
 

                           राशिभविष्य- मे, २०२१.  

                         दादा दामले (dadadamle@gmail.com) 

=========================================================सूचना - 

प्रत्येक राशिभविष्याच्या  अखेरीस  त्या रािीच्या जन्मनक्षत्ाांसाठी असलेल्या  त्या त्या  जन्मनक्षत्ाचा 
तारक  मांत् ददला   आहे. आपल्या जन्मनक्षत्ाच्या  तारक  मांत्ाचा  उपाय  म्हणून मनापासून, श्रद्धेने उपयोग  

केल्यास  जीिनात  येणाऱ्या  अडचणी, अडथळे,  व्याधी,  पीडा, आजार ि  अन्य समस्या  याांचे  ननिारण  

होते,  असा  अनेकाांचा  अनभुि  आहे.  म्हणून  आपणही  तसा  प्रयत्न करून  पाहािा  ि आपणाांसही तसा  
अनुभि  आल्यास  आम्हाांस  कळिािे.  
================================================================== 

(१) मेष - या राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच राशीत रवि आणि हर्षल असून हे दोन्ही  ग्रह  या महहन्याच्या  
संपूिष  काळात  प्रततकुल असल्याचाच  अनुभि  येईल. रविमुळे  अनारोग्य, मनस्ताप, चचतंा  त्यामुळे  थकिा, 
काही  मंडळींना  रक्तदाब  ककंिा  हृदयविकार  अशापकैी  आजार होिे संभिते.  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  

आचथषक चचतंा, िाढता  खचष, वित्तहानी,  भाडंिे, नेत्रविकार अशापैकी घटनांचा  मनस्ताप[प  सहन करािा  
लागण्याची  शक्यता  हदसते.  हर्षलमुळे स्िभाि  लहरी, अस्स्थर, चंचल असा घडिे  संभिते.  महहन्याच्या 
उत्तरार्ाषत  तर या हर्षलमुळे  स्िभाि अतत अस्स्थर ि अविचारी  होिे संभिते. हातून विचचत्र आचरि होण्याची  
शक्यताही  नाकारता  येत नाही.  फटकळपि े  बोलून समोरच्याचा अपमान  होण्याची  शक्यताही  हदसते.  
जपा.  पि  हा हर्षल  शास्त्रीय संशोर्न कायषक्षेत्रात  कायषरत असिारांना अनुकुल, प्रगततकारक  ि यशदायक  

होईल. या  राशीच्या र्नस्थानी िरृ्भ राशीत  शुक्र-बुर्(िक्री)-राहू  अस ेतीन ग्रह  असून महहन्याच्या  
उत्तरार्ाषत  रवि  ग्रह  या  र्नस्थानी  येत आहे. िक्री बुर्ामुळे द:ुख, मनस्ताप  होिार असला  तरी त्याच्यामुळे 

अथषलाभ  होिेही संभिते.  राहुमुळे कौटंुबबक सुखसमार्ान  ि अथषलाभ  होिार असला  तरी राहूमुळे  त्यात 

बार्ा  तनमाषि  होण्याची  शक्यता  हदसते. कौटंुबबक  जीिनात काहीही  कारिाने  भांडिे, कलह  होिे संभिते. 
शशिाय  आचथषक समस्याही त्रस्त  करण्याची  शक्यता  हदसते.  या  राशीच्या  ततृीय  स्थानी शमथुन राशीत 

मंगळ  असून तो अनुकुल  होईल ि त्याच्यामुळे रै्यष, हहम्मत,  महत्िाकांक्षा  िाढेल, हातून  कतषबगारी  घडेल.  

या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी िसृ्चचक राशीत  केत ूअसून त्याच्यामुळे  कुटंुबात कलह, भांडिे होिे संभिते. 
तसेच  िैिाहहक  जीिनातील सुखात काहीही कारिाने  बार्ा येिे संभिते. शशिाय  तो अपघातकारक  असून 

त्याच्यामुळे  अनारोग्य  होिेही  संभिते. काही मंडळीनंा  त्िचारोग, काहींना रक्तविकार अशापैकी आजार  

त्रस्त  करतील.  या  राशीच्या  दशम स्थानी मकर  राशीत   शतन (िक्री) असून त्याच्यामुळे महहन्याच्या  
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पूिाषर्ाषत  अविस्मरिीय  घटना  घडिे संभिते. हा  शतन सिषसार्ारण्पिे शुभ असला  तरी  तो िक्री  
असल्यामुळे मनासारख्या  घटना  घडण्यात  अडथळे, अडचिी, विलंब  तनमाषि  होि े संभिते.  या राशीच्या 
लाभस्थानी  कंुभ राशीत  गुरु  ि नेपच्यून अस ेदोन ग्रह असून  गुरुमुळे  इछाआकांक्षा  पूिष होतील,   काही  
वििाहेच्छूना  वििाहयोग येईल.  शमत्रिाढ  होईल. या  राशीच्या  विद्यार्थयाांना  शैक्षणिक  प्रगती  करि ेशक्य  

होईल.  पि  नेपच्यूनमुळे आचथषक  बाबतीत घोटाळे,  विलंब,  कुमागी  शमत्रांमुळे मनस्ताप  सहन  करािा  
लागेल ि त्यामुळे  नैराचय  येईल.   जपा.  श्रद्र्ा  असले  तर श्रीगिेश  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज 

सकाळी  स्नान  झाल्यािर  श्रीगिेश अथिषशीर्ाषचे  पठि करा.  त्याशशिाय  .दररोज सकाळी  स्नान  करताना  
मनापासून  श्रद्रे्ने  जयाचें  जन्मनक्षत्र  अस्चिनी  आहे  त्यांनी “ओम श्रीअस्चिनीकुमाराभ्याम  नमः:”  

मंत्राचा, जयांचे   जन्मनक्षत्र  भरिी  आहे त्यांनी “ओम  यमाय  नमः:” मंत्राचा  आणि  जयांचे जन्मनक्षत्र  

कृवत्तका  आहे  त्यांनी “ ओम  अग्नये  नमः:” मंत्राचा १०८ िेळा  जप  करािा.  
 

(२) िषृभ  - या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी याच  राशीत शुक्र - बुर् (िक्री) - राहू अस ेतीन  ग्रह  असून 

महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  व्यय स्थानी असलेला  रवि  ग्रह या  राशीच्या  प्रथम स्थानी  येत आहे.  त्यामुळे  रवि  

ग्रह या  महहन्याच्या  संपिूष  काळात  प्रततकुलच  असिार  आहे. त्याच्यामुळे  महहन्याच्या  पूिाषर्ाषत मन 

अस्िस्थ  राहील. कसली  तरी चचतंा  त्रस्त   करील.  हाती घेतलेल्या  कामात अपयश   येऊ  शकेल. अकारि 

खचष  होईल. महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  तनयोस्जत कायाषत अडथळे  येिे, पीछेहाट  होि,े असह्य मनस्ताप  होि,े  

द:ुख, भय, चचतंा  यांमुळे अनारोग्य  होि,े  थकिा  येि,े काही मडंळींना  रक्तदाबाचा  आजार तर क्िचचत 

कोिास हृदयविकार होिेही संभिते. राहूमुळे अपमान  होिे संभिते. तसेच  काही  मंडळींना िातविकाराचा  
आजार त्रस्त   करील.  िक्री बुर्ामुळे  र्ननाश, कुसंगतीचा त्रास, शमत्रद्रोह  होिे, मनस्स्थती अस्िस्थ, चंचल 

होिे संभिते.  पि  शुक्रामुळे  मरू्न मरू्न  काही  मनोनुकूल  घटना  घडतील  ि हदलासा  शमळेल. या  राशीच्या 
र्नस्थानी शमथुन  राशीत मंगळ असल्यामुळे  विविर्  कारिांनी  आचथषक  चचतंा त्रस्त   करतील. त्यामुळे 

शारीररक उष्िता  भडकून  उष्िताविकाराचे  आजार त्रस्त  करतील. घसा, मान,  दाढा, डोळे  यांपैकी  कसले  

तरी  आजार सहन कराि े लागतील. या  राशीच्या  सप्तम स्थानी िसृ्चचक राशीत  केत ु असून त्याच्यामुळे  

मन अस्िस्थ राहील. िैिाहहक जीिनातील सुखात  बार्ा  येऊ  शकेल.  या राशीच्या भाग्यस्थानी  मकर  या 
स्िराशीत िक्री  शतन  असून तो महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत अनुकुल होईल. त्याच्यामुळे काही मंडळींना  दरूच्या  
प्रिासाचे योग येतील.  या  राशीच्या दशम स्थानी कंुभ राशीत गुरु ि नपेच्यून अस ेदोन ग्रह असून गुरु ग्रह 

बौद्चर्क क्षेत्र, शास्त्रीय संशोर्न क्षेत्र,  व्यिसाय असिारांना अनुकुल ि प्रगततकारक होईल.  नोकरीत िररष्ठ 

अचर्कारी कौतुक  करतील.  क्िचचत कोिास  मानसन्मानचा  योग येिेही  संभिते.  येथील नेपच्यून  



 

मनोिैज्ञातनक  ि द्रि पदाथष  व्यापारी  यांना अनुकुल ि लाभदायक  होईल. या  राशीच्या व्यय स्थानी  असलेला   
हर्षल  प्रततकुल  असून  त्याच्यामुळे सांपवत्तक  अडचिी, शतु्रत्ि तनमाषि  होिे,  िाईट प्रसंग  ककंिा स्जिािरचे 

प्रसंग  येि े  संभिते.  जपा. श्रद्र्ा असेल तर श्रीशशिशंकराची  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज स्नान  

झाल्यािर “ श्रीशशिलीलामतृ”  स्तोत्राचे  पठि  करा.  त्याशशिाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना जयांचे   

जन्मनक्षत्र  कृवत्तका आहे त्यांनी “ओम अग्नये  नमः:” मंत्राचा,  जयांचे  जन्मनक्षत्र  रोहहिी आहे  त्यांनी “ 

ओम ब्रह्माय नमः:” मंत्राचा  आणि  जयांचे   जन्मनक्षत्र मगृ आहे  त्यानंी  “ओम सोमसोमाय नमः:” मंत्राचा  
१०८ िेळा  जप  करािा.  
 

(३) शमथुन- या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  शमथुन  राशीत  मंगळ असून त्याच्यामुळे  स्िभाि  हट्टी 
अहंकारी,  मानापमान फार  असा होण्याची  शक्यता आहे. तसे झाल्यास अकारि  श्रम,  दगदग कराल ि 

त्यामुळे थकिा  येईल. या राशीच्या  नोकरदार  मंडळींना  नोकरीत  प्रततकुल  पररस्स्थती  तनमाषि झाल्यास  

असह्य  मनस्ताप  सहन  करािा लागेल. जपा.  या  राशीच्या र्ष्ठ स्थानी िसृ्चचक  राशीत  केतु  असून  तो 
अनुकुल  होईल ि त्याच्यामळेु  आरोग्य सुर्ारेल, उत्तम  आचरि  घडेल, व्यिसायात  सहकायष  लाभेल, मन  

उदार  होईल, अंगी  असलेल्या गुिांचा   प्रभाि  पडेल ि क्िचचत  कोिास कीती- प्रशसद्र्ी  शमळिेही शक्य   

आहे.  या  राशीच्या  अष्टम स्थानी मकर  या स्िराशीत  िक्री  शतन  असून तो प्रततकुल  होईल ि त्याच्यामुळे  

अपेक्षाभंग  होिे, क्िचचत  कोिास  मोठा आजार  होि,े  असमार्ानकारक घटना  घडि ेआचथषक  चचतंा  
िाढि े  अशापैकी  घटना घडण्याची  शक्यता  आहे.  जपा.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  कंुभ राशीत गुरु  ि 

नेपच्यून असून हे दोन्ही  ग्रह आध्यास्त्मक उपासनसे  अनुकुल  होतील ि  आध्यास्त्मक प्रगती  होईल. 

नेपच्यूनमुळे  सूचक  स्िप्ने  पडतील  ि  या  राशीच्या काही  मंडळींना  परदेशगमनाची  संर्ी शमळेल. गुरुमुळे  

सद्गुिांची  िाढ  होईल. प्रगतीच्या  संर्ी  प्राप्त  होतील,  प्रिासयोग येईल,  ि क्िचचत  कोिास  कीती-
प्रशसद्र्ीही  शमळू  शकेल.  या  राशीच्या  लाभस्थानी   मेर्  राशीत रवि ि हर्षल  अस ेदोन ग्रह असून  रवि  ग्रह  

महहन्याच्या  पूिाषर्ाषत  अनुकुल  होईल  ि त्याच्यामुळे  आरोग्य  चांगले  राहील, व्यािसातयकांच्या  
व्यिसायात  िाढ  होईल. शासकीय  नोकरदार मंडळींपैकी  कोिास  बढती, कोिास  उच्च पद,  कोिास 

अथषलाभ होिेही  संभिते.  पि हा रवि  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत   या  राशीच्या  व्ययस्थानी  िरृ्भ राशीत  

गेल्यािर प्रततकुल  होईल  ि त्याच्यामुळे  प्रततकुल  पररस्स्थती  तनमाषि  होईल. शरीरपीडा  होिे, मानभंग  

होिे, मन अस्िस्थ  होिे, नैराचय येिे,  आचथषक चचतंा  त्रस्त   करि ेअशापैकी   त्रास  सहन  करािा  लागण्याची  
शक्यता आहे. पि लाभस्थानी असिाऱ्या  हर्षलमुळे सिष काही तनस्चचत  घडेलच  याची  शाचिती  देता येत  

नाही. उलट  या  हर्षलमुळे शमत्रांशी  भांडिे  होिे संभित.े  पि काही  मंडळींना अथषलाभ  होिेही  शक्य  हदसते.  



 

या  राशीच्या  व्ययस्थानी िरृ्भ राशीत  िक्री  बुर्,  शुक्र ि राहू  अस ेतीन  ग्रह  आहेतच.  िक्री बुर्  प्रततकुल  

होईल  ि त्याच्यामुळे अनारोग्य, तनयोस्जत कायाषत  अपयश, मानहानी  होिे  संभिते.  पि  शुक्र  ि राहू  

अनुकुल  होतील  ि  शुक्रामळेु मरू्न मरू्न  मनोनुकुल  घटना  घडतील  ि सुखसमार्ान  लाभेल. राहूमुळे  

अथषलाभ  होईल, काही  मडंळींना  परदेशगमनाची  सरं्ी  शमळेल, पि  या राहूमळेु  िैिाहहक जीिनातील  

सुखात  बार्ा  येण्याची  शक्यताही   हदसते.  जपा. श्रद्र्ा  असेल तर श्रीगुरुदेि दत्ताते्रयाची उपासना मन:शांती  
देईल.  दररोज सकाळी  स्नान झाल्यािर  “बािन्न चलोकी  गुरुचररत्रा “चे  पठि करा.  त्याशशिाय दररोज 

सकाळी  स्नान  करताना मनापासून  श्रद्रे्ने जयांचे जन्मनक्षत्र मगृ आहे  त्यांनी “ओम सोमसोमाय नमः:” 

मंत्राचा, जयांचे  जन्मनक्षत्र आद्राष आहे  त्यांनी  ओम  नमः:शंकराय:” मंत्राचा  आणि जयांचे  जन्मनक्षत्र  

पुनिषस ूआहे त्यांनी  “ओम अहदतीये नमः:” मंत्राचा १०८ िेळा जप  करािा.  
 

(४) ककक  - या राशीच्या पचंम  स्थानी  िसृ्चचक राशीत  केतू  असून तो  गूढ  अभ्यास, िेदान्त, उपासना  
आदींसाठी  अनुकुल  ि प्रगततकारक  होईल.  या राशीच्या  सप्तम  स्थानी मकर या  स्िराशीत िक्री  शतन   

असून त्याच्यामुळे  या  राशीच्या  वििाहेच्छूना उशीरा  वििाहयोग  येईल. पि ितृ्ती  शांत  ठेिील. या  राशीच्या  
अष्टम स्थानी  कंुभ  राशीत  गुरु ि  नेपच्यून अस ेदोन ग्रह  असून  येथील  गुरुमुळे  जयांच्या  जन्मकंुडलीत  

अचानक  र्नलाभ  योग आहे  अशापैकी  काहींना  असा अचानक  र्नलाभ  होिे  संभिते.   काही  मंडळींना   
िारसा  हक्कान े र्नलाभ  होऊ  शकेल.   पि  येथील  नेपच्यून  जलभयकारक   ि  विर्भयकारक  असल्यामुळे  

शक्यतो  जलप्रिास  करू  नका,  खोल  पाण्यात  पोहाियास  जाऊ  नका, बाहेरचे उघड्यािरच े पदाथष  खाऊ 

नका. या  राशीच्या  दशम  स्थानी  मेर्  राशीत  रवि  ि हर्षल  अस े  दोन ग्रह  असून  येथील  रवि  ग्रह  

महहन्याच्या   संपूिष काळात अनुकुल ि  लाभदायक  होईल. या  राशीच्या  शासकीय  सेिेत  असिाऱ्या  
मंडळींच्या   इच्छाआकांक्षा  पूिष   होतील,  हाती  घेतलेल्या  कामात  यश  शमळेल,  मोठ्या  अचर्कारी  मंडळींशी  
पररचय होईल,  आचथषक, सामास्जक  दजाष  प्राप्त होईल,  बढती, उच्च  पद   अशापैकी  काही शमळू  शकेल, 

त्यामुळे  प्रततष्ठा िाढेल.  आरोग्य  उत्तम  राहील  ि  स्ितंत्र  व्यिसाय करत असिारांच्या  व्यिसायात  िाढ  

होऊ  शकेल,  प्रगती  होऊ  शकेल.  येथील  हर्षल  उच्च   बौद्चर्क   ि  शास्त्रीय  संशोर्न  कायषक्षेत्र  असिारांना  
अनुकुल, प्रगततकारक  ि  यशदायक  होईल. या  राशीच्या  लाभस्थानी  िरृ्भ  राशीत  िक्री  बुर्, शुक्र  ि राहू 

अस ेतीन ग्रह  असून दशम स्थानी असलेला  रवि  ग्रह  महहन्याच्या उत्तरार्ाषत  या लाभस्थानी येत  आहे.  

येथील  बुर्  िक्री  असल्यामुळे नोकरी-व्यिसायात  अडथळे, अडचिी  सहन  करतच  अपेक्षक्षत  यश ि प्रगती  
करािी  लागेल. र्नलाभ,  शमत्रलाभ  होिेही  संभिते.  शुक्रामुळे िैिाहहक  जीिनातील  सुखसमार्ान लाभेल, 

र्नलाभ  होिेही  संभिते,   ऐर्ारामाची  सार्ने  प्राप्त होतील  ि  मन:शातंी  लाभेल.   पि  राहूमुळे  



 

अचर्काराचा  गैरिापर  करून  िाममागष  र्न  शमळविण्याचा  प्रयत्न अंगाशी  येईल.  जपा.  जुगाराचा  नाद 

असेल  तर  नुकसानच  होईल.  त्याशशिाय  संतततविर्यक  चचतंाही  त्रस्त  करील. जपा. या  राशीच्या  
व्ययस्थानी  शमथुन  राशीत  मंगळ   असून तो  पूिषपिे   अशुभ  होईल  ि त्याच्यामळेु  िाद, भांडिे  होतील, 

नको  इतका  खचष  करािा  लागेल, मानहानी  होिेही  संभिते,  मनस्स्थती  अस्िस्थ राहील,  व्यापारी मंडळींना  
स्त्री-ग्राहकांकडून  मनस्ताप  हदला जाईल.  काही  मंडळींना  जुनी  दबलेली  प्रकरि े पुन्हा  उकरली  जाऊन  

त्याचा असह्य  मनस्ताप  सहन  करािा लागेल. श्रद्र्ा असेल  तर श्रीशशिशंकराची  उपासना  आणि श्रीगुरुदेि  

दत्ताते्रयाची  उपासना मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यािर “शशिलीलामतृ  स्तोत्रा”चे  ि 

“बािन्न चलोकी  गुरुचररत्रा”चे  पठि  करा.  त्याशशिाय दररोज सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने  
जयांचे  जन्मनक्षत्र  पुनिषस ू आहे  त्यांनी  “ओम  अहदतीये नमः:” मंत्राचा,  जयांचे  जन्मनक्षत्र  पुष्य  आहे 

त्यांनी “ओम  बहृस्पतये नमः:” मंत्राचा  आणि जयांचे  जन्मनक्षत्र  आचलेर्ा  आहे  त्यांनी “ ओम सपाषय  

नमः:” मंत्राचा  १०८ िेळा   जप  करािा.  
 

(५) शसांह - या  राशीच्या  चतुथष स्थानी  िसृ्चचक  राशीत  केत ु असून  त्याच्यामुळे घरगुती  जीिनात  कोिाशी  
पटिार नाही. मनस्स्थती  चचतंाग्रस्त  राहील. शशिाय विर्भयकारी केत ू असल्याने या  राशीच्या  मंडळींनी  
खाद्य पदाथाांबाबत  विशेर् काळजी  घ्यािी.  तसेच  बाहेरचे  उघड्यािरचे  पदाथष  खाऊ  नये.  या राशीच्या  
र्ष्ठ स्थानी  मकर या स्िराशीत  िक्री  शतन  आहे.  तो शतु्रत्ि  तनमाषि  करिारा  असून  त्याच्यामुळे 

गैरसमजाने  िाद,  भांडि े होि े संभिते.  त्याशशिाय  तो अनारोग्यकारक होिेही  सभंिते. जपा. या  राशीच्या  
सप्तम स्थानी  कंुभ राशीत  गुरु  ि  नेपच्यून अस ेदोन  ग्रह असून येथील  गुरुमुळे या  राशीच्या  वििाहेच्छूना  
वििाहयोग  येि े संभिते.  जयांचे  प्रेमसंबंर्  आहेत  ते  दृढ  होतील. काही  मंडळींचे  निे  स्नेहसंबंर्  जुळून  

येतील.  काही मंडळींना  अथषलाभ  होईल; तर  काहींना प्रिासाचे  योग  येतील.  पि   नेपच्यूनमुळे  िैिाहहक 

जीिनातील  सुखात  बार्ा  तनमाषि  होण्याची  शक्यता  हदसते. जपा. या राशीच्या  भाग्यस्थानी  मेर् राशीत  

रवि  ि  हर्षल  अस ेदोन ग्रह असून येथील हर्षल  शास्त्रीय संशोर्न  कायषक्षेत्र  असिारांना  अनुकुल  होईल  ि  

त्याच्यामुळे  तनयोस्जत  सशंोर्न  कायाषत प्रगती  करि ेि यश  प्राप्त करि े शक्य  होईल. पि रवि  ग्रह  उच्च 

राशीत असला  तरी भाग्यस्थान  त्याला  अनुकुल   नसल्याने   
महहन्याच्या  पूिाषर्ाषत  तो  प्रततकुल  होईल. त्याच्यामुळे कसले  तरी  भय,  चचतंा त्रस्त करील. मानशसक ताि 

सहन  करािा  लागेल.  मानहानी  होिेही  संभिते.  घरी िडील व्यक्तींचा  विरोर् सहन  करािा  लागेल. पि 

महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  हा  रवि  या  राशीच्या  दशम  स्थानी  िरृ्भ  राशीत  गले्यािर काही  प्रमािात  

अनुकुल  होईल  ि शासकीय  नोकरदार  मंडळींपैकी  क्िचचत  कोिास  एखादे  मानाचे स्थान, हुद्दा  प्राप्त  



 

होईल. काही  मंडळींचा  आचथषक दजाष  सुर्ारेल;  तर  काहींचा   सामास्जक दजाष  सुर्ारेल.  या  राशीच्या  दशम  

स्थानी  महहन्याच्या  प्रारंभापासून  िक्री बुर्,  शुक्र ि  राहू  अस ेतीन  ग्रह  आहेतच.  येथील  िक्री  बुर्ामुळे  

मानशसक, कौटंुबबक सुखात  थोडी  बार्ा  येिे  संभिते. शुक्रामुळे  या  राशीच्या  स्ितंत्र  व्यिसाय  

असिारांच्या  प्रगतीत  अडचिी, अडथळे,  द:ुखदायक  घटना  घडिे  संभिते.  मात्र तेथील  राहू   अनुकुल  

होईल  ि  त्याच्यामुळे  शासकीय  नोकरदार  मंडळींपकैी  कोिास  एखादे सत्तास्थान, अचर्कार पद  शमळू  

शकेल. कोिाचा  सन्मान  होिेही  शक्य  आहे. या  राशीच्या  लाभस्थानी  शमथुन  राशीत मंगळ  असल्यामुळे  

या  राशीच्या  काही नोकरदार मंडळींना  कष्ट-पररश्रम  सहन  करूनच अपेक्षक्षत  अथषप्राप्ती  होईल. तसेच  

शमत्रांशी  वितुष्ट  येण्याचीही  शक्यता  हदसते.  पि  या  राशीच्या  काही  भाग्यिान  मडंळींना  मौल्यिान  

िस्तूंचा  लाभ  होिेही  शक्य  हदसते. श्रद्र्ा  असेल तर  श्रीशशिशंकराची  उपासना  ि श्रीहनुमान उपासना  
मन:शक्ती  ि मन:शातंी  देईल.  दररोज  सकाळी   स्नान झाल्यािर  “शशिलीलामतृ स्तोत्रा”चे  पठि  करा.  
रात्री  झोपी  जाण्यापूिी  “श्रीहनुमानचाशलसा  स्तोत्रा”चे  पठि करा.  त्याशशिाय दररोज  सकाळी  स्नान  

करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने जयांचे जन्मनक्षत्र   मघा  आहे  त्यांनी  “ओम वपतराय  नमः:” मंत्राचा,  जयांचे   

जन्मनक्षत्र  पूिाष   आहे  त्यानंी “ ओम भगाय  नमः “ मतं्राचा  आणि  जयांचे   जन्मनक्षत्र  उत्तरा  आहे  त्यांनी  
“ ओम आयषम े नमः:”  मंत्राचा  १०८ िेळा  जप  करािा            
 

.(६) कन्या - या राशीच्या  ततृीय  स्थानी  िसृ्चचक  राशीत  केत ु  असून  त्याच्यामुळे काही  मंडळींना  
मनस्ताप  सहन  करािा  लागेल  तर   काही  मंडळींना   मानशसक  द:ुख  सहन  कराि े लागण्याची  शक्यता  
आहे.  या राशीच्या  पंचम स्थानी  मकर या  स्िराशीत   िक्री  शतन  असून  त्याच्यामुळे बौद्चर्क  कायषक्षेत्र  

असिारांच्या  कायाषत  अडचिी, अडथळे, हदरंगाई  तनमाषि होिे  संभिते.  या  राशीच्या  मंडळींचा  स्िभाि  

स्िाथी,  संशयी,  व्यिहारी असा होिे संभिते.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी कंुभ  राशीत  नेपच्यनू ि  गुरु  अस े 

दोन  ग्रह असून  नेपच्यूनमळेु  या  राशीच्या  काही  मंडळींना  फसििुकीचा  त्रास  सहन  करािा  लागेल  तर  

काही  मंडळींना  काल्पतनक  चचतंा  त्रस्त   करतील.  काही  मंडळींना  उगीचच  आपल्याला  काही आजार  

झाल्याची  भािना  अस्िस्थ  करील.  पि  गुरु  ग्रह  या राशीच्या दशम  स्थानास  पूरक  होईल.  तसेच  

त्याच्यामुळे  शारीररक आरोग्य  उत्तम  राहील.   या  राशीच्या   अष्टम  स्थानी  मेर्  राशीत  रवि  ि हर्षल  अस े 

दोन ग्रह असून  ते दोन्ही  ग्रह  या  महहन्याच्या  संपूिष काळात  प्रततकुल  असल्याचाच   अनुभि येईल.  

रविमुळे  अनारोग्य,  द:ुख,  अपयश,  संतततसुखात  बार्ा,  भािनेच्या  भरात  भरकटत जािे,  मानशसक  

ताि  असह्य  होिे,  िडील  मंडळींचा  विरोर्  सहन  करािा लागिे,  कशाची   तरी   भीती  अस्िस्थ  करि े 

अशापैकी  घटना  घटना  घडण्याची  शक्यता  हदसते.  हर्षलमुळे  अपघात  भय  असल्यान े  सतत  



 

काळजीपूिषक  सािर्ानतेने  आचरि  करा.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  महहन्याच्या  संपूिष  काळात  िरृ्भ  

राशीत िक्री  बुर्,  शुक्र  ि राहू  अस े तीन  ग्रह  आहेतच.  राहूमुळे  काही  मंडळींना  प्रिासाचे  योग  येतील.  

जन्मकंुडलीत  अशुभ संबंर्  योग असेल  तर गुन्हेगारी  प्रितृ्ती बळािेल. जपा.  िक्री  बुर्ामुळे  तनयोस्जत 

कायाषतील  अडचिी, अडथळे, हदरंगाई  यांत  भर पडेल.  तसेच  तीव्र स्िरूपाचे  िाद,  भांडि े होि ेसंभिते.  
पि शुक्र  ग्रह  अनुकुल  असल्याने  सुसंगती,  गुरुकृपा,  थोरकृपा,  सुख,  ऐर्ाराम  प्राप्त  होईल. काही  मंडळींना  
कीती, प्रशसद्र्ी  शमळण्याची  शक्यताही  हदसते.  या  राशीच्या  दशम स्थानी  शमथुन राशीत  मंगळ   असून  

त्याच्यामुळे स्ितंत्र व्यिसाय करत  असिाऱ्या  मंडळीचं्या  व्यिसायात  खळबळजनक  घटना  घडण्याची  
शक्यता आहे. नोकरदार  मंडळींना  नोकरीत  कामाचा  ताि  सहन  करािा  लागेल. तसेच िररष्ठांशी  िाद, 

भांडि  होिेही  संभिते.  
काही  मंडळींना  हातची नोकरी  सोडून  निीन  काही  करण्याची  ऊशमष  येईल. श्रद्र्ा  असेल  तर  श्रीगुरुदेि  

दत्ताते्रयाची  उपासना  मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यािर  “बािन्न चलोकी  गुरुचररत्रा”चे  

पठि  करा.  त्याशशिाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने  जयांचे  जन्मनक्षत्र  उत्तरा  
आहे  त्यांनी  “ ओम  आयषमे  नमः:” मंत्राचा,  जयांचे  जन्मनक्षत्र  हस्त  आहे  त्यांनी  “ओम  सूयाषय  नमः:” 

मंत्राचा  आणि  जयांचे   जन्मनक्षत्र  चचत्रा  आहे  त्यांनी  “ओम  त्िष्टे  नमः:” मंत्राचा  १०८  िेळा  जप  करािा.  
 

(७) तुळा -  या  राशीच्या  र्नस्थानी  िसृ्चचक राशीत  केत ूअसून  त्याच्यामळेु  आचथषक चचतंा त्रस्त  

करण्याची  शक्यता  आहे. या राशीच्या  चतुथष  स्थानी  मकर  या  स्िराशीत  िक्री  शतन असल्यामुळे गहृ 

सौख्यात  बार्ा  तनमाषि  होऊ  शकेल.  त्यामुळे  मनस्ताप  होऊन  नैराचय  येि े संभिते.  या  राशीच्या  पंचम 

स्थानी  कंुभ  राशीत  गुरु  ि  नेपच्यून  अस े दोन  ग्रह असून  नेपच्यूनमुळे  मनस्स्थती  अतत  भािनाशील  

होईल. पि  हा  नेपच्यून  गूढ  संशोर्न  कायषक्षेत्र  असिारांना  अनुकुल  ि  प्रगततकारक  होईल. तसेच  

उपासनेद्िारे  आध्यास्त्मक  उन्नती  करि े  शक्य  होईल.  गुरु ग्रह  पूिषपिे  अनुकुल  असल्यामुळे  या  
राशीच्या  विद्यार्थयाांना   शकै्षणिक  प्रगती  करि े सहज  शक्य  होईल.  प्रेमसंबंर् असिारांचे प्रेमसंबंर्  दृढ  

होतील.  त्याशशिाय  अथषलाभ  होिेही   संभिते.  या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी  मरे्  राशीत रवि  ि  हर्षल  

अस े  दोन  ग्रह  असून  रवि  ग्रह  कें द्रस्थानी  असला  तरी  फारसा  अनुकुल  होिार   नाही.  त्याच्यामुळे  

अनारोग्य, काही  मंडळींना  पोटविकाराचा  त्रास,  िेिाहहक  जीिनात  पततपत्नीपैकी  कोिाच्या  तरी  
अचर्कारशाही  आचरिाचा  त्रास  सहन  करािा  लागेल. हर्षलमुळे सुद्र्ा  िैिाहहक  जीिनात  दोघांतही  िाद, 

मतभेद,  भांडिे,  कोिाचे  तरी   लहरी  आचरि अशापकैी  कारिांनी  



 

िैिाहहक जीिनातील  सुखात  बार्ा  येईल. त्याशशिाय  जयांचा   भागीदारीत  व्यापार-व्यिसाय  आहे  त्यांच्या  
भागीदारीतही  विविर्  कारिांनी   बार्ा  येि े संभिते.  या  राशीच्या  अष्टम  स्थानी  िरृ्भ   राशीत  िक्री  
बुर्, शुक्र, राहू  अस े तीन  ग्रह  असून  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  रवि  या अष्टम  स्थानी  येत आहे.  बुर्  ग्रह 

अनुकुल  असला  तरी  तो िक्री असल्यामुळे  तो  फारसा   यशदायक, सुखकारक  होि े  संभित  नाही. मात्र  

शुक्र  पूिषपिे  अनुकुल  होईल ि  त्याच्यामुळे जयांच्या  जन्मकंुडलीत  अचानक र्नलाभ  योग  आहे   

अशापैकी काही  मंडळींना  असा  अचानक र्नलाभ  होिे  संभिते.  काही  मंडळींना  िारसा  हक्काने  र्नलाभ  

होऊ  शकेल.  काही  मंडळीनंा  फारस े पररश्रम  कराि े न  लागता  अपेक्षेपेक्षा जास्त  अथषलाभ  होईल. पि 

महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  रवि  या अष्टम  स्थानी  येत  असल्यामुळे प्रततकुल  होईल  ि शमळिाऱ्या   
सुखासमार्ानात  बार्ा  तनमाषि  होईल.  म्हिून  जे काय  साध्य  कराियाचे  त े  महहन्याच्या  पूिाषर्ाषतच  

सारू्न घेण्याचा  अटोकाट  प्रयत्न  करा.  राहूमुळेही  काही  मडंळींना अचानक र्नलाभ  होईल. काही  मंडळींना  
िाममागष  र्न  शमळविण्याची  तीव्र  इच्छा  होईल.  पि  त्यांनी  मनािर  ताबा  ठेिून तो विचार  मनातून  

काढून  टाकािा. होत्याचे  नव्हते  होण्यास  िेळ   लागिार  नाही.  जपा.  या  राशीच्या  भाग्यस्थानी  शमथुन 

राशीत  मंगळ  असल्यामुळे  शक्यतो  प्रिास  करू  नका.  प्रिासात  मनस्ताप, मानहानी   होिे संभिते. श्रद्र्ा  
असेल  तर  श्रीशशिशंकराची  उपासना  मन:शातंी  देईल.  दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यािर  “शशिलीलामतृ  

स्तोत्रा”चे  पठि  करा.  तसेच रात्री  झोपी  जाण्यापूिी  “श्रीहनुमानचाशलसा   स्तोत्रा”चे  पठि  करा.  
त्याशशिाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने  जयांचे  जन्मनक्षत्र  चचत्रा आहे  त्यांनी 
“ओम त्िष्टे नमः:” मंत्राचा,  जयांचे  जन्मनक्षत्र  स्िाती  आहे  त्यांनी  “ओम िायिे  नमः:” मंत्राचा  ि जयांचे  

जन्मनक्षत्र विशाखा  आहे  त्यांनी  “ओम  इंद्राग्नये  नमः:” मंत्राचा १०८ िेळा  जप  करािा.   
 

(८) िशृ्चचक - या  राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत  केत ू  असून  तो अनुकुल  होईल  ि 

त्याच्यामुळे स्िभाि  गुलहौशी, ऐर्ारामी असा  होईल  ि सिष सुख शमळेल.   पि त्याच्यामुळे  िाहनापासून  

र्ोका  असल्यामुळे  सतत   सिर्ानतेने  िाहन  चालिा, सिर्ानतेने आचरि  करा.  या  राशीच्या  ततृीय  

स्थानी मकर या स्िराशीत  िक्री शतन  असून  त्याच्यामुळे काही  या  राशीच्या  काही  मंडळींना अपेक्षक्षत  

नोकरी ककंिा आिडते  कायषक्षेत्र शमळू  शकेल;  पि  तो  िक्री असल्यामुळे  अपेक्षक्षत नोकरी  िा  आिडत े

कायषक्षेत्र   शमळण्यात  अडचिी,अडथळे  पार  कराि े लागण्याची   शक्यता  आहे.  त्याशशिाय  भािंडाविर्यक  

एखादी  चचतंा  त्रस्त  करील.  या  राशीच्या  चतुथष  स्थानी  कंुभ  राशीत  गुरु  ि  नपेच्यून  असे  दोन  ग्रह 

असून   गुरुमुळे कौटंुबबक सुखसमार्ान   लाभेल.  जयांना  स्थािर  खरेदीविक्रीचे  व्यिहार  कराियाचे  

असतील तर त े अपेक्षेनुसार  पार पडतील. पि  नातेसंबरं्ातील कोिाकडून   तरी  मनस्ताप  हदला  जाण्याची 



 

शक्यता  आहे.  जपा.  नेपच्यूनमुळे  घरगुती संबंर्ात  गैरसमज, िाद,  घोटाळे  तनमाषि  होण्याची  शक्यता  
आहे. या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  मेर्  राशीत  रवि  आणि  हर्षल  अस ेदोन ग्रह असून  येथील  रवि  महहन्याच्या  
पूिाषर्ाषत दशम  या  नोकरी-व्यिसाय  स्थानास  पूरक  होईल,  हहतशतू्र  पराभतू  होतील, पि या  रविमुळे  या 
राशीच्या  काही  मंडळींना  हृदयविकाराचा  आजार  त्रस्त  करण्याची  शक्यता आहे.  हर्षलमुळे  मनस्स्थती  
अस्िस्थ, चंचल अशी  होईल. तो शास्त्रीय संशोर्न  ि उच्च  बौद्चर्क  कायषक्षेत्र असिारांना  पूरक  होईल. 

पि  अस े  कायषक्षेत्र  असले  तरी  या  राशीच्या  मंडळींनी  सतत  खोल विचार करू  नये. कारि  त्यामुळे  

डोकेदखुी  ककंिा  ,मेंदवूिकार  होिे संभिते.   काही  मडंळींना  मुदतीचा  ताप  येिेही शक्य  आहे, जपा. या  
राशीच्या  सप्तम  स्थानी िरृ्भ  राशीत िक्री बुर् , शुक्र, राहू  अस ेतीन ग्रह असून  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  

रवि  ग्रह  या  सप्तम स्थानी  येत  आहे.  बुर्  ग्रह  पूिषपिे प्रततकुल  होिार असून  त्याच्यामुळे द:ुख,  भांडि,े  

वियोग  अशापैकी  घटना  घडि े  संभिते.  शुक्र ग्रह  पूिषपिे  अनुकुल  असनू त्याच्यामुळे  िैिाहहक  

जीिनातील  सुखसमार्ान  लाभेल,  प्रेशमकांचे  प्रेमवििाह  होतील,   पि राहूमळेु   िैिाहहक जीिनातील  

सुखात  बार्ा  येि े  संभिते.  काही  मडंळींच्या  मनात  कपटी  विचार  प्रबळ  होतील,  िाममागष र्न 

शमळविण्याचा  विचार  प्रबळ होईल.  पि  या  राशीच्या  मंडळींनी  मनािर ताबा  ठेिून  मनातून तो विचार  

काढून  टाकािा. नपेक्षा  अनथष  होईल.  जपा.  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  रवि ग्रह  या  स्थानी  आल्यािर  तो 
कें द्रस्थानी  येत  असल्याने  काही  प्रमािात  भाग्योदयकारक  होिार असला  तरी तो अनारोग्यकारक  होईल  

ि  त्यामुळे  या  राशीच्या  बऱ्याच   मंडळींना पोटविकाराचा  आजार होि ेसंभित.े  या  राशीच्या  अष्टम  

स्थानी  शमथुन राशीत  मंगळ   असून  तो अनारोग्यकारक  होईल  ि त्याच्यामुळे  उष्िताविकाराचे  आजार  

होण्याची  शक्यता  आहे.  त्याशशिाय  हाडमोड  होिेही संभिते. तसेच   तो िीज-पािी  यांपासून  र्ोकादायक  

असल्यामुळे  विजेिर चालिारी उपकरि े  काळजीपूिषक  हाताळा  ि  जलप्रिास  करू  नका.  तसेच  खोल  

पाण्यात  पोहाियास  जाऊ  नका. श्रद्र्ा असेल  तर श्रीगिेश उपासना  ि श्रीशशिशकंराची  उपासना  अनुकुल  

होईल  ि  मन:शांती  लाभेल. दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यािर  “ श्रीगिेश अथिषशीर्ष स्तोत्रा”चे  पठि  करा.  
रात्री  झोपी  जाण्यापूिी :श्रीहनुमानचाशलसा स्तोत्रा”चे  पठि करा.  त्याशशिाय  दररोज सकाळी  स्नान  

करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने जयांचे  जन्मनक्षत्र विशाखा  आहे  त्यांनी “ओम इंद्राग्नये नमः:”  मंत्राचा,  
जयांचे  जन्मनक्षत्र  अनुरार्ा  आहे  त्यांनी “ओम  शमत्राय   नमः:” मंत्राचा  आणि  जयांचे  जन्मनक्षत्र  जयेष्ठा  
आहे  त्यानंी  “ओम इंद्राय  नमः:” मंत्राचा  १०८ िेळा  जप  करािा.  
 

(९) धनु -  या  राशीच्या  र्नस्थानी  मकर या स्िराशीत  िक्री  शतन असल्यामुळे सतत आचथषक चचतंा    त्रस्त   

करतील.  मूळचे  कजष असेल  तर  त्यात  िाढ  होिेही  संभिते.  काही  मंडळींना  कोटष प्रकरिांचा  त्रास  सहन  



 

करािा  लागेल.  त्याशशिाय  कुटंुबात  अतनष्ट  घटना  घडण्याचीही  शक्यता  आहे.  या  राशीच्या  ततृीय  

स्थानी   कंुभ   राशीत   गरुु  ि  नेपच्यून  अस े  दोन  ग्रह असून  गुरुमुळे या  राशीच्या  लेखकांचे  लेखन  

ग्रंथरूपात  प्रशसद्र्  होईल.  यात्रा,  प्रिासाचे  योग  येतील.  पि एखाद्या  भािंडाकडून  असह्य  मनस्ताप   

हदला  जािेही  संभिते. नेपच्यूनमुळे  मनस्स्थती  भािनाशील  होिे संभिते. अध्यात्माची  आिड असिारांना  
ि गूढ संशोर्नात  रस असिारांना आपल्या  कायाषत  प्रगती  करि े  ि यश  शमळवििे  शक्य  होईल.  या  
राशीच्या  काही भाग्यिंतांना  परदेशगमनाचे   तर  काही  मंडळींना   जलप्रिासाचे   योग  येतील.  या  राशीच्या  
पंचम  स्थानी  मेर् राशीत  रवि  आणि  हर्षल  अस ेदोन ग्रह  असून  येथील  रवि महहन्याच्या  पूिाषर्ाषत पूिषपिे  

प्रततकुल  होईल  ि  त्याच्यामुळे  अनारोग्य, अपघात, नोकरीत िररष्ठांचा  जाच,  सतंततविर्यक  चचतंा,  वप्रय 

जनांपासून  फारकत  अशापैकी घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे.  पि महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  हा  रवि  या  
राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी िरृ्भ  राशीत गेल्यािर अनुकुल  होईल  ि दशम  या  नोकरी-व्यिसाय  स्थानास  पूरक  

होईल.  हहतशतू्र   पराभूत  होतील.  मन:शांती  लाभेल.  इच्छा आकांक्षा  पूिष  होतील.  पि  या   र्ष्ठ  स्थानी  
महहन्याच्या  प्रारंभापासून  िक्री  बुर्,  शुक्र  ि  राहू  अस े तीन  ग्रह  आहेतच. बुर्   ग्रह  अनुकुल  असला  तरी 
तो  िक्री  असल्यामुळे  सहजासहजी कायषशसद्र्ी,  र्नलाभ होिार नाही  ि नािलौकककही  होिार नाही.  
शुक्रामुळे  ककतीही  उच्च कलागुि असले  तरी ते व्यक्त  करण्याची  संर्ीच  शमळिार  नाही.  केिळ स्ितः:चे  

समार्ान  होत ेशक्य  आहे.  राहूमुळे  हहतशतंू्रिर  विजय  शमळवििे  शक्य  होईल.  तसेच   जयांचा  इतर  

जाततर्माषच्या  लोकांशी  व्यािसातयक  संबंर्  असेल त्यांना  अशा  संबंर्ामुळे  आचथषक  लाभ  होतील.  पि  

काही  मंडळींना  पोटविकाराचा  आजार  त्रस्त  करण्याची  शक्यता  हदसते.  या  राशीच्या  सप्तम  स्थानी  
शमथुन  राशीत  मगंळ  असून  त्याच्यामुळे  जीिनसाथी/संचगनीचे  अनारोग्याची  चचतंा  त्रस्त   करील. 

भागीदारीत  व्यापार-व्यिसाय  असिारांच्या  व्यिसायात विविर्  कारिांनी   बार्ा  येि े  संभिते.  या  
राशीच्या  व्यय  स्थानी  केत ु असून  त्याच्यामुळे  स्िभाि  लहरी, चंचल , अस्स्थर  असा होईल. श्रद्र्ा  असेल  

तर  श्रीगुरुदेि दत्ताते्रयाची उपासना  मन:शातंी  देईल.  दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यािर “ “बािन्न चलोकी 
गुरुचररत्रा”चे  पठि करा.  त्याशशिाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने  जयांचे  

जन्मनक्षत्र  मूळ आहे त्यानंी  “ओम  तनऋतये  नमः:” मंत्राचा,  जयांचे  जन्मनक्षत्र  पूिाषर्ाढा आहे  त्यांनी 
“ओम  उदकाय  नमः” मंत्राचा  आणि  जयांचे  जन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा  आहे त्यांनी “ओम विचिेदेिाय  नमः” 

मंत्राचा  १०८ िेळा  जप  करािा.  
 

(१०) मकर - या राशीच्या  प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत  िक्री  शतन  असून  त्याच्यामुळे पततपत्नीपैकी  
कोिाच्या  तरी  अनारोग्याची   चचतंा  त्रस्त   करील.  तनयोस्जत  कायाषत  अडचिी, अडथळे तनमाषि  होतील.  



 

प्रिासात  मनस्ताप  सहन  करािा  लागेल. त्याशशिाय कुटंुबातील  कोिा वप्रय  व्यक्तीचे  स्थलांतर  झाले   

तर असह्य अस्िस्थता  येऊन  नैराचय  येईल.  या  राशीच्या  र्नस्थानी  कंुभ राशीत गुरु ि  नेपच्यून  अस े 

दोन  ग्रह  असून  गुरु ग्रह अनुकुल  होईल  ि त्यामुळे  उत्तम  अथषलाभ  होिे संभिते.  तसेच  व्यािसातयकांच्या  
व्यिसायात  िाढ  होईल.  कुटंुबात  शुभ  घटना घडतील.  पि नेपच्यनूमुळे  आचथषक  लाभात  घोटाळे,  अन्य  

आचथषक जबाबदाऱ्या  पार पाडण्याची  चचतंा  बार्ा  तनमाषि  करण्याची  शक्यता  आहे.  जपा. या  राशीच्या 
चतुथष स्थानी मेर्  राशीत  रवि   ि हर्षल  अस ेदोन  ग्रह असून  हे दोन्ही  ग्रह  महहन्याच्या  संपूिष  काळात  

प्रततकुल  असल्याचाच  अनुभि  येईल.  रविमुळे  सिष प्रकारच्या  कौटंुबबक  सुखात  बार्ा  येिे  संभिते. 
त्यामुळे  नैराचय येईल.  तसेच त्याच्यामुळे अनारोग्य,  कायषहदरंगाई, अपघात,  संतततविर्यक  चचतंा,  
नोकरीत  िररष्ठांचा  जाच  अशापैकी  घटनाही  घडण्याची शक्यता  आहे.  हर्षलमुळे  घरीदारी  कोिाशीच  

पटिार  नाही,  िास्तुसुख  लाभिार  नाही, आहे  त्या  पररस्स्थतीत  सुखसमार्ान  लाभिार  नाही,  सतत  

तक्रारी  करत  राहाल.  या  राशीच्या  पंचम  स्थानी  िरृ्भ  राशीत िक्री  बुर्,  शकु्र ि  राहू  असे तीन  ग्रह  

आहेतच.   बुर्   ग्रह   प्रततकुल असून  िक्री अिस्थेत  अचर्कच  प्रततकुल  होईल  ि त्याच्यामुळे  विचार  

करण्याची  शक्तीच  मंद  होईल. संततत -स्त्रीपासून  मनस्ताप  सहन  करािा  लागेल.  शुक्र ग्रह  या  राशीच्या  
सिष  प्रकारच्या  कलाकारांना अनुकुल  होईल  ि  त्यांना  आपल्या  कलेत  प्रगती  होत  असल्याचे  सुखसमार्ान  

लाभेल. पंचम  स्थानी असलेला  राहू कशमशन, दलालीिर  व्यिसाय  करत असिारांना अनुकुल  ि  

लाभदायक  होईल. पि  सतंततसुखात  बार्ा  तनमाषि  करील.  या  राशीच्या  गभषिती  स्स्त्रयांनी  अकारि 

दगदग  करू  नये.  या  राशीच्या  र्ष्ठ  स्थानी  शमथुन  राशीत  मगंळ  असून त्याच्यामुळे अनारोग्य  होि,े  

इजा  होि,े  अंगािर  फोड  येिे,  ताप  येिे,  चोरी  होि,े अपप्रचाराचा  मनस्ताप  होिे, अथषहानी  होि े 

अशापैकी  घटना  घडण्याची  शक्यता  आहे.  जपा.  या  राशीच्या  लाभस्थानी  िसृ्चचक  राशीत  केत ू असून  

तो अनुकुल   होईल  ि  त्याच्यामुळे  अपेक्षक्षत  गोष्टीत  यश  शमळेल.  अपेक्षक्षत  अथषलाभ  होईल, प्रिासाचे  

योग  येतील  ि  सिष सुखोपभोग  प्राप्त  होतील. श्रद्र्ा  असेल  तर  श्रीशशिशंकराची  उपासना  ि श्रीहनुमान 

उपासना मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी स्नान  झाल्यािर “श्रीशशिलीलामतृ  स्तोत्रा”चे  पठि करा.  रात्री  
झोपी  जाण्यापूिी  “श्रीहनुमानचाशलसा  स्तोत्रा”चे  पठि  करा.  त्याशशिाय  दररोज सकाळी  स्नान  करताना 
मनापासून  श्रद्रे्ने  जयांचे  जन्मनक्षत्र  उत्तरार्ाढा  आहे  त्यांनी  “ ओम  विचिेदेिाय  नमः:” मंत्राचा,  जयाचें  

जन्मनक्षत्र  श्रिि  आहे  त्यांनी  “ओम विष्िि े नमः:” मंत्राचा  आणि  जयांचे  जन्मनक्षत्र  र्तनष्ठा  आहे  

त्यांनी  “ओम  िसि े नमः:” मंत्राचा  १०८ िेळा  जप  करािा.  
 



 

(११) कुां भ -  या  राशीच्या प्रथम (लग्न) स्थानी  याच  राशीत गुरु ि नेपच्यून  अस ेदोन  ग्रह असून  येथील  

गुरु ग्रह  शुभ असून  त्याच्यामुळे  आरोग्य उत्तम  राहील, या  राशीच्या  लेखकांचे  लेखन  प्रकाशशत  होईल, 

बौद्चर्क ि  संशोर्नात्मक  कायषक्षेत्र  असिारांना  तो यशदायक  होईल.   नेपच्यनूमुळे  मनस्स्थती  अतत  

कोमल  होईल  ि मानशसक संिेदना  अतत  जलद  होतील.  त्यामुळे  मनस्स्थती  उदास  होिे संभिते.  
काहीजिांना  नैराचय  येिेही शक्य  आहे.  या राशीच्या  ततृीय  स्थानी  मेर्  राशीत  रवि  ि  हर्षल  अस ेदोन  

ग्रह असून  त ेदोन्ही  ग्रह  अनुकुल  होतील  ि  रविमळेु  आरोग्य  सुर्ारेल,  सिष सुखाचेच  होईल,  नोकरीत  

िररष्ठ  तुमच्या  कतृषत्िाचे  कौतुक  करतील,  शासकीय  नोकरदारांपैकी  काहींना  बढती  तर क्िचचत  कोिास  

एखादे  उच्च  पद  ककंिा  मानाचे  स्थान  शमळण्याची  शक्यताही  नाकारता येत  नाही. हर्षलमुळे  उच्च 

प्रकारची  बौद्चर्क  शक्ती, स्मरिशक्ती ि आकलनशक्ती  प्राप्त  होईल.  काही  मंडळींना  परदेशगमनाची  
संर्ी  शमळेल.  या  राशीच्या  चतुथष  स्थानी  िरृ्भ  राशीत  िक्री  बुर्,  शुक्र ि  राहू  अस ेतीन  ग्रह  असून  

महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  रवि   ग्रह चतुथष स्थानी  िरृ्भ   राशीत  येत  आहे.  बुर्ामुळे  गहृसौख्य  ि शमत्रसुख 

शमळिार असले   तरी  तो  िक्री असल्यामुळे  अल्प प्रमािात  अडचिी,  अडथळे  येण्याची  शक्यता  आहे. 

पि   शुक्र  ग्रह  पूिषपिे  अनुकुल  असल्यामुळे  िैिाहहक  ि कौटंुबबक सुखसमार्ान  लाभेल  ि ऐर्ारामात 

काळ  व्यतीत  कराल.  जयाची  शेतीिाडी  आहे  त्यांना त्यापासून  अपेक्षक्षत  अथषलाभ  होईल.  पि येथील  

राहू  अतनष्ट  असल्यामुळे  शमळिाऱ्या  सुखात  बार्ा  तनमाषि  होण्याची   शक्यता  आहे.  महहन्याच्या  
उत्तरार्ाषत  रवि   ग्रह  या  चतुथष  स्थानी  आल्यािर  प्रततकुल  होईल  ि  त्याच्यामळेु नोकरीत कायषहदरंगाई, 

िररष्ठांचा  जाच, कौटुबबक  त्रास, द:ुख, जरूरीपेक्षा  अचर्क खचष  होिे संभिते.  त्यामुळे  काही  मंडळींना  
नैराचय  येईल.  या  राशीच्या  पंचम  स्थानी शमथुन  राशीत मंगळ  असून  तो सतंतीचे  दृष्टीने  तापदायक  

होईल. मुले  मनाविरुद्र्  िागतील.  त्यामुळे  अनारोग्य  होिेही  संभिते.  काही  मंडळींना  स्थािरसंबंर्ी  
त्रास होि ेसंभिते.  या  राशीच्या  गभषिती  स्स्त्रयांनी  अकारि  दगदग  करू  नये.  या  राशीच्या  दशम स्थानी  
िसृ्चचक  राशीत  केतू  असून  त्याच्यामुळे  काही  मंडळींना  नोकरी सोडून  निीन काही स्ितंत्र  व्यिसाय  

करण्याची  ऊशमष  येईल.  पि  त्यांनी  तसा  अविचार  करू नये.  आहे  ती    नोकरीच  मनापासून  करािी.  या  
राशीच्या  व्ययस्थानी  मकर या  स्िराशीत िक्री  शतन  असून  तो  आचथषक  दृष्ट्या  प्रततकुल  होईल  ि  

त्यामुळे  आचथषक  संकटे  येतील  सबब  आचथषक  व्यिहार काळजीपूिषक  ि विचारपूिषकच  करा.  काही  
मंडळींना  अनारोग्याचा  तर  काहींना  मानहानीचा त्रास  सहन  करािा  लागण्याची  शक्यता  आहे. श्रद्र्ा  
असेल  तर  श्रीशशिशंकराची  उपासना  ि  श्रीहनुमान  उपासना   मन:शांती  देईल.  दररोज सकाळी स्नान  

झाल्यािर  “शशिलीलामतृ स्तोत्रा”चे  पठि   करा. रात्री  झोपी  जाण्यापूिी  “श्रीहनुमानचाशलसा  स्तोत्रा”चे  



 

पठि करा.  त्याशशिाय  दररोज  सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने  जयांचे  जन्मनक्षत्र  र्तनष्ठा 
आहे त्यांनी “ओम  िसिे  नमः:“ मंत्राचा, जयांचे  जन्मनक्षत्र  शततारका  आहे  त्यानंी “ओम  िरुिाय नमः:” 

मंत्राचा  आणि  जयांचे  जन्मनक्षत्र  पूिाषभाद्रपदा  आहे  त्यांनी  “ओम  अजैकचरिाय नमः:”  मंत्राचा  १०८  

िेळा  जप  करािा.  
 

(१२) मीन -  या  राशीच्या  र्नस्थानी  मेर्  राशीत  रवि  ि हर्षल  अस ेदोन ग्रह असून  त ेदोन्ही  ग्रह  या  
राशीच्या  मंडळींना  प्रततकुल  असल्याचाच  अनुभि  येईल.  रविमुळे  आचथषक  समस्या  त्रस्त  करतील,  

वित्तहानी  होिेही  संभिते.  भांडिे  होतील. त्याशशिाय  काही  मंडळींना  नेत्रविकाराचा  आजार  त्रस्त   करील.  

हर्षलमुळे  मनस्स्थती  अतत चंचल, अस्स्थर  होईल  ि अविचाराने  नको  इतका  खचष  होईल.  हातनू  विचचत्र  

आचरि  घडेल  ि  अकारि  फटकळपिे  बोलून समोरच्याचा  अपमान  कराल.  जपा.  या  राशीच्या  ततृीय  

स्थानी  िरृ्भ  राशीत  िक्री बुर्, शुक्र  ि  राहू  अस ेतीन  ग्रह असून महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  रवि   ग्रह  या  
स्थानी  येत आहे.  त्यामुळे  महहन्याच्या  उत्तरार्ाषत  तो  अनुकुल  होईल  ि त्याच्यामुळे   आरोग्य  सुर्ारेल,  

अथषलाभ  होईल,  नोकरीत िररष्ठ  तुमच्या  कामािर  खूर्   होतील,  क्िचचत  कोिास  एखादे  उच्च   पद  

ककंिा  मानाचे  स्थानही  शमळू  शकेल. पि बुर्   ग्रह  िक्री  असल्यामुळे अचर्क  प्रततकुल  होईल  ि 

त्याच्यामुळे  अकारि  शतु्रत्ि  तनमाषि  होिे,  हहतशतू्रपासून  र्ोका होिे   संभिते.  शुक्रामुळे  या  राशीच्या 
व्यापारी  मंडळींना  स्त्री-ग्राहकांकडूनच  अचर्क  अथषलाभ  होईल.  काही  ,मंडळींना  भूशमलाभ  तर  काहींना  
प्रततष्ठा  प्राप्त  होईल.  क्िचचत  कोिास  एखादे  मानाचे  स्थानही  शमळू  शकेल.  राहूसुद्र्ा   अनुकुल  होईल  

ि  त्याच्यामुळे मनाचा  उत्साह  िाढेल, मनस्स्थती  हदलदार  होईल, हातून  एखादे कतृषत्ि  घडेल;  पि  काही  
कारिाने   बंरु्सुखात   बार्ा  येिे  संभिते.  या  
राशीच्या  चतुथष  स्थानी शमथुन  राशीत  मगंळ  असून  त्याच्यामुळे  कौटंुबबक  जीिनात  कटकटी, भांडितंटे,  

गैरसमज,  असमार्ानकारक  घटना  अस े काही  घडण्याची  शक्यता  आहे.  जपा.  या  राशीच्या भाग्यस्थानी  
िसृ्चचक  राशीत  केत ू  असनू  त्याच्यामुळे “िरून  कीतषन, आतून तमाशा” अशा  प्रकारचे  ढोंगी  आचरि  

घडिे  संभिते. त्याचप्रमाि ेया  केतूमुळे   संतततसुखातही   काही  कारिाने  बार्ा  येि े संभिते.   या  राशीच्या  
लाभस्थानी  मकर  या स्िराशीत  िक्री  शतन  असल्यामुळे तो सिषसार्ारण्पि े  शुभ  असला  तरी  िक्री 
असल्यामुळे  अडचिी, अडथळे  पार  करूनच आचथषक  लाभ  होतील.  पि  संततीपकैी  कोिास कसला  तरी  
त्रास  असल्यामुळे  मन अस्िस्थ  होईल.  या  राशीच्या  व्ययस्थानी  गुरु ि नेपच्यून  अस ेदोन  ग्रह  असून  

गुरु ग्रह अध्यात्म  ि  समाजकायष यांस  अनुकुल ि प्रगततकारक  होईल; पि  त्याच्यामुळे  कौटंुबबक  त्रास  ि 

अपेक्षाभंग  होिे  संभिते.  तसेच प्रिासात  मनस्ताप  सहन  करािा लागेल.   म्हिून  शक्यतो  प्रिास  करू  



 

नका.  नेपच्यूनमुळे  चचतंा ि  मानशसक  व्यग्रता  त्रस्त   करील  ि त्यामुळे  नैराचय  येि े संभिते.  पि  हा  
नेपच्यून  गुप्त  पोशलसखात्यात   कायषरत  

असिारांना  अनुकुल  ि उपयुक्त  होईल. श्रद्र्ा  असले  तर  श्रीगुरुदेि  दत्ताते्रयाची  उपासना  मन:शांती  
देईल.  दररोज  सकाळी  स्नान  झाल्यािर “ बािन्न  चलोकी  गुरुचररत्रा”चे  पठि  करा.  तसेच  दररोज  

सकाळी  स्नान  करताना  मनापासून  श्रद्रे्ने जयांचे जन्मनक्षत्र  पूिाषभाद्रपदा   आहे  त्यांनी “ओम  

अजैकचरिाय  नमः: “ मंत्राचा,  जयांचे  जन्मनक्षत्र उत्तराभाद्रपदा  आहे  त्यांनी “ओम अहहबुषध्न्याय  नमः:” 

मंत्राचा  आणि जयांचे  जन्मनक्षत्र  रेिती  आहे  त्यानंी “ ओम पूर्ाय  नमः:”  मंत्राचा  १०८ िेळा  जप करािा.  
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