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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 

मनापासून श्रद्धेने तसा प्रयत्न करून पाहािा ि  आपणांसही  तसा अनुभि आल्यास कृपया 

आम्हांस  कळिािे.  

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

(१) मेष - या राशीच्या प्रथम(लग्न) स्थानी मंगळ - हर्षल -राहू अस ेतीन ग्रह असून येथील मंगळ व  

हर्षल- मुळे  या  राशीच्या  मंडळींचा स्वभाव अस्स्थर, चंचल, लहरी, हट्टी, संतापी, अहंकारी  असा घडला 

असण्याची शक्यता दिसते. त्यामुळे अकारण श्रम, िगिग कराल व  उष्णतादवकाराचा एखािा 

आजार त्रस्त  करील. जपा. या राशीच्या नोकरिार मंडळींना  नोकरीत प्रततकुल पररस्स्थतीला तोंड 

द्यावे लागेलसे दिसत.े यथेील राहूमुळे सतत अपमान झाल्यास सूडभावना  प्रज्वललत  होईल. जपा. 

परंत ुयेथील हर्षल शास्त्रीय संशोधनात्मक कायषक्षेत्र असणारांना अनुकुल  व प्रगततकारक होईल. या 

राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ  राशीत शुक्र  असनू तो मदहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या ततृीय स्थानी 

दमथुन राशीत जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या संपणूष काळात तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामळेु  

धनलाभ होणे संभवत.े तसेच त्याच्यामुळे वैवादहक व  कौटंुदिक  जीवनातील सुखसमाधान  लाभेल. 

मदहन्याच्या उत्तराधात त्याच्यामुळे या राशीच्या काही मंडळींना भूदमलाभ होणे संभवते. तसेच काही 

मंडळींचा सन्मान होण्याची शक्यताही  दिसत.े त्यामळेु त्यांना प्रततष्ठा प्राप्त होईल. या राशीच्या ततृीय 

स्थानी दमथुन राशीत प्रथमपासून रदव -िुध अस ेिोन ग्रह आहेतच. हे िोन्ही ग्रह  मदहन्याच्या उत्तराधात 

या राशीच्या चतुथष स्थानी ककष  राशीत  जात आहेत. .  त्यामुळे रदव  मदहन्याच्या पूवाधात अनुकुल  

होईल  व  त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील, सवष प्रकारे सुखसमाधान लाभले, शासकीय नोकरिार 

मंडळींपैकी  काही मंडळींवर वररष्ठ प्रसन्न होतील. त्यातून  कोणाचा सन्मान होईल तर क्वतचत कोणास 
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एखािे उच्च पि दमळणेही संभवते. पण मदहन्याच्या उत्तराधात  तो या राशीच्या चतुथष स्थानी ककष   

राशीत गेल्यावर  प्रततकुल होईल व  त्याच्यामळेु  अनारोग्य होणे, कायषदिरंगाई होणे, आर्थषक चचंता  

त्रस्त करणे, कौटंुदिक सखुात िाधा येणे संभवते.  या राशीच्या ततृीय स्थानी दमथुन राशीत असललेा 

िुधही मदहन्याच्या संपूणष काळात  प्रततकुलच होईल  व  त्याच्यामुळे  अकारण शत्रुत्व दनमाण  होणे, 

दहतशत्रूपासून  धोका असणे, धननाश होण े संभवते. पण मदहन्याच्या  उत्तराधात त्याच्यामुळे  

गहृसौख्य व दमत्रसखु दमळू शकेल.  या राशीच्या सप्तम स्थानी तुळा  राशीत केत ूअसून  त्याच्यामळेु 

दवदवध कारणांनी मनस्स्थती  अस्स्थर, चंचल  होईल व वैवादहक जीवनातील सुखात िाधा येण े

संभवत.े या राशीच्या  लाभस्थानी कंुभ राशीत शदन  असनू तो दिनांक १२ पासून वक्री होत असून या 

राशीच्या िशम स्थानी  मकर  राशीत जात आह.े त्यामुळे मदहन्याच्या पूवाधात तो संतततसुखात िाधा  

दनमाण करण्याची शक्यता दिसते.  मदहन्याच्या उत्तराधात  तो  अतधक प्रततकुल होईल व त्यामळे 

नोकरी-व्यवसायात मनस्तापिायक घटना घडण्याची शक्यता दिसत.े जपा.   या राशीच्या व्यय स्थानी  

मीन  राशीत गुरु  व नेपच्यून असे िोन ग्रह असनू  येथील गुरु अध्यात्म व सामास्जक कायाची 

मनापासनू आवड असणारांना अनुकुल होईल, पण त्याच्यामुळे कौटंुदिक सखुात िाधा दनमाण होण े 

संभवत.े येथील नेपच्यूनमळेु  मानस्सक व्यग्रता, , चचंता  त्रस्त  करतील व नरैाश्य येईल. पण तो गुप्त 

पोललसखात्यात कायषरत  असणारांना अनुकुल  होईल.  श्रद्धा असेल तर श्रीगणेश  व श्रीहनुमान  

उपासना अनुकुल होईल व मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल. त्यासाठी  िररोज सकाळी स्नान 

झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “श्रीगणेश अथवषशीर्ष स्तोत्रा”च े पठण करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी 

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

ज्यांचे जन्मनक्षत्र  अस्श्वनी आहे त्यांनी “ ओम अस्श्वनीकुमाराभ्यां नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांच े

जन्मनक्षत्र भरणी आह े  त्यांनी “ओम  यमाय  नमः:” तारक  मंत्राचा आलण ज्यांचे जन्मनक्षत्र कृतत्तका 

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

 

(२) िृषभ - या राशीच्या प्रथम(लग्न) स्थानी याच राशीत शुक्र असनू  तो मदहन्याच्या उत्तराधात  या 

राशीच्या धनस्थानी दमथनु राशीत जात आहे. त्यामुळे या मदहन्याच्या  संपणूष काळात तो अनुकुल  

होईल व त्याच्यामुळे कौटंुदिक  व ववैादहक जीवनातील सखुसमाधान लाभेल.  स्शवाय  धनलाभ 

होणेही  संभवते. या धनस्थानी प्रथमपासून रदव -िधु  ह ेिोन ग्रह आहेतच. ह ेिोन्ही ग्रह  मदहन्याच्या 



उत्तराधात या राशीच्या ततृीय स्थानी ककष  राशीत जात आहेत .  त्यामुळे ह े  िोन्ही ग्रह  मदहन्याच्या  

पूवाधात प्रततकुल होईल  व  त्यांच्यामुळे वाि, भांडणे होणे, आर्थषक समस्या  त्रस्त  करण,े डोळ्याच े 

अनारोग्य होणे संभवते. पण मदहन्याच्या उत्तराधात रदव  अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम 

राहील, नोकरीत वररष्ठ तुमच्या कतृषत्वावर प्रसन्न होतील, काही मंडळींना िढती, पगारवाढ होणे संभवत.े 

स्शवाय क्वतचत कोणाचा सन्मान होणे वा कोणास एखािे  उच्च पि दमळण्याची शक्यताही  दिसत.े 

पण  िुध  मदहन्याच्या उत्तराधातही  प्रततकुलच होईल व त्याच्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागेल; 

पण त्याच्यामळेु धनलाभ होणहेी संभवते.  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी तळुा  राशीत  केत ू असून तो 

अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे  आरोग्य उत्तम राहील, आचार-दवचार उत्तम राहतील, सवष दठकाणी 

सहकायष लाभले. या राशीच्या िशम स्थानी कंुभ  राशीत शदन  असनू तो दिनांक १२ पासनू वक्री होऊन 

या राशीच्या भाग्यस्थानी मकर राशीत जात आह.े त्यामुळे मदहन्याच्या पवूाधात तो  लोखंड. कोळसा  

यांचा व्यापार असणारांना  अनुकुल  होईल ;पण  मदहन्याच्या उत्तराधात तो  वक्री होऊन या राशीच्या  

भाग्यस्थानी गेल्यावर तचदकत्सक िौद्तधक कायषक्षेत्र असणारांना  अनुकुल  असला तरी  वक्री 

असल्याने  सहजासहजी यशिायक होण्याची शक्यता दिसत नाही .या राशीच्या लाभस्थानी मीन 

राशीत  गरुु व नेपच्यून असे िोन ग्रह असून  येथील गरुु अनुकुल  असला  तरी  नेपच्यून प्रततकुल  

होणार असल्यामुळे आर्थषक  लाभ होण्याचे िाितीत  घोटाळे, नुकसान, अथषप्राप्तीस दवलंि होण े

संभवत.े पण गरुुमुळे इच्छाआकांक्षा पूणष होतील,  काही मंडळींना वाहनसुख दमळेल.  दववाहेचू्छना  

दववाहयोग  येण ेसंभवते. या राशीच्या दवद्यार्थ्याना  शैक्षलणक प्रगती करता यईेल.  नव ेदमत्र दमळणेही  

संभवत.े या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् राशीत मंगळ, हर्षल  व राहू अस ेतीन ग्रह असून राहूमुळे धनलाभ 

होण्याची शक्यता असली  तरी आचरण  मात्र  ढोंगी होणे संभवते. येथील मंगळ -हर्षल  हे िोन्ही ग्रह 

पूणषपण ेप्रततकुल असल्याचाच  अनुभव  येईल. त्यांच्यामुळे आर्थषक समस्या  त्रस्त  करतील, वाि, 

भांडणे होतील,  मानहानी होणेही संभवते.  काही मंडळींना  वाईट प्रसंगाला  तोंड द्यावे लागेल.  शत्रुत्व 

दनमाण होईल व अपघात होणेही संभवते. जपा. श्रद्धा असेल तर  श्रीस्शवशंकराची उपासना  व 

श्रीहनुमान उपासना अनकुुल होईल  आलण   मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. त्यासाठी िररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने  “श्रीस्शवलीलामतृ  स्तोत्रा”च े  पठण करा.  रात्री झोपी 

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

मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र कृतत्तका आह ेत्यांनी “ओम अग्नये नमः:” तारक  मंत्राचा,  ज्यांचे  



जन्मनक्षत्र रोदहणी  आह ेत्यांनी “ओम   ब्रह्माय  नमः:”  तारक  मंत्राचा  आलण ज्यांचे जन्मनक्षत्र मगृ 

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

 

(३) वमथुन -  या  राशीच्या व्ययस्थानी वरृ्भ राशीत शुक्र असून तो दिनांक १२ पासनू या राशीच्या 

प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत जात आहे. त्यामुळे संपूणष मदहन्याच्या काळात तो सुखकारकच होईल. 

या राशीच्या प्रथम स्थानी  याच राशीत प्रथमपासून रदव - िुध ह ेिोन ग्रह आहतेच.  पण ह ेिोन्ही  ग्रह  

दिनांक १६ पासनू या राशीच्या धनस्थानी ककष  राशीत जात आहेत.  त्यामळेु रदव -िुध  हे िोन्ही ग्रह 

मदहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुल  असल्याचाच अनुभव येईल. त्यांच्यामुळे अनारोग्य, आर्थषक 

चचंता, धननाश, दु:ख, कुसंगतीची िाधा होण े  संभवते.  या राशीच्या पंचम स्थानी तुळा  राशीत केत ू

असून त्याच्यामुळे  या राशीच्या दवद्यार्थ्याच्या शैक्षलणक प्रगतीत अडथळे दनमाण होणे संभवत.े  तसचे  

काही मंडळींना पोटदवकाराचा आजार त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसत.े  या राशीच्या भाग्यस्थानी 

कंुभ राशीत शदन  असून तो दिनांक १२ पासून वक्री होऊन  या राशीच्या अष्टम स्थानी मकर राशीत 

जात आहे. त्यामळेु मदहन्याच्या पूवाधात तो काही प्रमाणात  अनुकुल  होईल;  पण मदहन्याच्या 

उत्तराधात त्याच्यामुळे अडथळे, अडचणी  दनमाण होण्याची शक्यता दिसत.े स्शवाय त्याच्यामळेु 

अनारोग्य, अपघात भय असून तो दु:ख, िैन्यकारक होणे संभवते. या राशीच्या  िशम स्थानी मीन  

राशीत गरुु व  नेपच्यनू असे िोन ग्रह असनू यथेील गुरु  िौद्तधक व संशोधनात्मक  कायषक्षेत्र 

असणारांना अनुकुल, प्रगततकारक व यशिायक होईल.पण येथील नेपच्यनूमुळे मनस्स्थती अस्स्थर 

होण्याची शक्यता आहे.  तरीही तो मनोवजै्ञादनक  व द्रव पिाथष व्यापार असणारांना  अनुकुल  व 

लाभिायक होईल.  या राशीच्या लाभस्थानी मेर् राशीत मंगळ -हर्षल- राहू असे तीन ग्रह असून मंगळ 

-हर्षलमुळे  कष्ट-पररश्रम-िगिग सहन करूनच  आर्थषक लाभ होण ेसंभवते. त्यांच्यामुळे मैत्रीत दवतुष्ट 

येणे,  वाि, भांडणे  होणे संभवते.  त्यामळेु नैराश्य यणेे संभवते.  येथील राहूमुळे  या राशीच्या अतधकारी 

मंडळींना  वाम मागष धन दमळदवण्याचा मोह होईल. पण त्यांनी तो मोह टाळावाच.  तचे सुखाच ेहोईल. 

स्शवाय या राहूमुळे संततीदवर्यक  चचंता त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसत.े श्रद्धा असेल तर िररोज 

सकाळी  स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “श्रीजगिंिा दुगा िेवी  स्तोत्रा”च े पठण करा.  तसचे  

िररोज  सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने  ज्यांचे जन्मनक्षत्र मगृ आहे त्यांनी  “ओम 

सोमसोमाय नमः:” तारक  मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र आद्रा  आहे त्यांनी “ओम नमः: शंकराय ” तारक  



मंत्राचा आलण ज्यांचे  जन्मनक्षत्र पुनवषसू आहे त्यांनी “ओम अदितीये नमः:”  तारक  मंत्राचा  १०८ वेळा 

जप करावा.  

 

(४) ककक  - या  राशीच्या लाभस्थानी  वरृ्भ राशीत शुक्र असून तो दिनांक १३ पासून या राशीच्या 

व्ययस्थानी दमथनु  राशीत  जात आहे. त्यामुळे  मदहन्याच्या संपूणष काळात तो अनुकुल होईल व 

त्याच्यामुळे सवष सुख, ऐर्ाराम  दमळेल व मन:शांती लाभेल. पण या व्ययस्थानी प्रथमपासनू रदव -िधु  

अस्स ेिोन ग्रह आहेतच. व ह ेिोन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच 

राशीत जात आहेत. त्यामळेु हे िोन्ही ग्रह मदहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुलच होतील व त्यांच्यामुळे 

अनारोग्य, शरीरपीडा,  मानभंग होण ेसंभवत.े स्शवाय  हाती घेतलेल्या कामात अपयश येणे, चचंता 

वाढणे,   आर्थषक समस्या  त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसते.  काही मंडळींना कुसंगतीची िाधा  त्रस्त  

करील.  या राशीच्या चतुथष स्थानी तुळा  राशीत केत ूअसून  त्याच्यामुळे घरात कोणाशी पटणार नाही,  

कसली  तरी  चचंता अस्वस्थ करील. स्शवाय तो दवर्भयकारक  असल्यान ेिाहेरच ेउघड्यावरच ेपिाथष 

खाऊ  नका.  या राशीच्या अष्टम स्थानी कंुभ राशीत  शदन  असून तो दिनांक १२ पासनू वक्री होत  

असून या राशीच्या सप्तम स्थानी मकर राशीत जात आहे. त्यामळेु तो  दु:ख, िैन्यकारक होईल व काही 

मंडळींना कसल्या  तरी  दवतचत्र  आजाराची िाधा होणे  संभवते. स्शवाय तो अपघातकारक  

असल्यामुळे सतत सावधानतेने आचरण करणे अगत्याच े होईल. या राशीच्या भाग्यस्थानी मीन 

राशीत गरुु  व नेपच्यून असे िोन ग्रह असून ह ेिोन्ही ग्रह  अध्यात्माची मनापासून ओढ असणारांना 

आध्यातत्मक उपासनसे अनुकुल  होतील.  काही मंडळींना सचूक स्वप्ने पडतील  तर काही मंडळींना 

दूरच्या प्रवासाचे  ककंवा परिेशगमनाचे योग येतील.  या राशीच्या िशम स्थानी मेर् राशीत मंगळ -हर्षल 

-राहू असे तीन ग्रह असून मंगळामुळे काही स्वतंत्र व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात खळिळजनक 

घटना घडण्याची शक्यता दिसत.े  या राशीच्या काही मंडळींना  हातची नोकरी सोडून नवीन काही 

करण्याची ऊर्मष येईल.  नोकरिार मंडळींना नोकरीत कामाचा ताण सहन  करावा लागले.  स्शवाय 

वररष्ठांचा जाच होणहेी संभवते.  येथील हर्षल  िौद्तधक व संशोधनात्मक  कायषक्षेत्र असणारांना 

अनुकुल व यशिायक  होईल.   राहूही  अनुकुल  व लाभिायक  होईल.   श्रद्धा असेल तर “श्रीगरुुिेव 

ित्तात्रेयाची उपासना “ मन:शक्ती व मन:शांती  िेऊ शकेल.  म्हणून िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर 

मनापासनू श्रद्धेन े  “िावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा”चे  पठण करा. त्यास्शवाय  िररोज सकाळी स्नान 



करताना मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांच े जन्मनक्षत्र पनुवषस ू आह े त्यांनी “ओम अदितीय े नमः:” तारक 

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

जन्मनक्षत्र आश्लेर्ा  आह ेत्यांनी “ओम सपाय  नमः:”  तारक मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  

 

(५) ससंह- या  या राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा  राशीत केत ु असून त्याच्यामुळे  कसल े तरी  मानस्सक 

दु:ख अस्वस्थ करील. त्यासाठी उपासना केल्यास मन शांत व स्वस्थ होईल. या राशीच्या  सप्तम  स्थानी  

कंुभ  राशीत शदन  असनू दिनांक १२ पासनू वक्री  होऊन  या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी मकर राशीत  जात 

आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या पूवाधात  त्याच्यामुळे तचत्तवतृ्ती  शांत राहील; पण या राशीच्या दववाहेचू्छना  

दववाहयोग संभवत नाही. पण मदहन्याच्या उत्तराधात  तो या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी मकर राशीत गेल्यावर  

िशम या व्यवसाय स्थानास पूरक होईल. पण त्याच्यामुळे गैरसमजाने वाि, भांडणे होण्याची शक्यता 

दिसत.े स्शवाय तो अनारोग्यकारक होणेही संभवत.े तसेच त्याच्यामुळे शत्रतु्व दनमाण  होण्याची 

शक्यताही नाकारता  येत नाही. या राशीच्या अष्टम स्थानी मीन  राशीत गुरु  व नेपच्यून असे िोन ग्रह 

असून  यथेील    गरुुमुळे   ज्यांच्या जन्मकंुडलीत अचानक धनलाभ यो आहे अशापैकी  काही मंडळींना  

असा अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता  दिसत.े  काही मंडळींना  वारसा हक्कान ेधनलाभ होणे 

संभवत.े  पण  येथील नेपच्यून जलभयकारक  व दवर्भयकारक असल्यामुळे  खोल पाण्यात 

पोहावयास जाऊ  नका. तसेच िाहेरचे उघड्यावरचे पिाथष खाऊ  नका.  या राशीच्या भाग्यस्थानी मरे् 

राशीत मंगळ -हर्षल-राहू  असे तीन ग्रह असनू  यथेील मंगळ प्रवासात मनस्ताप िेणारा असल्यामुळे 

शक्यतो प्रवास करू नका.  यथेील हर्षल  शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र असणारांना  अनुकुल  व 

प्रगततकारक होईल.  तसचे त्याच्यामुळे  काही मंडळींना दूरच्या प्रवासाच ेतर काहींना  परिेशप्रवासाच े

योग येतील. येथील राहू  िौद्तधक दृष्ट्या  अनुकुल असनू तो वक्ततृ्व कला अवगत असणारांना 

अनुकुल  व लाभिायक होईल.  या राशीच्या िशम स्थानी वरृ्भ राशीत शुक्र असला तरी सवष 

प्रकारच्या कलाक्षेत्रातील मंडळीना  अनुकुल होणार नाही. उलट हाती घेतलले्या कायात अडचणी, 

अडथळे  दनमाण होतील. पण मदहन्याच्या उत्तराधात  तो या राशीच्या लाभस्थानी  दमथनु राशीत 

गेल्यावर  अनुकुल  होईल व  त्याच्यामुळे सवष सुख लाभेल, धनलाभही होईल व मन:शांती लाभेल. या 

राशीच्या लाभस्थानी दमथुन राशीत   प्रथमपासनू रदव -िुध ह े िोन ग्रह आहेतच; पण मदहन्याच्या 

उत्तराधात  ते िोन्ही ग्रह या राशीच्या  व्ययस्थानी ककष  राशीत जात आहेत. त्यामळेु हे िोन्ही ग्रह 



मदहन्याच्या पवूाधात  अनुकुल  होतील व त्यांच्यामुळे  सवषप्रकारे  सुखसमाधान लाभेल. शासकीय 

सेवेत असणारांना िढती, पगारवाढ होण ेसंभवते.  स्वतंत्र व्यवसाय असणारांना लाभिायक  होतील. 

पण मदहन्याच्या उत्तराधात  ते प्रततकुल  होतील व त्यांच्यामुळे शरीरपीडा, मानहानी, अनारोग्य, होण े

संभवत े व हाती घेतलेल्या कायात अपयश येण्याची शक्यताही दिसते.  जपा. श्रद्धा असेल तर  

भगवान दवष्णूची उपासना  अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती  प्राप्त होईल. त्यासाठी  िररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े “ दवष्णुसहस्रनाम  स्तोत्रा”च े पठण  करा. त्यास्शवाय  

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

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

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

 

(६) कन्या - या  राशीच्या धनस्थानी केत ु असून त्याच्यामुळे आर्थषक चचंता  त्रस्त  करण्याची शक्यता 

दिसत.े  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी कंुभ राशीत शदन  असून  तो  मदहन्याच्या उत्तराधात  वक्री होऊन  या 

राशीच्या पंचम  स्थानी मकर राशीत जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या पवूाधात  तो िशम या व्यवसाय 

स्थानास पूरक होईल,  पण त्याच्यामळेु गरैसमजुती होऊन   वाि, भांडण ेझाल्यास शत्रतु्व दनमाण 

होणेही शक्य आहे. जपा. तसेच त्याच्यामळेु अनारोग्य होणेही संभवत.े पण मदहन्याच्या उत्तराधात  वक्र 

गतीने तो या राशीच्या पंचम  स्थानी मकर राशीत गेल्यावर िुद्धी व्यवहारी, संशयी, स्वाथी  होण े

संभवत.े पण हा शदन  िौद्तधक कायषक्षेत्र असणारांना तचकाटीने  कायषरत ठेवील.  या राशीच्या सप्तम 

स्थानी मीन  राशीत गरुु व नेपच्यून अस ेिोन ग्रह असून  गुरुमुळे ज्यांच ेप्रेमसंिंध आहेत ते दृढ होतील, 

दववाहेचू्छना दववाहयोग यईेल.  

काही मंडळींचे नवे  स्नेहसंिंध  जुळून येतील. अथषलाभ होईल व प्रवासाचे योगही येतील. पण  येथील  

नेपच्यूनमुळे या राशीच्या दववादहत मंडळींच्या वैवादहक जीवनातील सुखात िाधा येण्याची शक्यता  

दिसत.े  या राशीच्या अष्टम स्थानी मेर् राशीत मंगळ-हर्षल-राहू  असे तीन  ग्रह असून हे ततन्ही ग्रह 

अनारोग्यकारक होतील. स्शवाय मंगळामळेु हाडमोड होणहेी संभवते.  तसेच तो जलभयकारक  व  

वीजभयकारक असल्यामळेु दवजेची उपकरणे सावधानतेने  हाताळा.  खोल पाण्यात पोहावयास 

जाऊ नका.  तसेच येथील मंगळामळेु  नरैाश्य येणेही संभवते. येथील हर्षल अपघातकारक 

असल्यामुळे सतत सावधानतेने आचरण करा. राहूमुळे या राशीच्या काही मंडळींना वाममागष धन 



दमळदवण्याची  तीव्र  इच्छा अस्वस्थ करील. जपा. या राशीच्या भाग्य स्थानी  वरृ्भ राशीत शुक्र असून 

तो मदहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या िशम स्थानी दमथुन राशीत जात आहे. त्यामळेु मदहन्याच्या 

पूवाधातच  तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामळेु सखुसमाधान, ऐर्ाराम लाभेल व काही मंडळींना 

गुरुकृपा  व काही मंडळींना थोरकृपा प्राप्त होईल. काही मंडळींना कीती-प्रस्सद्धी प्राप्त होईल. पण 

मदहन्याच्या उत्तराधात  तो या राशीच्या िशम स्थानी गेल्यावर सवष प्रकारच्या कलात्मक कायषक्षेत्र 

असणारांना तो प्रततकुल  होईल व त्यांच्या िैनंदिन कायात अडथळे, अडचणी  

दनमाण होतील. या राशीच्या िशम स्थनी दमथुन राशीत प्रथमपासून रदव - िधु  हे िोन ग्रह आहेतच.  ह े

िोन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या लाभस्थानी ककष  राशीत जात आहेत. त्यामुळे 

मदहन्याच्या संपूणष काळात ते अनुकुल  होतील व त्यांच्यामळेु  मानस्सक, कौटंुदिक सुखसमाधान 

लाभेल.  धनलाभ होईल व नवे दमत्र दमळतील. शासकीय नोकरीत असणारांना  िढती, पगारवाढ, 

मानसन्मान दमळणहेी संभवते. क्वतचत कोणास एखािे  उच्च पि दमळण्याची शक्यताही दिसत.े 

श्रद्धा असेल तर िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “दुगा िेवी स्तोत्रा”च े  व रात्री 

झोपी जाण्यापूवी “स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च े पठण  करा. त्यास्शवाय िररोज सकाळी स्नान करताना  

मनापासनू श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनक्षत्र उत्तरा आह ेत्यांनी “ओम  आयषम े  नमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांचे 

जन्मनक्षत्र  हस्त  आह ेत्यांनी “ओम सयूाय  नमः:” तारक मंत्राचा आलण ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  तचत्रा आह े

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

 

(७) तुळा - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत केत ूअसनू तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे 

सवष प्रकार े सुखसमाधान व ऐर्ाराम लाभेल.  पण त्याच्यापासून वाहनधोका असल्यामुळे  वाहन े

सावधानतनेे  व दनयंदत्रत  वेगानचे चालवा. मोिाईलवर वातालाप करू नका.  रस्त्याने चालताना सतत 

सावधानतनेे चाला.   या राशीच्या पंचम स्थानी कंुभ राशीत शदन असून तो मदहन्याच्या उत्तराधात वक्री 

होऊन या राशीच्या चतुथष  स्थानी  मकर राशीत जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या पूवाधात त्याच्यामळेु 

स्वभाव  संशयी, स्वाथी होणे संभवते. पण िौद्तधक कायषक्षेत्र असणारांना  तचकाटीने  कायष करून 

प्रगती करणे शक्य होईल. पण मदहन्याच्या उत्तराधात  तो  वक्री होऊन या राशीच्या चतुथष स्थानी मकर 

राशीत गेल्यावर प्रततकुल  होईल व त्याच्यामुळे कौटंुदिक सखुात व गहृसौख्यात  िाधा येण ेसंभवते.  

त्यामुळे नरैाश्य येण्याची शक्यता दिसते. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मीन राशीत गुरु व नेपच्यून  असे िोन 



ग्रह असून  यथेील नेपच्यनूमुळे या राशीच्या काही  मंडळींना  उगीचच आपल्याला एखािा आजार 

झाल्याची भावना  त्रस्त  करील. काही मंडळींना काल्पदनक चचंता  त्रस्त  करतील. पण गुरुमुळे आरोग्य 

सुधारेल व सुख लाभले.  या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत मंगळ -हर्षल-राहू असे तीन ग्रह असून  

येथील मंगळ -हर्षल ववैादहक सुखाचे दृष्टीन े  पणूषपणे प्रततकुल  होतील. वैवादहक जीवनात 

पततपत्नीपैकी कोणाचे तरी अनारोग्य, िोघांतील  गरैसमज ,वाि, भांडणे  यांमुळे  ववैादहक 

जीवनातील सुखात िाधा दनमाण होईल. तसचे ज्यांचा भागीिारीत व्यापार-व्यवसाय आहे  त्यांनी 

गैरसमज, संशय अशापैकी कारणांनी भागीिारीत िाधा येणार नाही याची काळजी घ्यावी.  राहूमळेुही 

मनात कपटी दवचार प्रिळ झाल ेतर ववैादहक जीवनातील सुखात िाधा दनमाण होईल. जपा.  या 

राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ राशीत शुक्र असून  तो मदहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या भाग्यस्थानी 

दमथुन राशीत जात आह.े त्यामुळे मदहन्याच्या पूवाधात ज्यांच्या जन्मकंुडलीत  अचानक धनलाभ योग 

आहे अशापैकी काही मंडळींना असा अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता दिसत.े काही मंडळींना 

वारसा हक्काने धनलाभ होईल. काही मंडळींना कमी श्रमांत  अपेक्षेपके्षा अतधक धनलाभ होणेही 

संभवत.े  मदहन्याच्या उत्तराधात यथेील शुक्र या राशीच्या भाग्यस्थानी गले्यावर काही मंडळींना 

सुसंगती लाभेल, सुख, ऐर्ाराम प्राप्त होईल,  काही मंडळींना प्रस्सद्धी प्राप्त होईल, तर काहींना 

गुरुकृपा, थोरकृपा  प्राप्त  होईल. या राशीच्या भाग्यस्थानी दमथुन राशीत प्रथमपासून  रदव -िुध  अस े

िोन ग्रह आहेतच . ह ेिोन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधात या राशीच्या  िशम स्थानी ककष   राशीत जात 

आहेत. त्यामुळे मदहन्याच्या पूवाधात ते िोन्ही ग्रह प्रततकुलच होतील व त्यांच्यामुळे  मानस्सक ताण, 

वडील मंडळींचा दवरोध, भय, नैराश्य प्राप्त होईल.  िैनंदिन कायात  दिरंगाई, अडचणी, अडथळे दनमाण 

होतील. पण मदहन्याच्या उत्तराधात हे िोन्ही ग्रह अनकुुल  होतील व कौटंुदिक सुख लाभले.  धनलाभ 

होणे संभवत.े नोकरी-व्यवसायात  प्रगती होईल, शासकीय नोकरिार मंडळींना  िढती, पगारवाढ, 

प्राप्त होईल.  क्वतचत कोणाचा सन्मान होईल; तर एखाद्यास उच्च पिही प्राप्त होऊ शकेल. श्रद्धा 

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

मन:शांती लाभेल. त्यासाठी िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेने “स्शवलीलामतृ 

स्तोत्रा”चे पठण करा.  रात्री झोपी जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च ेपठण करा.  त्यास्शवाय 

िररोज सकाळी स्नान करताना  ज्यांचे जन्मनक्षत्र तचत्रा आहे त्यांनी “ओम त्वष्टे  नमः:” तारक मंत्राचा,  



ज्यांचे जन्मनक्षत्र  स्वाती आहे त्यांनी “ओम वायव े नमः:”  तारक मंत्राचा  आलण ज्यांच े जन्मनक्षत्र 

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

 

(८) िृशचचक - या  राशीच्या व्ययस्थानी तुळा  राशीत केत ू असनू त्याच्यामळेु या राशीच्या मंडळींचा 

स्वभाव लहरी  होण्याची शक्यता दिसते.  या राशीच्या  चतुथष  स्थानी कंुभ राशीत शदन  असून तो 

दिनांक १३ पासून वक्री होऊन या राशीच्या ततृीय स्थानी मकर राशीत जात आहे.  त्यामुळे  मदहन्याच्या 

पूवाधात या राशीच्या मंडळींच्या  कौटंुदिक सुखात व गहृसौख्यात  िाधा येणे संभवते. पण मदहन्याच्या 

उत्तराधात येथील शदन  वक्री होऊन या राशीच्या ततृीय स्थानी गेल्यावर  काही मंडळींना अपेस्क्षत 

अशी उत्तम नोकरी ककंवा अपेस्क्षत असे उत्तम कायषक्षेत्र दमळण्याची शक्यता दिसते. पण यथेील शदन  

वक्री असल्यान े इच्छापूतीत अडचणी, अडथळेही येतील. जपा. त्यास्शवाय भावंडदवर्यक एखािी 

चचंता त्रस्त करण्याची शक्यता दिसत.े या राशीच्या पंचम स्थानी  मीन  राशीत गुरु  व नेपच्यनू अस े

िोन ग्रह असनू मनापासनू आध्यातत्मक  आवड असणारांना  व गूढ संशोधनाची ओढ असणारांना 

संशोधन कायात प्रगती करणे सहज शक्य होईल. . पण मनस्स्थती  अतत भावनाशील होण ेसंभवते. 

गुरुमुळे सवष सखु दमळेल व अथषलाभ होणहेी संभवते.  तसेच या राशीच्या दवद्यार्थ्यांना  शैक्षलणक 

प्रगती करण ेसहज शक्य होईल.  या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी मेर् राशीत मंगळ -हर्षल -राहू  अस ेतीन ग्रह 

असून  हे ततन्ही ग्रह अनारोग्यकारकच होतील. काही मंडळींना मुितीचा ताप येणे, उष्णता दवकार 

िळावण,े हाडमोड होणे  संभवते. या राशीच्या ज्या मंडळींच े कायषक्षेत्र शास्त्रीय संशोधनात्मक आह े

त्यांनी सतत खोल दवचार करत िसू नये. नपके्षा यथेील हर्षलमळेु त्यांना डोकेदुखीचा  ककंवा 

मेंदूदवकाराचा  आजार होण्याची शक्यता आहे. जपा. राहूमळेु ज्यांचा परधर्मषयांशी  व्यावसादयक 

संिंध आह े अशा मंडळींना  काळ अनुकुल  व लाभिायक होईल.  या राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ 

राशीत शुक्र असून  मदहन्याच्या उत्तराधात  तो या राशीच्या अष्टम स्थानी दमथुन राशीत जात आह.े 

त्यामुळे तो संपूणष मदहन्याच्या काळात अनुकुल  होईल व  काही दववाहेचू्छना  दववाहयोग यईेल. ज्यांच े

प्रेमसंिंध आहेत ते दृढ होतील.  कमी श्रमात अपेक्षेपेक्षा अतधक अथषलाभ होईल. ज्यांच्या 

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

संभवत.े काही मंडळींना वारसा हक्कान े असा धनलाभ  होईल. या राशीच्या अष्टम स्थानी दमथनु 

राशीत प्रथमपासून रदव -िधु  हे िोन ग्रह आहेतच. पण  मदहन्याच्या उत्तराधात हे िोन्ही ग्रह या राशीच्या 



भाग्यस्थानी ककष  राशीत जात आहेत. त्यामुळे रदव संपूणष मदहन्याच्या काळात प्रततकुल व 

मनस्तापिायकच  होईल  व िुध  मदहन्याच्या उत्तराधात प्रततकुल  होईल.  यथेील िुध  मदहन्याच्या 

पूवाधात अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे दनयोस्जत कायात यश दमळेल व सखुसमाधान लाभले. श्रद्धा 

असेल तर श्रीगणेश व श्रीहनुमान उपासना मन:शक्ती व मन:शांती  िेईल. त्यासाठी िररोज सकाळी 

स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने ‘श्रीगणेश अथवषशीर्ष  स्तोत्रा”च े पठण करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी 

“श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”चे पठण करा. त्यास्शवाय िररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासनू 

श्रद्धेने ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  दवशाखा आह ेत्यांनी “ओम इंद्राग्नय ेनमः:” तारक मंत्राचा,  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  

अनुराधा आह ेत्यांनी  “ओम दमत्राय  नमः:”  तारक मंत्राचा आलण ज्यांचे जन्मनक्षत्र ज्यषे्ठा आह ेत्यांनी  

“ओम इंद्राय नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(९) धनु  - या  राशीच्या ततृीय स्थानी कंुभ राशीत  शदन  असनू दिनांक १२ पासून वक्र गतीने तो या 

राशीच्या धनस्थानी मकर राशीत जात आहे. त्याच्यामुळे मदहन्याच्या पूवाधात  या राशीच्या काही 

मंडळींना अपेस्क्षत अशी उत्तम नोकरी दमळण्याची शक्यता दिसते. काही मंडळींना त्यांच े  आवडत े

कायषक्षेत्र  दमळू शकेल. पण मदहन्याच्या उत्तराधात तो या राशीच्या धनस्थानी मकर राशीत गेल्यावर  

प्रततकुल होईल व  त्याच्यामुळे आर्थषक समस्या  त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसत.े स्शवाय  त्याच्यामुळे 

कुटंुिात अदनष्ट घटना घडण्याची  शक्यता दिसते.  या राशीच्या चतथुष स्थानी मीन राशीत गरुु व 

नेपच्यून  असे िोन ग्रह असून   नेपच्यनूमुळे घरगुती गोष्टींिद्दल  गैरसमज, घोटाळे  होण्याची शक्यता 

दिसत.े पण  येथील गुरुमळेु  कौटंुदिक जीवनात सखुसमाधान लाभेल, काही मंडळींचे  स्थावर खरेिी-

दवक्रीचे व्यवहार अपके्षेनसुार पार पडतील, पण  नातेसंिंधातील  कोणाकडून  तरी मनस्ताप दिला 

जाण्याची शक्यता दिसत.े  या राशीच्या पंचम स्थानी मेर्  राशीत  मंगळ -हर्षल- राहू असे तीन ग्रह 

असून  येथील राहू व मंगळामुळे संततीपैकी कोणाचे आजार, कोणाच े मनादवरुद्ध आचरण 

अशापैकी कारणांनी  संतततसुखात िाधा येणे संभवते. काही मंडळींना स्थावरसंिंधी समस्येचा  

मनस्ताप  सहन करावा लागेलस े दिसत.े  पण यथेील हर्षल उच्च िौद्तधक  कायषक्षेत्र असणारांना 

अनुकुल व प्रगततकारक  होईल  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी वरृ्भ  राशीत शुक्र असून  या राशीच्या सवष  

प्रकारचे कलात्मक कायषक्षेत्र व गुणवत्ता असणाऱ्या मंडळींना  आपल े  कलेतील नैपुण्य  प्रकट 

करण्यास संधीच दमळणार नाही. पण मदहन्याच्या  उत्तराधात  तो या राशीच्या सप्तम स्थानी गेल्यावर 



प्रेदमकांचे प्रेमदववाह होणे संभवते. पण या राशीच्या सप्तम स्थानी  दमथनु  राशीत प्रथमपासनू रदव -

िुध  ह ेिोन ग्रह आहेतच. पण हे िोन्ही ग्रह प्रततकुल  होतील  व त्यांच्यामुळे अनारोग्य,  दु:ख, भांडण े

होण्याची शक्यता दिसत.े  हे रदव -िुध  मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या अष्टम स्थानी ककष  राशीत 

जात आहेत.  त्यावळेी  रदव अतधक प्रततकुल होईल; पण िुधामुळे सुख लाभले, कायषस्सद्धी होईल  

व यश दमळेल.  या राशीच्या लाभस्थानी  तुळा  राशीत केत ु असनू  तो अनकुुल  होईल व त्याच्यामळेु 

सुख, धन  दमळेल व  प्रवास योग येण ेसंभवते.  श्रद्धा असेल तर  श्रीगरुुिेव ित्तात्रयेाची उपासना 

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

मनापासनू श्रद्धेने “िावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा”चे पठण करा. त्यास्शवाय िररोज सकाळी स्नान करताना  

मनापासनू श्रद्धेन ेज्यांच ेजन्मनक्षत्र  मूळ  आह ेत्यांनी ओम दनऋतय ेनमः:”  तारक  मंत्राचा,  ज्यांच े

जन्मनक्षत्र  पूवार्ाढा आहे त्यांनी “ओम उिकाय नमः:” तारक मंत्राचा  आलण ज्यांच े जन्मनक्षत्र 

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

 

(१०) मकर - या राशीच्या धनस्थानी कंुभ राशीत शदन  असून तो दिनांक १३ पासनू वक्र गतीन ेया 

राशीच्या प्रथम(लग्न) स्थानी याच राशीत  जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या संपणूष काळात तो प्रततकुल  

होणार असून त्याच्यामुळे अनारोग्य, दनयोस्जत कायात अडथळे येणे, कुटंुिातील दप्रय जणांपैकी 

कोणाचे स्थलांतर  होणे, अदनष्ट घटना घडणे अशापैकी मनस्ताप िेणाऱ्या  घटना घडण्याची  शक्यता 

आहे. या राशीच्या ततृीय स्थानी मीन राशीत  गरुु व नेपच्यनू  असे िोन ग्रह असनू यथेील  गुरु या 

राशीच्या लेखकवगाला अनुकुल  होईल, काही मंडळींना प्रवासयोग यईेल; पण एखाद्या भावंडापासनू 

मनस्ताप दिला जाण्याची  शक्यता जाणवते.  नपेच्यूनमुळे मनस्स्थती अतं्यत भावनाशील होण े

संभवत.े पण तो गढू संशोधन कायास व आध्यातत्मक उपासनसे अनुकुल  होईल. स्शवाय त्याच्यामुळे 

काही मंडळींना जलप्रवासाची तर  काही मंडळींना  परिेशगमनाची संधी दमळेल. या राशीच्या चतुथष 

स्थानी मेर् राशीत मंगळ -हर्षल-राहू  असे तीन ग्रह असून यथेील मंगळामुळे  कुटंुिात  गैरसमजान े

भांडणे होणे, अन्य कटकटीचा मनस्ताप सहन करावा लागणे, कुटंुिात असमाधानकारक घटना 

घडणे संभवते. येथील राहू व  हर्षलमुळे स्वभाव दवतचत्र असा होईल व त्यामुळे कशातच सुखसमाधान 

दमळणार नाही, कोणाशी पटणार  नाही, सतत तक्रारी करत राहाल, त्यामळेु गहृसौख्यही  दमळणार  

नाही.  या राशीच्या पंचम स्थानी वरृ्भ राशीत शुक्र असून त्याच्यामुळे सवष प्रकारच्या कलाकार 



मंडळींना  आपल्या कलेत प्रगती करता येईल व सुखसमाधान लाभेल. या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  दमथुन  

राशीत रदव -िुध अस ेिोन ग्रह असून मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या पंचम स्थानी असलेला शकु्र  

या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी दमथुन राशीत जात आहे.  त्यामुळे रदव -िुध  िशम या व्यवसायस्थानास पूरक 

होतील; कायषस्सद्धी होईल, धनलाभ होणहेी शक्य दिसते. पण शुक्रामुळे या राशीच्या सवष प्रकारच्या 

कलावंत मंडळींना आपले कलाकौशल्य प्रकट करण्यास संधीच दमळणार  नाही.  मदहन्याच्या 

उत्तराधात येथील रदव -िधु  या राशीच्या सप्तम स्थानी  ककष  राशीत जात आहेत.  त्यावेळी ते िोन्ही 

ग्रह प्रततकुल होतील व  त्यांच्यामुळे अनारोग्य, दु:ख, भांडण ेहोण ेसंभवत.े पण येथील रदव कें द्रस्थानी  

असल्यामुळे भाग्योियकारक होण्याची शक्यता आहे. या राशीच्या िशम स्थानी तुळा  राशीत केत ु 

असून त्याच्यामळेु काही मंडळींच्या नोकरीत अस्स्थर पररस्स्थती दनमाण होण ेसंभवते. काही मंडळींना 

हातची नोकरी सोडून नवीन काही करण्याची ऊर्मष यईेल. पण त्यांनी मनावर तािा ठेवनू आह े ती  

नोकरीच मनापासून करावी. श्रद्धा असेल  तर  श्रीस्शवशंकराची उपासना  व श्रीहनुमानाची  उपासना  

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

“स्शवलीलामतृ  स्तोत्रा”च े पठण करा. रात्री झोपी जाण्यापवूी “श्रीहनुमानचालीसा स्तोत्रा”च े पठण 

करा. त्यास्शवाय  िररोज सकाळी  स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेन े  ज्यांच ेजन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा 

आहे  त्यांनी “ओम  दवश्वेिेवाय नमः:” तारक मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र  श्रवण आहे त्यांनी “ओम  

दवष्णव े नमः:”  तारक मंत्राचाआलण ज्यांच ेजन्म नक्षत्र धदनष्ठा आह े त्यांनी “ओम  वसव ेनमः:” तारक 

मंत्राचा  १०८ वळेा जप करावा.  

 

(११) कंुभ - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत शदन  असून दिनांक १३ पासून वक्र गतीन े

तो या राशीच्या व्ययस्थानी मकर राशीत जात आहे. त्यामुळे संपूणष मदहन्याच्या काळात तो प्रततकुल 

असल्याचाच अनुभव यईेल. त्यामळेु सवष आर्थषक व्यवहार काळजीपवूषक व सावधानतेनचे करा. 

त्याच्यामुळे अनारोग्य, दप्रय मंडळींच्या दूरत्वामुळे यणेारी अस्वस्थता, मानहानी आदि  प्रततकुल घटना 

घडण्याची शक्यता दिसत.े जपा. या राशीच्या  धनस्थानी गरुु  व नेपच्यनू असे िोन ग्रह असून गुरुमळेु 

कौटंुदिक जीवनात  शुभ घटना घडतील. स्वतंत्र व्यवसाय  असणारांच्या व्यवसायात प्रगती होईल. 

धनलाभ होणेही संभवत.े पण येथील नेपच्यून प्रततकुल  होणार असनू त्याच्यामुळे आर्थषक 

जिाििाऱ्या  पार पाडण्याची चचंता, आर्थषक घोटाळे, आर्थषक संकटे  अशापैकी घटना  मनस्स्थती 



अस्वस्थ करण्याची शक्यता दिसत.े जपा.  या राशीच्या ततृीय स्थानी मेर् राशीत मंगळ -हर्षल- राहू  

असे तीन ग्रह असून येथील मंगळ  शुभ असून त्याच्यामुळे धैयष, दहम्मत, महत्त्वाकांक्षा वाढेल, हातनू 

कतषिगारी घडेल, पण  त्याच्यामुळे दुखापत होण ेसंभवते. जपा. हर्षलमुळे  चौकस, उच्च िौद्तधक 

शक्ती, स्मरणशक्ती व आकलनशक्ती प्राप्त होईल. त्यास्शवाय काही मंडळींना  परिेशगमनाची संधी 

दमळेल. राहूमुळे मन मोठे होईल, उत्साह वाढले, हातनू कतृषत्व घडेल. पण त्याच्यामुळे िंधुसुखात िाधा 

येणे संभवत.े  या राशीच्या चतुथष स्थानी ककष  राशीत शुक्र असून त्याच्यामळेु ऐर्ाराम दमळेल, काहींना 

दववाहयोग यईेल,  ज्यांची शेतीवाडी आहे  अशा मंडळींना त्यापासून लाभ होईल. हा शुक्र मदहन्याच्या 

उत्तराधात या राशीच्या पंचम स्थानी दमथनु  राशीत जात आहे. त्या काळात तो सवष प्रकारच्या कलावंत 

मंडळींना आपल्या कलेतील प्रगती होण्यास  व कलेतील आनंि दमळदवण्यास  अनुकुल होईल. या 

राशीच्या पंचम स्थानी दमथुन राशीत प्रथमपासून रदव -िुध  हे िोन ग्रह आहेतच. ह ेिोन्ही ग्रह मदहन्याच्या 

पूवाधात प्रततकुलच होतील व त्यांच्यामुळे  अनारोग्य, अपघात, नोकरीत वररष्ठांचा जाच, संततीपैकी 

कोणाचे आजारपण अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता दिसते. मदहन्याच्या उत्तराधात  येथील रदव 

-िुध  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी ककष  राशीत जात आहेत. त्या काळात  ते िशम या व्यवसाय स्थानास 

पूरक होतील, दहतशत्रू पराभूत होतील, कायषस्सद्धी होईल व  धनलाभ होणेही संभवते. िुधामुळे या 

राशीच्या काही मंडळींना कीती-प्रस्सद्धी दमळण्याची शक्यताही दिसत.े  या राशीच्या भाग्यस्थानी 

तुळा  राशीत केत ूअसून  त्याच्यामुळे “वरून कीतषन, आतून तमाशा”  अस ेधूतष,  ढोंगी  आचरण होण े

संभवत.े त्यास्शवाय त्याच्यामुळे संतततसुखात िाधा येण्याची शक्यताही आहे.  श्रद्धा असले तर 

“श्रीस्शवशंकराची उपासना” व “श्रीहनुमान उपासना “ अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती 

लाभेल. त्यासाठी िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासनू श्रद्धेन े“स्शवलीलामतृ स्तोत्रा”च े पठण 

करा. रात्री झोपी जाण्यापवूी  “श्रीहनुमानचाललसा स्तोत्रा”च ेपठण करा.  त्यास्शवाय  िररोज सकाळी  

स्नान करताना मनापासनू श्रद्धेने  ज्यांचे जन्मनक्षत्र धदनष्ठा आहे  त्यांनी “ओम वसवे  नमः:” तारक 

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

जन्मनक्षत्र पवूाभाद्रपिा आहे  त्यांनी “ओम अजैकचरणाय नमः:” तारक  मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  

 

(१२) मीन- या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत गुरु व नेपच्यून असे िोन ग्रह असून 

नेपच्यूनमुळे  



मनस्स्थती अतत कोमल व भावनाशील होईल व त्यामुळे मनादवरुद्ध थोडे काहीही घडले  तर लगेच 

गदहर ेनरैाश्य यईेल. पण गरुुमुळे आरोग्य उत्तम राहील व िौद्तधक कायषक्षेत्र असणारांना तो अनुकुल, 

प्रगततकारक   व यशिायक होईल. या राशीच्या धनस्थानी मेर् राशीत मंगळ -हर्षल-राहू  असे तीन ग्रह 

असून ह ेततन्ही ग्रह  

मदहन्याच्या संपूणष काळात प्रततकुल असल्याचाच  अनुभव येईल. मंगळ  व राहूमुळे  अनारोग्य, 

आर्थषक चचंता, कौटंुदिक जीवनात गरैसमज, वाि, भांडणे होण्याची शक्यता आहे. हर्षलमुळे 

मनस्स्थती अतत अस्स्थर, चंचल होईल व हातून सतत अदवचाराचे  आचरण घडण्याची शक्यता दिसत.े 

स्शवाय आपल्या फटकळ  िोलण्याने समोरच्याचा अपमान होत आह ेयाचे  भानही  राहणार नाही. 

जपा. या राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ  राशीत शुक्र असनू तो दिनांक १३ पासून या राशीच्या  चतथुष  

स्थानी दमथनु राशीत जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या संपूणष काळात तो अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे 

या राशीच्या काही मंडळींना  भूदमलाभ, काही मंडळींना  धनलाभ तर काही मंडळींना मान, प्रततष्ठा 

प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. या राशीच्या  चतथुष स्थानी दमथुन राशीत प्रथमपासून रदव -िुध  अस े

िोन ग्रह आहेतच. पण हे िोन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधात  या राशीच्या पंचम स्थानी ककष  राशीत  जात 

आहेत. अशा पररस्स्थतीत  रदव  पूणषपण ेप्रततकुल  होईल व त्याच्यामळेु आर्थषक चचंता,  कौटंुदिक 

त्रास, अनारोग्य, अपघात, कायष दिरंगाई, नोकरीत वररष्ठांचा जाच, कुटंुिातील  दप्रय जनांचा दुरावा, 

संतततदवर्यक चचंता  अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता दिसते.. िुधामळेु मदहन्यांच्या पवूाधात  

गहृसौख्य  व दमत्रसुख दमळेल; पण धननाश होण्याची शक्यताही दिसत.े मदहन्याच्या उत्तराधात  

त्याच्यामुळे संततत समस्या  त्रस्त  करण्याची शक्यता आहे. या राशीच्या अष्टम स्थानी  तळुा राशीत 

केत ू असून  त्याच्यामळेु कौटंुदिक  व वैवादहक जीवनातील सुखात िाधा यणेे संभवते. त्यास्शवाय तो 

अनारोग्यकारक  व अपघातकारक  होणेही संभवते. जपा.  या राशीच्या  व्ययस्थानी कंुभ राशीत शदन  

असून तो मदहन्याच्या उत्तराधात  वक्र गतीन ेया राशीच्या  लाभस्थानी मकर राशीत जात आहे. त्यामळेु 

मदहन्याच्या संपूणष काळात तो प्रततकुल व मनस्तापिायकच  होईल.  त्या काळात आर्थषक व्यवहार 

सावधानतनेे काळजीपूवषक करा.  नपेक्षा नसत ेलचांड मागे  लागेल. जपा.  स्शवाय संतततदवर्यक 

समस्याही चचंता दनमाण करीतसे दिसत.े श्रद्धा असेल तर श्रीगरुुिेव ित्तात्रयेाची उपासना अनुकुल  

होईल व मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल. त्यासाठी िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून 

श्रद्धेने  “िावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा”च े पठण करा. त्यास्शवाय  िररोज सकाळी स्नान करताना 



मनापासनू श्रद्धेने ज्यांच े जन्मनक्षत्र पूवाभाद्रपिा  आहे त्यांनी “ओम अजकैचरणाय नमः:” तारक 

मंत्राचा, ज्यांचे जन्मनक्षत्र  उत्तरा भाद्रपिा आह ेत्यांनी “ओम अदहिुषध्न्याय नमः:” तारक मंत्राचा आलण 

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