
                         राशिभविष्य - जानेिारी, २०२१ 

                               दादा दामले (dadadamle@gmail.com)  

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

आपणाांस, आपल्या कुटुांबीयाांस ि आपलेकडील सिाांस नि िर्ााच्या हार्दाक िुभेच्छा !   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

सूचना - प्रत्येक  रािीच्या  राशिभविष्याच्या  अखेरीस  त्या  रािीच्या  जन्मनक्षत्ाांसाठी  त्या त्या  
जन्मनक्षत्ाचा  तारक   मांत्  र्दला  आहे.  आपल्या  जन्मनक्षत्ाच्या  तारक  मांत्ाचा  उपाय म्हणून  मनापासनू  

श्रद्धेने  उपयोग  केल्यास  जीिनात  येणाऱ्या   अडचणी,   अडथळे,  व्याधी,  पीडा, आजार  ि  अन्य समस्या  
याांचे  ननिारण होते,  असा  अनेकाांचा  अनुभि आहे.  आपणही तसा  प्रयत्न  करून पाहािा  ि आपणाांसही  
तसा अनुभि  आल्यास  आम्हाांस कळिािे. 
================================================================== 

(१) मेर् - या राशीच्या  मंडळींचा वर्तमान स्वभाव  हट्टी,  मानापमान  फार, अकारण शारीररक  दगदग, 

श्रम   शरीरपीडा देणारा  असा  झाला  असावा,  असे  वाटर्े.  नोकरदार  मंडळींना  नोकरीर्  मनस्र्ाप देणारा 
काळ  आहे. मंगळाबरोबर  हर्तल असल्यामुळे  स्वभाव अधिकच  अस्स्िर, चंचल, लहरी, िाक, दडपण 

असह्य  होणारा  असा घडण्याची शक्यर्ा  ददसर्े.  या  राशीची लहान मुले  र्र  अतर्शय खोडकर झाली  
असण्याची  शक्यर्ा ददसर्े.  पण हा हर्तल  शास्रीय संशोिन  कायतक्षेर  असणारांना  अनुकुल  व  प्रगतर्कारक  

होऊ  शकेल.  या  राशीच्या  िनस्िानी  असलेला  राहू  आधितक धचरं्ा  तनमातण  करीलसे वाटर्े. र्सचे  

कौटंुबबक  जीवनार् कलह   तनमातण  करण्याची  दाट   शक्यर्ा  ददसर्े.  या राशीच्या  अष्टम  स्िानी असललेा  
केर्ू  अनारोग्यकारक  असून  काही  मंडळींना त्वचारोगाचा र्र काहींना मुखदंर्  रोगाचा   
आजार रस्र्   करीलसे वाटर्े.  शशवाय  काही  मंडळींना  रक्र्ववकाराचा  आजारही   होणे संभवर्े.  जपा. या  
राशीच्या  भाग्यस्िानी  असलेल्या  रववमुळे  मानशसक  र्ाण,  वडील मंडळींचा  ववरोि,  शारीररक अनारोग्य  

होणे संभवर्े.  पण शुक्रामुळे  काही  मनोनुकुल  घटना  घडर्ील, िोरकृपा  होईल व ददलासा शमळेल.  मार  

हा शुक्र  मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्र्ाहार्  या  राशीच्या दशम स्िानी  गेल्यावर  प्रतर्कुल  होण्याची   
शक्यर्ा  आहे. रवव-बुि सुद्िा या मदहन्याच्या  उत्तरािातर्  या  राशीच्या दशम  स्िानी मकर राशीर्  गेल्यावर  

अनुकुल  होर्ील व  या  राशीच्या नोकरदार मंडळींना लाभदायक  होर्ील. र्सेच मानशसक व कौटंुबबक 

सुखसमािान देर्ील.  गुरु  ग्रह  बौद्धिक व शास्रीय संशोिन  कायतक्षेर असणारांना  अनुकुल व लाभदायक 

होईल. वररष्ठ  त्यांच्या  कर्ृतत्वाचे  कौर्ुक  करर्ील. काही  भाग्यवान मंडळींचा  मानसन्मान  होणेही  



संभवर्े.  या  राशीच्या  लाभस्िानी असलेला  नेपच्यून  आधितक  बाबर्ीर्  नुकसानकारक होणे संभवर्.े 

र्सेच त्याच्यामुळे  अितप्राप्र्ीस  ववलंब  होण्याची  शक्यर्ा  ददसर्े. काहींना  कुमागी  शमरांमुळे  मनस्र्ाप  

सहन करावा  लागेल  व त्यामुळे  नैराश्य  येण्याची  शक्यर्ा  आहे.  जपा. श्रद्िा असेल  र्र श्रीगणेश  व 

श्रीहनुमान उपासना  मन:शांर्ी  देईल. दररोज सकाळी स्नान  झाल्यावर श्रीगणेश अिवतशीर्ातचे  पठण करा. 
रारी झोपी जाण्यापूवी  श्रीहनुमानचाशलसा स्र्ोराचे  पठण करा.  शशवाय  दररोज सकाळी  स्नान  करर्ाना  
श्रद्िेने, मनापासून  जयांचे जन्मनक्षर अस्श्वनी आहे  त्यांनी “ओम अस्श्वनीकुमाराभ्याम  नम:  “ मंराचा,  
जयांचे जन्मनक्षर  भरणी  आहे  त्यांनी “ ओम यमाय  नमः:” मंराचा  व  कृवत्तका   जन्मनक्षर  असणारांनी 
“ओम अग्नये  नमः: “  मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 

(२) िृर्भ  -  या  राशीच्या प्रिम स्िानी राहू  असून त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  वार्ववकाराचा आजार 

रस्र्  करण्याची  शक्यर्ा  आह.े  शशवाय या  राहूमुळे  काही मंडळींचा  काही  कारणाने  अपमान  होणेही 
संभवर्े. त्याचा पररणाम म्हणून  काहींच्या मनार्  सूडभावनाही  तनमातण  होईल.  जपा.  या  राशीच्या  
सप्र्म स्िानी  केर्ू  असून  त्याच्यामुळे  जयांची  कोटत प्रकरणे  आहेर्  त्यांना अपयश  येणे संभवर्े. र्सचे  

मनस्स्िर्ी  अस्स्िर राहील. शशवाय  वैवादहक  जीवनार्ील सुखार्ही  बािा  येणे संभवर्े.  या  राशीच्या 
अष्टम स्िानी  रवव  व शुक्र असे दोन ग्रह असून  रववमुळे  प्रतर्कारशक्र्ी  कमी होणे संभवर्े. त्यामळेु  

अनारोग्य,  दु:ख, अपयश,   संर्तर्सुखार्  बािा येणे संभवर्े.  पण शुक्रामुळे  या  राशीच्या  काही मंडळींना  
कमी  श्रमार् अपेक्षेपेक्षा  अधिक िनलाभ  होणे शक्य ददसर्े.   जयांच्या  जन्मकंुडलीर् अचानक  िनलाभ  

योग  आहे अशापैकी  काहींना  असा अचानक िनलाभ होईल ककंवा  वारसा हक्काने िनलाभ  होणे संभवर्.े 

हा  शुक्र मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्र्ाहार् या  राशीच्या  भाग्यस्िानी  जाईल र्ेव्हा मनोनुकुल  घटना  
घडर्ील. र्सेच मदहन्याच्या उत्तरािातर्  रवव या  राशीच्या  भाग्यस्िानी  जाईल  र्ेव्हा  प्रतर्कुल  होईल व 

त्यामुळे मानशसक  र्ाण,  वडील  मंडळींचा  ववरोि, त्यामुळे नैराश्य येणे, संभवर्े.    या  राशीच्या 
भाग्यस्िानी  शतन -बुि -गुरु आहेर्च.  त्यांच्यापैकी शतनमुळे   काही  मंडळींना दूरच्या  प्रवासाचे  योग  

येर्ील. गुरूमुळे  अध्यात्मार्  रस असणारांना आध्यास्त्मक प्रगर्ी  करणे शक्य होईल. काहींना  कीर्ी, 
प्रशसद्िी  शमळू शकेल,  काहींचा उत्कर्त  होईल. बुिामुळे मार  प्रतर्कुल  अनुभव  येर्ील.  येिील बुि   

मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्र्ाहार्  या  राशीच्या  दशम  स्िानी  गेल्यावर अनुकुल  होईल व  कौटंुबबक 

सुखसमािान  लाभेल.  या  राशीच्या  दशम स्िानी  नेपच्यून  आहेच. त्याच्यामुळे मनस्स्िर्ी  अस्स्िर  

राहील; पण  र्ो मनोवैज्ञातनक  आणण द्रव पदाित  व्यापार असणारांना अनुकुल  व लाभदायक  होईल. या  
राशीच्या  व्यय स्िानी  मेर् राशीर्  मंगळ  व हर्तल  असे दोन ग्रह असून र्े दोघेही  प्रतर्कुल  आहेर्.  



मंगळामुळे  आधितक  धचरं्ा,  भांडणे,  मानहानी  होणे संभवर्े. शशवाय उष्णर्ाववकाराचा  आजार   होणेही  
संभवर्े. हर्तलमुळे  काहींना स्जवावरच्या प्रसंगाशी   ककंवा  बेअब्रूच्या  प्रसंगाशी मुकाबला करण्याची  पाळी 
येईल.  जपा. श्रद्िा असेल  र्र श्रीगणेश व श्रीहनुमान उपासना  अनुकुल  होईल व  ददलासा  शमळेल. दररोज 

सकाळी  स्नान करर्ाना  मनापासून व श्रद्िेने जन्मनक्षर कृवत्तका  असणारांनी  “ओम अग्नये  नमः: “ 

मंराचा,  रोदहणी  जन्मनक्षर असणारांनी  “ ओम ब्रह्माय  नमः: “  मंराचा  आणण जयांचे जन्मनक्षर  मृग 

आह े त्यांनी “ओम  सोम सोमाय नमः:” मंराचा १०८ वेळा  जप  करावा. र्सेच स्नान  झाल्यावर श्रीगणेश 

.अिवतशीर्ातचे पठण करावे. व रारी  झोपी  जाण्यापूवी  हनुमानचाशलसा स्र्ोर वाचावे.  
 

(३) शमथुन-  या राशीच्या  र्ष्ठ  स्िानी केर्ू आह.े र्ो सवत दृष्टीनी  अनुकुल  असून  त्याच्यामुळे आरोग्य 

उत्तम  राहील.  या  राशीच्या सप्र्म स्िानी िनु राशीर् रवव  व शुक्र  आहेर्.  हा  रवव  कें द्रस्िानी असल्यामळेु 

अनुकुल असला  र्री  त्याच्यामुळे अनारोग्य  होणे संभवर्े. हृदयववकार  असणारांनी   ववशेर् जपावे.  काही  
मंडळींना पोटववकार  रस्र्   करर्ील. पण या स्िानी असलेला शुक्र वैवादहक जीवनार्ील  सुखसमािान 

देईल.  र्सेच प्रेशमकांचे वववाह  होर्ील.  जीवनसािी/संधगनी  कलाकार  असण्याची शक्यर्ा  ददसर्े. येिील 

रवव -शुक्र  अनुक्रमे ददनांक १४ व ददनांक २७ रोजी  या  राशीच्या  अष्टम  स्िानी  जार् आहेर्. त्यावेळी  रवव   

ग्रह  प्रतर्कुल  होईल व त्याच्यामुळे अनारोग्य,  मनस्र्ाप, अपयश, इच्छा आकांक्षा अपूणत , संर्र्ीपकैी   
कोणाच्या  अनारोग्याची  धचरं्ा  रस्र्   करील.  पण या  स्िानी आलेला शुक्र  िनदायक  असल्यामळेु  

जयांच्या  जन्मकंुडलीर्  अचानक िनलाभ  योग आहे  अशापैकी  काहींना  असा अचानक  िनलाभ  होणे  
संभवर्े.   काही मंडळीं ना  वारसा हक्काने िनलाभ  होऊ  शकेल. पण काही  मंडळींना  अल्प श्रमार् 

अपेक्षेपेक्षा  अधिक अितलाभ  होईल. पण या  अष्टम स्िानी आिीपासूनच  गुरु-शतन  हे  दोन ग्रह  आहेर्.  

येिील  गुरु ग्रह अचानक िनलाभास अनुकुल असून  शतन  मार प्रतर्कुल  होईल व त्याच्यामुळे अपेक्षाभगं  

होणे, एखादा  मोठा  आजार होणे, असमािानकारक  घटना  घडणे  संभवर्े.  या  राशीच्या  भाग्यस्िानी 
नेपच्यून असून त्याच्यामुळे  अध्यात्मार्  रस असणारांना  उपासनेद्वारे आध्यास्त्मक  प्रगर्ी  करणे शक्य  

होईल.  काही  मंडळींना सूचक स्वप्ने पडर्ील.  काहींना परदेशगमनाची  संिी शमळू शकेल.   मदहन्याच्या 
अखेरच्या  सप्र्ाहार्  अष्टम स्िानी असलेला  शुक्र  भाग्यस्िानी  आल्यावर काही मंडळींना  िोरकृपा  ककंवा  
गुरुकृपा  प्राप्र् होईल व  सास्त्वक सुखसमािान  लाभेल.  काही  भाग्यवंर्ांना कीर्ी, प्रशसद्िी शमळणेही  
संभवर्े. या राशीच्या  लाभस्िानी मंगळ  व हर्तल  असे दोन ग्रह असून  मंगळ  ग्रहामुळे  मैरीर् ववर्ुष्ट  यणेे 
संभवर्े. जपा.  कष्ट, मनस्र्ाप सहन  करूनच  अितप्राप्र्ी  होईल.  पण एखादी  मौल्यवान वस्र्ू शमळणेही  
संभवर्े.  हर्तलमुळेही शमरांशी  भांडणे  होर्ील.  जपा. पण या  हर्तलमुळे अितलाभ  होणेही शक्य  आहे.  या  



राशीच्या  व्ययस्िानी  राहू असून  त्याच्यामुळे  काहींना  अितलाभ  होईल  र्र काही  मंडळींना परदेशगमनाची  
संिी शमळणेही  संभवर्े. पण  या  राहूमुळे वैवादहक  जीवनार्ील सुखार्  बािा  येणेही  शक्य आहे. जपा. 
श्रद्िा असेल र्र  श्रीशशवोपासना  व  श्रीहनुमान  उपासना  मन:शांर्ी  देईल.  दररोज स्नान  झाल्यावर  

श्रीशशवलीलामृर् स्र्ोराचे पठण करा.  रारी  झोपी  जाण्यापूवी  श्रीहनुमानचाशलसा  स्र्ोराचे पठण करा.  
शशवाय दररोज सकाळी  स्नान  करर्ाना मनापासून  श्रद्िेने जयांचे जन्मनक्षर  मृग आहे  त्यांनी “ओम 

सोमसोमाय नमः:” मंराचा,  जयांचे  जन्मनक्षर  आद्रात  आहे  त्यांनी “ओम नम:शंकराय “ मंराचा आणण 

जयांचे  जन्मनक्षर पुनवतसू आहे त्यांनी  “ओम  अददर्ीये नमः“  मंराचा  १०८ वेळा जप करावा.  
 

(४) कका  -  या  राशीच्या पंचम स्िानी  केर्ू  असून  त्याच्यामुळे  या  राशीच्या ववद्यार्थयातच्या  शशक्षणार्  

अडचणी, अडिळे तनमातण  होणे संभवर्े.  र्सेच काही  मंडळींना  उदररोगाचा रास  सहन करावा  लागेल.  

पण  हा केर्ु उपासनेस व गूढ अभ्यासास  अनुकुल होईल. या  राशीच्या र्ष्ठ  स्िानी िनु  राशीर् रवव  आणण 

शुक्र  असे दोन ग्रह आहेर्.  येिील रवव  दशम या व्यवसाय स्िानास पोर्क होईल; दहर्शरू पराभूर् होर्ील, 

सुखशांर्ी  लाभेल; भाग्योदयकारक  होईल.  पण र्ो अनारोग्यकारक असल्यामुळे  काही  मंडळींना  
हृदयववकाराचा  रास  होणे संभवर्े. याच स्िानी असलेला शुक्रही  कलाक्षेरार्ील  मंडळींना प्रतर्कुल असनू  

उच्च  कलागुण असूनही  प्रगर्ी होर्  नही, कलागुण व्यक्र् करण्यास  अनुकुल संिीच  शमळर्  नाही असा 
अनुभव येईल.  पण येिील  रवव -शुक्र . अनुक्रमे ददनांक १४ व  ददनांक २७ पासून  या  राशीच्या सप्र्म 

स्िानी मकर राशीर् गेल्यावर  रवव  ग्रह अनारोग्यकारकच  होईल.  धचरं्ा वाढर्ील व   काहींना  पोटववकाराचे  

अनारोग्य रस्र्  करील. जपा.  पण  हा रवव  कें द्रार्ील  असल्यामुळे  भाग्योदयकारक  होण्याची शक्यर्ा 
आह.े याच स्िानी शतन -गुरु हे दोन ग्रह आहेर्च.  शतन स्वर्ः:च्या राशीर्च  असला  र्री वैवादहक  

जीवनार्ील  सुखार्  बािा  तनमातण  करील.  काही  मंडळींना  अनारोग्याचा  रास सहन करावा  लागेल. गुरु 

ग्रह अनुकुल असला र्री  र्ेिील  शनीमुळे वववाह  जुळून  येण्यार्  अडचणी  तनमातण  होर्ील. वैवादहक 

जीवनार्ील सुख अपेक्षेनुसार  शमळणार  नाही.  प्रेमसंबंिार्  बािा  येऊ शकेल.  बुिामुळे  वाद, भांडणे 
होण्याची शक्यर्ा  आहे. पण  मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्र्ाहार् शुक्र  ग्रह  या स्िानी  आल्यावर  अनकुुल 

पररस्स्िर्ी  तनमातण  होईल.  या  राशीच्या अष्टम स्िानी  कंुभ राशीर् नेपच्यून  असून ददनांक २५ पासनू  

बुि  ग्रह  अष्टम स्िानी येर् आहे. नेपच्यून  जलभयकारक व  ववर्भयकारक असल्यामुळे   खोल पाण्यार् 

पोहावयास  जाऊ  नका, जलप्रवास  करू  नका. बाहेरचे उघड्यावरचे पदाित खाऊ नका. मदहन्याच्या अखेरच्या 
सप्र्ाहार् बुि  ग्रह  अनुकुल होईल व  कायतशसद्िी  होऊन  यश  व सुखसमािान शमळेल. या  राशीच्या दशम 

स्िानी मेर् या स्वर्ःच्या  राशीर्  मंगळ  असून सोबर् हर्तलही आहे.  येिील  मंगळ  स्वर्ंर  व्यवसाय  



असणारांच्या व्यवसायार्  खळबळजनक  घटना घडववण्याची  शक्यर्ा  आहे.  काही जणांना  हार्चे सोडून  

नवीन काही  करण्याची   ऊशमत  येईल, नोकरदार  मंडळींना  कामाचा  र्ाण सहन करावा  लागेल, वररष्ठांचा  
रास  सहन करावा लागेल. पण  र्ो और्ि ववके्रर्े आणण यांबरकर्ांबरक  नोकरी व्यवसाय असणारांना  
अनुकुल  व लाभदायक  होऊ   शकेल.  हर्तल  उच्च बौद्धिक  व शास्रीय संशोिन  कायतक्षेर असणारांना  
अनुकुल  व प्रगतर्कारक  होईल.  या  राशीच्या  लाभस्िानी वृर्भ राशीर्  राहू असून त्याच्यामळेु  

संर्तर्ववर्यक  एखादी  धचरं्ा  रस्र्  करण्याची  शक्यर्ा  आहे.  र्सेच  या  राशीचे नोकरीर् जे अधिकारी 
असर्ील  त्यांनी  अधिकाराचा गैर उपयोग करून  वाममागत िन  शमळववण्याचा   प्रयत्न केल्यास होत्याचे 

नव्हर्े  होण्यास  वेळ  लागणार  नाही.  जपा. श्रद्िा असेल र्र श्रीगुरुदेव दत्तारेयाची  उपासना  अनकुुल  

होईल व मन:शांर्ी  लाभेल. दररोज “बावन्न श्लोकी  गुरुचरररा”चे  पठण  करा.  र्सेच दररोज सकाळी  
स्नान  करर्ाना मनापासून श्रद्िेने जयांचे  जन्मनक्षर  पुनवतसू आहे त्यांनी “ओम अददर्ीये नमः: मंराचा,  
जयांचे  जन्मनक्षर पुष्य  आहे  त्यांनी “ओम बृहस्पर्ये नमः:” मंराचा,  व जयांचे  जन्मनक्षर आश्लेर्ा  आहे  
त्यांनी “ओम सपातय  नमः:” मंराचा १०८ वेळा  जप  करावा.  
 

(५) शसांह -  या राशीच्या चर्ुित स्िानी केर्ू असून त्याच्यामुळे कसली  र्री धचरं्ा  रस्र्  करील. शशवाय हा  
केर्ू ववर्भयकारक असल्याने बाहेरच्या  उघड्यावरच्या  पदािाांचे सेवन  करू नका. शशवाय मन अस्वस्ि 

रादहले  र्र कोणाशी  पटणार  नाही.  या  राशीच्या  पंचम स्िानी रवव -शुक्र  असून  रववमुळे  संर्तर्सुखार्  

बािा  येणे संभवर्े. या  राशीच्या  नोकरदार मंडळींना वररष्ठांचा  जाच सहन  करावा  लागेल. वप्रय जनांपासनू  

दूरत्व तनमातण  झाल्यास  मनस्स्िर्ी  अस्वस्ि राहील. अनारोग्य होणेही संभवर्े.  त्याशशवाय अपघार्भय 

असल्याने  सर्र्  साविानर्ेने आचरण करा. शुक्र ग्रह   सवत  कलाकारांना अनुकुल   असून आवडत्या कलरे् 

प्रगर्ी  करणे  सहज  शक्य  होईल. मदहन्याच्या अखेरच्या  सप्र्ाहार्  हा  शुक्र या  राशीच्या र्ष्ठ  स्िानी  
गेल्यावर प्रतर्कुल  होईल  व  कलेर्  प्रगर्ी  करणे  अशक्य  होईल.  र्सेच रवव  ग्रह  

मदहन्याच्या उत्तरािातर् या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्िानी  गेल्यावर  नोकरी-व्यवसायास अनुकुल  होईल, दहर्शरू  

पराभूर्  होर्ील. पण अनारोग्याचा  रास  होणे संभवर्े. या र्ष्ठ   स्िानी  शतन -गुरु-बुि   आहेर्च  पैकी 
गुरु-बुि अनुकुल असून कायतशसद्िी होईल, यश शमळेल व सुखसमािान लाभेल.आरोग्य सुिारेल.  

मदहन्याच्या अखेरच्या सप्र्ाहार्  येिील बुि  या  राशीच्या  सप्र्म स्िानी  गेल्यावर प्रतर्कुल  होईल व 

त्यामुळे भांडणे होणे  व  दु:ख होणे  संभवर्े. या  सप्र्म स्िानी  नेपच्यून आहेच. त्याच्यामुळे   वैवादहक  

जीवनार्ील  सुखार्  बािा  येण्याची  शक्यर्ा  आहे.  या  राशीच्या  भाग्य स्िानी स्वर्ःच्या स्वाशमत्वाच्या 
,मेर् राशीर्  मंगळ  असून सोबर् हर्तलही  आहे. या मंगळामुळे प्रवासार्  मनस्र्ाप  व मानहानी  होणे 



संभवर्े. म्हणून  शक्यर्ो  प्रवास  करू  नका.  पण हर्तल शास्रीय संशोिन कायातस अनुकुल असनू 

प्रगतर्कारक आहे.  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  दूरच्या  प्रवासाची र्र   काही  मंडळींना  परदेशवारीची  
संिी शमळेल  

या  राशीच्या  दशम  स्िानी वृर्भ राशीर्  राहू  असून  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना नोकरीर् अधिकार पद  

 ककंवा  सत्तास्िान शमळू  शकेल. क्वधचर्   कोणाचा  सन्मान  होणेही  संभवर्े.  श्रद्िा  असेल र्र आपल्या 
कुलदैवर्ाची उपासना  मन:शांर्ी  देईल. त्याशशवाय दररोज सकाळी  स्नान  करर्ाना मनापासून श्रद्िेने 
जयांचे जन्मनक्षर मघा  आहे  त्यांनी  “ओम वपर्राय नमः:” मंराचा, जयांचे  जन्मनक्षर पूवात आहे  त्यांनी 
“ “ओम भगाय  नमः:” मंराचा व जयांचे जन्मनक्षर  उत्तरा  आहे  त्यांनी “ ओम आयतमे  नमः:” मंराचा  १०८ 

वेळा जप करावा.  
 

(६) कन्या -  या  राशीच्या  र्ृर्ीय स्िानी  केर्ू  असून त्याच्यापासून  रास  होऊ नये  म्हणून आध्यास्त्मक 

उपासना  करणे अगत्याचे  होईल.  नपेक्षा  त्याच्यामुळे  मानशसक दु:खाचा  असह्य रास  सहन करावा 
लागेल. पण या  केर्ूमुळे या राशीच्या व्यापारी मंडळींना  स्री ग्राहकांकडूनच  अधिक अितलाभ  होईल.  या  
राशीच्या  चर्ुित स्िानी   िनु  राशीर् रवव  व शुक्र  असे दोन ग्रह असून रवीमुळे  अनारोग्याचा रास सहन  

करावा लागेल.  कायत ददरंगाईमुळे  नैराश्य  येईल. र्सेच  कौटंुबबक  रास, दु:ख  सहन करावे  लागेल. पण 

येिील शुक्रामुळे  ऐर्ाराम,  वैवादहक सुख  लाभेल.  शेर्ीवाडी असणारांना  लाभदायक होईल. पण 

मदहन्याच्या उत्तरािातर् रवव  व शुक्र  या  राशीच्या  पंचम स्िानी  गेल्यावर रवीमुळे  अनारोग्य, अपघार् होणे 
संभवर्े.  संर्र्ीपैकी कोणाच्या आजाराची  धचरं्ा रस्र्  करील. नोकरीर् वररष्ठांचा रास सहन  करावा लागेन, 

वप्रय जनांचे  दूरत्व झाल्यामुळे  नैराश्य येईल. पण शुक्रामुळे  या  राशीच्या  सवत प्रकारच्या  कलाकारांना  
कलेचा आनंद  चाखर्ा  येईल. या  पंचम स्िानी   प्रिमपासून  बुि -गुरु-शतन  आहेर्च. पण बुिामुळे संर्तर्, 

स्रीपासून  मनस्र्ाप सहन करावा  लागेल. शनीमुळे  स्वभाव स्वािी, संशयी,  व्यवहारी  असा  होईल. 

गुरूमुळे प्रेमसंबंिार्  वाढ  होईल.  अितलाभ  होईल, ववद्यार्थयातना   शशक्षणार् प्रगर्ी  करणे शक्य होईल, 

सवत सुख शमळेल. या  राशीच्या र्ष्ठ स्िानी  नेपच्यून असून मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्र्ाहार्  बुि  ग्रह या  
र्ष्ठ स्िानी  येर् आहे. येिील नेपच्यूनमुळे  काही  मंडळींना उगीचच एखादी  आजारभावना रस्र् करील. 

काही  मंडळींना काल्पतनक  धचरं्ा  रस्र्   करील.  काहींना  फसवणूक  झाल्याचा रास होईल. पण बुि  ग्रह  

या स्िानी  आल्यावर पररस्स्िर्ीर् सुिारणा  होईल  व  मनोनुकुल  घटना  घडर्ील. या  
राशीच्या  अष्टम स्िानी  मेर्  राशीर्  मंगळ  व हर्तल  असून मंगळामुळे उष्णर्ा ववकार  बळावर्ील. त्यामळेु 

काही  मंडळींना  मूळव्यािीसारखा आजार  रस्र् करील.  अपघार्ाने  हाडमोड  होईल.  त्याशशवाय  



वीज, पाणी  यांपासून  िोका  असल्यामुळे  ववजेची उपकरणे साविानर्ेने हार्ाळा.  खोल  पाण्यार् पोहावयास  

जाऊ  नका.  र्सेच जलप्रवासही  करू नका.  हर्तलही  प्रतर्कुल असून अपघार्कारक आहे.  जपा. या  राशीच्या 
भाग्यस्िानी  राहू असून त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  प्रवासयोग  येर्ील.   श्रद्िा असेल  र्र श्रीगुरुदेव  

दत्तारेयाची उपासना  अनुकुल  होईल व  मन :शांर्ी  लाभेल. दररोज तनयशमर्पणे  “बावन्न श्लोकी  
गुरुचरररा”चे पठण करा,  र्सेच  दररोज  सकाळी  स्नान  करर्ाना  मनापासून श्रद्िेने जयांचे  जन्मनक्षर 

उत्तरा  आहे त्यांनी १०८ वेळा “ ओम  आयतमे नमः:” मंराचा, हस्र्  जन्मनक्षर असणारांनी  “ओम  

सूयातय  नमः:” मंराचा व धचरा  जन्मनक्षर असणारांनी  “ओम  त्वष्टे  नमः:” मंराचा  जप  करावा.  
 

(७) तुळा - या राशीच्या  िनस्िानी केर्ू  असून  त्याच्यामुळे  आधितक धचरं्ा तनमातण  होणे संभवर्े. या  
राशीच्या  र्ृर्ीय  स्िानी  िनु राशीर्  रवव  व शुक्र  असून येिील रवव  मदहन्याच्या पूवातिातर्  सवत प्रकारे 
अनुकुल होईल. त्यामुळे या  राशीच्या  मंडळींनी  मदहन्याच्या  पूवातिातर्च जे काय  साध्य  करावयाचे  र्े 
सािून घेण्याचा  प्रयत्न  करावा. नोकरीर् वररष्ठ र्ुमच्या कामावर खूर्  होर्ील.  काहींना  बढर्ी, कोणाला 
मानाचे स्िान  ककंवा उच्च पद  शमळण्याची  शक्यर्ाही  ददसर्े.  शुक्राच्या  अनुकुलर्ेमुळे  काही  मंडळींना  
भूशमलाभ,  िनलाभ असे  काही  शमळू  शकेल. या  राशीच्या  व्यापारी  मंडळींना  स्री-ग्राहकांकडूनच अधिक 

अितलाभ  होईल. मदहन्याच्या  उत्तरािातर्  येिील  रवव  या   राशीच्या  चर्ुित स्िानी  गेल्यावर प्रतर्कुल  

होईल  व त्यामुळे  कौटंुबबक  रास, अनारोग्य, कायत ददरंगाई होणे अशापैकी  कारणांनी  नैराश्य  येण्याची 
शक्यर्ा  आहे. मदहन्याच्या अखेरच्या  सप्र्ाहार्  शुक्र  चर्ुित स्िानी  आल्यावर  पररस्स्िर्ीर् सुिारणा  
होईल व  सुखसमािान  लाभेल.  शेर्ीवाडी असणारांना  त्यापासून  लाभ  होईल. या चर्ुित स्िानी प्रिमपासनू   

बुि -गुरु-शतन  आहेर्च. पैकी  बुि -गुरु हे दोन ग्रह  अनुकुल होर्ील  त्यांच्यामुळे  कौटंुबबक सुख व गृहसौख्य 

लाभेल; पण  शतनमुळे िननाश  होणे संभवर्े  व गुरूमुळे  नार्ेवाईकाकडून मनस्र्ाप ददला  जाणे संभवर्.े  

पण गुरुमुळे  या  राशीच्या  मंडळींचे स्िावर खरेदीववक्रीचे  व्यवहार  अपेक्षेनुसार  पार पडर्ील.  पण येिील 

शतन  पूणतपणे प्रतर्कुल  असल्यामुळे  गृहसौख्यार्   बािा  येणे संभवर्े. येिील  बुि  ददनांक २५ पासून  या  
राशीच्या  पंचम  स्िानी  जार् आहे. त्यामुळे संर्र्ीववर्यक  समस्या धचरं्ा तनमातण करर्ील.  या पंचम  

स्िानी नेपच्यून  आहेच.  या  नेपच्यूनमुळे  मनस्स्िर्ी  अतर्  भावनाशील  होईल.  मनाववरुद्ि  िोडे  काहीही 
घडले र्री  मन अस्वस्ि होईल.  पण अध्यात्मार्  रस असणारांना  हा नेपच्यून  अनुकुल  होईल  व  

उपासनेद्वारे  आध्यास्त्मक उन्नर्ी करणे शक्य  होईल.  गूढ  संशोिन   कायातसही  हा नेपच्यून  अनकुुल  

होईल.  या  राशीच्या  सप्र्म स्िानी मंगळ व हर्तल  हे दोन्ही  ग्रह  वैवादहक  जीवनार्ील सुखार्  बािा  
तनमातण  करर्ील.  र्सेच  भागीदारीर्   व्यापार-व्यवसाय  असणारांनी  भागीदारीर् संशय, मर्भेद  आदी  



कारणांनी  बािा  येणार  नाही  याची  काळजी  घ्यावी. या  राशीच्या  अष्टम स्िानी  राहू  असून  त्याच्यामळेु 

वैवादहक  जीवनार्ील  सुखार्  बािा  येणे  संभवर्े. र्सेच वाममागत िन शमळववण्याचा  प्रयत्न  अंगाशी  
येईल.  जपा.  श्रद्िा असेल र्र  शशवोपासना  व  हनुमान उपासना  अनुकुल  होईल व ददलासा  शमळेल. 

दररोज सकाळी स्नान झाल्यावर “शशवलीलामृर् स्र्ोरा”चे  पठण  करा. रारी  झोपी  जाण्यापूवी  
“हनुमानचाशलसा  स्र्ोरा”चे  पठण  करा.  त्याशशवाय  मनापासून श्रद्िा असेल  र्र  

दररोज सकाळी  स्नान  करर्ाना जयांचे जन्ममनक्षर धचरा  आहे त्यांनी  “ओम  त्वष्टे  नमः:” मंराचा,  
जयांचे जन्मनक्षर  स्वार्ी आहे  त्यांनी “ओम  वायवे नमः:” मंराचा आणण  जयांचे जन्मनक्षर  ववशाखा  
आह े त्यांनी  
“ओम इंद्राग्नये नमः:” मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 

(८) िृश्चचक - या   राशीच्या  प्रिम  स्िानी  केर्ू  असून   त्याच्यामुळे  सवत काही  अनुकुल  असले  र्री  
वाहन िोका  संभवर्ो. जपा.  या  राशीच्या  िनस्िानी  िनु राशीर् रवव  व शुक्र असे दोन ग्रह  आहेर्. 

शुक्रामुळे कौटंुबबक सुखसमािान  शमळू शकेल, िनलाभ होणेही  संभवर्े. पण  रवव  ग्रह  मदहन्याच्या  
पूवातिातर् प्रतर्कुल  असल्याने वाद, भांडणे व आधितक समस्या  यामुळे  शमळणाऱ्या  सुखार्  बािा  तनमातण  

होण्याची  शक्यर्ा  आहे. काही  मंडळींना  नेरववकार  रस्र् करण्याची   शक्यर्ा  आहे.  येिील रवव  

मदहन्याच्या  उत्तरािातच्या  प्रारंभी  या  राशीच्या र्ृर्ीय  स्िानी  जार् असून शुक्र मार मदहन्याच्या  अखेरच्या 
सप्र्ाहार्  र्ृर्ीय स्िानी  जाईल. या  र्ृर्ीय स्िानी प्रारंभापासून  बुि -गुरु-शतन  आहेर्च.  अशा  स्स्िर्ीर् 

मदहन्याच्या  उत्तरािातर्  रवव - गुरु-शुक्र  हे  तर्न्ही  ग्रह  अनुकुल  असले  र्री  बुिामुळे  दहर्शरंूच्या 
रासाबरोबरच अकारण शरुत्व  तनमातण होणेही  संभवर्े.  मदहन्याच्या उत्तरािातर्  रवव ग्रह अनुकुल  होर् 

असल्याने  या राशीच्या नोकरदार  मंडळींना आरोग्यासह  सवत सुखे  प्राप्र् होर्ील.  नोकरीर् वररष्ठ  खूर् 

होर्ील. काही मंडळींना   बढर्ी,  काहींना उच्च पद शमळेल; र्र  कांहींचा  सन्मान   होणेही  संभवर्े. गुरूमळेु  

या  राशीच्या लेखकांचे  लेखन गं्रिरूपार् प्रशसद्ि  होईल.  यारा-प्रवास  योग येईल. पण  भावंडांकडून  

मनस्र्ाप  ददला जाण्याची  शक्यर्ा  आहे.  शतन  ग्रहामुळे   काही  मंडळींना  अपेक्षेनुसार उत्तम  नोकरी  
ककंवा  आवडर्े  कायतक्षेर शमळू  शकेल. पण  भावंडववर्यक  एखादी  धचरं्ा  रस्र्  करील. या राशीच्या  चर्ुित  
स्िानी  नेपच्यून असून  मदहन्याच्या अखेरच्या  सप्र्ाहार्  बुि   ग्रह  या  स्िानी  येर् आहे. नेपच्यूनमळेु  

घरगुर्ी  बाबर्ीर् घोटाळे, गैरसमज  तनमातण  होण्याची शक्यर्ा  ददसर्े. पण मदहन्याच्या  अखेरच्या  
सप्र्ाहार् बुिामुळे  शमरसुख व गृहसौख्य  शमळू  शकेल. पण  िननाश  होण्याचीही  दाट शक्यर्ा  आहे.  या  
राशीच्या  र्ष्ठ  स्िानी मेर्  राशीर्  मंगळ  व हर्तल  असे दोन ग्रह  आहेर्.  हे   दोन्ही ग्रह  अनारोग्यकारक 



असून मंगळामुळे उष्णर्ाववकाराचे आजार, रक्र्ववकार, हृदयववकार  अशापैकी  एखादा आजार होणे 
संभवर्े. जपा. त्याशशवाय काही  मंडळींना अपप्रचाराचा रास होण्याची शक्यर्ाही ददसर्े.  हर्तलमळेु  

मनस्स्िर्ी  अस्स्िर, चंचल  राहील. शशवाय काहींना मुदर्ीचा  र्ाप  येणे संभवर्े.  सर्र् अतर्  खोल ववचार  

करू  नका.  नपेक्षा डोकेदुखी  ककंवा  मेंदूववकार  अशापैकी आजार होण्याची  शक्यर्ा असर्े.  या  राशीच्या 
सप्र्म स्िानी राहू  असल्याने  मनार्   कपटी ववचार  प्रबळ  होर्ील.  र्सेच वाममागत िन शमळववण्याची 
प्रबळ इच्छा तनमातण होईल. पण या  मोहाला  बळी  पडू  नका.  होत्याचे नव्हर्े होण्यास वेळ लागणार  नाही.  
शशवाय  वैवादहक  जीवनार्ील  सुखार्  बािा तनमातण होणेही  संभवर्े. जपा. श्रद्िा असेल र्र श्रीगणेश 

उपासना अनुकुल  होईल.  दररोज स्नान झाल्यावर श्रीगणेश अिवतशीर्ातचे पठण करा.  त्याशशवाय दररोज 

सकाळी  स्नान करर्ाना  श्रद्िेने मनापासून जयांचे  जन्मनक्षर ववशाखा  आहे  त्यांनी  “ओम इंद्राग्नये  
नमः:” मंराचा, जयांचे जन्मनक्षर अनुरािा  आहे  त्यांनी “ओम  शमराय  नमः:” मंराचा  व जयांचे  जन्मनक्षर  

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

(९) धनु - या राशीच्या  व्ययस्िानी केर्ु  असून  त्याच्यामुळे स्वभाव चंचल, लहरी  असा होण्याची शक्यर्ा  
आह.े स्वभाव स्स्िर व शांर् राहण्यासाठी  आध्यास्त्मक  उपासना  करा.  या  राशीच्या प्रिम  स्िानी  याच 

राशीर् रवव  व शुक्र असे  दोन ग्रह आहेर्. येिील  रवव अनारोग्यकारक असून  त्याच्यामुळे  काहीही  कारणाने  
धचरं्ा व मनस्र्ाप सहन  करावा  लागण्याची शक्यर्ा  आहे.  काही मंडळींना  आपल्या  तनयोस्जर्  कायातर्  

पीछेहाट  होर् असल्याचा  अनुभव  येईल.  काही  मंडळींना  िकल्यासारखे  वाटेल.  त्याशशवाय काहींना 
रक्र्दाब, हृदयववकार  असे आजारही  होणे संभवर्े.जपा.  पण शुक्रामुळे  आपेक्षक्षर्  सुखसमािान  र्सचे 

वैवादहक  जीवनार्ील  सुख  लाभेल.  येिील  रवव मदहन्याच्या उत्तरािातच्या  प्रारंभी  व शुक्र मदहन्याच्या  
अखेरच्या  सप्र्ाहार्  या राशीच्या  िनस्िानी  जार् आहे. त्यावेळी रववमुळे कौटंुबबक  जीवनार्  वाद, भांडणे 
होण्याची  शक्यर्ा आहे.  जपा.  र्सेच  काही  मंडळींना  वाढत्या  खचातची  धचरं्ा ,ककंवा आधितक  नुकसान 

सहन  करावे लागण्याची  शक्यर्ा  आहे.  र्सेच  काही मंडळींना  डोळ्याचे दुखणे रस्र्  करील. प्रिमपासनू 

या  िनस्िानी  बुि ,गुरु,शतन  आहेर्च. बुिामुळे िनलाभ होणे संभवर्े. गुरूमुळे कुटंुबार् शुभ  घटना  
घडर्ील. पण  शनीमुळे  या सुखार्  बािा  येण्याची  शक्यर्ा  आहे. मदहन्याच्या अखेरच्या सप्र्ाहार् 

शुक्राच्या  अनुकुलर्ेमुळे  पररस्स्िर्ी  आटोक्यार् राहील व कौटंुबबक व वैवादहक जीवनार्ील  सुखसमािान  

लाभेल. काही मंडळींना  िनलाभ  होणेही  शक्य आहे.  या  राशीच्या र्ृर्ीय  स्िानी नेपच्यून असनू 

मदहन्याच्या अखेरच्या सप्र्ाहार्  बुि ग्रह र्ृर्ीय  स्िानी जार् आहे. येिील           नेपच्यूनमुळे  मनस्स्िर्ी  
भावनाशील  होईल  व   त्यामुळे अध्यात्मार् रस असणारांना उपासनेद्वारे  आध्यास्त्मक प्रगर्ी करणे व 



मन:शांर्ी  शमळववणे शक्य  होईल.  गूढ संशोिनासही  हा नेपच्यून  अनुकुल  होईल.  त्याशशवाय  काही  
मंडळींना  जलप्रवासाची  र्र काहींना परदेशवारीची  संिी  शमळेल. पण मदहन्याच्या  अखेरच्या सप्र्ाहार् 

बुिामुळे अकारण  शरुत्व  तनमातण  होणे,  काहींच्याकडून  राजद्रोह  होणे संभवर्े. या  राशीच्या  पंचम स्िानी 
स्वर्ः:च्या स्वाशमत्वाच्या  मेर्  राशीर्  मंगळ  असून सोबर् हर्तलही   आहे. येिील मंगळामुळे  काही  
मंडळींना स्िावरसंबंिीची  समस्या  रस्र्  करील. काही  मंडळींना  संर्तर् -ववर्यक समस्या  रस्र्   करील.  

काहींना अनारोग्याचा  रास सहन करावा  लागेल. या  राशीच्या  गभतवर्ी स्स्रयांनी अकारण दगदग  करू 

नये.  येिील हर्तलमुळे उच्च बौद्धिक  व शास्रीय संशोिन  कायतक्षेर असणारांना  त्यांच्या  कायातर्  प्रगर्ी  
करणे शक्य  होईल. या  राशीच्या र्ष्ठ स्िानी वृर्भ राशीर् राहू असून त्याच्यामुळे अन्य जातर्िमातच्या 
मंडळींशी  व्यावसातयक संबंि आहे अशांना लाभदायक होईल. पण काही  मंडळींना  पोटाच्या अनारोग्याचा 
आजार  रस्र्   करील. श्रद्िा  असेल  र्र शशवोपासना  व श्रीगुरुदेव दत्तारेयाची उपासना अनुकुल  होईल व 

ददलासा  शमळेल.  दररोज स्नान  झाल्यावर  शशवलीलामृर् स्र्ोराचे  व  बावन्न श्लोकी गुरुचररराचे पठण 

करा.  त्याशशवाय  दररोज सकाळी  स्नान करर्ाना  मनापासून श्रद्िेने  जयांचे  जन्मनक्षर  मूळ  आहे त्यांनी  
“ ओम  तनऋर्ये  नमः:” मंराचा, जयांचे  जन्मनक्षर पूवातर्ाढा आहे  त्यांनी “ओम उदकाय  नमः:” मंराचा  
व जयांचे  जन्मनक्षर  उत्तरार्ाढा आहे त्यांनी “ओम  ववश्वेदेवाय नमः:”  

मंराचा १०८ वेळा  जप  करावा.  

(१०) मकर -  या राशीच्या लाभस्िानी  केर्ू  असून  र्ो अनुकुल  होईल व र्ो तनयोस्जर् कायातर्  यश देईल. 

त्याशशवाय र्ो िनदायक  होणेही संभवर्े. काही मंडळींना खूप प्रवासाचे योग  येर्ील. सुखसमािान लाभेल. 

या  राशीच्या  व्यय स्िानी  मदहन्याच्या पूवातिातर् रवव  व शुक्र असून येिील  रवव  ददनांक १४ पासून  व शकु्र 

ददनांक २७ पासून या राशीच्या  प्रिम स्िानी  जार् आहेर्.  या  रवीमुळे मदहन्याच्या  पूवातिातर्  प्रतर्कुल  

पररस्स्िर्ीला  सामोरे  जावे  लागेल. मनोभंग  होणेही संभवर्े. त्याशशवाय  शरीरपीडा  रस्र्   करील. पण 

शुक्राच्या अनुकुलर्ेमुळे मिून मिून  मनोनुकुल   घटना  घडर्ील   व ददलासा  शमळेल.  या  राशीच्या प्रिम 

स्िानी  याच  राशीर्  बुि -गुरु व शतन असे र्ीन ग्रह  आहेर्  व मदहन्याच्या उत्तरािातर्  रवव  व शुक्र या 
स्िानी  येर् आहेर्.  शतन , बुि  व रवव हे  तर्न्ही  ग्रह  प्रतर्कुल  होणार असून  त्शतनमुळेया स्वराशीर् मंगला 
अनारोग्य, कुटंुबार्ील काही व्यक्र्ींचा दुरावा  होणे,  तनयोस्जर् कायातर् अडिळे, अडचणी  तनमातण होणे 
संभवर्े. बुिामुळे मनस्स्िर्ी  चंचल, अस्वस्ि  होणे, िननाश होणे, शमरद्रोह  होणे, कुसंगर्ीची  बािा  होणे 
अशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यर्ा आहे. गुरु ग्रह अनुकुल असला  र्री र्ो नीच  राशीर् असल्यामळेु  

आरोग्य बरे राहील, बौद्धिक व संशोिनात्मक कायातस अनुकुल  होईल. मदहन्याच्या उत्तरािातर् रवव  ग्रहामळेु 



मनस्र्ाप, अनारोग्य,  धचरं्ा  रस्र्  करर्ील.  तनयोस्जर् कायतप्रगर्ीर्  पीछेहाट होईल.  रक्र्दाब, हृदयववकार 

असे आजार असलेल्यांनी  ववशेर् जपावे. मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्र्ाहार्  शुक्रामुळे सुखसमािान  लाभेल. 

या राशीच्या  िनस्िानी  नेपच्यून  असून मदहन्याच्या अखेरच्या सप्र्ाहार् बुि  ग्रह या िनस्िानी  यरे्  

आह.े येिील  नेपच्यूनमुळे आधितक धचरं्ा  व आधितक संकटे  रस्र्   करर्ील जपा.  मदहन्याच्या अखेरच्या 
सप्र्ाहार्  बुिामुळे  िनलाभ  होण्याची  शक्यर्ा  आह.े या  राशीच्या  चर्ुित स्िानी मेर्  राशीर् मंगळ व 

हर्तल असे  दोन ग्रह असून  र्े  दोन्ही  ग्रह  प्रतर्कुल  असल्याचा अनुभव  येईल.  मंगळामुळे  कौटंुबबक  

जीवनार्  वाद, भांडणे, गैरसमज  तनमातण  होर्ील. त्याशशवाय असमािानकारक घटना  घडण्याची 
शक्यर्ाही  ददसर्े. हर्तलमुळे  कोणाशी  पटणार  नाही, आहे त्या पररस्स्िर्ीर् सुखसमािान  लाभणार  नाही, 
सर्र् र्क्रारी  करर् राहाल.  या  राशीच्या  पंचम स्िानी  वृर्भ  राशीर्  राहू  असून त्याच्यामुळे  संर्तर्सुखार्  

बािा  येण्याची  शक्यर्ा  आहे.  या  राशीच्या  गभतवर्ी स्स्रयांनी  अकारण  दगदग करू  नये. पण दलाली, 
कशमशनवर  व्यवसाय असणारांना हा  राहू अनुकुल  व लाभदायक  होईल.  श्रद्िा असेल  र्र  शशवोपासना  
व श्रीहनुमान उपासना अनुकुल   होईल व ददलासा  शमळेल. दररोज स्नान  झाल्यावर  “शशवलीलामरृ्” 

स्र्ोराचे पठण  करा. र्सेच रारी  झोपी जाण्यापूवी  “श्रीहनुमानचाशलसा” स्र्ोराचे  पठण करा.  त्याशशवाय 

दररोज सकाळी स्नान करर्ाना  मनापासून  श्रद्िेने जयांचे  जन्मनक्षर  उत्तरार्ाढा  आहे  त्यांनी “ ओम 

ववश्वेदेवाय नमः: “ मंराचा, जयांचे  जन्मनक्षर श्रवण  आहे  त्यांनी “ओम ववष्णवे नम: “ मंराचा व जयांचे 

जन्मनक्षर ितनष्ठा  आहे  त्यांनी  “ ओम  वसवे  नमः:” मंराचा  १०८ वेळा  जप  करावा.   
 

(११) कुां भ - या राशीच्या  लाभस्िानी  रवव  व शुक्र असून हे दोन्ही  ग्रह  पूणतपणे अनुकुल  व लाभदायक  

होर्ील.  रववमुळे  नोकरदार  मंडळींना  बढर्ी, पगारवाढ, कोणास उच्च  पद शमळणेही  संभवर्े. स्वर्रं  

व्यापार-व्यवसाय असणारांना र्ो  लाभदायक  होईल. आरोग्यही  उत्तम  राहील.  शुक्रामुळे  सवत सुखसमािान 

लाभेल व िनलाभ  होणेही  शक्य  ददसर्े.  मदहन्याच्या  उत्तरािातर्  हे रवव -शुक्र अनुक्रमे ददनांक १४ व 

ददनांक २७ रोजी या  राशीच्या व्ययस्िानी  जार्ील  र्ेव्हा रवव  प्रतर्कुल होईल  व  शुक्र  काही  प्रमाणार् 

सुखकारक  होईल. या  व्ययस्िानी  बुि -गुरु -शतन  आहेर्च. बुिामुळे अपयश, मानहानी,  अनारोग्य  होणे 
संभवर्े.  शतनमुळे   सर्र्  रास, संकटे  यांना  सामोरे जावे  लागेल.  अध्यात्म, समाजसेवा  यांची  आवड 

असेल  र्र  अशा कायातर् प्रगर्ी  होईल;  पण  प्रवासार्  रास, कौटंुबबक सुखार्  बािा, अपेक्षाभंग  होणे 
संभवर्े. रववमुळे  शरीरपीडा, मानभंग, प्रतर्कुल  घटना रस्र्   करर्ील. पण  शुक्रामुळे मदहन्याच्या 
अखेरच्या सप्र्ाहार्  सुखसमािान  लाभेल.  या  राशीच्या प्रिम  स्िानी  नेपच्यून  असून मदहन्याच्या 
अखेरच्या  सप्र्ाहार् बुि  ग्रह प्रिम स्िानी  येर् आहे.  नेपच्यूनमुळे मनस्स्िर्ी  अतर्शय  कोमल  होईल  



व त्यामुळे  मानशसक संवेदनाही  जलद   होर्ील.  त्यामुळे  मन  उदास  होऊन गदहरे  नैराश्य येईल.  त्यार् 

बुिाच्या प्रतर्कुलर्ेची  भर पडेल  आणण  अधिकच  मनस्र्ाप सहन  करावा लागेल.  या  राशीच्या  र्ृर्ीय  

स्िानी  मेर्  या  स्वराशीर् मंगळ  असून  सोबर्  हर्तलही   आहे. हे दोन्ही  ग्रह  अनुकुल  असून  िैयत,  दहमंर्, 

महत्त्वाकांक्षा  वाढेल व  कर्ृतत्वार्  भर पडेल.  पण एखादी  इजाही होणे संभवर्े.  जपा. येिील  हर्तलमळेु   

उच्च  बौद्धिक शक्र्ी, आकलन शक्र्ी  व  स्मरणशक्र्ी  प्राप्र् होईल. काही  मंडळींना  परदेशवारीची  सिंी  
शमळेल. या  राशीच्या  चर्ुित स्िानी  राहू  असून त्याच्यामुळे  कौटंुबबक सुखार्  बािा येणे संभवर्े. या  
राशीच्या दशम स्िानी  केर्ू असून  या  केर्ूमुळे  काही  मंडळींना  हार्ची  नोकरी सोडून  नवीन काही करावसेे  
वाटेल. पण त्यांनी .र्ो  ववचार  मनार्ून काढून टाकावा. व  आहे  र्ी  नोकरीच करावी.  र्ेच सुखाचे  होईल.  

श्रद्िा  असेल  र्र  शशवोपासना  व श्रीहनुमान  उपासना अनुकुल होईल व ददलासा  शमळेल. दररोज सकाळी 
स्नान  झाल्यावर “शशवलीलामृर्  स्र्ोरा”चे  पठण  करा. रारी  झोपी जाण्यापूवी  “हनुमानचाशलसा “ 

स्र्ोराचे  पठण करा.  त्याशशवाय  दररोज स्नान  करर्ाना  मनापासून श्रद्िेने  जयांचे  जन्मनक्षर  ितनष्ठा 
आह े त्यांनी “ओम वसवे नम: “ मंराचा, जयांचे  जन्मनक्षर  शर्र्ारका  आहे  त्यांनी  “ओम  वरुणाय  नमः: 
“ मंराचा  आणण  जयांचे  जन्मनक्षर पूवातभाद्रपदा  आहे  त्यांनी “ओम  अजैकचरणाय  नमः:”  मंराचा  १०८  

वेळा  जप  करावा.  
 

(१२) मीन -  या  राशीच्या  िनस्िानी  मेर् या स्वराशीर्  मंगळ  असून सोबर्   हर्तलही  आहे. हे  दोन्ही 
ग्रह प्रतर्कुल  होणार असून मंगळामुळे आधितक समस्या  रस्र्  करर्ील  व  उष्णर्ाववकाराचे  आजार रस्र्   

करर्ील.  हर्तलमुळे मनस्स्िर्ी  अतर् अस्स्िर, चंचल  होईल  व अववचाराने  खचत करणे, फटकळ बोलण,े 

ववधचर आचरण होणे  संभवर्े.  या  राशीच्या र्ृर्ीय स्िानी  राहू  असून र्ो  अनुकूल असला  र्री  त्याच्यामळेु  

बंिुसुखार्  बािा येण्याची  शक्यर्ा  आहे.  या  राशीच्या  भाग्य स्िानी  केर्ू  असून “वरून  कीर्तन, आर्नू  

र्माशा” अशा प्रकारचे  ढोंगी  आचरण  होणे संभवर्े.  त्याशशवाय  या  केर्ूमुळे  संर्तर् सुखार्  बािा  येण्याची  
शक्यर्ा  आह.े  या  राशीच्या  दशम स्िानी  िनु राशीर्  रवव  व शुक्र असून  येिील रवव  मदहन्याच्या  सपंणूत  
काळार्  अनुकुल  व लाभदायक  होईल. या  राशीच्या नोकरदार  मंडळींना  ववववि प्रकारचे  लाभ  होर्ील.  

शुक्र ग्रह  मदहन्याच्या  बऱ्याचशा  काळार्  प्रतर्कुल  होणार असून  केवळ  मदहन्याच्या  अखेरच्या  सप्र्ाहार्  

अनुकुल  व लाभदायक  होईल आणण   सुखशांर्ी  प्राप्र्  होईल.  पण या लाभस्िानी  प्रिमपासून बुि--गुरु- 

शतन  ह ेर्ीन  ग्रह  आहेर्च.   हे  तर्न्ही  ग्रह अनुकुल, सुखकारक  व लाभदायक  होर्ील.. केवळ शनीमळेु 

संर्र्ीस रास होण्याची  शक्यर्ा  आहे.  बुि  ग्रहामुळे सुखसमािान लाभेल. र्सेच िनलाभ व शमरलाभ  

होणेही  संभवर्े. गुरु ग्रहामुळे   र्र  सवत सुखसमािान  शमळेलच. शशवाय  या  राशीच्या  ववद्यार्थयातना  



शैक्षणणक  प्रगर्ी  करणेही   शक्य  होईल. वववाहेच्छूचे वववाह होर्ील.  शमरवाढ  होईल.  इच्छा आकांक्षा  पणूत  
होर्ील. शतन  ग्रह  सवतसािारण्पणे  शुभ  होईल.  या  राशीच्या  व्ययस्िानी  नेपच्यून  असून  मदहन्याच्या  
अखेरच्या सप्र्ाहार्  बुि  ग्रह  या  स्िानी  येर् आहे.  येिील  नेपच्यून  धचरं्ादायक  होईल व त्यामळेु 

मानशसक व्यग्रर्ा,  नैराश्य  येईल.  श्रद्िा असेल  र्र श्रीगुरुदेव दत्तारेयाची  उपासना  अनुकुल  होईल  व  

मन:शांर्ी  लाभेल. दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यावर  “बावन्न  श्लोकी गुरुचरररा”चे  पठण करा.  
त्याशशवाय  दररोज सकाळी  स्नान  करर्ाना  मनापासून  श्रद्िेने  जयांचे  जन्मनक्षर  पूवातभाद्रपदा आहे  
त्यांनी “ ओम  अजैकचरणाय  नमः: “ मंराचा, उत्तराभाद्रपदा  जन्मनक्षर  असणारांनी “ओम  

अदहबुतद्िन्याय  नमः: “ मंराचा  व रेवर्ी  जन्मनक्षर  असणारांनी  “ ओम  पूर्ाय नमः:” 

मंराचा  जप  करावा.  
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