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

मांत् ददला होते.  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 तसा प्रयत्न करून पाहािा ि     आपणासही  तसा  अनुभि आल्यास 

कृपया आम्हाांस कळिाि.े  

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

(१) मेष - या राशीच्या व्ययस्थानी मीन  राशीत मंगळ , गुरु,  नेपच्यनू  अस ेतीन ग्रह असून  हे ततन्ही ग्रह 

या राशीच्या मंडळींना  प्रततकुल  असल्याचाच  अनुभव  येईल.  मंगळामुळे  आर्थिक र्चतंा,  वाद, भांडणे  
मानहानी होण ेसंभवते. त्यामुळे मनस्स्थती अस्वस्थ राहील. हा मंगळ  महहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात या 
राशीच्या  प्रथम  (लग्न) स्थानी याच राशीत जात आहे. त्या काळात  स्वभाव हट्टी  होईल व अहंकार प्रबळ 

होईल, अकारण श्रम, दगदग, शरीरपीडा होईल  व अनारोग्याचा त्रास  होणेही संभवते.  व्ययस्थानी असलेला 
गुरु समाजसेवेची  मनापासून ओढ असणारांना अनकुुल होईल व गुरु-नेपच्यून हे दोन्ही ग्रह अध्यात्माची 
आवड असणारांना  मन:शातंीसाठी आध्यास्त्मक उपासनेस अनुकुल  होतील. शशवाय येथील नेपच्यून गुप्त 

पोशलसखात्यात  कायिरत असणारांनाही अनुकुल  व प्रगततकारक होईल.  या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी 
याच राशीत प्रथमपासून शकु्र, हर्िल, राहू अस ेतीन ग्रह आहेतच. येथील राहूमुळे अपमान होतील, व काही 
मंडळींना  वातववकाराचा आजार  त्रस्त  करील.  हर्िलमुळे स्वभाव अस्स्थर, चंचल, लहरी  असा होईल व 

कोणाचाही धाक, दडपण सहन होणार नाही. केवळ शुक्रामुळेच सवि प्रकारे सुखसमाधान लाभेल. महहन्याच्या 
उत्तराधाित  येथील  शुक्र या राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ  राशीत जात आहे.त्या काळातही तो अनुकुल होईल व 

त्याच्यामुळे धनलाभ होणे संभवते. तसेच त्याच्यामुळे कौटंुबबक व वैवाहहक सुख समाधान लाभेल. पण या 
धनस्थानी असलेले रवव -बुध हे दोन्ही  ग्रह प्रततकुलच होतील व रववमुळे  आर्थिक र्चतंा त्रस्त  करतील, भांडण े

होतील व  काही मंडळींना  डोळ्याच्या  अनारोग्याचा त्रास सहन करावा लागेल. बुधामुळे द:ुख, मनस्ताप सहन 

करावा लागेलच; पण त्याच्यामुळे अथिलाभ  होणेही  संभवते.  येथील रवव  महहन्याच्या  उत्तराधाित  या 
राशीच्या ततृीय स्थानी शमथुन राशीत जात आहे. त्या काळात तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  आरोग्य 

उत्तम राहील, धनलाभ होणहेी संभवते.  शासकीय नोकरीत असणारांना ववववध प्रकारे लाभ होतील, काही 
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मंडळींचा सन्मान होण े तर क्वर्चत कोणास एखादे उच्च पद  शमळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. या 
राशीच्या सप्तम स्थानी तुळा  राशीत केतू  असून  त्याच्यामुळे मनस्स्थती अस्स्थर राहील व  वैवाहहक 

जीवनातील  सुखात बाधा येणे संभवते.  या राशीच्या लाभस्थानी कंुभ राशीत शतन असून तो सविसाधारणपण े

अनुकुल  होईल; पण त्याच्यामुळे संतततसुखात  बाधा येणे संभवते.  श्रद्धा असेल तर  श्रीगजाननाची व 

श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल  होईल व  मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  ‘श्रीगणपतत अथविशीर्ि” स्तोत्राचे पठण करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी 
“हनुमानचाशलसा  स्तोत्रा”चे  पठण करा.  त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून  श्रद्धेने 
जयांचे जन्मनक्षत्र अस्ववनी आहे त्यांनी “ओम अस्ववनीकुमाराभ्याम  नमः:” तारक मंत्राचा, जयांचे 

जन्मनक्षत्र भरणी  आहे त्यानंी “ओम  यमाय  नमः:”  तारक  मंत्राचा आणण जयांचे  जन्मनक्षत्र  कृवत्तका आहे  

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

(२) िषृभ - या  राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी तुळा राशीत   केत ू असून तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  आरोग्य 

उत्तम राहील, मन उदार होईल व मानशसक आरोग्य  उत्तम  राहील.  या राशीच्या दशम स्थानी कंुभ राशीत  

शतन  असून महहन्याच्या पूवािधाित तो  अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  काही मंडळींच्या जीवनात  

अववस्मरणीय घटना  घडण्याची शक्यता हदसते. त्याच्यामुळे महहन्याचा उत्तराधि  सविसाधारण ठीक  जाईल.  

या राशीच्या लाभस्थानी मीन  राशीत  मगंळ -गुरु-नपेच्यून  अस ेतीन ग्रह असून मंगळामुळे सहजपण े

अथिलाभ होणार नाही. झगडावे लागेल.  तसेच त्याच्यामुळे शमत्रांशी  ववतुष्ट  येण्याची शक्यता हदसते. पण 

त्याच्यामुळे या राशीच्या काही मंडळींना एखाद्या मौल्यवान वस्तूचा लाभ होणेही संभवते. गुरु- मुळे  

इच्छाआकांक्षा पूणि होतील, धनलाभ होणेही संभवते, काही मंडळींना  वाहनसुख शमळेल.  वववाहेच्छूना  
वववाहयोग येईल, आणण या  राशीच्या  ववद्यार्थयाांना  शैक्षणणक  प्रगती  करता  येईल.  काही   मंडळींना नवे 
शमत्र शमळतील.पण नेपच्यनूमुळे  आर्थिक नुकसान, आर्थिक घोटाळे,  अथिप्राप्तीत अडथळे येणे संभवते. 
तसेच  कुमागी शमत्रांपासून मनस्ताप सहन करावा लागले व नैरावय येईल. जपा.  येथील मंगळ महहन्याच्या 
अखेरच्या सप्ताहात या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् राशीत जात आहे.   त्या काळात तो पूणिपणे अशुभ होईल. 

या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून राहू-हर्िल-शुक्र अस ेतीन ग्रह आहेतच. येथील  राहूमुळे 

हहतशतंू्रपासून रक्षण होईल. पण त्याच्यामुळे वैवाहहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवते.  काही 
मंडळींकडून ढोंगी आचरण होणेही संभवते.  येथील हर्िल प्रततकुलच होईल व  त्याच्यामुळे काही मंडळींना  
नको त्या प्रसंगाला तोंड द्यावे लागेल. काही मंडळींवर बेअब्रू ची आपत्ती येईल. शतु्रत्व तनमािण होणे संभवत.े 

तसेच अपघात भयही आहे. जपा. पण येथील शुक्रामळे  मधून मधून मनोनुकुल  घटना घडतील व हदलासा 



शमळेल. हा शुक्र महहन्याच्या उत्तराधाित या राशीच्या प्रथम (लग्न)स्थानी याच राशीत  जात आहे. 

त्यावेळीसुद्धा तो सुखकारकच होईल. या राशीच्या प्रथम(लग्न) स्थानी याच राशीत प्रथमपासून  रवव व  बुध  

अस ेदोन ग्रह आहेतच. येथील रवव  महहन्याच्या  उत्तराधाित  या  राशीच्या धनस्थानी शमथुन राशीत जात 

आहे. त्यामुळे महहन्याच्या संपूणि काळात तो प्रततकुलच  होईल  व त्याच्यामुळे  

अनारोग्य,  थकवा, कसली तरी  र्चतंा मनस्ताप देईल. त्याशशवाय आर्थिक समस्या  त्रस्त  करतील. भांडणे 
होणेही  संभवते. येथील बुध प्रततकुलच   होईल  व  त्याच्यामुळे  मनस्स्थती चंचल, अस्स्थर  होईल,   आर्थिक  

नुकसान,  शमत्रद्रोह होणे संभवते. काही मंडळींना कुसंगतीची बाधा होणेही शक्य हदसते.                                                                                                                                                                                                        
श्रद्धा असेल तर शशवशंकराची  व श्रीहनुमानाची  उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती  व मन:शातंी  प्राप्त 

होईल. त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “ शशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा. 
रात्री  झोपी जाण्यापूवी “हनुमानचालीसा स्तोत्रा”चे पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना 
मनापासून श्रद्धेने जयांचे जन्मनक्षत्र कृवत्तका  आहे त्यांनी  “ओम अग्नये नमः:” तारक मंत्राचा, जयांचे 

जन्मनक्षत्र  रोहहणी आहे त्यांनी “ ओम  ब्रह्माय  नमः:” तारक मंत्राचा  आणण जयांचे जन्मनक्षत्र मगृ आहे 

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

(३) शमथुन - या  राशीच्या पंचम स्थानी तुळा  राशीत  केतु  असून त्याच्यामुळे या राशीच्या ववद्यार्थयािच्या 
शशक्षणात अडथळे तनमािण होण ेसंभवते.  तसेच काही मंडळींना पोटाच्या अनारोग्याचची  समस्या त्रस्त  

करील. पण गूढ संशोधन, अध्यात्म यांची आवड असणारांना तो अनुकुल होण्याची शक्यता हदसते.  या 
राशीच्या  भाग्यस्थानी कंुभ राशीत  शतन  असून  तो कायदा, तत्त्वज्ञान,  र्चककत्सक बौद्र्धक  कायिक्षेत्र  

असणारांना अनुकुल होईल. काही मंडळींना  दरूच्या प्रवासाचे योग येतील. या राशीच्या दशम स्थानी मीन 

राशीत मंगळ , गुरु  व नेपच्यून  अस ेतीन ग्रह असून  येथील मंगळामुळे  नोकरी-व्यवसायात  खळबळजनक  

घटना घडण्याची शक्यता हदसते. नोकरदार मंडळींना नोकरीत कामाचा ताण सहन करावा लागण्याची 
शक्यता आहे. शशवाय वररष्ठांचा कोप  सहन करावा  लागण्याची शक्यता आहे.  काही मंडळींना हाती असलेली 
नोकरी सोडून नवीन काही करण्याची ऊशमि  त्रस्त  करील. पण त्यांनी तो मोह टाळावाच. येथील गुरु  बौद्र्धक 

व शास्त्रीय संशोधन  कायिक्षेत्रात   नोकरी-व्यवसाय असणारांना अनुकुल  होईल  व त्यांच्या कतृित्वावर वररष्ठ 

प्रसन्न होतील. त्यामुळे  काही भाग्यवंतांचा मानसन्मान होणेही शक्य हदसते. येथील नेपच्यून मनोवैज्ञातनक  

व द्रव पदाथि व्यापार असणारांना अनुकुल  व  प्रगततकारक होईल. येथील मगंळ महहन्याच्या अखेरच्या 
सप्ताहात या राशीच्या लाभस्थानी मेर् राशीत जात आहे. त्या काळात त्याच्यामुळे शमत्रांशी ववतुष्ट येणे 
संभवते. या लाभस्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून  राहू-हर्िल-शुक्र  अस ेतीन ग्रह आहेतच. पैकी येथील राहूमुळे  



संतततववर्यक समस्या त्रस्त  करण्याची शक्यता हदसते.  त्याशशवाय जयांना नोकरीत अर्धकार पद आहे  

अशापैकी काहींना  वाममागि धन  शमळववण्याची तीव्र इच्छा अस्वस्थ करील. पण त्यांनी व जुगाराची ओढ 

असणारांनी  तो मोह टाळावाच.   येथील हर्िलमुळे काय घडेल ते सांगणे कठीण आहे. पण  त्याच्यामुळे 

शमत्रांशी भांडणे होण ेव  शतु्रत्व तनमािण होण ेसंभवते. जपा. पण येथील शुक्र अनुकुल होईल व  सतत मंनोनुकुल 

घटना घडतील. त्यामुळे  हदलासा शमळेल. हा शुक्र महहन्याच्या उत्तराधाित या राशीच्या व्ययस्थानी वरृ्भ  

राशीत जात आहे. त्यावेळीही तो  अनुकुलच होईल व सवि काही सुखाचेच घडेल.  या राशीच्या व्ययस्थानी 
वरृ्भ राशीत रवव व बुध असे दोन ग्रह प्रथमपासून आहेतच. महहन्याच्या उत्तराधाित येथील रवव  या राशीच्या 
प्रथम (लग्न)स्थानी  याच हा राशीत  जात आहे. त्यामुळे संपूणि महहन्याच्या काळात  तो आणण बुध  हे दोन्ही 
ग्रह प्रततकुलच होतील  व  त्यांच्यामुळे शरीरपीडा, मानभंग होण ेसंभवत े  त्याशशवाय तनयोस्जत कायाित  

अपयश येणे संभवते.  त्याशशवाय अनारोग्य, थकावट, मनस्ताप,  र्चतंा,कसली तरी  भीती अस्वस्थ करीतसे 
हदसते. श्रद्धा असेल तर दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर   मनापासून श्रद्धेने  “श्रीजगदंबा दगुािदेवी  स्तोत्रा 
”चे पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने  जयांचे  जन्मनक्षत्र मगृ आहे 

त्यांनी “ ओम सोमसोमाय नमः:” तारक मंत्राचा,  जयाचें जन्मनक्षत्र  आद्राि आहे त्यांनी “ओम नमः: शंकराय” 

तारक  मंत्राचा आणण जयांचे जन्मनक्षत्र पुनविस ू आहे त्यांनी “ ओम अहदततये  नमः” तारक मंत्राचा १०८ वेळा 
जप करावा.  
 

(४) ककक  -  या  राशीच्या चतुथि स्थानी तुळा  राशीत केतू असून तो प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे घरीदारी 
कोणाशी पटणार  नाही, कसली  तरी  र्चतंा अस्वस्थ करील. शशवाय  तो  ववर्भयकारक असल्याने  
बाहेरचे उघड्यावरच ेपदाथि खाऊ नका. या राशीच्या अष्टम स्थानी कंुभ  या स्वतः:च्या राशीत शतन  असून  

तो अतत प्रततकुल  होईल व  त्याच्यामुळे अपघात भय असून त्याच्यामुळे एखादा ववर्चत्र आजार होणे 
संभवते.जपा. या राशीच्या भाग्यस्थानी मीन  राशीत मंगळ -गुरु-नेपच्यून अस ेतीन ग्रह असून  येथील 

मंगळामुळे प्रवासात त्रास, मानहानी  होण ेसंभवते. म्हणून शक्यतो प्रवास करू नका. महहन्याच्या उत्तराधाित 

हा मंगळ  या राशीच्या  दशम स्थानी मेर्  राशीत  जात आहे.  त्या काळात या राशीच्या नोकरदार मंडळींना  
नोकरीत कामाचा असह्य ताण सहन करावा लागण्याची शक्यता हदसते. वररष्ठांशी वाद, भांडण होण े

संभवते. तसेच स्वतंत्र व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात खळबळजनक  घटना घडण्याची शक्यता आहे. 

काही मंडळींना हातची नोकरी सोडून नवीन काही करण्याची ऊमी  येईल. येथील राहू बौद्र्धक कायिक्षेत्र 

असणारांना अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  या राशीच्या काही मंडळींना नोकरीत एखादे अर्धकार पद 

शमळणेही संभवते.  क्वर्चत कोणाचा सन्मान  केला जाणेही  शक्य  हदसते. येथील हर्िल  



उच्च बौद्र्धक व शास्त्रीय संशोधन कायिक्षेत्र असणारांना  अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल  या दशम 

स्थानी असलेला शुक्र  महहन्याच्या पूवािधाित प्रततकुलच होईल व  त्याच्यामुळे तनयोस्जत कायाित अडचणी, 
अडथळे तनमािण होण ेसंभवते. पण महहन्याच्या उत्तराधाित तो  या राशीच्या लाभस्थानी गेल्यावर अनुकुल  

होईल व  त्याच्यामुळे अपेक्षक्षत सुखशांती शमळू शकेल. या राशीच्या लाभस्थानी प्रथमपासून रवव -बुध  हे दोन 

ग्रह आहेतच. पण येथील रवव महहन्याच्या उत्तराधाित या राशीच्या व्ययस्थानी जात आहे.  त्यामुळे 

महहन्याच्या पूवािधाित तो अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे नोकरीत बढती, पगारवाढ, क्वर्चत कोणास एखादे 

उच्च पद शमळणेही संभवते. आरोग्य  उत्तम राहील.  पण महहन्याच्या उत्तराधाित  तो या राशीच्या  व्ययस्थानी 
गेल्यावर प्रततकुल  होईल व  प्रततकुल  पररस्स्थती तनमािण होईल. त्यामुळे   शरीरपीडा  व  मानभगं  होण े

संभवते. जपा. या राशीच्या लाभस्थानी असलेला बुध संपूणि महहन्याच्या काळात अनुकुल  होईल व  

त्याच्यामुळे अथिलाभ, शमत्रलाभ होणे संभवते. शशवाय  अपेक्षक्षत सुखसमाधानही लाभेल. श्रद्धा असेल तर  

शशवशंकराची  व श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शातंी  प्राप्त होईल. त्यासाठी 
दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “शशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी 
जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचाशलसा स्तोत्रा”चे पठण करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून 

श्रद्धेने जयांचे जन्मनक्षत्र पूनविसू  आहे त्यांनी “ओम अहदतीये नमः:”  तारक मतं्राचा, जयांचे जन्मनक्षत्र  

पुष्य  आहे त्यांनी “ओम  बहृस्पतये नमः:” तारक मंत्राचा  आणण जयांचे जन्मनक्षत्र  आवलेर्ा आहे त्यांनी 
“ओम सपािय  नमः:” तारक मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

(५) शसांह - या राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा  राशीत केतू असून त्याच्यामुळे मानशसक द:ुख  सहन कराव े

लागेल. या राशीच्या सप्तम स्थानी कंुभ राशीत शतन  असून त्याच्यामुळे वववाहेच्छू  वधूवरांना  वववाहयोग  

येण ेसंभवत  नाही. या राशीच्या अष्टम स्थानी मीन  राशीत मंगळ -गुरु-नेपच्यून अस ेतीन ग्रह असून येथील 

मंगळ  महहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात या राशीच्या  भाग्यस्थानी मेर् राशीत जात आहे. त्यामुळे 

महहन्याच्या संपूणि काळात तो प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे उष्णताववकाराचे  आजार बळावण्याची 
शक्यता आहे. तसेच महहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात  प्रवास करू नका. कारण  प्रवासात मनस्ताप व 

मानहानी होणे संभवते.  या राशीच्या अष्टम स्थानी असलेल्या गुरुमुळे जयांच्या जन्मकंुडलीत अचानक 

धनलाभाचा योग आहे अशापैकी काही मंडळींना  असा अचानक धनलाभ होऊ शकेल. काही मंडळींना वारसा 
हक्काने धनलाभ होईल. या राशीच्या अष्टम स्थानी असलेला नेपच्यून  जलभय-ववर्भयकारक  असल्यामुळे  

खोल पाण्यात पोहावयास जाऊ नका,  जलप्रवास करू नका.  तसेच बाहेरचे उघड्यावरचे पदाथि खाऊ  नका. 
या राशीच्या भाग्यस्थानी मेर् राशीत राहू-हर्िल-शुक्र अस ेतीन ग्रह असून  येथील शुक्र  महहन्याच्या उत्तराधाित  



या राशीच्या दशम स्थानी वरृ्भ राशीत  जात आहे.  त्यामुळे तो महहन्याच्या पूवािधाित अनुकुल होईल  व सवि  
प्रकारे सुखकारकच होईल. पण महहन्याच्या उत्तराधाित  नोकरी-व्यवसायाच्या दृष्टीने  तो प्रततकुल होईल  व 

कलात्मक नोकरी-व्यवसाय असणारांच्या  नोकरीव्यवसायात अडचणी, अडथळे तनमािण होतील.  या 
राशीच्या भाग्यस्थानी असलेला राहू  सभाधीटपणा व भार्णबाजीची कला अवगत असणारांना अनुकुल  

होईल. व त्यामुळे अशा काही व्यक्तींचा सत्कार होणहेी संभवते. येथील हर्िल शास्त्रीय संशोधन कायिक्षेत्र 

असणारांना अनुकुल  व प्रगततकारक होईल.  तसेच   काही मंडळींना दरूच्या प्रवासाची  तर काही मंडळींना 
परदेशगमनाची संधी शमळेल.  या राशीच्या दशम स्थानी वरृ्भ राशीत रवव -बुध  अस ेदोन ग्रह असून येथील 

रवव महहन्याच्या संपूणि काळात अनुकुल, प्रगततकारक व लाभदायक होईल.  येथील बुधही  अनुकुल होईल व  

त्याच्यामुळे मानशसक, कौटंुबबक  सुखसमाधान लाभेल. धनवदृ्धी  होणेही संभवते. श्रद्धा असेल तर  भगवान 

श्रीववष्णूची उपासना अनुकुल  होईल व  मन:शक्ती  व मन:शांती  प्राप्त होईल. म्हणून दररोज सकाळी  स्नान 

झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “ववष्णुसहस्रनाम स्तोत्रा”चे पठण करा. त्याशशवाय                                                                                   

दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने जयांचे जन्मनक्षत्र मघा आहे  त्यांनी “ओम वपतराय 

नमः:” तारक मंत्राचा, जयाचें जन्मनक्षत्र पूवाि आहे  त्यांनी “ओम  भगाय नमः:” तारक मंत्राचा आणण जयांचे 

जन्मनक्षत्र उत्तरा आहे त्यानंी “ओम आयिम े नमः:” तारक मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा. 
“ 

(६) कन्या - या राशीच्या धनस्थानी तुळा राशीत केतू असून त्याच्यामुळे आर्थिक र्चतंा त्रस्त करण्याची  
शक्यता हदसते. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ राशीत शतन  असून  त्याच्यामुळे गैरसमज, वाद, भांडणे  होणे 
संभवते. त्याशशवाय तो  अनारोग्यकारक होणेही संभवते. त्याच्यामुळे या राशीच्या वववाहेच्छू वधूवरांना 
वववाहयोग येण्याची  शक्यता हदसत नाही. पण हा शनी दशम या व्यवसाय स्थानास पूरक होईल. या राशीच्या 
सप्तम  स्थानी  मीन  राशीत मंगळ -गुरु-नेपच्यून अस ेतीन  ग्रह असून महहन्याच्या उत्तराधाित येथील मंगळ 

या राशीच्या अष्टम  स्थानी मेर् राशीत जात आहे. त्यामळेु संपूणि  महहन्याच्या काळात तो  प्रततकुलच  होईल 

व त्याच्यामुळे उष्णताववकारांचे अनारोग्य होणे संभवते. हाडमोड होण्याची शक्यताही हदसते. जपा. 
त्याशशवाय पततपत्नीमधील  वाद, गैरसमज, दोघापैकी कोणाचे  अनारोग्य  अशापैकी कारणांनी वैवाहहक 

जीवनातील सुखास तो प्रततकुल  होईल. तसेच तो जल व  वीजभयकारक असल्याने  खोल पाण्यात पोहू नका. 
ववजेची उपकरण ेसावधानतेने हाताळा.  या राशीच्या सप्तम स्थानी असलेल्या गुरुमुळे जयांचे प्रेमसंबंध 

आहेत त ेदृढ  होतील. काही वववाहेच्छूना  वववाहयोग येईल.  नवे स्नेहसंबंध जुळून येतील.  प्रवासयोगही 
संभवतात. अथिलाभ होणेही संभवते. येथील नेपच्यून  ववैाहहक जीवनातील सुखात बाधा तनमािण  करील. या 
राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् राशीत राहू-हर्िल-शुक्र अस ेतीन ग्रह असून येथील राहू वाममागि धन प्राप्तीचा 



मोह तनमािण करील. जपा.  येथील हर्िल धोकादायक व  अपघातभयकारकच होईल. जपा. येथील शुक्र मात्र 

अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे काही मंडळींना कमी श्रमात अपेक्षेपेक्षा अर्धक अथिप्राप्ती होईल.  जयांच्या 
जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आहे अशापैकी काहींना असा अचानक धनलाभ होणे  संभवते. काही 
मंडळींना वारसा हक्काने  धनलाभ होईल. पण हा शकु्र या राशीच्या वदृ्ध मंडळींना प्रततकुलच होईल. 

महहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात हा शुक्र  या राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत जात आहे. त्या काळातही 
तो अनुकुल  व लाभदायकच होईल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत रवव -बुध  अस ेदोन ग्रह असून 

येथील रवव  महहन्याच्या उत्तराधाित  या राशीच्या दशम स्थानी शमथुन राशीत जात आहे. त्यामुळे तो 
महहन्याच्या पूवािधाित प्रततकुल होईल व महहन्याच्या उत्तराधाित  अनुकुल व लाभदायक होईल. या राशीच्या 
भाग्यस्थानी असलेला बुधही प्रततकुलच होईल. व त्याच्यामुळे वाद, भांडणे, तनयोस्जत कायाित अडचणी, 
अडथळे तनमािण होतील. श्रद्धा असेल तर श्रीदगुािदेवीची उपासना व  श्रीशशवशंकराची उपासना  अनुकुल होईल 

व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल.  त्यासाठी दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “दगुािदेवी 
स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी  “शशवलीलामतृ स्तोत्राचे पठण  करा. त्याशशवाय दररोज सकाळी 
स्नान करताना  मनापसनू  श्रद्धेने जयांचे जन्मनक्षत्र उत्तरा आहे त्यांनी “ओम आयिमे  नमः:” तारक मंत्राचा, 
जयांचे जन्मनक्षत्र हस्त  आहे  त्यांनी “ ओम सूयािय  नमः:” तारक मंत्राचा आणण जयांचे  जन्मनक्षत्र र्चत्रा 
आहे त्यांनी “ओम त्वष्टे नमः:”  तारक मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  
 

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

वाहनधोका  असल्यामुळे रस्त्याने चालत जाताना ककंवा वाहन चालवत असताना  सतत सावधानतने े

आचरण  करा.  या राशीच्या पंचम स्थानी कंुभ राशीत  शतन असून त्याच्यामुळे र्चकाटीचा  गुण  प्राप्त होईल 

व  र्चककत्सक बौद्र्धक कायिक्षेत्र  असणारांना तो अनकुुल  होईल. पण त्याच्यामळेु स्वभाव संशयी, स्वाथी 
होणे संभवते. या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी  मीन  राशीत मगंळ -गुरु-नेपच्यून अस ेतीन ग्रह असून महहन्याच्या 
उत्तराधाित येथील मंगळ   या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पूवािधाित 

हा मंगळ  अनारोग्यकारक होईल,  इजा होणेही संभवते, तसेच चोरी होणे,अपप्रचाराचा मनस्ताप सहन करावा 
लागणे, आर्थिक नुकसान होणे  संभवते. महहन्याच्या उत्तराधाित पततपत्नीपैकी  कोणाचे तरी  अनारोग्य, 

दोघांतही वाद, मतभेद अशापैकी कारणांनी  वैवाहहक सखुात बाधा येण ेसंभवते. स्वभाव संशयी होईल. जयांचा 
भागीदारीत व्यापार-व्यवसाय आहे त्यांनी संशय, गैरसमज अशापैकी  कारणांनी भागीदारीत बाधा येणार 

नाही याची काळजी घ्यावी. या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत प्रथमपासून राहू-हर्िल-शुक्र  अस ेतीन ग्रह 

आहेतच. पैकी हर्िलमुळे सदु्धा  वैवाहहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवत.े जपा. पण  शुक्रामुळे  



पररस्स्थती आटोक्यात राहील व वैवाहहक जीवनातील सुखात फारशी बाधा येणार नाही. हा शुक्र महहन्याच्या 
उत्तराधाित  या राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ राशीत जात आहे. त्या काळात तो या राशीच्या वदृ्धांना प्रततकुल 

होईल. पण  या राशीच्या काही मंडळींना कमी श्रमात अपेक्षेपेक्षा अर्धक अथिलाभ होईल.  जयाच्या 
जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ योग आहे अशापैकी काही मंडळींना असा अचानक धनलाभ होणे संभवते. 
काहींना  वारसा हक्कान े असा अचानक धनलाभ  होईल. या राशीच्या अष्टम स्थानी  वरृ्भ  राशीत 

प्रथमपासून रवव -बुध  हे दोन ग्रह आहेतच. पैकी रवव  महहन्याच्या उत्तराधाित या राशीच्या  भाग्यस्थानी 
शमथुन राशीत  जात आहे. त्यामुळे संपूणि महहन्याच्या काळात तो प्रततकुल  होण्याचीच शक्यता आहे.  

त्याच्यामुळे अनारोग्य, मनस्ताप,  द:ुख, अपयश, संतततसुखात बाधा येण ेसंभवते. या  राशीच्या अष्टम 

स्थानी असलेला बुध  मात्र अनुकुल होईल व  मनोनुकूल घटना घडतील. श्रद्धा असेल तर  “शशवशंकराची 
उपासना” व “श्रीहनुमान उपासना”अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शातंी प्राप्त होईल. त्यासाठी दररोज 

सकाळी  स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “शशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी  जाण्यापूवी  
“श्रीहनुमानचाशलसा स्तोत्रा”चे पठण करा. त्याशशवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने 
जयांचे जन्मनक्षत्र  र्चत्रा आहे त्यानंी “ओम त्वष्टे  नमः:” तारक मंत्राचा, जयाचें जन्मनक्षत्र स्वाती आहे 

त्यांनी “ओम वायवे नमः:”  तारक मंत्राचा आणण जयाचें  जन्मनक्षत्र ववशाखा आहे  त्यांनी “ओम इंद्राग्नये  

नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  
 

(८) िशृ्चचक -  या राशीच्या व्ययस्थानी तुळा  राशीत केत ूअसून त्याच्यामुळे स्वभाव चंचल, लहरी असा 
होणे संभवते.  या राशीच्या चतुथि स्थानी कंुभ राशीत शतन  असून त्याच्यामुळे  काही मंडळींना अपेक्षक्षत  अशी 
सुंदर नोकरी ककंवा आवडत ेकायिक्षेत्र शमळू शकेल. पण भावंडववर्यक  एखादी र्चतंा त्रस्त करण्याची शक्यता 
हदसते. या राशीच्या पंचम स्थानी मीन  राशीत मंगळ -गुरु-नेपच्यून  अस ेतीन ग्रह असून येथील मंगळामुळे 

काही मंडळींना  स्थावरसंबंधी समस्या त्रस्त  करील.  काही मंडळींना मुलांपैकी कोणाच्या अनारोग्याची  ककंवा 
कोणाची  आचरणववर्यक समस्या मनस्ताप देतील.  हा मंगळ  महहन्याच्या उत्तराधाित या राशीच्या र्ष्ठ 

स्थानी मेर् राशीत जात आहे. त्या काळात काही मंडळींना अनारोग्याचा तर काही मंडळींना अपप्रचाराचा 
मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता हदसते. त्याशशवाय आर्थिक नुकसान होण,े  चोरी होणेही संभवते. 
जपा. या राशीच्या पंचम स्थानी असलेला गुरु सवि प्रकारे सुखकारक होईल व त्याच्यामुळे या  राशीच्या 
ववद्यार्थयािना शेक्षणणक प्रगती करण ेशक्य होईल. जयांचे प्रेमसंबंध आहेत  त े दृढ  होतील. त्याशशवाय 

अथिलाभ होणेही संभवते.  येथील नेपच्यूनमुळे मनस्स्थती अतत भावनाशील होईल व  तो अध्यात्म, गूढ 

संशोधन यांत रस असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मेर् राशीत 



राहू-हर्िल-शुक्र अस े तीन ग्रह प्रथमपासून आहेतच.  येथील राहू अनारोग्यकारकच होईल;पण जयांचा 
परधशमियांशी  व्यावसातयक संबंध आहे अशांना  अशा संबंधामुळे  तो लाभदायक होईल. येथील  हर्िलमुळे 

मनस्स्थती अस्स्थर, चंचल  अशी होईल. अतत खोल ववचार करत असणारांनी डोके शांत ठेवाव.े नपेक्षा 
डोकेदखुी ककंवा मेंदवूवकाराचा आजार त्रस्त  करील. येथील शुक्रामुळे  उच्च कलागुण असूनही त े व्यक्त 

करण्यासाठी संधीच  शमळणार नाही. पण महहन्याच्या उत्तराधाित हा शुक्र या राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ 

राशीत गेल्यावर अनुकुल  होईल व वववाहहतांना वैवाहहक  जीवनातील सुखसमाधान लाभेल, प्रेशमकांचे 

प्रेमवववाह होतील.  या राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ राशीत प्रथमपासून रवव -बधु  हे दोन ग्रह आहेतच.  

येथील रवव  महहन्याच्या उत्तराधाित या राशीच्या अष्टम स्थानी शमथुन राशीत जात आहे. त्यामळेु 

महहन्याच्या पूवािधाित तो अनारोग्यकारकच होईल; पण तो कें द्रस्थानी  असल्यामुळे भाग्योदयकारक होणेही 
संभवते. पण महहन्याच्या उत्तराधाित  तो या राशीच्या अष्टम स्थानी शमथुन राशीत गेल्यावर प्रततकुल होईल 

व सवि काही प्रततकुल  तेच घडेल.  येथील बुधामुळे  भांडणे होतील व द:ुख सहन  कराव ेलागेल. श्रद्धा असेल 

तर श्रीगणेश  व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शातंी प्राप्त होईल.  त्यासाठी दररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “श्रीगणेश अथविशीर्ि  स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी 
जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाशलसा स्तोत्रा”चे पठण करा. त्याशशवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना  
मनापासून श्रद्धेने जयांचे जन्मनक्षत्र ववशाखा आहे  आहे त्यांनी “ओम  इंद्राग्नये  नमः:” तारक मंत्राचा, 
जयांचे  जन्मनक्षत्र  अनुराधा आहे त्यांनी “ओम शमत्राय  नमः:” तारक मंत्राचा आणण जयांचे जन्मनक्षत्र 

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

(९) धनु - या राशीच्या लाभस्थानी  तुळा  राशीत केत ू  असून  तो अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे सतत  

मनोनुकुल  घटना  घडतील.  या राशीच्या ततृीय स्थानी  कंुभ राशीत  शतन असून त्याच्यामुळे या राशीच्या 
काही मंडळींना  मनपसतं अशी उत्तम  नोकरी शमळेल.  तर  काही मंडळींना  मनपसतं  असे आवडत ेकायिक्षेत्र 

शमळू शकेल.  पण या राशीच्या मंडळींना  भावंडववर्यक  एखादी र्चतंा  त्रस्त  करण्याची  शक्यता हदसते.  या 
राशीच्या चतुथि स्थानी मीन  राशीत  मंगळ -शुक्र-नेपच्यून अस ेतीन ग्रह असून येथील मंगळ महहन्याच्या 
उत्तराधाित  या राशीच्या पंचम स्थानी मेर् राशीत  जात आहे. त्यामुळे हा मगंळ  सपंूणि  महहन्याच्या काळात 

प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे मनस्ताप, कौटंुबबक जीवनात गैरसमज,  वाद, भांडणे होण्याची शक्यता 
हदसते  त्याशशवाय  असमाधानकारक घटना घडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. महहन्याच्या 
उत्तराधाित  त्याच्यामुळे  अनारोग्य, अपघात भय असून  सतंतीकडून मनस्ताप हदला जाण ेसंभवते. पण 

गुरुमुळे कौटंुबबक सुखसमाधान लाभेल; काही  मंडळीचें स्थावर खरेदीववक्रीचे  व्यवहार अपेक्षेनुसार पार 



पडतील;  पण नातेसंबंधातील कोणाकडून  तरी मनस्ताप हदला जाण्याची शक्यता आहे. येथील 

नेपच्यूनसुद्धा गहृसौख्याचे दृष्टीने  प्रततकुलच होईल.  या राशीच्या पंचम स्थानी प्रथमपासून शुक्र-राहू-हर्िल 

अस ेतीन ग्रह आहेतच.  येथील शुक्रामुळे  सवि प्रकारच्या कलाकारांना  आपल्या कलेत प्रगती करण ेशक्य 

होईल  व मन प्रसन्न राहील. पण महहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात तो या राशीच्या  र्ष्ठ स्थानी गेल्यावर 

प्रततकुल  होईल व कलाकारांना  आपले कलेतील कतृित्व  प्रकट करण्यास संधीच शमळणार नाही. येथील राहू  

प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे  वैवाहहक व संतततसुखात बाधा येण्याची शक्यता  हदसते. येथील  हर्िल  

कलापोर्क असून  त्याच्यामुळे या राशीच्या काही मंडळींना अंतज्ञािन शक्ती प्राप्त होण्याची शक्यता हदसते. 
तसेच तो उच्च बौद्र्धक कायिक्षेत्र असणारांना  अनुकुल  व यशदायक होईल.  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी वरृ्भ  

राशीत रवव -बुध  अस ेदोन ग्रह असून महहन्याच्या उत्तराधाित येथील  रवव  या राशीच्या सप्तम स्थानी शमथुन 

राशीत जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या पूवािधाित तो दशम या नोकरी-व्यवसाय स्थानास पूरक होईल, हहतशतू्र 

पराभूत होतील, पण महहन्याच्या उत्तराधाित तो कें द्रस्थानी जात असल्यान े भाग्योदयकारक होण्याची 
शक्यता हदसते.  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी असलेला बुधही अनुकुलच होईल व त्याच्यामुळे कायिशसद्धी होईल, 

धनलाभ होणेही संभवते. शशवाय  या राशीच्या काही मडंळींना कीती -प्रशसद्धी शमळण्याची शक्यताही  आहे. 

श्रद्धा  असेल तर  “श्रीगुरुदेव दत्ताते्रयाची उपासना” अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल. 

म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “बावन्न वलोकी गुरुचररत्रा”चे  पठण करा. 
त्याशशवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांचे  जन्मनक्षत्र मूळ  आहे त्यांनी “ओम 

तनऋतये नमः:” तारक मंत्राचा, जयांचे  जन्मनक्षत्र पूवािर्ाढा आहे त्यांनी  “ओम उदकाय नमः:” तारक मंत्राचा 
आणण जयांचे जन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा आहे त्यांनी “ओम ववववेदेवाय नमः:”  तारक मंत्राचा  १०८ वेळा जप 

करावा.  
 

(१०) मकर - या राशीच्या दशम स्थानी तुळा  राशीत केतू  असून त्याच्यामुळे या राशीच्या काही मंडळींना 
हातची नोकरी सोडून नवीन काही करण्याची ऊमी  येईल.  पण त्यांनी तो मोह टाळावाच. आहे ती  नोकरीच 

मनापासून करावी. या राशीच्या धनस्थानी कंुभ राशीत शतन  असून त्याच्यामुळे कौटंुबबक जीवनात काही 
अतनष्ट  घडण्याची शक्यता हदसते. त्याशशवाय  आर्थिक समस्या  त्रस्त  करण्याची शक्यता आहे.  या 
राशीच्या ततृीय स्थानी मीन राशीत मंगळ -गुरु-नेपच्यून  अस ेतीन ग्रह असून येथील मंगळ  महहन्याच्या  
अखेरच्या सप्ताहात या राशीच्या चतुथि स्थानी मेर् राशीत जात आहे. ततृीय स्थानी असताना हा मंगळ  

अनुकुल  होईल, त्याच्यामळेु धैयि, हहमंत, महत्त्वाकांक्षा वाढेल, आणण हातनू काही कतिबगारीची घटना घडण े

संभवते. पण महहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहापासून तो प्रततकुल  होईल व  त्याच्यामुळे कौटंुबबक सुखात व 



गहृसौख्यात  बाधा येणे सभंवते. ततृीय स्थानी असलेला गुरु  या राशीच्या लेखक मंडळींना  अनुकुल  होईल 

व   त्याच्यामुळे प्रवासाचे योग येतील. पण एखाद्या  भावंडाकडून  मनस्ताप हदला जाणे संभवते.  येथील 

नेपच्यूनमुळे  मनस्स्थती अत्यंत भावनात्मक  होईल  व  अध्यात्मात रस असणारांना   उपासनेद्वारे  

आध्यास्त्मक प्रगती करण े शक्य होईल. त्याशशवाय तो गूढ संशोधनात रस असणारांनाही  अनुकुल, 

प्रगततकारक व यशदायक होईल.  त्याशशवाय  त्याच्यामळेु  काही मंडळींना  जलप्रवासाची  तर काही मंडळींना 
परदेशगमनाची संधी शमळेल.  या राशीच्या चतुथि स्थानी प्रथमपासून  शुक्र-राहू-हर्िल असे तीन ग्रह आहेतच. 

येथील शुक्रामुळे  सुखसमाधान लाभेल; पण  या राशीच्या जयाचं्याकडे  शेतीवाडी  आहे त्यांना त्यापासून 

अर्धक लाभ होणे संभवते.  हा शुक्र महहन्याच्या उत्तराधाित    या राशीच्या पंचम स्थानी  वरृ्भ  राशीत जात 

आहे. त्या काळातही तो सवि प्रकारच्या कलाक्षेत्रातील मडंळींना  प्रगततकारक व यशदायक होईल. या राशीच्या 
चतुथि स्थानी असलेले राहू व हर्िल  हे दोन्ही ग्रह प्रततकुलच  होतील व त्यांच्यामळेु कशातही सुखसमाधान 

लाभणार  नाही, कोणाशी पटणार नाही, सतत तक्रारी करत राहाल व त्यामुळे कौटंुबबक सुखात बाधा येण े

शक्य हदसते. या राशीच्या पंचम स्थानी वरृ्भ राशीत प्रथमपासून रवव                                                                                                 

-बुध  अस ेदोन ग्रह आहेतच.  येथील रववमुळे  नोकरीत वररष्ठांचा त्रास सहन करावा लागण्याची  शक्यता 
हदसते. त्याशशवाय तो अनारोग्यकारक व अपघातकारक होणेही संभवते. पण महहन्याच्या उत्तराधाित तो या 
राशीच्या र्ष्ठ स्थानी शमथुन राशीत गेल्यावर  हहतशतू्र पराभूत होतील व तो दशम या नोकरी-व्यवसाय 

स्थानास पूरक होईल. या राशीच्या पंचम स्थानी असलेला बुधही  प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे संतती  व 

स्त्रीपासून मनस्ताप होणे सभंवते.  श्रद्धा असेल तर शशवशंकराची व श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल होईल 

व मन:शक्ती व मन:शातंी लाभेल. म्हणून  दररोज  सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने 
“शशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री झोपी  जाण्यापूवी  “ हनुमानचालीसा  स्तोत्रा”चे पठण करा.  
त्याशशवाय दररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने जयांचे जन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा  आहे त्यांनी 
“ओम ववववेदेवाय नमः:”  तारक  मंत्राचा, जयांचे जन्मनक्षत्र  श्रवण आहे त्यांनी “ओम ववष्णवे  नमः:” तारक 

मंत्राचा  आणण जयांचे  जन्मनक्षत्र धतनष्ठा आहे  त्यानंी “ओम वसव ेनमः:” तारक मंत्राचा १०८ वेळा जप 

करावा.  
 

(११) कुां भ - या  राशीच्या  प्रथम(लग्न) स्थानी  याच  राशीत  शतन असून तो प्रततकुल होईल व  त्याच्यामुळे 

अनारोग्य, तनयोस्जत कायाित अडथळे, अडचणी  तनमािण होणे संभवते. कौटंुबबक जीवनात  वप्रय जनांपैकी  
कोणाचे  स्थलांतर झाल्यास  मन अस्वस्थ होईल व नैरावय  वाढेल. पण काही मंडळींना  दरूच्या प्रवासाचे 

योग येण्याची शक्यता हदसते.  या राशीच्या धनस्थानी  मीन  राशीत मंगळ -गरुु-नेपच्यून अस ेतीन ग्रह 



असून येथील मंगळ  महहन्याच्या अखेरच्या सप्तांहात   या राशीच्या ततृीय स्थानी मेर् राशीत जात आहे. 

त्यामुळे जवळ जवळ  महहन्याच्या  संपूणि काळात तो प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे उष्णताववकाराचे 

अनारोग्य होणे संभवते. त्याशशवाय त्याच्यामुळे आर्थिक समस्या  तनमािण होतील  व र्चतंा  अस्वस्थ करील. 

पण तो या राशीच्या ततृीय स्थानी गेल्यावर अनुकुल  होईल व धैयि, हहमंत  वाढेल. पण एखादी दखुापत होण े

संभवते. जपा. या राशीच्या धनस्थानी असलेला नेपच्यूनही  प्रततकुलच होईल व आर्थिक समस्या व र्चतंा 
यांत भरच पडेल. पण येथील गुरुमुळे  अपेक्षक्षत अथिलाभ झाल्यास र्चतंेचे ओझ ेगळून पडेल. शशवाय कुटंुबात 

शुभ घटना घडल्यास कौटंुबबक सुखातही फारशी बाधा येणार नाही. या राशीच्या ततृीय स्थान मेर् राशीत 

हर्िल-राहू-शुक्र अस ेतीन ग्रह प्रथमपासून आहेतच. येथील हर्िल उच्च बौद्र्धक  व शास्त्रीय संशोधन  कायिक्षेत्र 

असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशदायक होईल.  येथील राहूही अनुकुल  होईल; पण त्याच्यामुळे 

बंधुसुखात बाधा येण्याची शक्यता हदसते. मात्र शुक्र  अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे या राशीच्या काही 
मंडळीना धनलाभ, काहींना भूशमलाभ  तर  क्वर्चत  कोणास मान, प्रततष्ठा प्राप्त होणेही  संभवते. हा शकु्र 

महहन्याच्या उत्तराधाित  या राशीच्या चतुथि स्थानी वरृ्भ राशीत जात आहे. त्या काळात तो सुखकारकच  

होईल व त्याच्यामुळे  शेतीवाडी असणारांना तो लाभदायक  होईल.  या राशीच्या चतुथि स्थानी प्रथमपासून   

रवव - बुध  हे दोन ग्रह आहेतच. पैकी रवव महहन्याच्या उत्तराधाित  या राशीच्या पचंम स्थानी शमथुन राशीत  

जात आहे. त्यामुळे महहन्याच्या  संपूणि काळात हा रवव प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य, द:ुख, 

आर्थिक र्चतंा, कौटंुबबक त्रास, नोकरीत वररष्ठांचा जाच सहन करावा लागेल. त्याशशवाय संतततसमस्याही 
मनस्ताप देण्याची शक्यता हदसते.  येथील बुधामुळे गहृसौख्य, शमत्रसुख लाभेल. पण                                                                                                                                                                                    

त्याच्यामुळे धननाश  होणेही संभवते. श्रद्धा असेल तर  शशवशंकराची व हनुमानाची उपासना अनुकुल  होईल 

व मन:शक्ती व मन:शातंी लाभेल. ,म्हणून दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने 
“शशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे  पठण करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी  “हनुमानचालीसा स्तोत्रा”चे पठण करा.  
त्याशशवाय  दररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांचे जन्मनक्षत्र  धतनष्ठा  आहे त्यांनी 
“ओम वसव ेनमः:”  तारक मंत्राचा,  जयांचे जन्मनक्षत्र  शततारका आहे त्यांनी “ओम  वरुणाय  नमः:” तारक 

मंत्राचा  आणण जयांचे जन्मनक्षत्र  पूवािभाद्रपदा  आहे त्यांनी “ओम अजैकचरणाय  नमः:” तारक मंत्राचा १०८ 

वेळा जप करावा.  
 

(१२) मीन  - या राशीच्या  व्ययस्थानी  कंुभ  राशीत  शतन  असून तो प्रततकुलच  होईल व त्याच्यामुळे या 
राशीच्या  काही मंडळींना आर्थिक लचांडाला तोंड   देण्याची पाळी  येईल. त्यातनू मानहानी होण्याची शक्यता 
हदसते. जपा. सवि प्रकारचे आर्थिक व्यवहार काळजीपूविक करा. इतर सवि मंडळींना  कसल्या तरी  संकटाला 



तोंड द्यावे लागण्याची  शक्यता हदसते. काळजी घ्या. या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच राशीत मंगळ 

-गुरु-नेपच्यनू  अस ेतीन ग्रह असून येथील मंगळ  महहन्याच्या उत्तराधाित  या राशीच्या धनस्थानी मेर् राशीत 

जात आहे. त्यामुळे या संपूणि महहन्याच्या काळात  तो प्रततकुलच होईल; व त्याच्यामुळे स्वभाव हट्टी,  
अहंकारी होईल, अकारण श्रम, दगदग कराल व त्यामुळे थकवा येईल. काही मंडळींना अनारोग्याचा त्रास सहन 

करावा लागेल. महहन्याच्या उत्तराधाित  आर्थिक  र्चतंा त्रस्त  करतील. पण गुरु  ग्रहामुळे हदलासा शमळेल व  

हा गुरु बौद्र्धक  कायिक्षेत्र असणारांना  अनुकुल व प्रगततकारक होईल. नेपच्यूनमुळे मनस्स्थती अततशय 

कोमल होईल व मानशसक संवेदना तीव्र  होतील. त्यामुळे मनाववरुद्ध थोडे काहीही घडले तर लगेच गहहरे 

नैरावय येईल.  या राशीच्या धनस्थानी मेर् राशीत  प्रथमपासून राहू-हर्िल-शुक्र असे तीन  ग्रह असून  येथील 

राहूमुळे कौटंुबबक जीवनात वाद, भांडणे  होण्याची शक्यता हदसते. तसेच त्याच्यामळेु काही मंडळींना आर्थिक 

र्चतंाही  अस्वस्थ  करील. हर्िलमुळे ववचारशक्ती  अतत अस्स्थर होईल व त्यामुळे हातून ववर्चत्र आचरण  

घडणे संभवते. शशवाय आपल्या फटकळ  बोलण्याने  समोरच्याचा अपमान होत आहे  याचे भानही राहणार 

नाही. पण येथील शुक्र मात्र अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे  अथिलाभ होईल, कौटंुबबक  जीवनात मनोनुकुल  

घटना घडतील. हा शुक्र महहन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात या राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ राशीत जात आहे. 

त्या काळातही तो  अनुकुल  होईल व काही मंडळींना भूशमलाभ तर क्वर्चत कोणाचा सन्मान होणेही संभवते. 
या राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ  राशीत प्रथमपासून  रवव -बुध  हे दोन ग्रह आहेतच. पैकी येथील रवव  

महहन्याच्या उत्तराधाित  या राशीच्या चतुथि स्थानी जात आहे. त्यामुळे तो महहन्याच्या पूवािधाित अनुकुल  

होईल व त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील, धनलाभ होणेही संभवते.  नोकरीत वररष्ठ  तुमच्या कामावर खूर् 

होतील, क्वर्चत कोणाचा सन्मान होणेही  शक्य हदसते. पण महहन्याच्या उत्तराधाित  तो  प्रततकुल  होईल व 

त्याच्यामुळे कौटंुबबक त्रास, द:ुख, कायिहदरंगाई, आर्थिक र्चतंा त्रस्त  करतील. या ततृीय स्थानी असलेला  
बुधही प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे  हहतशतू्रपासून त्रास होणे संभवते. तसेच अकारण  शतु्रत्व होणेही 
संभवते. या राशीच्या अष्टम स्थानी तुळा  राशीत  केतू असून त्याच्यामुळेही काही मंडळींना अनारोग्याचा  
तर काहींना  कौटंुबबक वाद, भांडणाचा  मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता हदसते, श्रद्धा असेल तर 

श्रीगुरुदेव दत्ताते्रयाची उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. त्यासाठी  दररोज  सकाळी 
स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  “बावन्न वलोकी  गरुुचररत्रा”चे  पठण करा. त्याशशवाय  दररोज  सकाळी 
स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने  जयांचे जन्मनक्षत्र पूवािभाद्रपदा  आहे त्यानंी “ओम अजैकचरणाय नमः:” 

तारक मंत्राचा,  जयांचे जन्मनक्षत्र उत्तराभाद्रपदा आहे  त्यांनी “ओम अहहबुिध्न्याय नमः:” तारक  मंत्राचा 
आणण जयांचे जन्मनक्षत्र  रेवती आहे त्यांनी “ ओम   परू्ाय नमः:”  तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  
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