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========================================================= 
(१) मेष - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल ,                
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. काह� मंडळींना ��त�ठा �ा�त होईल; तर काह� मंडळींना मो�या             
मा�यवरां�या ओळखी झा�यास �यापासनू �ग�तकारक व लाभदायक घटना घडतील. �वशषे क�न            
म�ह�या�या पवूा�धा�त अ�धक �माणात अनकुुल काळ आहे. म�ह�या�या उ�राधा�त �वतं�          
�यावसा�यकां�या �यवसायात �गती होत अस�याचा अनभुव येईल. काह� भा�यवान मंडळींना एखादे           
मानाचे �थान वा उ�च पद �मळणेह� संभवत.े काह� मंडळींना बढती, पगारवाढ, अ�य मागा�ने              
अथ�लाभ होणेह� संभवत.े काह�ंना नवे �म� �मळतील व सखुसमाधान लाभेल. पण नेप�यनूमळेु            
काह�ं�या अथ��ा�तीत घोटाळे होणे, कुमाग� �म�ांपासनू नकुसान होणेह� श�य आहे. तसे घडले तर             
नरैा�य येईल. जपा. श�ुामळेु मधनू मधनू ��णक सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या �थम �थानी             
असले�या हष�लमळेु �वभाव अि�थर, चंचल, लहर�, कोणाचा धाक, दडपण सहन न होणारा असा             
घडणे  संभवत.े  
या राशीची लहान मलेु तर अ�यंत हूड व खोडकर हो�याची श�यता आहे. जपा. पण हा हष�ल                
शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत असणारांना अनकुुल व �ग�तकारक होईल. या राशी�या ततृीय            
�थानी असले�या राहूमळेु बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या भा�य�थानी असले�या            
केतमुळेु संत�तसखुात बाधा ये�याची श�यता �दसत.े तसेच काह� मंडळींचे आचरण ढ�गी, धतू�            
होणेह� संभवत.े पण येथील गु� �हामळेु अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक           
�गती करणे श�य होईल. काह� मंडळींना �वासाचे योग ् येतील. मा� श�यतो �वास क� नका.              
कारण �वासात मन�ताप होणे संभवत.े स�गुणांची वाढ होईल. तर काह�ंचा उ�कष� होईल. ��धा             
असेल तर �ीगजाननाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज �नय�मतपणे �नान            
झा�यावर २१ वेळा “ ओम गं  गणपतये  नम: “ मं�ाचा जप  करा. 
 
(२) वषृभ - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने ��तकल               
अस�याचाच अनभुव येईल. राहूमळेु कुटंुबात कलह व आ�थ�क �चतंा ��त कर�याची श�यता            
आहे. �यय�थानी असले�या हष�लमळेु स�ुधा सांप��क अडचणी ��त करतील. काह� मंडळींना           
कठ�ण अशा िजवावर�या �संगाला त�ड �यावे लाग�याची श�यता स�ुधा आहे. काह� मंडळींना            
बेअ�ू हो�यापासनू जपावे लागेल. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या मंगळ, गु�, केतपूकै�            
मंगळामळेु उ�णता �वकाराचे आजार होणे संभवत.े �वशषे क�न मळू�याधीसारखे आजार झा�यास           
अस�य �ास सहन करावा लागेल. तसेच अपघातापासनू जपा. हाडमोड होणे संभवत.े तसेच            
पा�यापासनू व �वजेपासनू धोका संभवतो. �हणनू जल�वास क� नका. खोल पा�यात पोहावयास            
जाऊ नका. �वजेची उपकरणे सावधानतनेे हाताळा. केतमूळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा           
येणे संभवत.े काह�ंना �वचारोगाचा, मखुदंत रोगाचा �कंवा र�त�वकाराचा आजार ��त कर�ल.           
जपा. अशा प�रि�थतीत �यां�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशापकै� काह�ंना गु�            
�हामळेु अचानक धनलाभ �कंवा वारसा ह�काने धनलाभ �मळू शकेल. भा�य �थानी असलेला            
र�व �ह ��तकुल असनू �या�यामळेु मान�सक ताण, आजार, नोकर�त मानहानी, घर� वडील            
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मंडळींचा �वरोध सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े शनीमळेु काह�ंना दरू�या �वासाचे योग            
येतील. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह या राशी�या दशम �थानी गे�यावर अनकुुल होईल व             
इ�छा आकां�ा पणू� होतील. मो�या लोकां�या ओळखी होतील. �गती, यश, धनलाभ होणेह� श�य             
आहे. दशम �थानी आधीपासनूच असले�या बधु नेप�यनू �हांमळेु मान�सक, कौटंु�बक सखुसमाधान           
लाभेल. येथील नेप�यनू �व पदाथ� �यापार असणारांना व मनोव�ैा�नकांना अनकुुल व लाभदायक            
होईल. लाभ�थानी उ�च राशीत असले�या श�ुामळेु सव� काह� सखुाचे असेच घडले. ��धा असेल             
तर ��धेने �शवोपासना के�यास ती अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज या राशी�या             
प�ुषानी �नान क�न “ओम नम: �शवाय “ मं�ाचा तर ि��यांनी “ओम �शवाय नमः: “ मं�ाचा १०८ वेळा                 
जप  करावा आ�ण “�शवल�लामतृ”  �तो�ाचे पठण  करावे.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या �थम �थानी असले�या राहूमळेु अकारण अपमान होणे संभवत.े �यामळेु              
संतापनू काह�जण सडूभावनेने पछाडले जातील. पण �यांनी मनावर ताबा ठेवावा व सहनशील            
�हावे. न पे�ा वात�वकाराचा जोर होईल व व एखादा वात�वकार ��त कर�ल. या राशी�या स�तम               
�थानी मंगळ , गु�, केतू आहेत. गु� �हामळेु नवे �ेमसंबंध वा �नेहसंबंध वाढतील, काह�ंना              
�ववाहयोग तर काह�ंना �वासाचे योग येतील. येईल, तसेच अथ�लाभ हो�याचीह� श�यता आहे. या             
राशी�या गभ�वती ि��यांना प�ु�ा�ती होणेह� संभवत.े पण मंगळ - केतू ��तकुल अस�यामळेु            
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल           
�यांनी संशय, गैरसमज आ�द कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. केतमुळेु             
मनि�थती अ�व�थ राह�याची श�यता आहे. या राशी�या अ�टम-नवम �थानी असले�या र�व �हामळेु            
अनारो�य  होणे  संभवत.े 
�यामळेु ��तकारश�ती कमी हो�याची श�यता आहे. तसेच �व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा येणे            
संभवत.े जपा. हाती घेतले�या कामात अपयश ये�याची श�यता आहे. तसे घडले तर मन भरकटत              
जाईल व हातनू नको ते घडले. जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त हा र�व �ह भा�य�थानी गेला तर�               
��तकुलच होईल व �यामळेु नोकर�त मानहानी होणे, मान�सक ताण �नमा�ण होणे, �यामळेु एखादा             
आजार बळावणे संभवत.े �शवाय वडीलधा�या मंडळींचा �वरोधह� सहन करावा लागेलसे �दसत.े या            
राशी�या अ�टम �थानी असलेला श�न �हह� मन�ताप व अनारो�य दे�याची श�यता आहे. अशा             
प�रि�थतीत मन शांत ठेवा, संयमाने आचरण करा, सहनशीलपणा वाढवा. �वपर�त काळ गेला क�             
सव� सखुाचेच होईल. भा�य�थानी असलेला नेप�यनू शभु असनू �यांना आ�या�मात रस आहे            
अशांना उपासने�वारे मन:शांती �मळू शकेल. काह� मंडळींना सचूक �व�ने पडतील तर काह�            
मंडळींना  
परदेशगमनाची संधी �मळेल. या राशी�या दशम �थानी असलेला उ�च राशीतील श�ु           
नोकर�-�यवसायास ��तकुल असला तर� कला�े�ातील मंडळींना अनकुुल हो�याची श�यता आहे.          
या राशी�या लाभ�थानी असले�या हष�ल �हामळेु �म�ांशी �वत�ुट येणे संभवत.े जपा. पण            
काह�ंना अनपे��तपणे अथ�लाभ होणेह� संभवत.े ��धा असेल तर उपासनेस काळ अनकुुल           
अस�यामळेु  इ�ट दैवताची  उपासना  करा. दररोज �नान  करताना १०८ वेळा  जप  करा.  
 
(४) कक� - या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला मंगळ �ह अनारो�यकारक असनू �यामळेु ताप               
येणे, र�त�वकार, �दय�वकार बळावणे, अप�चाराचा �ास होणे, आ�थ�क हानी होणे, इजा होणे,            



 

अगंावर फोड येणे, चोर� होणे अशापकै� घटना घड�याची श�यता असत.े जपा. पण याच �थानी              
असलेले गु�-केतू हे दो�ह� �ह अनकुुल अस�यामळेु आरो�य फारसे �बघडणार नाह�, असे वाटत.े             
�शवाय हा गु� नोकर�-�यवसायास परूक होणेह� श�य आहे. तसेच येथील केतमूळेु आरो�य सधुारेल             
व सव� अनकुुल असेच घडले. पण या राशी�या स�तम �थानी असलेला र�व �ह क� ��थानी अस�याने               
अनकुुल होईल; पण �यामळेु अनारो�य होऊन पोट�वकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता आहे.            
�शवाय तो म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या अ�टम �थानी गे�यावर. अ�धक ��तकुल होईल व             
�यामळेु अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. येथील श�न �हामळेु �ववाहे�छूना �ववाहयोग           
उशीरा ये�याची श�यता आहे. राशी�या अ�टम �थानी असलेला बधु �ह अनकुुल व सखुकारक होईल;              
पण तथेेच असलेला नेप�यनू जलभयकारक व �वषभयकारक अस�याने जल�वास क� नका, खोल            
पा�यात पोहू नका. तसेच उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. या राशी�या भा�य�थानी असलेला उ�च             
राशीतील श�ु �ह अनकुुल असनू �यामळेु गु�कृपा, ससुंगती, थोरकृपा, सखुसमाधान व काह�            
भा�यवंतांना क�त�-��स�धी �मळणेह� संभवत.े या राशी�या दशम �थानी असलेला हष�ल �ह           
नोकर�-�यवसायास अनकुुल असनू �वशषे क�न शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना �ग�तकारक,          
यशदायक व लाभदायक होईल. या राशी�या �यय�थानी असले�या राहूमळेु अथ�लाभ होईल, तर            
काह� मंडळींना परदेशगमनाचा योग येईल, �हतश�ूपंासनू र�ण होईल; पण तो ववैा�हक           
जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यात आहे. जपा. ��धा असेल तर आप�या            
कुलदैवतची  उपासना  तसेच  गु� �हाची  उपासना अनकुुल  होईल व मन:शांती  लाभेल.  
 
(५) �सहं - या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीसाठ� या म�ह�याचा काळ अनकुुल आहे.             
तसेच आ�याि�मक उपासनेची आवड असणारांना व �वशषे क�न व�ैयक�य �श�ण घेत           
असणारांनाह� काळ अनकुुल होईल. पण काह�ं�या �श�णात अनारो�य व कौटंु�बक प�रि�थतीनसुार           
अडथळे �नमा�ण हो�याची श�यता �दसत.े �वशषे क�न पोटाचे अनारो�य होणे संभवत.े या राशी�या             
कौटंु�बक जबाबदार� असणा�या�या संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े मलुांना पर��ेवेळी आजार होणे,           
�व���त आचरण होणे अशापकै� कारणांनी मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. या            
राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. या ष�ठ �थानी असलेले र�व -श�न             
नोकर�-�यवसायास परूक असले तर� शनीमळेु गैरसमजतुी, भांडणे, श��ुव, अनारो�याचा �ास होणे           
संभवत.े �व�चत कोणास �दय�वकाराचा आजार होणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या स�तम �थानी            
असलेले बधु -नेप�यनू ��तकुल असनू �यां�यामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े            
जपा. या राशी�या अ�टम �थानी असलेला उ�च राशीतील श�ुामळेु �यां�या ज�मकंुडल�त अचानक            
धनलाभ योग आहे अशापकै� काह�ंना असा धनलाभ होणे संभवत.े तसेच काह�ंना वारसा ह�काने             
असा धनलाभ होणे संभवत.े काह� मंडळींना अगद� कमी �मात धनलाभ होणेह� संभवत.े या             
राशी�या भा�य�थानी असलेला हष�ल �ह शा��ीय संशोधन काया�स अनकुुल असनू हे काय��े�            
असणारांना संशोधन काया�त �गती करणे श�य होईल. तसेच या हष�लमळेु काह� मंडळींना दरू�या             
�वासाचे तर काह�ंना परदेशवार�चे योग येतील. या राशी�या लाभ�थानी असलेला राहू           
संत�त�वषयक �चतंा �नमा�ण कर�याची श�यता �दसत.े तसेच या राशी�या �या मंडळीं�या हाती            
स�ा, अ�धकार आहे �यांनी �याचा गैरउपयोग कर�याचा मोह क� नये. हो�याचे न�हते हो�यास             
वेळ लागणार नाह�. जपा. ��धा असेल तर आप�या कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल व             
मन:शांती लाभेल.  
 



 

(६) क�या - या राशी�या मंडळींना कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने गु� �ह अनकुुल असला तर� �याच               
�थानी असलेले मंगळ -केतू ��तकुल आहेत. �यामळेु कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच             
नातलगांपकै� कोणाकडून मन�ताप �दला जा�याची श�यताह� �दसत.े कुटंुबात असमाधानकारक         
घटना घड�याची श�यता �दसत.े जपा. कोणाशी पटणार नाह�. �थावर खरेद�-�व��चे �यवहार           
करणार असाल तर जपनू करा. केतमूळेु �वषभय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ            
नका. या राशी�या पंचम �थानी असलेला र�व �ह पणू�पणे ��तकुल असनू �या�यामळेु नोकर�त             
व�र�ठांचा �ास, नातवेाईक मंडळींपासनू दरू�व येणे, अनारो�य होणे, अपघात होणे, मलुांपकै�           
कोणा�या आजाराची �चतंा �नमा�ण होणे अशापकै� घटना घडणे संभवत.े तथेेच असले�या श�न            
�हामळेु �वभाव �वाथ�, संशयी होणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह           
नोकर�-�यवसायास परूक होईल. �हतश�ू पराभतू होतील. पण काह� मंडळींना �दय�वकाराचा आजार           
��त कर�याची श�यता आहे. जपा. याच ष�ठ �थानी असले�या नेप�यनूमळेु या राशी�या काह�             
मंडळींना उगीचच आप�याला काह� आजार झाला अस�याची भावना ��त कर�ल. का�प�नक �चतंा            
��त करतील. फसवणकु�चा �ास होणेह� संभवत.े जपा. पण बधु �ह अनकुुल अस�याने �दलासा             
�मळेल. या राशी�या स�तम �थानी उ�च राशीतील श�ु अस�याने �ववाहे�छूपकै� काह�ंचे �ेम�ववाह            
संप�न होतील. �ववा�हतांना ववैा�हक जीवनातील सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या अ�टम �थानी           
असले�या हष�लपासनू अपघातभय अस�याने सतत सावधानतनेे आचरण करा. वाहन �नयं��त          
वेगातच चालवा. मोबाईलवर वाता�लाप क� नका. घर�दार� वावरताना सावधानतनेे आचरण करा. या            
राशी�या दशम �थानी असलेला राहू अनकुुल असनू या राशी�या नोकरदार मंडळींना बढती,            
अ�धकार, स�ा, स�मान, यश असे सव� काह� �मळू शकेल. ��धा असेल तर �ीगजाननाची उपासना              
अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज �नय�मतपणे �नान झा�यावर “ ओम गं गणपतये             
नमः “ मं�ाचा  २१  वेळा  जप करा.  तसेच “ गणप�त  अथव�शीषा�”चे  पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या लेखक मंडळींना ��थलेखनास या म�ह�याचा काळ अनकुुल आहे.              
�यासाठ� �वास कर�याचा योगह� संभवतो. पण एकच ��तकुल गो�ट अशी क� एखा�या भावंडाकडून             
अकारण मन�ताप �दला जाणे संभवत.े गु�-मंगळ शभु योग अस�यामळेु धयै�, �ह�मत, मह�वाकां�ा            
वाढेल. कत�बगार� �दसनू वाढेल. पण हे सव� सतत सावधानतनेे करा. इजा, दखुापत होणे संभवत.े केतू               
मळेु या राशी�या �यापार� मंडळींना ��ी-�ाहकांकडूनच अ�धक धनलाभ होईल. अशाह� प�रि�थतीत           
�यांना काह� मान�सक द:ुख असेल �यांनी �शवोपासना करावी. या राशी�या ��ी-प�ुषानी �नान            
झा�यावर जप करावा. प�ुषानी “ओम नमः �शवाय “ मं�ाचा तर ि��यांनी मन:शांतीसाठ� “ओम �शवाय              
नम : “ मं�ाचा एक माळ (१०८) जप करावा. या राशी�या चतथु� �थानी असलेले र�व -श�न दो�ह�                 
�ह ��तकुल असनू �यां�यामळेु कौटंु�बक सखुात गैरसमज, भांडणतंटे, अ�य कटकट�,          
असमाधानकारक घटना अशापकै� कारणांनी बाधा येणे संभवत.े �यामळेु काह� मंडळींना अस�य           
मन�ताप सहन करावा लागून गहुरे नरैा�य येणेह� श�य आहे. जपा. या राशी�या �या मंडळींना              
अ�या�मात रस व भावनाशील मन आहे �यांना पंचम �थानी असलेला नेप�यनू अनकुुल होईल व              
उपासने�वारे आ�याि�मक उ�नती करणे श�य होईल. तसेच गूढ�व�येत संशोधनासह� हा नेप�यनू           
अनकुुल होईल. पण बधु बौ��धक राशीचा असनूह� संत�तसखुात बाधा �नमा�ण कर�याची           
श�यता आहे. जपा. या राशी�या ष�ठ �थानी उ�च राशीत श�ु �ह असला तर� �यांनी आप�या               
आवड�या कला�े�ात उ�च गुणव�ा �ा�त केल� आहे �यांनाह� आप�या कलेतील कत�बगार�           



 

�स�ध कर�यास संधीच �मळणार नाह�. या श�ुाजवळ श�ुध �ेमभावना नसत.े �शवाय नरैा�यामळेु            
ह� मंडळी �यसनाधीन हो�याची श�यता असत.े जपा. या राशी�या स�तम �थानी हष�ल �ह             
अस�यामळेु जीवनसाथी वा जीवनसं�गनीचे आचरण लहर�, �व���त झा�यामळेु प�तप�नीत भांडणे,          
वाद होतील. �यामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. तसेच �यांचा             
भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल �यांनी संशय, गैरसमज आद� कारणांनी भागीदार�त बाधा          
येणार नाह�, याची काळजी �यावी. या राशी�या भा�य�थानी राहू असनू �यामळेु काह� मंडळींना             
�वासाचे योग येतील. ��धा असेल तर मन:शांतीसाठ� ल�मीप�त भगवान नारायणाची उपासना           
करा. दररोज �नान करताना “ओम व�ैणवे नमः “ मं�ाचा १०८ वेळा जप करा. श�य अस�यास               
“�व�ण ुसह�नामाचे “ पठण करा.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या मंडळींचा श�न �हा�या साडसेातीचा �ास संपला असला तर� या              
म�ह�या�या काळात या राशी�या धन�थानी मंगळ -केतू अस�यामळेु �व�वध �कारे आ�थ�क �चतंा            
��त कर�याची श�यता आहे. अपे��त अथ��ा�तीसाठ� खपू क�ट-प�र�म करावे लागतील. �यामळेु           
शार��रक उ�णता भडकून डोळे, घसा, मान दाढा आद�ंचे अनारो�य होणे संभवत.े अशा प�रि�थतीत             
या �थानी असलेला गु� �ह आ�थ�क �चतंा कमी क� शकेल व कुटंुब�थानी अस�यामळेु कौटंु�बक              
सखुसमाधान देऊ शकेल. या राशी�या ततृीय �थानी असलेले र�व-श�न अनकुुल अस�यामळेु या            
राशी�या काह� मंडळींना उ�म नोकर� �कंवा आवडते काय��े� �मळू शकेल. नोकरदार मंडळी आप�या             
काय�कौश�याने व�र�ठांना �भा�वत करतील. �यामळेु काह� मंडळींना एखादे मानाचे �थान तर           
�व�चत कोणास एखादे उ�च पद �मळ�याची श�यताह� नाकारता येत नाह�. पण शनीमळेु एखाद�             
भावंड�वषयक �चतंा ��त कर�याची श�यता आहे. या राशी�या चतथु� �थानी असलेले बधु            
-नेप�यनू गहृसौ�य, �म�सखु देणारे असले तर� नेप�यनूमळेु गैरसमज, आ�थ�क घोटाळे अशापकै�           
कारणांनी कौटंु�बक सखुात बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. या राशी�या पंचम �थानी असलेला             
उ�च राशीतील श�ु सव� �कार�या कला�े�ातील मंडळींना अनकुुल होईल व �यांना आप�या कलेचा             
आनंद लटुता येईल. या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला हष�ल शा��ीय संशोधन काया�तील            
�गतीस परूक होईल. पण तो मनाने चंचल व अनारो�यकारक अस�यामळेु या राशी�या काह�             
मंडळींना मदुतीचा ताप, काह�ंना डोकेदखुीचा तर �व�चत कोणास अ�त �वचारामळेु म�द�ूवकार           
जडणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या राहूमळेु ज�मकंुडल�त योग असेल            
तर अचानक धानलाभ होऊ शकेल. पण तो �व�वध कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात व             
संत�तसखुात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता �दसत.े ��धा असेल तर �ीगणेश व �ीहनमुान            
उपासना  अनकुुल  होईल  व  
मन:शांती लाभेल. दररोज �नान करतांना २१ वेळा “ओम गं गणपतये नमः:” मं�ाचा जप करा. नंतर               
“�ीगणेश  अथव�शीषा�” चे  पठण  करा. तसेच  रा�ी “हनमुानचा�लसा “ �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या �थम �थानी �वराशीचा गु�; मंगळ व केतू असे तीन �ह आहेत. �वभाव                 
ह�ट�, मानापमान फार असा असणारांना येथील मंगळामळेु खपू �म, दगदग करावी लाग�याची            
श�यता �दसत,े नोकरदार मंडळींना तर तो ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. केतमूळेु           
वाहनधोका संभवतो. जपा. केवळ गु� �हामळेु आरो�य फारसे �बघडणार नाह� व तो केवळ बौ��धक व               
संशोधना�मक व लेखन काया�त काय�रत असणारांना अनकुुल व यशदायी हो�याची श�यता आहे. या             



 

राशी�या धन�थानी असलेले र�व -श�न �ह आ�थ�क �चतंा �नमा�ण करतील व �यामळेु अस�य             
मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. जपा. �यामळेु थकवा येऊन अनारो�य होणेह�            
संभवत.े श�न �हामळेु कुटंुबातील ��यजनांपकै� कोणाचे दरू�व झा�यास अ�व�थता वाटेल. �यामळेु           
काह� मंडळींना नरैा�य येणेह� श�य आहे. जपा. र�त�वकार, �दय�वकार असणारानी �वशषे काळजी            
�यावी. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह या राशी�या ततृीय �थानी गे�यावर अनकुुल होईल व सव�              
काह� मनासारखे घडले. पण �याच �थानी रवीसह बधु व नेप�यनूह� अस�यामळेु मनि�थती अ�यंत             
भावनाशील होणे संभवत.े �शवाय बधुामळेु �हतश�चूा �ास हो�याची श�यता आहे. जपा. या            
राशी�या चतथु� �थानी असले�या श�ु �हामळेु काह� �ववाहे�छू मंडळींना �ववाहयोग संभवतो.           
�शवाय �यांची शतेीवाडी आहे अशांना �यापासनू लाभ होईल. या राशी�या पंचम �थानी असलेला             
हष�ल �ह गु� �हाशी शभु योग करत अस�याने बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक काय��े�             
असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होऊ शकेल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या            
राहूमळेु काह� मंडळीं�या मनात कपट� �वचार येणे, वाममाग� धन �ा�त कर�याची ती� इ�छा             
�नमा�ण होणे संभवत.े जपा. तसेच हा राहू ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा.              
��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज            
�नय�मतपणे “बाव�न �लोक�  गु�च�र�ाचे”चे पठण करा.  
 
(१०) मकर - या राशी�या �थम �थानी म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व -श�न �ह असनू ते दोघेह�                
अनारो�यकारक, मन�तापदायक, �नयोिजत काया�त अडथळे �नमा�ण करणारे व कसल� ना कसल�           
�चतंा �नमा�ण करणारे आहेत. काह� मंडळींना थकावट जाणवेल. �यामळेु मनावर संयम ठेवनू व             
सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. काह� मंडळीं�या कौटंु�बक जीवनात ��य जनांपकै�            
कोणाचे �थलांतर झा�यास ग�हरे नरैा�य येणे संभवत.े र�तदाब, �दय�वकार असणारांनी �वशषे            
काळजी �यावी. म�ह�या�या उ�राधा�त धन�थानी असणारे र�व -बधु --नेप�यनू हे �त�ह� �ह            
��तकुल असणार अस�यामळेु �व�हानी, वाढ�या खचा�ची आ�थ�क �चतंा, द:ुख, अ�न�ट घटना           
अशापकै� कारणांनी अ�व�थता येईल. काळ श�न �हा�या साडसेातीचा असनू ��तकुल अस�यामळेु           
सतत सावधानतनेे व सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. या राशी�या ततृीय �थानी             
असलेला श�ु �ह अनकुल अस�यामळेु अशा ��तकुल काळातह� या राशी�या काह� मंडळींना            
धनलाभ, काह�ंना भ�ूम लाभ ,तर काह� मंडळींना मान, ��त�ठा असे काह� �मळू शकेल. पण चतथु�               
�थानी असले�या हष�लमळेु �वभाव सतत त�ारखोर राह�ल, कोणाशी पटणार नाह� व कशातच            
सखुसमाधान लाभणार नाह�. जपा. या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या राहूमळेु �हतश�ूवंर �वजय            
�मळेल, �यांचा इतर जा�तधमा��या मंडळींशी �यावसा�यक संबंध आहे अशांना अशा संबंधामळेु लाभ            
होईल. पण या राहूमळेु या राशी�या काह� मंडळींना पोट�वकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता             
आहे. जपा. तसेच तो �वषभयकार� अस�यामळेु श�यतो बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. या             
राशी�या �यय�थानी असलेले गु�-मंगळ -केतु हे �त�ह� �ह ��तकुल असनू केतमूळेु �वभाव लहर�             
होईल. मंगळ �ह खपूच ��तकुल होईल व �यामळेु कौटंु�बक �ास, आ�थ�क �चतंा, मानहानी, भांडणे              
अशापकै� कारणांनी अ�व�थ वाटेल. पण येथील गु� अ�या�म, समाजकाय� यांची मनापासनूच           
आवड असणारांना अनकुुल होईल व �यामळेु �नयोिजत काया�त अपे�ापतू�चे समाधान लाभेल.           
��धा असेल तर �ीहनमुान उपासना करा. दररोज रा�ी �नय�मतपणे “हनमुानचा�लसा “ �तो�ाचे            
पठण करा.  �यामळेु  मन:शांती  लाभेल.  



 

 
(११) कंुभ - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ “ कधी हसू तर कधी रडू “ अशा                  
सं�म� अनभुवाचे जा�याची श�यता �दसत.े र�व -श�न -बधु हे तीन �ह पणू�पणे ��तकुल असणार              
असनू राहू व नेप�यनूमळेु काह� �माणात अ�व�थता �नमा�ण होईल. अडचणी ��त करतील व             
�यामळेु अ�व�थता जाणवेल. बधुामळेु धननाश, कुसंगती, �म��ोह यांचा मन�ताप सहन करावा           
लागेल. रवीमळेु पराभतूीचे द:ुख, आ�थ�क �चतंा, अनारो�य, अस�य मन�ताप सहन करावा           
लागेलसे �दसत.े शनीमळेु तर संकटपरंपरेशीच मकुाबला करावा लागेल. अशा या ��तकुल काळात            
सव� �कारचे आ�थ�क �यवहार सावधानतनेे, �वचारपवू�क व फसवणकू होणार नाह� याची खा�ी            
क�नच करा. नपे�ा अकारण मानहानी व अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. नेप�यनूमळेु स�या             
या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�तशय कोमल झाल� असावी, असे वाटत.े मान�सक संवेदनाह�            
चटकन मनावर प�रणाम करत असतील. �यामळेु ग�हरे नरैा�य �यात असावे, असे वाटत.े पंचम             
�थानी असले�या राहूमळेु �व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े पण या राशी�या �या             
मंडळींचा क�मशन, दलाल�चा �यवसाय आहे �यांना मा� हा राहू अनकुुल व लाभदायक होईल.             
पण गु�-श�ु- व काह� �माणात मंगळ अनकुुल अस�याने मनोनकूुल घटना घडतील व �दलासा             
�मळेल. गु�मळेु या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे व यश �मळ�वणे श�य होईल,             
�म�सखु �मळेल. इ�छा आकां�ा पणू� होतील. �ववाहे�छूचे �ववाह होतील. काह� मंडळींना           
वाहनसखु तर काह�ंना काह�ंना आ�थ�क लाभ होणे संभवत.े या राशी�या धन�थानी उ�च राशीत             
असले�या श�ुामळेु ववैा�हक जीवनातील सखु, कौटंु�बक �गती व सखु, तसेच आ�थ�क लाभ होणेह�             
संभवत.े केतमूळेु �वासाचे योग संभवतात. मंगळ �ह क�टदायक व म�ैीत �वत�ुट आणणारा            
असला तर� काह� भा�यवान मंडळींना �या�यामळेु एखा�या मौ�यवान व�तचूा लाभ होणे           
संभवत.े ��धा असेल तर �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व �दलासा �मळेल. दररोज रा�ी             
झोपी  जा�यापवू� “�ीहनमुानचा�लसा”  �तो�ाचे पठण  करा.  
 
(१२) मीन - या राशी�या नोकदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अ�धक अनकुुल व लाभदायक               
होईल. �हणनू �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा            
अटोकाट �य�न करावा. कारण ,म�ह�याचा उ�राध� ��तकुल हो�याची दाट श�यता �दसत.े           
�यामळेु सतत मना�व��ध घटना घडतील व नरैा�य ये�याची श�यता आहे. जपा. श�न �ह             
अनकुुल असला तर� �या�यामळेु संत�तसखुात बाधा ये�याची श�यता आहे. जपा �यय �थानी            
असलेला बधु �हह� ��तकुल असनू �या�यामळेु मानहानी, अनारो�य, हाती घेतले�या कामात           
अपयश येणे अशापकै� घटना घड�याची श�यता आहे. केतमूळेु �वभाव लहर� होईल व �याला             
�व���त �वभावा�या हष�लची साथ �मळून या राशी�या मंडळींचा �वभाव अ�धकच लहर�,           
चंचल, अि�थर �वचाराचा घडणे संभवत.े तसे झाले तर समोर�या �य�तीचा फटकळ बोल�याने            
अपमान होत आहे हेह� �याला समजणार नाह�. जपा. तसेच �व�च� व �व���त असे आचरण होणेह�               
संभवत.े �यातनू अ�वचाराने खच� होईल. जपा. या राशी�या �थम �थानी असले�या उ�च            
राशीतील श�ुामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या चतथु� �थानी असलेला           
राहू ��तकुल असनू �या�यामळेु कौटंु�बक सखुात वाद, भांडणे, अ�न�ट घटना अशापकै� कारणांनी            
बाधा येऊ शकेल. जपा. या राशी�या दशम �थानी असले�या मंगळ �हामळेु �यांचा �वतं�             
�यवसाय आहे अशापकै� काह�ं�या �वतं� �यवसायात खळबळजनक घटना घड�याची श�यता          



 

�दसत.े काह� मंडळींना हातचा नोकर��यवसाय सोडून नवीन काह� कर�याची ऊ�म� येईल. पण            
�यांनी तसा �वचारह� क� नये. नोकरदार मंडळींना नोकर�त कामाचा ताण सहन करावा लागेल.             
�यामळेु काह�ंचा व�र�ठांशी वाद, भांडण होणेह� संभवत.े पण याच �थानी असले�या गु� �हामळेु             
ब�ु�धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना काळ �ग�तकारक व यशदायक होईल. व�र�ठ            
तमु�या कतृ��वावर खषू होतील. �यामळेु काह� मंडळींना मानस�मानाचा लाभ होणेह� श�य आहे.            
��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. �यामळेु मन:शांती लाभेल. दररोज सकाळी            
�नान  झा�यावर  “बाव�न  �लोक� गु�च�र�ा”चे  पठण करा.  
                                               =====ooooo0ooooo===== 
 
 
 
 


