तारक मंत्राचा,  ज्यांचे जन्मनित्र  स्वाती आिे त्यांनी  “ओम  वायव ेनमः:”  तारक मंत्राचा आणण 

ज्यांचे जन्मनित्र  हवशाखा आिे त्यांनी  “ओम  इंद्राग्नये नमः:” तारक  मंत्राचा १०८ वळेा जप करावा. 



 

(८) िृशचचक - या राशीच्या  व्ययस्थानी तुळा  राशीत केत ू असून त्याच्यामुळे  स्वभाव लिरी  िोईल.   

या राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी मरे् राशीत रहव -िर्थल - राहू  असे तीन ग्रि असनू यथेील  रहव नोकरी-व्यवसाय 

स्थानास पूरक  िोईल. शासकीय नोकरीत असणारांपैकी  कािी मंडळींना  अतधकार पद हमळणेिी 

संभवत.े पण तो अनारोग्यकारक िोण्याची  शक्यतािी  हदसत.े महिन्याच्या उत्तराधात िा रहव  या 

राशीच्या सप्तम स्थानी गले्यावर कें द्रस्थानी असल्यामुळे भाग्योदयकारक िोईल. या  स्थानी असललेा   

राहू  ज्यांचा परधर्मथयांशी  व्यावसाहयक संबंध आिे अशा मंडळींना  लाभदायक  िोईल. पण तोिी 

अनारोग्यकारकच िोईल. येथील  िर्थल सतत खोल हवचार करण्याची सवय असणारांना प्रततकुल  

िोईल व कािी मंडळींना डोकेदुखीचा  ककंवा मेंदूहवकाराचा आजार  त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसत.े 

जपा.  या राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ राशीत बुध  असून तो दु:खदायकच िोईल; पण त्याच्यामुळे 

धनलाभ िोण्याचीिी शक्यता हदसते. या राशीच्या  पंचम  स्थानी  कंुभ  राशीत गुरु-शुक्र-नेपच्यून  अस े

तीन ग्रि असून येथील गुरु-शुक्र  बौद्तधक  व कलात्मक  शशिण घेत असलले्या हवद्यार्थ्याना  अनुकुल  

व प्रगततकारक  िोतील. गरुुमुळे ज्यांच ेप्रेमसंबंध आिेत त्यांचे प्रेमसंबंध  दृढ िोतील. अथथलाभ िोणिेी 

संभवत.े  येथील नेपच्यून अध्यात्म व गूढ संशोधन यांची आवड असणारांना अनुकुल व प्रगततकारक 

िोईल. पण त्याच्यामुळे मनशस्थती अतं्यत भावनाशील िोण ेसंभवत.े  या राशीच्या चतथुथ स्थानी कंुभ 

राशीत मंगळ  व शहन असे दोन ग्रि असून  ि ेदोन्ही ग्रि प्रततकुलच िोतील व त्यांच्यामुळे कौटंुहबक 

जीवनात गैरसमज, वाद, भांडणे  िोण्याची व असमाधानकारक घटना घडण्याची शक्यता हदसत.े 

त्यामुळे गिृसौख्य  िानी िोईल व नरैाश्य येईल. महिन्याच्या उत्तराधात येथीक मंगळ  या राशीच्या पंचम 

स्थानी गेल्यावर संततत समस्या त्रस्त  करण्याची दाट  शक्यता हदसते. श्रद्धा असेल तर  श्रीगणेश व 

श्रीिनुमान उपासना अनकुुल  िोईल व मन:शक्ती आणण मन:शांती  प्राप्त िोईल. म्हणनू दररोज 

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

जाण्यापवूी  “श्रीिनुमानचाणलसा स्तोत्रा”चे पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान  करताना  

मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांचे  जन्मनित्र  हवशाखा आि ेत्यांनी  “ओम इंद्राग्नय े नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच े 

जन्मनित्र  अनुराधा आि ेत्यांनी “ओम हमत्राय  नमः:” तारक मंत्रा”चा  आणण ज्यांचे जन्मनित्र ज्येष्ठा 

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

 



(९) धनु - या राशीच्या लाभस्थानी तुळा  राशीत केतू असनू तो अनुकुल  िोईल व त्याच्यामळेु 

प्रवासाचे योग जळुून येतील. शशवाय तो यशदायक, सम्पतत्तदायक  व  सुखोपभोगदायक िोणे संभवत.े 

या राशीच्या ततृीय स्थानी कंुभ राशीत मंगळ व शहन असे  दोन ग्रि असून िे दोन्ही ग्रि कािी बाबतीत 

अनुकुल िोतील व  मंगळामुळे धैयथ, किंमत, मित्त्वाकांिा  वाढेल.व िातून कतृथत्व घडेल. पण त्याच्यामळेु 

इजा, दुखापत  िोणिेी   संभवते. िा मंगळ  महिन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या चतथुथ  स्थानी मीन  

राशीत जाईल तेव्हा तो प्रततकुल िोईल व त्याच्यामुळे हवहवध कारणांनी कौटंुहबक सखुात  बाधा 

हनमाण िोणे संभवते. यथेील शहनमळेु  या राशीच्या कािी मंडळींना अपेशित  अशी उत्तम नोकरी 

हमळेल. कािी मंडळींना मनापासनू आवडणारे कायथिेत्र हमळेल  पण त्याच्यामुळे भावंडहवर्यक 

एखादी चचंता त्रस्त करण्याची शक्यता हदसत.े  या राशीच्या चतुथथ स्थानी मीन  राशीत प्रथमपासून  

गुरु- शुक्र-नेपच्यून  अस ेतीन ग्रि आिेतच. येथील गुरुमुळे  कौटंुहबक सुखसमाधान लाभेल,  कािी 

मंडळींच ेस्थावर खरेदी-हवक्रीचे व्यविार अपेिनेुसार पार पडतील; पण नातसंेबंधातील कोणाकडून 

तरी असह्य मनस्ताप हदला जाण्याची शक्यता हदसत.े शुक्रामुळे वैवाहिक जीवनातील सुखसमाधान 

लाभेल, ऐर्ाराम प्राप्त िोईल, व ज्यांची शेतीवाडी आिे अशा  मंडळींना त्यापासून लाभ िोईल. यथेील 

नेपच्यूनमुळे घरगुती संबंधात  गैरसमज, घोटाळे हनमाण िोणे संभवते. येथील शुक्र महिन्याच्या 

अखेरच्या सप्तािात या राशीच्या पंचम स्थानी मेर् राशीत जात आिे. त्यावळेी तो कलात्मक शशिण 

घेत असणारांना अनुकुल  व प्रगततकारक िोईल. या राशीच्या पंचम स्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून 

रहव -राहू-िर्थल  अस ेतीन ग्रि आिेतच. यथेील रहव महिन्याच्या पवूाधात प्रततकुल िोईल व त्याच्यामळेु 

अनारोग्य, कौटंुहबक त्रास, मुलांपौकी कोणाला आजार, नोकरीत वररष्ठांचा त्रास सिन करावा 

लागण्याची शक्यता हदसते. िा रहव  महिन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी वरृ्भ राशीत जात 

आिे, त्यावेळी तो अनुकुल िोईल व या राशीच्या दशम स्थानास पूरक िोईल. हितशत्रू पराभूत िोतील. 

पण तो अनारोग्यकारक िोणेिी संभवते.या राशीच्या . पंचम स्थानी असलले्या राहूमुळे संतततसुखात  

व वैवाहिक सुखात बाधा हनमाण िोणे संभवत.े त्याच्यामुळे या राशीच्या हवद्यार्थ्याच्या शशिणात 

अडचणी, अडथळे हनमाण िोण्याची शक्यता हदसते. येथील िर्थल उच्च बौद्तधक व शास्त्रीय 

संशोधनात्मक कायथिेत्र असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक िोईल. या राशीच्या र्ष्ठ 

स्थानी वरृ्भ राशीत प्रथमपासून बुध  ग्रि आिचे. तो  अनुकुल  िोईल व त्याच्यामुळे कायथशसद्धी  



िोईल. तसेच त्याच्यामळेु  कािी मंडळींना प्रशसद्धी हमळणे  व अथथलाभ िोण ेसंभवते. श्रद्धा असेल 

तर  श्रीगरुुदेव दत्तात्रेयाची  उपासना अनुकुल  िोईल व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. त्यासाठी  

दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “बावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा”च े पठण करा. 

त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनित्र  मूळ  आिे  त्यांनी 

“ओम हनऋतय ेनमः:” तारक  मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनित्र पवूार्ाढा आिे त्यांनी “ओम उदकाय नमः:” 

तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनित्र  उत्तरार्ाढा आिे त्यांनी “ओम हवश्वेदेवाय नमः:” तारक मंत्राचा 

१०८ वेळा जप करावा.  

 

(१०) मकर -  या  राशीच्या  धनस्थानी  कंुभ  राशीत  मंगळ  व शहन  अस ेदोन ग्रि असून  ि ेदोन्ही 

ग्रि  

या  राशीच्या  मंडळींना प्रततकुल  असल्याचाच  अनभुव यईेल. या दोन्ही ग्रिांमळेु अनारोग्य, आर्थथक 

चचंता  

हनमाण िोतील व कौटंुहबक जीवनात अहनष्ट  घटना घडण्याची शक्यता हदसते. जपा. महिन्याच्या  

उत्तराधात येथील मंगळ  या राशीच्या ततृीय  स्थानी मीन  राशीत जात आि.े त्यावेळी तो अनुकुल  

िोईल व  त्याच्यामुळे धैयथ, किंमत, मित्त्वाकांिा  वाढेल.  िातून कतृथत्व घडेल.  प्रवासयोग यईेल. पण 

त्याच्यामुळे एखादी  इजा  िोण्याची  शक्यतािी  हदसते. या ततृीय स्थानी मीन राशीत  प्रथमपासून  

गुरु-शुक्र-नेपच्यून  ि ेतीन ग्रि आिेतच. यथेील  गुरुमुळे  या  राशीच्या  लेखकांचे  लेखन  गं्रथरूपात  

प्रकाशशत िोईल. प्रवासाचे योग येतील;  पण  एखाद्या भावंडाकडून  मनस्ताप  हदला  जाण्याची  

शक्यता  हदसते.  शुक्रामुळे  या राशीच्या कािी मंडळींना धनलाभ िोईल, कािींना  भूहमलाभ िोईल, 

तर कािी मंडळींचा सन्मान िोऊन त्यांना  प्रततष्ठा लाभेल. नेपच्यूनमळेु मनशस्थती अतं्यत भावनाशील 

िोईल; पण अध्यात्म व गढू संशोधन  यांत   रस असणारांना प्रगती करण ेव यश हमळहवणे शक्य 

िोईल. त्याशशवाय कािी मंडळींना  जलप्रवासाच ेतर कािींना  परदेशगमनाचे  योग  येतील. महिन्याच्या 

अखेरच्या सप्तािात येथील शुक्र या राशीच्या चतथुथ   स्थानी मेर् राशीत जात आिे. त्या काळात  तो 

अनुकुल  व लाभदायक िोईल. . या राशीच्या चतथुथ स्थानी मेर् राशीत रहव -राहू - िर्थल  ि ेतीन ग्रि 

प्रथमपासून आिेतच. पण ि ेततन्ही ग्रि महिन्याच्या संपूणथ काळात प्रततकुलच  िोतील व त्यांच्यामळेु 

अनारोग्य, दु:ख, आर्थथक चचंता, कौटंुहबक  त्रास, िाती  घेतलेल्या  कायात अपयश येईल व मन 



अस्वस्थ रािील व कशातिी सखुसमाधान लाभणार नािी, कोणाशी पटणार नािी, आि े त्या  

पररशस्थतीत  सुखसमाधान लाभणार नािी. सतत तक्रारी करत रािाल. येथील रहव महिन्याच्या 

उत्तराधात  या राशीच्या पंचम स्थानी जाईल तेव्हािी तो प्रततकुलच िोईल. या राशीच्या  पंचम स्थानी 

वरृ्भ राशीत बुध  असनू  तोिी प्रततकुलच िोईल व त्याच्यामुळे संततीपासून मनस्ताप सिन करावा 

लागेल. शशवाय कसली तरी  भीती अस्वस्थ करील. या राशीच्या  दशम स्थानी तुळा   राशीत  केत ु 

असून  त्याच्यामळेु या राशीच्या  कािी नोकरदार मंडळींना िातची नोकरी सोडून नवीन कािी 

करण्याचा मोि हनमाण िोईल. पण त्यांनी तसा  हवचारिी करू नये. आिे ती  नोकरीच मनापासनू 

करावी. श्रद्धा असले तर श्रीशशवशंकराची  व श्रीिनमुानाची उपासना अनुकुल  िोईल व मन:शक्ती 

आणण मन:शांती लाभले. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े 

“शशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी  “िनुमानचाणलसा स्तोत्रा”च ेपठण करा. 

त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांच ेजन्मनित्र उत्तरार्ाढा आिे त्यांनी 

“ओम हवश्वेदेवाय  नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनित्र श्रवण आिे  त्यांनी “ओम हवष्णवे  नमः:” 

तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनित्र धहनष्ठा आिे त्यांनी “ओम वसव ेनमः:” तारक  मंत्राचा १०८ वळेा 

जप करावा.  

 

(११) कंुभ - या  राशीच्या प्रथम (लग्न)स्थानी याच राशीत  मंगळ व शहन  असे दोन ग्रि असनू  िे  दोन्ही 

ग्रि  महिन्याच्या संपूणथ  काळात प्रततकुल असल्याचाच  अनुभव यईेल. त्त्यांच्यामुळे स्वभाव िट्टी, 

अिंकारी , 

असा घडेल व त्यामुळे अकारण शरीरपीडा, दगदग िोणे संभवत.े शहन -मंगळ िे शत्र ू ग्रि एकत्र 

असल्यामुळे अनारोग्य िोणे, नोकरी-व्यवसायात  प्रततकुल पररशस्थती  हनमाण िोणे, हनयोशजत 

कायात अडचणी,अडथळे हनमाण िोण्याची शक्यता हदसते. शनीमुळे कुटंुबातील हप्रय जनांपैकी  

कोणाचे स्थलांतर झाल्यास मन अस्वस्थ िोणे संभवते. पण कािी मंडळींना दूरच्या प्रवासाचे योग 

येण्याची शक्यता हदसते. महिन्याच्या उत्तराधात यथेील मंगळ  या राशीच्या धनस्थानी मीन  राशीत 

जात आिे. त्या काळात सुद्धा तो प्रततकुलच िोईल व त्याच्यामळेु अनारोग्याचा त्रास सिन करावा 

लागेल. शशवाय आर्थथक समस्यािी  त्रस्त  करतील. या धनस्थानी मीन राशीत प्रथमपासनू गरुु-शुक्र-

नेपच्यून  अस ेतीन ग्रि आिेतच. गुरु-शुक्रामुळे  कौटंुहबक सुख लाभेल व कुटंुबात शुभ घटना घडण े



व अथथलाभ िोणिेी संभवते.  स्वतंत्र व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात  वाढ िोणे संभवते. पण 

नेपच्यूनमुळे  आर्थथक समस्या हनमाण िोण्याची शक्यतािी  हदसत.े या राशीच्या ततृीय स्थानी मेर् 

राशीत रहव -राहू -िर्थल  असे तीन ग्रि असनू महिन्याच्या अखरेच्या  सप्तािात  धनस्थानी असलेला 

शुक्र ततृीय स्थानी मेर् राशीत येत आिे.  यथेील रहव -राहू  िे दोन्ही ग्रि अनुकुल  िोतील व त्याच्यामळेु 

नोकरी-व्यवसायात  िातनू कतृथत्व  घडेल व  वररष्ठ प्रभाहवत िोतील. त्यामळेु या राशीच्या मंडळींच े 

आरोग्य उत्तम रािील व कािी नोकरदार मंडळींना बढती, पगारवाढ िोण ेसंभवते. क्वतचत कोणाचा 

सन्मान िोण्याची  तर कोणास एखादे उच्च  पद  हमळण्याची शक्यतािी आिे. पण यथेील राहूमुळे 

बंधुसुखात बाधा येण्याची दाट  शक्यता हदसत.े यथेील  िर्थल  उच्च बौद्तधक  व शास्त्रीय संशोधन 

कायथिेत्र असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक िोईल. शशवाय  कािी  मंडळींना 

परदेशगमनाची संधी हमळण्याची शक्यतािी आिे. महिन्याच्या अखेरच्या सप्तािात ततृीय स्थानी 

आलेला शुक्रिी लाभदायक िोईल. यथेील रहव  महिन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या चतुथथ स्थानी वरृ्भ  

राशीत जात आिे. त्या काळी तो  

प्रततकुल  िोईल व त्याच्यामुळे कायथ हदरंगाई िोणे, अनारोग्य िोणे अशापैकी कारणांनी  मनस्ताप 

सिन करावा लागण्याची शक्यता आिे. या राशीच्या चतुथथ स्थानी वरृ्भ राशीत प्रथमपासून बुध  

आिेच. त्याच्यामुळे गिृसौख्य, हमत्रसुख हमळेलच; पण धननाश  िोण्याचीिी दाट  शक्यता हदसत.े या 

राशीच्या भाग्यस्थानी तुळा  राशीत केत ू  असून त्याच्यामुळे कािी मंडळींचे  आचरण ढोंगी प्रकारच े 

िोईल व संततत सखुात  बाधा येण्याची शक्यता हदसते. श्रद्धा असले तर शशवशंकराची  व 

श्रीिनुमंताची उपासना  मन:शक्ती व मन:शांती देईल. त्यासाठी दररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर  

मनापासनू श्रद्धेन े“शशवलीलामतृ स्तोत्रा”च ेपठण करा. रात्री  झोपी जाण्यापूवी  “श्रीिनुमानचाणलसा 

स्तोत्रा”च ेपठण करा.  त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने ज्यांचे जन्मनित्र  

धहनष्ठा आिे त्यांनी “ओम वसवे नमः:” तारक  मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनित्र  शततारका  आिे त्यांनी “ ओम 

वरुणाय नमः:” तारक  मंत्राचा आणण ज्यांचे जन्मनित्र पवूा -भाद्रपदा आिे त्यांनी “ओम  

अजैकचरणाय नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(१२) मीन  - या  राशीच्या अष्टम  स्थानी तुळा  राशीत केत ु असून त्याच्यामळेु स्वभाव  चंचल, लिरी 

असा िोणे संभवते. या राशीच्या  व्ययस्थानी कंुभ राशीत मंगळ  व शहन  असे दोन ग्रि असनू िे दोन्ही 



ग्रि पूणथपण ेप्रततकुल  िोतील व  त्यांच्यामळेु आर्थथक समस्या व आर्थथक लचांड  उदभवतील. जपा.  

शशवाय त्यांच्यामळेु   वाद, भांडणे िोतील  व असह्य  मनस्ताप  देणाऱ्या  घटना घडण्याची शक्यता 

हदसत.े त्यातून  मानिानी  िोऊन   असह्य  मनस्ताप  सिन  करावा लागण्याची शक्यता हदसत.े  

महिन्याच्या उत्तराधात  यथेील मंगळ  या राशीच्या प्रथम(लग्न) स्थानी याच राशीत येत आिे. त्या 

काळात स्वभाव  िट्टी आणण अिंकारी असा  िोईल व अकारण शरीरपीडा, श्रम, दगदग  िोईल व 

त्यातून  अनारोग्य िोण े संभवते. जपा.  या राशीच्या प्रथम स्थानी याच राशीत  प्रथमपासून  गुरु-शुक्र-

नेपच्यून  असे तीन ग्रि आिेतच. पैकी गुरु-शुक्रामुळे आरोग्य उत्तम रािील, वैवाहिक व कौटंुहबक 

सुखसमाधान लाभले. तसेच गरुुमुळे बौद्तधक व संशोधनात्मक कायथिेत्र असणारांना  प्रगती करण े 

व यश हमळहवण ेशक्य िोईल. यथेील शुक्र महिन्याच्या अखरेच्या सप्तािात या राशीच्या धनस्थानी मेर् 

राशीत जात आि.े त्यावळेी सुद्धा तो अनुकुलच िोईल व कौटंुहबक व ववैाहिक जीवनातील 

सुखसमाधान लाभले. पण  नेपच्यनूमुळे  मनशस्थती अतत  कोमल िोईल, त्यातून जलद संवेदना 

हनमाण िोतील, उदासीनता येईल व गहिरे नैराश्य  येणे संभवते. या राशीच्या धनस्थानी मेर् राशीत 

प्रथमपासून रहव -राहू-िर्थल अस ेतीन ग्रि आिेतच. येथील रहव महिन्याच्या पवूाधात आणण िर्थल -राहू  

संपूणथ महिन्याच्या काळात प्रततकुल  असल्याचाच  अनुभव यईेल.  राहूमळेु आर्थथक चचंता  त्रस्त  

करतील व कौटंुहबक  जीवनात वाद, भांडणे िोण ेसंभवते. िर्थलमुळे मनशस्थती अतत  अशस्थर, चंचल 

अशी िोईल, कोणाचा धाक,  दडपण सिन िोणार नािी   व अहवचाराने नको ते केले जाईल.  आपल्या 

फटकळ बोलण्यान े  समोरच्याचा अपमान िोत आिे, िेिी समजणार नािी. येथील रहवमळेु  हवशेर्  

करून डोळ्याच ेअनारोग्य  त्रस्त  करील व  आर्थथक समस्या  त्रस्त  करतील. महिन्याच्या उत्तराधात िा 

रहव  या राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ राशीत गले्यावर अनुकुल  िोईल व त्याच्यामुळे सवथ प्रकार े

सुखसमाधान लाभले, आरोग्य उत्तम  रािील व  शासकीय  नोकरी असणारांपैकी  कािी मंडळींवर  

वररष्ठ खूर्  िोतील. त्यातनू कािी मंडळींना बढती हमळेल तर क्वतचत कोणाचा सन्मानिी िोईल. 

त्याशशवाय एखाद्यास एखादे उच्च पद हमळणेिी शक्य हदसते.  या राशीच्या ततृीय स्थानी प्रथमपासनू 

बुध  ग्रि आिचे. पण त्याच्यामुळे हितशत्रूं पासून धोका असनू  अकारण शत्रुत्व हनमाण िोणेिी व 

.राजद्रोि िोणेिी संभवते. जपा. श्रद्धा असले तर  श्रीगुरुदेव दत्तात्रयेाची उपासना अनुकुल  िोईल व  

मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल.  त्यासाठी दररोज  सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  “बावन्न 

श्लोकी  गुरुचररत्रा”च ेपठण करा.  तसचे दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांच े



जन्मनित्र पूवाभाद्रपदा आिे त्यांनी “ ओम अजकैचरणाय नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच ेजन्मनित्र 

उत्तराभाद्रपदा आिे त्यांनी “ओम अहिबुथध्न्याय नमः:” तारक मंत्राचा आणण ज्यांचे  जन्मनित्र  रेवती 

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