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

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

जीिनात येणाऱ्या  अडचणी, अडथळे, व्याधी, पीडा,  आजार  ि  अन्य समस्या याांच े ननिारण होत,े असा 
अनेकाांचा अनुभि आहे.  आपणही तसा प्रयत्न करून पाहािा  ि आपणाांसही तसा अनुभि आल्यास कृपया 
आम्हाांस कळिािे.  
================================================================== 

(१) मेष - या राशीच्या प्रथम (लग्न)स्थानी याच राशीत राहू व वक्री हर्षल  असून येथील राहूमुळे  काही 

कारण  असो वा नसो  सतत अपमान होणे संभवत.े त्यामुळे मनात डूख धराल. त्याशशवाय  वातववकाराच े

अनारोग्य  त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसते. येथील हर्षलमुळे  स्वभाव लहरी, अस्स्थर, चचंल असा घडणे 

संभवते. पण तो शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र असणारांना अनुकुल होईल. या राशीच्या धनस्थानी वरृ्भ  राशीत 

मंगळ असून त्याच्यामुळे मदहन्याच्या पूवाषधाषत सवष प्रकारच्या आर्थषक समस्या त्रस्त करण्याची  शक्यता  
आहे. .तसेच उष्णता ववकाराचा आजार  त्रस्त करणेही संभवते. पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत  हा मंगळ या 
राशीच्या ततृीय स्थानी शमथनु  राशीत  गेल्यावर  अनुकुल  होईल व त्याच्यामुळे  धयैष, दहमंत, महत्त्वाकांक्षा  
वाढेल, हातून काही  कतृषत्व घडले; पण एखािी इजा होणेही संभवत.े  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  कन्या राशीत 

रवव, बुध आणण अस्तंगत  शुक्र  अस ेतीन ग्रह असून  येथील रवव िशम या व्यवसायस्थानास  पूरक  होईल, 

पण तो  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  या राशीच्या सप्तम स्थानी तुळा  राशीत  गेल्यावर  अनारोग्यकारक होणे 

संभवते. पण तो  केन्रस्थानी असल्यामुळे भाग्योियकारक होणेही संभवत.े येथील बुध  मदहन्याच्या पूवाषधाषत 

अनुकुल  होईल व ननयोस्जत कायषशसद्धी होईल व यशिायक होईल.  शशवाय त्याच्यामुळे धनलाभ होणेही 
संभवते. पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत तो या राशीच्या सप्तम स्थानी तुळा  राशीत गेल्यावर प्रनतकुल  होईल 

व त्याच्यामुळे  ि:ुख, वाि, भांडणे होणे संभवते. येथील  शुक्र अस्तंगत असल्यामुळे या राशीच्या सवष प्रकारच्या 
कलाकारांना कलागुण असूनही ते प्रकट करण्याची संधीच  शमळणार नाही.  मदहन्याच्या उत्तराधाषत तो या 
राशीच्या  सप्तम स्थानी  तळुा  राशीत गेल्यावरही  वववाहसंबंधी अपेक्षक्षत  गोष्टी घडतीलच  याची खात्री िेता 
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येत नाही. या राशीच्या सप्तम  स्थानी तुळा  राशीत  प्रथमपासून केत ु  आहेच.  त्याच्यामुळे वैवादहक 

जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवत.े मनस्स्थती अस्स्थर राहील. या राशीच्या िशम स्थानी मकर राशीत 

वक्री शनन असून त्याच्यामुळे नोकरी-व्यवसायात  क्रास्न्तकारक घटना घडण्याची शक्यता दिसते.  या 
राशीच्या लाभस्थानी कंुभ राशीत वक्री नेपच्यून असून  त्याच्यामुळे आर्थषक समस्या त्रस्त  करण्याची 
शक्यता दिसते. तसेच कुमागी शमत्रांपासून मनस्ताप दिला जाण्याची शक्यताही दिसते. असे घडले तर नैराश्य 

येईल.  या राशीच्या व्ययस्थानी मीन  राशीत वक्री गुरु असून तो अध्यात्म व सामास्जक कायष यांस अनुकुल 

असला तरी वक्री असल्याने अपेक्षक्षत प्रगती होणे संभवत नाही. तसेच त्याच्यामुळे कौटंुबबक जीवनात 

मनस्तापिायक घटना घडण्याची शक्यता दिसते. तसचे प्रवासात अडचणी येणे संभवते. श्रद्धा असेल तर 

श्रीगणेश उपासना व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल होईल व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. त्यासाठी िररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “श्रीगणेश अथवषशीर्ष  स्तोत्रा”च े  पठण करा.  रात्री झोपी 
जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाशलसा स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्याशशवाय िररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून 

श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षत्र अस्श्वनी आहे त्यांनी “ओम अस्श्वनीकुमाराभयां नमः:” तारक मंत्राचा, जयांच े

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

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

(२) िषृभ - या राशीच्या प्रथम (लग्न)स्थानी याच राशीत मंगळ  असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत या 

राशीच्या धनस्थानी शमथनु राशीत जात आहे. त्यामुळे मदहन्याच्या  संपूणष  काळात तो प्रनतकुलच होणार 

असून त्याच्यामुळे स्वभाव हट्टी, मानापमान फार असणारा असा घडले. त्यामुळे अकारण शरीरपीडा, िगिग 

व श्रम केले जातील व त्यामुळे थकवा येणे संभवते. त्याशशवाय  आर्थषक समस्या  त्रस्त  करण्याची शक्यता 
दिसते. या राशीच्या नोकरिार मंडळींना नोकरीत तो अर्धक मनस्तापिायक असल्याचा  अनुभव  येईल. या 
राशीच्या पंचम स्थानी कन्या राशीत रवव -बुध -अस्तंगत   शुक्र असे तीन ग्रह असून मदहन्याच्या  पूवाषधाषत  

रववमुळे अनारोग्य, अपघात होणे संभवते. म्हणून सतत सावधानतेने आचरण करा. तसेच संततीपैकी 
कोणाच्या अनारोग्याची  समस्या  त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसते. नोकरीत वररष्ठांचा जाच सहन करावा 
लागेलसे दिसते. तसेच कुटंुबातील वप्रय जनांपकैी कोणाचे िरूत्व ननमाषण झाल्यास मन अस्वस्थ होईल. 

बुधामुळे बुद्धी मंि होईल, संतती-स्त्रीपासून  त्रास होणे संभवत.े  कला क्षेत्रास शुक्र अनुकुल असला तरी तो 
अस्तंगत  असल्यामुळे कोणत्याही कलेचे शशक्षण घेत असणारांना अडचणी, अडथळे  सहन करीतच 



प्रगतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील.  मदहन्याच्या  उत्तराधाषत हे नतन्ही ग्रह या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी तुळा 
राशीत गेल्यावर रवव िशम या व्यवसायस्थानास पूरक होईल. दहतशत्र ू पराभूत होतील, पण तो 
अनारोग्यकारक होण्याची शक्यता दिसते. बुधामुळे कायषशसद्धी होईल. पण शुक्र अस्तंगत  असल्यामुळे 

कलाकार मंडळींना आपल्या कलेतील  प्रगती िाखववण्यास संधीच शमळणार नाही.  या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी 
प्रथमपासून केतू आहेच. तो अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे आरोग्य उत्तम राहील. या राशीच्या भाग्यस्थानी 
मकर राशीत वक्री शनन  असून त्याच्यामुळे र्चककत्सक बौद्र्धक कायषक्षेत्र असणारांना  अडचणी, अडथळे 

सहन करीतच प्रगतीसाठी प्रयत्न कराव ेलागतील. या राशीच्या  िशम स्थानी कंुभ राशीत वक्री नेपच्यून 

असून त्याच्यामुळे  मनस्स्थती अस्स्थर  होईल.  पण तो मनोवैज्ञाननक  व रव पिाथष व्यापार असणारांना 
अनुकुल असला तरी तो वक्री असल्याने अपेक्षा पूणष करण्यात अडचणी, अडथळे ननमाषण होणे संभवत.े  या 
राशीच्या लाभस्थानी  मीन  राशीत  वक्री गुरु  असून  त्याच्यामुळे इच्छा, अपेक्षा पूणष होण्यात अडचणी 
ननमाषण होण्याची शक्यता दिसते. धनप्राप्तीतही अडचणी ननमाषण होतील. ववद्यार्थयाषच्या शैक्षणणक प्रगतीत 

अडथळे ननमाषण होतील. वववाहेच्छूना  वववाहयोग असला तरी योग घडून  येईलच याची खात्री िेता येत नाही.  
या राशीच्या व्ययस्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल अस ेिोन ग्रह असून राहूमुळे अथषलाभ होणे संभवते. 
पण  दिखाऊ आचरण होईल. येथील वक्री हर्षलमुळे सांपवत्तक अडचणी, वाईट प्रसंग,  शत्रतु्व अशापैकी घटना 
घडणे संभवत.े शशवाय तो अपघातकारकही  आहे. जपा. श्रद्धा असेल तर श्रीशशवशंकराची व  श्रीहनुमानाची 
उपासना अनुकुल होईल व मन:शक्ती व मन:शांती  प्राप्त होईल. त्यासाठी िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर 

मनापासून श्रद्धेने  “शशवलीलामतृ स्तोत्रा”च े पठण करा. रात्री झोपी जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचाशलसा 
स्तोत्रा”चे पठण  करा. त्याशशवाय िररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षत्र  

कृवत्तका आहे त्यांनी   “ओम अग्नये नमः:” तारक  मंत्राचा,   जयांच ेजन्मनक्षत्र रोदहणी आहे त्यांनी “ओम 

ब्रह्माय नमः:” तारक मंत्राचा आणण जयांच ेजन्मनक्षत्र मगृ आहे त्यांनी  “ओम सोम सोमाय नमः:” तारक 

मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  
 

(३) शमथनु -  या  राशीच्या व्ययस्थानी  वरृ्भ राशीत मंगळ  असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत या राशीच्या 

प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत येत आहे. अशा पररस्स्थतीत  मदहन्याच्या संपूणष काळात तो प्रनतकुलच 

होईल व त्याच्यामुळे आर्थषक र्चतंा त्रस्त  करतील. वाि, भांडणे होतील, मानहानी होणेही संभवत.े 

मदहन्याच्या उत्तराधाषत  त्याच्यामुळे  स्वभाव हट्टी  होईल, मानापमान फार असतील  व अकारण श्रम, 



िगिग कराल. नोकरिार मंडळींना नोकरीत प्रनतकुल पररस्स्थतीला सामोरे जावे लागेल. या राशीच्या चतुथष 
स्थानी कन्या राशीत रवव -बुध- अस्तंगत   शुक्र अस ेतीन ग्रह असून  हे नतन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधाषत  

या राशीच्या पंचम स्थानी तुळा राशीत जात आहेत.अशा पररस्स्थतीत हे नतन्ही ग्रह मदहन्याच्या संपूणष 
काळात प्रनतकुलच होतील.  रववमुळे अनारोग्य, अपघात, कायषदिरंगाई, ि:ुख, कौटंुबबक त्रास, आर्थषक र्चतंा 
अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता दिसते. मदहन्याच्या पूवाषधाषत बुधामुळे गहृसौख्य ,शमत्रसुख लाभेल; पण 

मदहन्याच्या उत्तराधाषत त्याच्यामुळे  बुद्धी मंि होईल, कसले तरी  भय अस्वस्थ करील व संततीपासून 

मनस्ताप दिला जाणे संभवते. शुक्र अनुकुल असला तरी तो अस्तंगत  असल्याने जयांची शतेीवाडी आहे अशा 
मंडळींना शतेीपासून अपेक्षक्षत लाभ होणे अशक्य दिसते. या राशीच्या पंचम स्थानी तुळा  राशीत प्रथमपासून 

केतू आहेच. तो अनुकुल होईल व त्याच्यामुळे  अध्यात्म व गूढ संशोधन यांची मनापासून आवड असणारांना 
अनुकुल, प्रगनतकारक व यशिायक होईल. या राशीच्या  अष्टम स्थानी  मकर राशीत वक्री शनन असून 

त्याच्यामुळे अनारोग्य होणे, अपघात भय असणे संभवते.  शशवाय तो ि:ुख, िैन्य िेण्याची शक्यताही दिसते. 
या राशीच्या भाग्यस्थानी कंुभ राशीत वक्री नेपच्यून असून त्याच्यामुळे या राशीच्या काही मंडळींना सूचक 

स्वप्ने पडतील, काही मंडळींना परिेशगमनाची संधी शमळेल. पण प्रवासात  मनस्ताप सहन करावा 
लागण्याची शक्यता दिसते. अध्यात्माची मनापासूनान ओढ असणारानंा  उपासनेद्वारे आध्यास्त्मक प्रगती 
करणे शक्य होईल.  या राशीच्या िशम स्थानी मीन  राशीत  वक्री गुरु  असून त्याच्यामुळे बौद्र्धक कायषक्षेत्र 

असणारांना अडचणी, अडथळे सहन करीतच प्रगतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. . या राशीच्या लाभस्थानी 
मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल अस े िोन ग्रह असून  या राशीच्या जया मंडळींना अर्धकार पि प्राप्त झाले आहे 

अशापैकी काही मंडळींना अर्धकाराचा िरुुपयोग करून वाम मागष धान शमळववण्याचा मोह होईल. शशवाय 

संततीपैकी कोणाच्या अनारोग्याची  समस्या त्रस्त  करीतसे दिसते. येथील वक्री हर्षलमुळे काय घडले  त े

सांगता येणार नाही. पण त्याच्यामुळे शमत्रांशी भांडणे होणे संभवते. श्रद्धा असेल तर  श्रीजगिंबा िगुाष िेवीची 
उपासना अनुकुल होईल व  मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल. त्यासाठी िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर 

मनापासून श्रद्धेने  “िगुाषिेवी स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्याशशवाय  िररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून 

श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षत्र  मगृ आहे त्यांनी “ओम सोम सोमाय नमः:” तारक  मंत्राचा, जयांच ेजन्मनक्षत्र 

आराष  आहे त्यांनी “ओम नमः:शंकराय ”  तारक मंत्राचा, आणण जयांच ेजन्मनक्षत्र  पुनवषसू आहे त्यांनी “ओम 

अदितीये नमः:”  तारक मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.   
 



(४) ककक  - या  राशीच्या ततृीय स्थानी कन्या राशीत रवव -बुध -अस्तंगत   शुक्र अस ेतीन ग्रह असून हे नतन्ही 

ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या चतुथष स्थानी तुळा  राशीत जात आहेत. अशा पररस्स्थतीत  रवव 

मदहन्याच्या पूवाषधाषत  सवष प्रकारे अनुकुल व लाभिायक होईल. पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत तो प्रनतकुल 

होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य होणे, ि:ुख सहन कराव ेलागणे, कौटंुबबक त्रास सहन करावा लागणे, त्यामुळे 

नैराश्य येणे संभवत.े  बुधामुळे  मदहन्याच्या पूवाषधाषत शत्रतु्व ननमाषण होणे संभवते. पण मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत त्याच्यामुळे गहृसौख्य व शमत्रसुख शमळू शकेल. शुक्र  मदहन्याच्या संपूणष  काळात अनुकुल, 

सुखकारक   व लाभिायक होईल. शुक्र मदहन्याच्या संपूणष काळात अनुकुल असला तरी तो   अस्तंगत 

असल्यामुळे सहज रीत्या सवष काही शमळेलच अस ेसमजू नका. या राशीच्या चतुथष स्थानी तुळा  राशीत 

प्रथमपासून केतु  आहेच. त्याच्यामुळे  कोणाशी  पटणार  नाही, कसली तरी  र्चतंा त्रस्त  करील व मन 

अस्वस्थ राहील. शशवाय  तो ववर्भयकारक असल्यामुळे बाहेरच ेउघड्यावरच ेपिाथष खाऊ नका.  या राशीच्या 
सप्तम स्थानी मकर राशीत वक्री शनन  असून त्याच्यामुळे मनस्स्थती  अस्वस्थ राहील  व वववाहेच्छू  

असणारांना वववाहयोग येणे  संभवत नाही. या राशीच्या अष्टम स्थानी कंुभ राशीत  वक्री नेपच्यून असून तो 
जलभयकारक व ववर्भयकारक असल्यामुळे  पाण्यापासून जपावे लागेल. तसेच  बाहेरच ेउघड्यावरच ेपिाथष 
न खाण्याचा ननधाषर करावा लागेल.   या राशीच्या भाग्यस्थानी मीन  राशीत वक्री गुरु असून तो सवष प्रकारे 

अनुकुल असला तरी वक्री असल्याने सहजासहजी सवष काही शमळेल  अस ेसमजू नका. अध्यात्माची आवड 

असणारांनाही तो काही प्रमाणात अनुकुल  होईल व उपासनेद्वारे आध्यास्त्मक प्रगती साधणे  शक्य होईल. 

या राशीच्या िशम स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असून येथील राहूमुळे काही मंडळींना अर्धकार पि 

शमळू शकेल;  तर काही मंडळींचा सन्मान होणेही संभवते. .  येथील हर्षल बौद्र्धक व शास्त्रीय संशोधन कायाषस 

अनुकुल  असला तरी सध्या तो वक्री असल्यामुळे सहजासहजी प्रगती होणे व यश शमळणे  संभवत नाही. 
श्रद्धा असेल तर श्रीगुरुिेव ित्तात्रयेाची उपासना अनुकुल होईल आणण  मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल.   

म्हणून िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “बावन्न  श्लोकी गुरुचररत्रा”चे  पठण करा. 
त्याशशवाय िररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षत्र पुनवषसू आहे त्यांनी “ओम 

अदितीये नमः:” तारक मंत्राचा, जयांच ेजन्मनक्षत्र  पुष्य  आहे त्यांनी “ओम बहृस्पतये नमः:” तारक मंत्राचा 
आणण जयांच ेजन्मनक्षत्र आश्लेर्ा आहे त्यांनी “ओम  सपाषय  नमः:”  तारक मंत्राचा   १०८  वेळा  जप करावा.  
 



(५) शसांह -  या  राशीच्या धनस्थानी कन्या राशीत रवव - बुध- अस्तंगत  शुक्र अस ेतीन ग्रह असून हे नतन्ही 

ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या ततृीय स्थानी तुळा  राशीत जात आहेत. त्यामुळे  रवव मदहन्याच्या 
पूवाषधाषत  पूणषपणे  प्रनतकुल होतील  व त्याच्यामुळे डोळ्याच ेअनारोग्य सहन कराव ेलागेल, व आर्थषक र्चतंा 
त्रस्त करतील. पण  मदहन्याच्या उत्तराधाषत  हा रवव   सवष  प्रकारे अनुकुल  होईल  व  मनोनुकुल घटना  घटना 
घडतील. बुध  संपूणष मदहन्याच्या काळात प्रनतकुलच होईल व त्याच्यामुळे ि:ुख, शत्रतु्व  होणे, शत्रभुय असणे 

संभवते. पण शुक्र संपूणष मदहन्याच्या काळात अनुकुल होईल. पण तो अस्तंगत असल्यामुळे  अपेक्षक्षत  

कौटंुबबक सुखसमाधान लाभेलच याची खात्री िेता येत नाही.  काही मंडळींना मान, प्रनतष्ठा प्राप्त होणेही 
संभवते. तसेच  धनलाभ होणेही संभवते. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मकर राशीत वक्री शनन  असून तो काही 
प्रमाणात िशम या व्यवसाय स्थानास पूरक  होईल पण त्याच्यामुळे गैरसमजाने भांडणे होणे, अनारोग्य होणे 

संभवते. या राशीच्या सप्तम स्थानी कंुभ राशीत वक्री नेपच्यून असून त्याच्यामुळे वैवादहक जीवनातील 

सुखात बाधा येणे संभवते.  या राशीच्या अष्टम स्थानी मीन  राशीत  वक्री  गुरु  असून त्याच्यामुळे या 
राशीच्या काही मंडळींना अचानक धनलाभ होणे संभवते. काही मंडळींना वारसा हक्काने असा अचानक 

धनलाभ होऊ शकेल. या राशीच्या भाग्यस्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असून येथील राहू अनुकुल होईल 

व  हर्षलमुळे काही मंडळींना िरूच्या प्रवासाचे तर काही मंडळींना परिेशगमनाची संधी शमळेल.  या राशीच्या 
िशम स्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ  असून तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या लाभस्थानी शमथनु राशीत 

जात आहे. या मंगळामुळे नोकरिार मंडळींना नोकरीत कामाचा ताण सहन करावा लागेल  व स्वतंत्र  व्यवसाय 

असणारांच्या व्यवसायात खळबळजनक घटना घडतील. पण  मदहन्याच्या उत्तराधाषत  एखािी मौल्यवान 

वस्तू प्राप्त होणेही  संभवते. श्रद्धा असेल  तर  िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने 
“ववष्णुसहस्रनाम स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्याशशवाय िररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांच े

जन्मनक्षत्र मघा आहे त्यांनी “ओम वपतराय नमः:” तारक मंत्राचा, जयांच ेजन्मनक्षत्र पूवाष आहे त्यांनी “ओम 

भगाय  नमः:” तारक मंत्राचा  आणण जयांच े जन्मनक्षत्र  उत्तरा आहे त्यांनी “ओम आयषमे  नमः:” तारक मंत्राचा 
१०८ वेळा जप करावा.  
 

(६) कन्या - या राशीच्या प्रथम(लग्न)स्थानी याच राशीत रवव -बुध -अस्तंगत  शुक्र असे तीन ग्रह असून ते 

सवष मदहन्याच्या उत्तराधाषत या राशीच्या धनस्थानी तळुा  राशीत जात आहेत. अशा पररस्स्थतीत  रवव -बुध 

हे िोन्ही ग्रह मदहन्याच्या संपूणष काळात प्रनतकुलच होतील व त्यांच्यामुळे  मनस्स्थती अनत चचंल होईल, 



र्चतंा, ि:ुख, मनस्ताप, अनारोग्य, ववत्त हानी, अन्य आर्थषक समस्या,  शमत्ररोह, कुसंगतीचा त्रास, अशापैकी 
घटना घडणे संभवते. शुक्र मदहन्याच्या संपूणष काळात  अनुकुल  होणार असल्यामुळे अथषप्राप्ती, वैवादहक, 

कौटंुबबक व सवष प्रकारे सुखकारक होणार असला तरी तो अस्तंगत  असल्यामुळे ककरकोळ समस्या मधनू 

मधनू  त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसते. या राशीच्या धनस्थानी तुळा  राशीत प्रथमपासून केत ूआहेच. 

त्याचमुळे आर्थषक र्चतंा त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसते. या राशीच्या पंचम स्थानी मकर राशीत वक्री शनन  

असून त्याच्यामुळे मनस्स्थती स्वाथी, संशयी होणे संभवते. पण तो काही प्रमाणात र्चककत्सक बौद्र्धक 

व्यवसाय असणारांना अनुकूल व प्रगनतकारक होईल. या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी कंुभ राशीत वक्री नेपच्यून 

असून त्याच्यामुळे  काही मंडळींना उगीचच आपल्याला  काही आजार झाला असल्याची र्चतंा त्रास करील. 

काही मंडळींना काल्पननक र्चतंा त्रस्त  करतील.  शशवाय त्याच्यामुळे फसवणूक  झाल्याचा  मनस्तापही  
सहन करावा लागेलसे दिसते. या राशीच्या सप्तम स्थानी वक्री गुरु असून जयांच ेप्रेमसंबंध जुळले आहेत त े

अर्धक घट्ट  होताना काही अडचणी ननमाषण होणे संभवत.े नव ेस्नेहसंबंध जुळून  येतानाही  अडचणी येणे 

संभवते. या राशीच्या वववाहेच्छूना  वववाह योग असला तरी त्यात अडथळे ननमाषण होणे संभवत.े शशवाय 

त्याच्यामुळे अथषलाभ होणार असला तरी  काही तरी  अडचण ननमाषण होऊनच  अथषलाभ होईल. या राशीच्या 
अष्टम  स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असून येथील राहूमुळे जयांना  अर्धकार पि प्राप्त झाले आहे 

अशापैकी काही मंडळींना वाममागष धन शमळववण्याचा मोह अस्वस्थ करील. जपा. येथील वक्री हर्षल 

अपघातकारक  असल्यामुळे घरीिारी सवष दठकाणी सावधानतेने  आचरण करणे अगत्याच े होईल.  या 
राशीच्या भाग्यस्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ   असून  त्याच्यामुळे प्रवासात मनस्ताप, मानहानी होणे संभवते. 
सबब शक्यतो प्रवास करू नका. हा मंगळ  मदहन्याच्या उत्तराधाषत या राशीच्या िशम या नोकरी-व्यवसाय 

स्थानी गेल्यावर  नोकरी-व्यवसायात खळबळजनक  घटना घडण्याची शक्यता दिसते. नोकरीत कामाचा 
ताण व वररष्ठांचा कोप सहन करावा लागेल. काही मंडळींना हातची नोकरी सोडून नवीन काही  करावेस ेवाटेल. 

जपा. श्रद्धा असेल तर  िगुाष िेवीची व  शशवशंकराची  उपासना  अनुकुल होईल व मन:शक्ती आणण मन:शांती 
प्राप्त होईल.  त्यासाठी िररोज सकाळी  स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “शशवलीलामतृ स्तोत्रा” च े  व 

““िगुाषिेवी स्तोत्रा”चे पठण करा. त्याशशवाय िररोज सकाळी स्नान करताना  मनापासून श्रद्धेने जयांच े

जन्मनक्षत्र उत्तरा  आहे त्यांनी “ओम आयषमें नमः:” तारक मंत्राचा, जयांच े  जन्मनक्षत्र  हस्त  आहे त्यांनी 
“ओम सूयाषय  नमः:” तारक मंत्राचा आणण जयांच ेजन्मनक्षत्र  र्चत्रा  आहे त्यांनी “ओम त्वष्टे  नमः:” तारक 

मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.  



 

(७) तळुा  -  या  राशीच्या व्ययस्थानी कन्या राशीत रवव -बुध -अस्तंगत  शुक्र  अस ेतीन  ग्रह असून  हे  

नतन्ही ग्रह   मदहन्याच्या  उत्तराधाषत   या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत जात आहेत.   अशा 
पररस्स्थतीत   येथील रवव -बुध मदहन्याच्या संपूणष  काळात  प्रनतकुलच होतील व   त्यांच्यामुळे अकारण 

िगिग, मानहानी,  मनस्ताप, अनारोग्य  होणे संभवते.  शशवाय धननाश होणे, शमत्ररोह होणे,कुसंगतीची बाधा 
होणे संभवत.े पण शुक्रामुळे मधनू मधनू मनोनुकुल घटना घडतील व काही प्रमाणात  कौटंुबबक व वैवादहक 

जीवनातील सुखसमाधान शमळू शकेल. ह्या राशीच्या  प्रथम स्थानी तुळा  राशीत प्रथमपासून  केत ूआहेच. 

त्याच्यामुळे स्वभाव लहरी, चचंल होणे संभवत.े ह्या राशीच्या प्रथम स्थानी याच राशीत केत ुअसून तो 
सुखकारक होईल; पण त्याच्यामुळे वाहनधोका संभवतो. जपा. ह्या  राशीच्या चतुथष स्थानी मकर राशीत वक्री 
शनन  असून त्याच्यामुळे ि:ुख, नैराश्य, मातसृुखात व गहृसौख्यात  बाधा येणे संभवते.  या राशीच्या पंचम 

स्थानी कंुभ राशीत वक्री नेपच्यून असून त्याच्यामुळे मनस्स्थती अनत भावनाशील होईल  पण   तो वक्री 
असल्यामुळे अध्यात्म आणण गूढ संशोधनाची आवड असणारांना  आपल्या कायषक्षेत्रात अपेक्षक्षत प्रगती 
करण्यात अडथळे ननमाषण होतील. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी मीन  राशीत वक्री गुरु असून  त्याच्यामुळे फारस े

अनारोग्य होणार नाही.  या राशीच्या सप्तम स्थानी मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल  अस ेिोन ग्रह असून येथील 

राहूमुळे मनात कपटी ववचार ननमाषण होणे संभवते.   शशवाय त्याच्यामुळे वैवादहक जीवनातील सुखात बाधा 
येणे संभवते. येथील हर्षलमुळेही  पनतपत्नीत वाि, भांडणे, मतभेि होणे संभवते. तसेच भागीिारीत व्यापार-

व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात संशय, मतभेि, वाि अशापैकी कारणांनी  भागीिारीत बाधा  येणे संभवते.  
या राशीच्या अष्टम स्थानी वरृ्भ  राशीत मंगळ  असून  त्याच्यामुळे उष्णता ववकाराचा आजार होणे संभवते. 
तसेच हाडमोड होणेही संभवत.े जपा. त्याशशवाय त्याच्यामुळे जलभय, वीजभय  असल्याने खोल पाण्यात  

पोहू नका, ववजीची उपकरणे काळजीपूवषक हाताळा. हा मंगळ  मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या  
भाग्यस्थानी गेल्यावर   शक्यतो प्रवास करू नका. कारण प्रवासात  त्रास, मनस्ताप व मानहानी होणे संभवते. 
श्रद्धा असेल तर “शशवशंकराची”  व “ श्रीहनुमानाची”  उपासना अनुकुल होईल व मन:शक्ती व मन:शांती 
लाभेल.  त्यासाठी िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “शशवलीलामतृ स्तोत्रा”च ेपठण करा. 
रात्री  झोपी जाण्यापूवी “हनमुानचाशलसा स्तोत्रा”चे पठण करा.  त्याशशवाय िररोज सकाळी स्नान करताना 
मनापासून श्रद्धेने जयांच े  जन्मनक्षत्र र्चत्रा  आहे त्यांनी “ओम त्वष्टे   नमः:” तारक मंत्राचा, जयांच े



जन्मनक्षत्र स्वाती  आहे त्यांनी “ओम वायवे   नमः:” तारक  मंत्राचा आणण   जयांच ेजन्मनक्षत्र ववशाखा आहे 

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

(८) िशृ्चचक -  या राशीच्या  लाभस्थानी कन्या राशीत रवव -बुध -अस्तंगत  शुक्र  असे तीन ग्रह असून  हे 

नतन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या  व्ययस्थानी  तुळा राशीत जात आहेत. अशा पररस्स्थतीत 

येथील  रवव -बुध  मदहन्याच्या पूवाषधाषत सवष प्रकारे अनंुकुल होतील  व रववमुळे  शासकीय नोकरिार मंडळींना 
बढती, पगारवाढ,क्वर्चत कोणास एखािे उच्च  पि शमळण्याची शक्यता  दिसते. आरोग्य उत्तम राहील व 

स्वतंत्र व्यापार-  व्यवसाय असणाराच्या व्यवसायात अपेक्षेपेक्षा अर्धक प्रगती व अथषलाभ होईल.  बुधामुळे 

शमत्रलाभ धनलाभ होईल व सुखसमाधान लाभेल. पण मदहन्याच्या  उत्तराधाषत रवव-बुध िोन्ही गहृ प्रनतकुल  

होतील व   त्यांच्यामुळे प्रनतकुल पररस्स्थती ननमाषण होईल. रववमुळे शरीरपीडा होईल व  मानभंग होणेही 
संभवते. बुधामुळे अनारोग्य, मानहानी, आर्थषक र्चतंा त्रस्त  करण्याची शक्यता दिसते.  पण येथील अस्तंगत 

शुक्र मदहन्याच्या  संपूणष काळात अनुकुल  होईल; पण  तो अस्तंगत  असल्यामुळे काही प्रमाणातच धनलाभ 

होऊन  सवष प्रकारे सुख, शांती, समाधान लाभेल. या राशीच्या व्ययस्थानी तुळा  राशीत प्रथमपासून केत ू

आहेच. त्याच्यामुळे स्वभाव चचंल, लहरी असा  होणे संभवते.  या राशीच्या ततृीय स्थानी मकर राशीत वक्री  
शनन असून या शननमुळे काही मंडळींना  नवी नोकरी शमळेल तर काही मंडळींना नवे कायषक्षेत्र शमळण्याची  
शक्यता दिसते. पण भावंडववर्यक एखािी समस्या त्रस्त करण्याची शक्यता दिसते. या राशीच्या चतुथष 
स्थानी कंुभ राशीत  वक्री नपेच्यून असून त्याच्यामुळे कौटंुबबक जीवनात वाि,गैरसमज  ननमाषण झाल्यास  

गहृसौख्यात बाधा ननमाषण होईल. या राशीच्या पंचम स्थानी  मीन  राशीत वक्री गुरु असून तो अनुकुल  असला 
तरी अपेक्षेनुसार तो सुखकारक होईलच याची  खात्री िेता येत नाही.  या राशीच्या ववद्यार्थयाांनाही अपेक्षक्षत 

शैक्षणणक  प्रगती करता येईलच याची खात्री िेता येत नाही. या राशीच्या र्ष्ठ स्थानी  मेर्  राशीत राहू व वक्री 
हर्षल अस ेिोन ग्रह असून  येथील राहूमुळे परधशमषयांशी  जयांचा  व्यावसानयक  संबंध आहे त्यांना अशा 
संबंधामुळे  अथषलाभ होणे  संभवत.े पण त्याच्यामुळे अनारोग्य होणेही  संभवते. येथील वक्री हर्षल या 
राशीच्या िशम या नोकरी-व्यवसाय स्थानास  काही प्रमाणात अनुकुल  होईल. पण त्याच्यामुळे मनस्स्थती 
चचंल होईल, व काही मंडळींना मुितीचा ताप येणे संभवत.े तसेच या राशीच्या मंडळींनी  सतत अनत खोल 

ववचार करत बसू नये. मेंिलूा आवश्यक तेवढी ववश्रांती द्यावी. नपेक्षा डोकेिखुी  ककंवा मेंिवूवकाराचा आजार 

होणे संभवते.जपा. या राशीच्या सप्तम स्थानी वरृ्भ  राशीत मंगळ  असून  त्याच्यामुळे पनतपत्नीपैकी 



कोणाच्या अनारोग्यामुळे ककंवा िोघांतही वाि, गैरसमज  अशापैकी कारणांनी  वैवादहक जीवनातील  सुखात 

बाधा ननमाषण होणे संभवत.े हा मंगळ मदहन्याच्या उत्तराधाषत या राशीच्या अष्टम स्थानी शमथनु राशीत 

गेल्यावर अर्धकच  प्रनतकुल होईल व  त्याच्यामुळे उष्णताववकाराचा एखािा  आजार अस्वस्थ करण्याची 
शक्यता दिसते. त्याशशवाय हाडमोड होणेही  संभवत.े त्याशशवाय येथील मंगळ  जलभय-ववर्भय- कारक 

असल्यामुळे  खोल पाण्यात पोहू नका.. तसेच बाहेरच ेउघड्यावरच े पिाथष  खाऊ नका. श्रद्धा असेल तर “श्री 
गजाननाची “ व  “श्रीहनुमानाची “उपासना  अनुकुल होईल  व  मन:शक्ती आणण मन:शांती प्राप्त होईल.  

त्यासाठी िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “श्रीगणेश अथवषशीर्ष स्तोत्रा”चे पठण करा. 
रात्री झोपी जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचाशलसा स्तोत्रा”चे पठण करा.  त्याशशवाय  िररोज सकाळी स्नान करताना  
मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षत्र  ववशाखा  आहे त्यांनी “ओम इंराग्नये नमः:”   तारक  मंत्राचा, जयांच े

जन्मनक्षत्र अनुराधा आहे त्यांनी “ओम शमत्राय नमः:” तारक मंत्राचा आणण  जयांच ेजन्मनक्षत्र  जयेष्ठा  आहे 

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

(९) धन-ु या राशीच्या धनस्थानी मकर राशीत वक्री शनन असून तो संपूणष मदहन्याच्या काळात  प्रनतकुलच   

होईल व त्याच्यामुळे  कौटंुबबक  सुखात  बाधा येणे संभवते. शशवाय  आर्थषक  समस्या त्रस्त  करण्याची 
शक्यता दिसते. या राशीच्या  ततृीय स्थानी कंुभ राशीत वक्री नेपच्यून असून त्याच्यामुळे मनस्स्थती अनत 

भावनाशील  होईल. त्याच्यामुळे काही मंडळींना जलप्रवासाची तर काही मडंळींना  परिेशगमनाची संधी 
शमळण्याची शक्यता दिसते. तसेच अध्यात्म, गूढ संशोधन कायाषची मनापासून ओढ असणारांना  त्यांच्या  
कायाषत प्रगती करणे शक्य होईल. या  राशीच्या चतुथष स्थानी मी ंराशीत वक्री गुरु असून त्याच्यामुळे कौटंुबबक 

सुखसमाधान लाभेल; पण नातेसंबंधातील कोणाकडून तरी मनस्ताप दिला जण्याची शक्यता दिसते.  या 
राशीच्या पंचम स्थानी  मेर् राशीत राहू व वक्री हर्षल असून येथील राहूमुळे या राशीच्या वववादहतांच्या 
वैवादहक जीवनातील सुखात व संतनतसुखात  बाधा ननमाषण होणे संभवत.े तसेच या राशीच्या ववद्यार्थयाषच्या 
शैक्षणणक प्रगतीत अडचणी, अडथळे ननमाषण होणे संभवत.े  येथील हर्षल उच्च बौद्र्धक संशोधन कायाषस  

उपयुक्त  व कालापोर्क असला  तरी  तो वक्री असल्यामुळे   सहजासहजी प्रगती करणे व यश शमळववणे 

शक्य होणे संभवत नाही.  या राशीच्या र्ष्ठ  स्थानी   वरृ्भ राशीत मंगळ  असून  तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत  

या राशीच्या सप्तम स्थानी शमथनु राशीत जात  आहे.  अशा पररस्स्थतीत  मदहन्याच्या पूवाषधाषत तो 
अनारोग्यकारक होणे संभवते. तसेच त्याच्यामुळे शारीररक इजा होणेही संभवत.े  काही मंडळींना अपप्रचाराचा  



मनस्ताप  सहन  करावा लागण्याची  शक्यताही दिसते. मदहन्याच्या उत्तराधाषत त्याच्यामुळे या राशीच्या  
वववादहतांच्या. वैवादहक जीवनातील सुखात   बाधा येण्याची शक्यता दिसते. तसेच जयांचा भागीिारीत 

व्यापार-व्यवसाय आहे  अशांनी  वाि, गैरसमज, संशय अशापैकी कारणांनी  भागीिारीत बाधा येणार नाही, 
याची काळजी घ्यावी.  या राशीच्या िशम स्थानी कन्या राशीत  रवव-बुध -अस्तंगत  शुक्र  असे तीन ग्रह असून 

हे नतन्ही ग्रह मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या लाभस्थानी तुळा  राशीत जात आहेत.  अशा पररस्स्थतीत 

रवव व बुध   मदहन्याच्या संपूणष  काळात अनुकुल व लाभिायक होतील. पण  अस्तंगत शुक्र मदहन्याच्या 
पूवाषधाषत प्रनतकुल  होईल व मदहन्याच्या उत्तराधाषत  त्याच्यामुळे सवष काही सुखाचचे घडले. या राशीच्या 
लाभस्थानी तुळा  राशीत प्रथमपासून केत ूआहेच. तो अनुकुल व सुखकारक होईल.  श्रद्धा असेल तर 

“श्रीगुरुिेव ित्तात्रयेाची  उपासना  अनुकुल होईल आणण मन:शक्ती  व मन:शांती लाभेल.. म्हणून िररोज 

सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून  श्रद्धेने  “बावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा”च े पठण करा. रात्री  झोपी 
जाण्यापूवी  “हनुमानचालीसा स्तोत्रा”चे  पठण करा. त्याशशवाय  िररोज सकाळी स्नान  करतांना मनापासून 

श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षत्र मूळ आहे त्यांनी “ओम ननऋतये नमः:”  तारक  मंत्राचा, जयांच ेजन्मनक्षत्र 

पूवाषर्ाढा  आहे त्यांनी “ओम उिकाय  नमः:” तारक  मंत्राचा  आणण जयांच ेजन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा आहे त्यांनी 
“ओम ववश्वेिेवाय नमः:” तारक मंत्राचा  १०८ वेळा जप करावा.  
 

(१०) मकर  -  या राशीच्या प्रथम (लग्न)स्थानी याच राशीत वक्री शनन  असून तो प्रनतकुल  होईल व 

त्याच्यामुळे अनारोग्य होणे, ननयोस्जत कायाषत अडथळे येणे, कुटंुबातील कोणा वप्रय व्यक्तीच ेस्थलांतर होणे,  

त्यामुळे नैराश्य येणे  अशापैकी घटना घडण्याची शक्यता दिसते. या राशीच्या धनस्थानी कंुभ राशीत वक्री 
नेपच्यून असून  तोही प्रनतकूलच होईल व त्याच्यामळेु आर्थषक व्यवहारातील समस्या  त्रस्त  करण्याची 
शक्यता दिसते, या राशीच्या ततृीय स्थानी मीन  राशीत वक्री गुरु असून  त्याच्यामुळे एखाद्या भावंडांकडून 

मनस्ताप दिला जाणे संभवते. शशवाय प्रवासात अडचणी  येतील, मनस्ताप  होणे संभवते. तसेच या राशीच्या 
लेखकांचे शलखाण ग्रंथरूपात  प्रकाशशत होण्यात अडचणी ननमाषण होणे संभवते. या राशीच्या चतुथष स्थानी 
मेर् राशीत  राहू आणण वक्री हर्षल अस ेिोन ग्रह असून येथील राहूमुळे कौटंुबबक सुखात ववववध कारणांनी 
बाधा येणे संभवत.े तसेच येथील वक्री हर्षलमुळे मनस्स्थती अस्वस्थ राहील व कशातही सुख, समाधान 

वाटणार  नाही. कोणाशी पटणार नाही व आहे त्या पररस्स्थतीत सुखसमाधान लाभणार नाही. या राशीच्या 
पंचम स्थानी वरृ्भ राशीत  मंगळ  असून त्याच्यामुळे संततीकडून मनस्ताप दिला जाणे संभवते. नोकरीत 



कामाचा असह्य  ताण सहन करावा लागेलसे दिसते.  शशवाय वररष्ठांकडून  मनस्ताप दिला जाणे संभवत.े  

त्याशशवाय त्याच्यामुळेउष्णताववकाराचा आजार होणे समभवते.  मदहन्याच्या उत्तराधाषत  हा मंगळ  या 
राशीच्या र्ष्ठ स्थानी शमथुन राशीत गेल्यावर अर्धक प्रनतकुल होईल व त्याच्यामुळे  या राशीच्या काही 
मंडळींना अपप्रचाराचा  असह्य त्रास होणे संभवते. काही मंडळींना एखािा गंभीर आजार होण्याची  शक्यता 
दिसते. त्याशशवाय इजा होणे, चोरी होणे, आर्थषक नुकसान होणे अशापैकी घटना  घडणेही संभवत.े या 
राशीच्या भाग्यस्थानी कन्या राशीत रवव -बुध - अस्तंगत  शुक्र अस ेतीन ग्रह असून हे नतन्ही ग्रह मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत  या राशीच्या िशम स्थानी तुळा  राशीत  जात आहेत. अशा पररस्स्थतीत रवव  आणण बुध  हे िोनही  
ग्रह मदहन्याच्या  पूवाषधाषत प्रनतकुल  होतील व त्यांच्यामुळे ननयोस्जत कायाषत अडचणी, अडथळे ननमाषण 

होणे, दिरंगाई होणे, असह्य मानशसक ताण होणे, वडील मंडळींचा  ववरोध सहन करावा लागणे, कशाची  तरी 
भीती वाटणे, अशा प्रकारच्या घटना घडण्याची शक्यता दिसते. शुक्रामुळे काही प्रमाणात मनोनुकुल  घटना 
घडतील, सुसंगती लाभेल, ऐर्ाराम लाभेल, गुरुकृपा प्राप्त होईल,  काही मंडळींना कीती, प्रशसद्धी लाभेल, 

अध्यात्माची आवड असणारांना काही प्रमाणात प्रगती करणे शक्य होईल, पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत  हा 
शुक्र या राशीच्या िशम स्थानी तुळा  राशीत गेल्यावर  कलात्मक नोकरी,व्यवसाय असणारांच्या व्यवसायात  

ि:ुख,  अडचणी,  अडथळे ननमाषण होणे संभवते. उलट रवव -बुध  या राशीच्या िशम स्थानी तुळा  राशीत 

गेल्यावर  अनुकुल होतील व त्यांच्यामुळे मानशसक व कौटंुबबक सुखसमाधान लाभेल,  धनवदृ्धी होईल, 

नोकरी-व्यवसायात लाभिायक घटना घडतील, क्वर्चत कोणास प्रशसद्धी शमळणेही संभवते. आर्थषक लाभ 

होतील. या राशीच्या िशम स्थानी तुळा  राशीत प्रथमपासून केत ूआहेच. त्याच्यामुळे  

या राशीच्या काही मंडळींना हातची नोकरी सोडून नवीन काही करण्याची ऊशमष येईल.  श्रद्धा असेल तर 

“श्रीशशवशंकराची “ आणण “ श्रीहनुमानाची” उपासना अनुकुल  होईल व मन:शक्ती व मन:शांती प्राप्त होईल. 

त्यासाठी िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने “श्रीशशवलीलामतृ  स्तोत्रा”चे पठण करा. रात्री 
झोपी जाण्यापूवी   श्रीहनुमानचाशलसा स्तोत्रा”च ेपठण करा. त्याशशवाय  िररोज सकाळी स्नान करताना  
मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षत्र उत्तरार्ाढा आहे  त्यांनी “ओम ववश्वेिेवाय नमः:” तारक  मंत्राचा,  जयांच े

जन्मनक्षत्र  श्रवण आहे  त्यांनी  “ओम ववष्णवे  नमः:” तारक मंत्राचा आणण जयांच ेजन्मनक्षत्र धननष्ठा आहे 

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



(११) कुां भ - या  राशीच्या  प्रथम(लग्न) स्थानी याच राशीत वक्री नेपच्यून  असून त्याच्यामुळे या राशीच्या 

मंडळींची  मनस्स्थती  सध्या अनत कोमल  झाली असावी, अस ेदिसते. त्यामुळे  मानशसक संवेिनाही अनत 

जलि होत असतील, अस े वाटते. त्याचा पररणाम  म्हणून मनाववरुद्ध  थोडे काहीही घडले तर लगेच गहरे 

नैराश्य येत असले पादहजे.  या राशीच्या धनस्थानी मीन राशीत वक्री गुरु असून  त्याच्यामुळे कौटंुबबक 

जीवनात शुभ घटना  घडतील. व्यावसानयकांच्या  व्यवसायात  वाढ व प्रगती होईल. अथषलाभ होणेही संभवते.  
या राशीच्या ततृीय स्थानी मेर्  राशीत राहू  व वक्री हर्षल असून  त्याच्यामुळे मनस्स्थती उिार होईल, उत्साह 

वाढेल, हातून काही कतृषत्व  घडले; पण त्याच्यामुळे काहीही कारणाने बंधसुुखात बाधा ननमाषण होणे संभवते.  
या स्थानी असलेल्या  वक्री हर्षलमुळे  उच्च बौद्र्धक शक्ती, कायषशक्ती, आकलनशक्ती व स्मरणशक्ती 
लाभली असली तरी  तो वक्री असल्यामुळे या राशीच्या उच्च बौद्र्धक कायषक्षेत्र व शास्त्रीय संशोधन कायषक्षेत्र 

असणारांना  आपल्या कायषक्षेत्रात सहजासहजी प्रगती करणे व यश शमळववणे शक्य होणार नाही.  तसेच या 
राशीच्या काही मंडळींना परिेशगमनाची संधी शमळणार असली त्यांचा प्रवास सुखकारक होईलच याची खात्री 
िेता येत नाही. या राशीच्या चतुथष  स्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ असून मदहन्याच्या उत्तराधाषत तो या राशीच्या 
पंचम स्थानी शमथनु राशीत जात आहे. अशा पररस्स्थतीत तो मदहन्याच्या संपूणष काळात प्रनतकुल 

असल्याचाच  अनुभव येईल. त्याच्यामुळे कौटंुबबक जीवनात गैरसमज, वाि, भांडणे होणे संभवत.े तसेच 

एखािी असमाधानकारक घटना घडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  

संततीपैकी  कोणाच्या ववक्षक्षप्त आचरणववर्यक समस्येमुळे अस्वस्थ  व्हाल. तसेच तो अनारोग्यकारक 

होणेही संभवत.े शशवाय कुटंुबातील  कोणा वप्रय व्यक्तीच ेस्थलांतर झाल्यास मन अस्वस्थ होईल. जपा. या 
राशीच्या अष्टम स्थानी कन्या राशीत रवव -बुध- अस्तंगत शुक्र असे तीन ग्रह असून  येथील रवव  मदहन्याच्या 
संपूणष काळात प्रनतकुल  असल्याचाच अनुभव येईल. त्याच्यामुळे अनारोग्य होणे, इच्छाआकांक्षा  अपूणष  
राहणे, ि:ुख होणे, अपयश येणे, संतनत सुखात बाधा येणे  संभवत.े बुध  ग्रह मदहन्याच्या पूवाषधाषत अनुकुल 

होईल व त्याच्यमुळे ननयोस्जत कायाषत प्रगती होईल व यश शमळेल. सुखसमाधान लाभेल. पण मदहन्याच्या 
उत्तराधाषत रवव बरोबर बुधही प्रनतकुल होईल व मन अस्वस्थ करणाऱ्या घटना घडतील. येथील  वक्री शुक्र 

संपूणष मदहन्याच्या काळात अनुकुल, सुखकारक व लाभिायकच  होईल; व काही मंडळींना  अचानक धनलाभ 

होणेही  संभवते.  या राशीच्या भाग्यस्थानी तुला राशीत प्रथमपासून केत ूआहेच. त्याच्यामुळे हातून ढोंगी, 
धतूष आचरण घडले. या राशीच्या  व्ययस्थानी मकर राशीत वक्री शनन असून तो पूणषपणे प्रनतकुलच होईल व  

त्याच्यामुळे अनारोग्य व संकटपरंपराच  कोसळण्याची शक्यता दिसते. त्यामुळे सवष आर्थषक व्यवहार 



सावधानतेने व काळजीपूवषकच करा.  श्रद्धा असेल तर श्रीशशवशंकराची व श्रीहनुमानाची उपासना अनुकुल  

होईल व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. म्हणून िररोज सकाळी स्नान झाल्यावर मनापासून श्रद्धेने  
“श्रीशशवलीलामतृ स्तोत्रा”चे पठण करा.  रात्री झोपी जाण्यापूवी “श्रीहनुमानचाशलसा स्तोत्रा”च े  पठण करा.  
त्याशशवाय  िररोज सकाळी स्नान करताना मनापासून श्रद्धेने जयांच ेजन्मनक्षत्र  धननष्ठा  आहे त्यांनी 
“ओम वसवे नमः:’’ तारक  मंत्राचा, जयांच ेजन्मनक्षत्र शततारका आहे त्यांनी “ओम  वरुणाय नमः:” तारक 

मंत्राचा  आणण जयांच ेजन्मनक्षत्र  पूवाषभारपिा आहे त्यांनी “ओम  अजैकचरणाय नम:” तारक मंत्राचा १०८  

वेळा जप करावा.  
 

(१२) मीन -- या  राशीच्या धनस्थानी  मेर्  राशीत राहू व वक्री हर्षल असे िोन ग्रह असून  हे िोन्ही ग्रह 

संपूणष मदहन्याच्या काळात प्रनतकुलच होतील व त्यांच्यामुळे  मनस्स्थती अनत चचंल, अस्स्थर होईल, तसेच  

कोणाचाही कसलाही धाक, िडपण सहन होणार नाही.  त्यातून हातून अववचारी आचरण घडणे संभवत.े  

आपल्या फटकळ  बोलण्याने समोरच्याचा अपमान होत आहे याच ेभानही राहणार नाही. येथील हर्षल 

शास्त्रीय संशोधन कायाषस उपयुक्त  असला तरी  तो वक्री असल्यामुळे  ककती प्रमाणात प्रगनतकारक होईल 

ते सांगता येणार नाही. येथील राहूमुळे कौटंुबबक जीवनात गैरसमज, वाि, भांडणे होणे संभवत.े तसेच आर्थषक 

समस्या  र्चतंाग्रस्त करण्याची शक्यता दिसते. जपा. . या राशीच्या ततृीय स्थानी वरृ्भ राशीत मंगळ  असून 

तो मदहन्याच्या उत्तराधाषत  या राशीच्या चतुथष स्थानी शमथनु राशीत जात आहे. अशा पररस्स्थतीत तो 
मदहन्याच्या पूवाषधाषत अनुकुल होईल व  त्याच्यामुळे धयैष, दहमंत,  महत्त्वाकांक्षा  वाढेल, हातून  कतृषत्व  घडले. 

तसेच प्रवासयोग येणेही संभवते. पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत  तो या राशीच्या चतुथष स्थानी शमथनु राशीत 

गेल्यावर प्रनतकुल असल्याचाच अनुभव येईल. त्याच्यामुळे कौटंुबबक जीवनातील  सुखात बाधा येणे संभवत.े 

तसेच त्याच्यामुळे कुटंुबात अननष्ट घटना घडण्याची शक्यताही दिसते.  या राशीच्या सप्तम स्थानी कन्या 
राशीत रवव -बुध -अस्तंगत  शुक्र  अस ेतीन ग्रह असून हे नतन्ही ग्रह मदहन्याच्या  उत्तराधाषत  या राशीच्या  
अष्टम  स्थानी  तुळा  राशीत  जात  आहेत.  अशा  पररस्स्थतीत  रवव  मदहन्याच्या  संपूणष   काळात प्रनतकुलच  

होईल.व त्याच्यामुळे अनारोग्य, ि:ुख  होणे, हाडमोड होणे, वीज व पाणी यांपासून धोका  असणे संभवते. पण  

मदहन्याच्या  पूवाषधाषत  तो केन्रस्थानी असल्यामुळे लाभिायक होऊ  शकेल. बुध  ग्रह मदहन्याच्या पूवाषधाषत 

प्रनतकुल होईल  व त्याच्यामुळे वाि, भांडणे होणे संभवते. पण मदहन्याच्या उत्तराधाषत  तो अनुकूल होईल व 

त्याच्यामुळे कायषशसद्धी होईल, यश शमळेल, व सुख लाभेल.  येथील अस्तंगत  शुक्र मदहन्याच्या संपूणष 



काळात अनुकुल  व लाभिायक होणार असला  तरी तो अस्तंगत  असल्यामुळे  ककती प्रमाणात तो सुखकारक 

व लाभिायक होईल त े  सांगता येत नाही.  या राशीच्या अष्टम स्थानी तुळा  राशीत  प्रथमपासून केत ु आहेच. 

त्याच्यामुळे कौटंुबबक सुखात व वैवादहक जीवनातील सुखात बाधा येणे संभवत.े या राशीच्या लाभस्थानी 
मकर राशीत वक्री शनन  असून तो काही प्रमाणात अनुकुल  होईल; पण त्याच्यामुळे मुलांपैकी कोणास 

अनारोग्य  होणे संभवते.  या राशीच्या व्ययस्थानी कंुभ राशीत  वक्री नेपच्यून असून  तो गुप्त पोलीस 

खात्यात कायषरत असणारांना काही प्रमाणात अनुकुल  होईल; पण इतरांना र्चतंा,अस्स्थर चचंल मानशसक 

अवस्था त्रस्त करील  व कसली  तरी र्चतंा  अस्वस्थ  ठेवील. त्यामुळे नैराश्य  येणेही संभवते. श्रद्धा  असेल  

तर  श्रीगुरुिेव  ित्तात्रयेाची  उपासना अनुकुल होईल  व मन:शक्ती व मन:शांती लाभेल. म्हणून िररोज सकाळी 
स्नान झाल्यावर  मनापासून श्रद्धेने “बावन्न श्लोकी गुरुचररत्रा”चे  पठण करा. त्याशशवाय  िररोज  सकाळी  
स्नान  करताना  मनापासून श्रद्धेने जयांच े  जन्मनक्षत्र  पूवाषभारपिा आहे  त्यांनी  “ओम अजैकचरणाय  

नमः:” तारक मंत्राचा, जयांच ेजन्मनक्षत्र  उत्तराभारपिा आहे त्यांनी  “ ओम अदहबुषध्न्याय नमः:” तारक 

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