
 

                          रा�शभ�व�य - मे, २०२०.  
                        दादा दामले ( dadadamle@gmail.com) 
========================================================= 
सचूना - ��येक राशी�या रा�शभ�व�या�या अखेर�स �या �या राशी�या ज�मन��ासाठ� �या �या            
ज�मन��ाचा तारक मं� �दला आहे. आप�या ज�मन��ा�या तारक मं�ाचा उपाय �हणनू           
मनापासनू, ��धेने उपयोग के�यास जीवनात येणा�या अडचणी अडथळे, �याधी, पीडा, आजार, अ�य            
सम�या यांचे �नवारण होते असा अनेकांचा अनभुव आहे. आपणह� �य�न क�न पाहावा व             
आपणांसह�  
तसा अनभुव  आ�यास  कृपया  कळवावे, ह�  �वनंती 
========================================================= 
(१) मेष - या राशी�या मंडळींचा वत�मान �वभाव अ�तशय चंचल, अि�थर, लहर�, धाकदडपण सहन              
न होणारा असा घडला अस�याची श�यता �दसत.े या राशीची लहान मलेु तर अ�तशय वांड,              
खोडकर झाल� असावीत असे वाटत.े तसे असेल तर पालकांनी �यां�याकडे �वशषे ल� देणे ज�र�चे              
होईल. हे सव� या राशी�या �थम �थानी असले�या हष�ल �हामळेु होईल. �या�शवाय �थम �थानी              
असलेले र�व-बधु या म�ह�या�या काळात अनारो�यकारक व मन�तापदायक होणे संभवत.े वाढता           
खच�, �व�हानी, अनपे��तपणे येणा�या आ�थ�क जबाबदा�या, �नयोिजत कामात होणार� पीछेहाट          
अशापकै� कारणांनी आ�थ�क �चतंा ��त कर�याची श�यता आहे. जपा. काह� मंडळींना डो�याचे            
दखुणे, तर काह�ंना र�तदाब, �दय�वकार अशापकै� आजार होणे संभवत.े जपा. बधुामळेु भांडणे,            
�म��ोह, कुसंगती, यांचा मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े धन�थानी �वराशीत           
असले�या श�ुामळेु कौटंु�बक जीवनात मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. या राशी�या            
ततृीय �थानी असले�या राहूमळेु हातनू काह� कतृ��व घडले व उ�साह वाढेल. पण या राहूमळेु बंधसुखुात               
बाधा येणे संभवत.े जपा. �शवाय म�ह�या�या अखेर�या आठव�यात बधु �ह या राशी�या ततृीय             
�थानी गे�यावर अकारण श��ुव �नमा�ण होणे, �हतश�ूचंा �ास होणे संभवत.े जपा. या राशी�या             
भा�य�थानी केतु अस�यामळेु या राशी�या काह� मंडळींचे आचरण “व�न क�त�न, आतनू तमाशा”            
असे ढ�गी, धतू� �व�पाचे होणे संभवत.े �शवाय या केतमूळेु संत�तसखुात बाधा येणेह� श�य             
आहे. जपा. या राशी�या दशम �थानी �वराशीत असले�या शनीमळेु व म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व �ह              
�थम �थानी अस�याने या म�ह�या�या काळात काह� अ�व�मरणीय घटना घड�याची श�यता           
�दसत.े बौ��धक व संशोधना�मक काय��े� असणारांना मानस�मान, व�र�ठांकडून कौतकु होणे असे           
काह� �मळणे संभवत.े या राशी�या लाभ�थानी असले�या मंगळ �हामळेु क�ट-प�र�म क�नच           
अथ�लाभ होईल. पण काह� भा�यवंत मंडळींना एखा�या मौ�यवान व�तचूी �ा�ती होणे संभवत.े            
पण हा मंगळ म�ैीत �वत�ुट �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. जपा. ��धा असेल तर दररोज              
सकाळी �नान करताना ज�मन�� अि�वनी असणारांनी “ओम अि�वनी कुमारा�याम नमः:” मं�ाचा,           
भरणी ज�मन�� असणारांनी “ ओम यमाय नमः: मं�ाचा तर कृ��का ज�मन�� असणारांनी “             
ओम अ�नये नमः: “ मं�ाचा १०८ वेळा जप करावा. तसेच �नान झा�यावर “�ीगणेश अथव�शीषा�”              
चे  पठण  करावे  व रा�ी  झोपी  जा�यापवू�  “�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे   पठण  करावे. 
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(२) वषृभ - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव             
येईल. र�व -बधु - हष�ल- राहू-केतु हे पाच �ह मन�तापदायक आहेत. रवीमळेु शार��रक-मान�सक             
अनारो�य, मन�ताप, आ�थ�क �चतंा , कशाचे तर� भय अशापकै� कारणांनी अ�व�थ �हाल. बधुामळेु             
हाती घेतले�या कामात अपयश येणे, मानहानी होणे, मळूचे कज� असेल तर �यात वाढ होणे,              
मनि�थती चंचल होणे, �यामळेु अनारो�य होणे, �म��ोह होणे, काह� मंडळींना कुसंगतीची बाधा            
होणे संभवत.े �यय�थानी असले�या हष�लमळेु सांप��क अडचणी, कोणास नको �या �संगाला त�ड            
�यावे लागणे, तर कोणास जीवावर�या �संगाशी मकुाबला करावा लागणे, अकारण श��ुव �नमा�ण            
होणे, अशापकै� घटना घड�याची दाट श�यता आहे. राहूमळेु घरात वाद, भांडणे, आ�थ�क सम�या             
अशापकै� कारणांनी कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी असले�या            
केतमूळेु �व�वध कारणांनी कौटंु�बक सखुात व ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे श�य �दसत.े             
जपा. �शवाय अपघात भय अस�याने घर�दार� सतत सावधानतनेे आचरण करा. वाहन �नयं��त            
वेगानेच चालवा. वाहन चालवत असताना मोबाईलवर वाता�लाप क� नका. या केतमूळेु काह�            
मंडळींना �वचारोगाचा �कंवा र�त�वकाराचा आजार होणे संभवत.े काह�ंना मखुरोगाचा आजार          
होणेह� श�य आहे. अशा ��तकुल प�रि�थतीत �यांना यापवू�चाच र�तदाब वा �दय�वकाराचा           
आजार असेल �यांनी मन व �वचारश�ती �य�नपवू�क शांत, ि�थर राखल� पा�हजे. तसेच काळ             
��तकुल आहे याची सतत जाणीव ठेवनू सहनशील बननू व शांत राहून आचरण करणेच सखुाचे              
होईल. या राशी�या दशम �थानी कंुभ राशीत असले�या मंगळ �हामळेु . �वतं� �यावसा�यकां�या             
�यवसायात खळबळजनक घटना घड�याची श�यता आहे. जपा. पण यां��क तां��क �यवसाय           
असणारांना व औषध�व�े�यांना काह� �माणात काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी�या            
भा�य�थानी �वतः:�या मकर राशीत असलेला श�न �ह फारसा ��तकुल होणार नाह�. उलट या             
शनीमळेु काह� मंडळींना �वासाचे योग येतील. या शनीबरोबर असलेला गु� �ह �यांना            
अ�या�माची मनापासनू ओढ आहे �यांना उपासने�वारे मन:शांती �मळू शकेल. ��धा असेल तर            
�शवोपासना व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज सकाळी �नान            
करताना ज�मन�� कृ��का असणारांनी “ओम अ�नये नमः “मं�ाचा, रो�हणी ज�मन�� असणारांनी           
“ओम ��माय नमः “ मं�ाचा तर मगृ ज�मन�� असणारांनी “ओम सोम सोमाय नमः “ मं�ाचा               
१०८ वेळा जप करावा. तसेच �नान झा�यावर “�शवल�लामतृ �तो�ा”चे पठण करावे. आ�ण रा�ी             
झोपी  जा�यापवू�  “�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे  पठण करावे.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या �थम �थानी राहू असनू स�तम �थानी केतू आहे.हे दो�ह� �ह मान�सक                
���या तापदायक असनू राहूमळेु अपमान झा�यास सडूब�ुधी अ�व�थ कर�ल. �शवाय या राहूमळेु            
काह� मंडळींना वात�वकाराचा आजार होणे संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात �यय�थानी          
असलेला बधु �थम�थानी आ�यावर मनि�थती चंचल होणे �म��ोह होणे संभवत.े काह� मंडळींना            
कुसंगतीची बाधा ��त कर�ल. जपा. या राशी�या स�तम �थानी असले�या केतमुळेु मनि�थती            
अ�व�थ होईल व �यामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवत.े �यांची             
कोट� �कारणे असतील �यांनी ती पढेु ढकल�याचा �य�न करावा. काळ ��तकुल अस�याने पदर�             
अपयश येणे संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी मकर राशीत श�न - गु� असे दोन �ह असनू                
शनीमळेु �व�चत कोणास एखादा मोठा आजार होणे संभवत.े काह� मंडळींना अपे�ाभंगाचे द:ुख            
सहन करावे लागेल. असमाधानकारक घटना घडतील. �यामळेु मनि�थती अशांत राह�याची          

 



 

श�यता आहे. अशा प�रि�थतीत शनीसह असले�या गु� �हामळेु �यां�या ज�मकंुडल�त          
अचानक धनलाभ योग आहे अशापकै� काह� मंडळींना असा अचानक धनलाभ होणे संभवत.े काह�             
मंडळींना वारसाह�काने असा अचानक धनलाभ होईल. या राशी�या भा�य�थानी असलेला मंगळ           
�वासास ��तकुल अस�यामळेु श�यतो �वास क� नका. कारण �वासात मानहानी होणे, मन�ताप            
सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े या राशी�या लाभ�थानी मेष राशीत र�व -बधु - हष�ल              
असे तीन �ह आहेत. येथील हष�ल गु� या शभु �हासह अस�यामळेु अथ�लाभ होणे संभवत.े पण               
इतर बाबतीत �नि�चत असे काह� घडले याची खा�ी देता येणार नाह�. र�व �ह म�ह�या�या              
पवूा�धा�तच या राशी�या नोकरदार मंडळींना अनकुुल असणार आहे. �यामळेु जे काय सा�य            
करावयाचे ते �यांनी म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा अटोकाट �य�न करावा. म�ह�या�या           
उ�राधा�त र�व-बधु �ह ��तकुल होतील व �यामळेु मना�व��ध घटना घड�यास नरैा�य येणे,            
द:ुख होणे, मनि�थती अ�व�थ होणे संभवत.े �यामळेु काह� मंडळींना अनारो�याचा �ास होणेह�            
श�य  आहे.  जपा.  पण �यय �थानी  �वराशीत असले�या  श�ुामळेु  
मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ��धा असेल तर दररोज सकाळी             
�नान  
करताना ज�मन�� मगृ असणारांनी “ओम सोम सोमाय नमः:” मं�ाचा, आ�ा� ज�मन�� असणारांनी            
“ओम नमः: शंकराय नमः:” मं�ाचा तर पनुव�सू ज�मन�� असणारांनी “ओम आ�द�तये नमः:” मं�ाचा             
१०८ वेळा जप करावा. �शवाय �ी गु�देव द�ा�येाची उपासना �हणनू. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न             
�लोक�  गु�च�र�ा “”चे   पठण   करावे.  
 
(४) कक� - या राशी�या �यय�थानी राहू असनू ष�ठ �थानी केतू आहे. हे दो�ह� �ह अनकुुल                 
असनू राहूमळेु अथ�लाभ होणे संभवत.े काह� मंडळींना परदेशगमनाची संधी �मळेल. �हतश�पूासनू           
र�ण होईल. पण हा राहू ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा. म�ह�या�या             
अखेर�या काळात बधु �ह �यय�थानी गे�यावर ��तकुल प�रि�थती �नमा�ण हो�याची श�यता           
आहे. तसे घड�यास �नयोिजत कामात अपयश येणे, मानहानी होणे, अनारो�याचा �ास होणे अशा             
�कारचे मन�ताप सहन करावी लाग�याची श�यता �दसत.े पण केत�ूया अनकुुलतनेे प�रि�थती           
आटो�यात राह�ल व सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या स�तम �थानी श�न -गु� �ह ��तकुल             
नसले तर� गु� �ह नीच राशीत रा�श�वामीसह अस�याने �ववाहयोगात �दरंगाई होणे,           
�ेमसंबंधात अडथळे येणे, आ�थ�क लाभात अडथळे येणे संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी असलेला             
मंगळ अनारो�यकारक असनू धोकादायक होणे संभवत.े �या�यामळेु काह� मंडळींना उ�णता          
�वकाराचा आजार ��त कर�ल. काह� मंडळींना मळू�याधीचा आजार होणे संभवत.े �शवाय हाडमोड            
होणेह� श�य �दसत.े �या�शवाय वीज, पाणी यांपासनू धोका अस�याने �वजेची उपकरणे           
सावधानतनेे व काळजीपवू�क हाताळा. . तसेच श�यतो जल�वास क� नका. खोल पा�यात            
पोहावयास जाऊ नका. या राशी�या दशम या नोकर�-�यवसाय �थानी र�व -बधु -हष�ल असे तीन              
�ह आहेत. र�व �ह पणू�पणे अनकुुल असनू शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळींना �व�वध            
�कारे लाभदायक होईल. �दले�या जबाबदार��या कामात यश�वी होणे, �यामळेु व�र�ठ �स�न           
होणे व �यातनू बढती, पगारवाढ, काह� मंडळींना एखादे मानाचे �थान वा उ�च पद �मळणेह�              
श�य आहे. मो�या अ�धकार� �य�तीशी ओळख होणेह� लाभदायक होईल. बधुामळेु मान�सक           
सखुशांती लाभेल. कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. धनलाभ व �म�लाभ होणेह� संभवत.े पण           
लाभ�थानी असलेला बधु म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या �यय�थानी गे�यावर          

 



 

��तकुल होईल व �यामळेु काह� मन�तापदायक घटना घड�याची श�यता आहे. जपा. या            
राशी�या दशम �थानी असलेला हष�ल उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े�ात काय�रत            
असणारांना �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. या राशी�या लाभ�थानी असलेला          
�वराशीतील श�ु सव� �कारे अनकुुल असनू सव� �कारे सखुसमाधान देणारा अस�याचाच अनभुव            
येईल. ��धा असेल तर �ी�शवोपासना व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल.             
दररोज सकाळी �नान करताना ज�मन�� पनूव�सू असले�यांनी “ ओम अ�दतीये नमः: “ मं�ाचा, प�ुय              
ज�मम�� असणारांनी “ ओम बहृ�पतये नमः:” मं�ाचा  तर  आ�लेषा  ज�मन��  
असणारांनी “ ओम सपा�य नमः:” मं�ाचा १०८ वेळा जप करावा. �शवाय �नान झा�यावर             
“�शवल�लामतृ �तो�ा”चे  व रा�ी  “�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे  पठण   करावे.  
 
(५) �सहं - या राशी�या पंचम �थानी केतू असनू लाभ�थानी राहू आहे. केतमूळेु या राशी�या                
�व�या�या��या श�ै�णक �गतीत �व�वध कारणांनी अडथळे �नमा�ण हो�याची श�यता �दसत.े          
काह� मंडळींना पोट�वकाराचा आजार ��त कर�ल. राहूमळेु नोकर�त अ�धकारपदावर         
असले�यांनी अ�धकाराचा �वाथा�साठ� गैर वापर होणार नाह�, याची काळजी �यावी. तसेच           
जगुाराचा नाद असले�यांनी तो मोह टाळावाच. नपे�ा लाभ न होता नकुसान होणेच संभवत.े             
तसेच या राशी�या मंडळीं�या संत�तसखुात राहूमळेु बाधा ये�याची श�यता आहे. म�ह�या�या           
अखेर�या स�ताहात बधु �ह लाभ�थानी गे�यावर प�रि�थतीत बदल होईल व सखुसमाधान           
लाभेल. या राशी�या ष�ठ �थानी मकर या �वराशीत श�न असला तर� ती गु� �हाची नीच               
राशी अस�यामळेु श�नमळेु अनारो�य हो�याचीच श�यता आहे. हे श�न -गु� �ह दशम या             
�यवसाय �थानास परूक असले तर� �यामळेु गैरसमजतुी, भांडणे, वाद होऊन श��ुव �नमा�ण            
हो�याची श�यताच अ�धक आहे. जपा. या राशी�या स�तम �थानी असलेला मंगळ           
जीवनसाथी/सं�गनीचे अनारो�य, दोघांतील वाद, गैरसमज, भांडणे अशापकै� कारणांनी ववैा�हक         
जीवनातील सखुात बाधा ये�याची श�यता आहे. जपा. �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय          
आहे �यांनी संशय, गैरसमज अशापकै� कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी            
�यावी. या राशी�या भा�य�थानी मेष राशीत र�व -बधु-हष�ल असे तीन �ह आहेत. पकै�             
म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व �या�या उ�च राशीत असला तर� फारसा अनकुुल होणार नाह�. बधु             
पणू�पणे ��तकुल असनू �या�यामळेु वाद, भांडणे होणे, �नयोिजत कामात अडथळे, अडचणी, �दरंगाई            
होणे संभवत.े पण हष�ल �ह मा� शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व             
यशदायक होईल. काह� मंडळींना दरू�या �वासाचे तर काह�ंना परदेशवार�चे योग येतील.           
म�ह�या�या उ�राधा�त र�व -बधु या राशी�या दशम �थानी गे�यावर इ�छा आकां�ा पणू� होतील,             
हाती घेतले�या कामात यश �ा�त होईल, धनलाभ होईल व मो�या अ�धकार� मंडळीं�या ओळखी             
होतील. बधुामळेु मान�सक व कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. पण येथे �वराशीत श�ु असला तर�             
�वतं� �यवसाय असणारां�या �यावसा�यक �गतीत अडचणी, अडथळे ये�याची श�यताच अ�धक          
आहे. जपा. ��धा असेल तर कुलदैवतची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. तसेच             
दररोज सकाळी �नान करताना मघा ज�मन�� असणारांनी “ओम �पतराय नमः:” मं�ाचा, पवूा�            
ज�मन�� असणारांनी _ओम भगाय नमः:” मं�ाचा व उ�रा ज�मन�� असणारांनी “ओम आय�मे            
नमः:” मं�ाचा  ��धेने १०८ वेळा जप करावा.  
 

 



 

(६) क�या - या राशी�या चतथु� �थानी धनु राशीत केतू असनू दशम �थानी �मथनु राशीत राहू                 
आहे. �मथनु राशीत असलेला राहू नोकर��यवसायास अनकुुल असनू यशदायक आहे �यामळेु या            
राशी�या कतृ��ववान मंडळींना नोकर�त अ�धकारपद �मळू शकेल. तर काह� भा�यवंत मंडळींचा           
स�मान होणेह� संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात दशम �थानी बधु �ह आ�यावर           
नोकर��यवसायातील सखुाबरोबर कौटंु�बक सखुसमाधानह� लाभेल. . पण चतथु��थानी असलेला केतू          
मा� गहृसौ�यात बाधा �नमा�ण कर�ल. घरात कोणाशी पटणार नाह�. सतत कसल� तर� �चतंा ��त              
कर�ल. �शवाय �वषभय अस�याने .खा�या�प�याची �वशषे द�ता घेणे ज�र�चे होईल. या राशी�या            
पंचम �थानी मकर या �वराशीत श�न असला तर� ती गु� �हाची नीच राशी अस�याने दो�ह�               
�ह फारसे अनकुुल हो�याची श�यता �दसत नाह�. श�न ब�ु�धमान असला तर� ब�ुधी �वाथ�,             
�यवहार�, संशयी होणे संभवत.े तसेच गु� अनकुुल असला तर� तो �े�मकांचे �ेमसंबंध वाढू दे�यात              
यश�वी हो�याची श�यता �दसत नाह�. तसेच या राशी�या �व�या�या�ना �श�णात अपे��त �गती            
करता ये�याची श�यता �दसत नाह�. या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला मंगळ अनारो�यकारक            
असनू �या�यामळेु या राशी�या काह� मंडळींना ताप येणे, काह�ंना अगंावर फोड येणे, काह�             
मंडळींना र�त�वकाराचा तर काह�ंना पोट�वकाराचा �कंवा �दय�वकाराचा आजार ��त कर�याची          
श�यता �दसत.े शार��रक इजा होणे, चोर� होणे, अप�चाराचा �ास होणे, आ�थ�क हानी होणे             
अशापकै� घटना घडणेह� संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी मेष राशीत र�व -बधु -हष�ल असे              
तीन �ह आहेत. र�व -हष�ल हे दोन �ह पणू�पणे ��तकुल असनू या राशीची काह� मंडळी               
भावने�या भरात कोठे तर� भरकटत जा�याची श�यता आहे. तसेच मलुांपकै� कोणाचे गंभीर            
आजार, हाती घेतले�या कामात येणारे अपयश, इ�छा आकां�ा अपणू� राहणे अशा घटना घड�यास             
अ�धक अ�व�थता येईल. हष�लमळेु अपघात भय अस�यामळेु सतत सावधानतनेे आचरण करणे           
ज�र�चे होईल. म�ह�या�या �थम स�ताहात बधु �ह अनकुुल अस�याने थोडे सखुसमाधान लाभेल;            
पण �दनांक ८ पासनू तो या राशी�या भा�य�थानी गे�यावर ��तकुल होईल. म�ह�या�या            
उ�राधा�त या राशी�या भा�य�थानी �वराशीतील श�ु व अ�टम �थानातनू भा�य�थानी आलेले र�व            
-बधुह� असणार आहेत. श�ु �ह अनकुुल अस�यामळेु काह� मंडळींना गु�कृपा, तर काह�ंना            
थोरकृपा, ससुंगती, ऐषाराम �ा�त होईल. काह� भा�यवंत मंडळींना क�त�, ��स�धी �मळणेह�           
संभवत.े पण र�व -बधु ��तकुल अस�यामळेु म�ह�याचा उ�राध� मन�तापजनक जा�याचाच संभव           
आहे. ��धा असेल तर दररोज सकाळी �नान करताना ज�मन�� उ�रा असणारांनी १०८ वेळा             
“ओम आय�मे नमः: “ मं�ाचा, ह�त ज�म न�� असणारांनी “ओम सयूा�य नमः: “ मं�ाचा जप               
करावा. तसेच ज�मन�� �च�ा असणारांनी “ओम �व�टे नमः” मं�ाचा जप करावा. तसेच रा�ी             
झोपी जा�यापवू�  “हनमुानचा�लसा  �तो�ा”चे      पठण करावे.  
 
(७) तळुा - या राशी�या ततृीय �थानी केतू असनू भा�य�थानी राहू आहे. राहूमळेु �वासयोग               
येतील; पण या राहूमळेु कुटंुबात भांडणे झा�यास कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े �दनांक ७              
पासनू बधु �ह भा�य�थानी आ�यावर ��तकुल होईल व अ�धकच मन�ताप सहन करावा            
लागेल. जपा. केतमूळेु मान�सक द:ुख सहन करावे लागेल. �यामळेु या राशी�या मंडळीनी            
मन:शांतीसाठ� अ�या�माकडे ल� �यावे. पण या केतमूळेु या राशी�या �यापार� मंडळींना           
��ी-�ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. या राशी�या चतथु� �थानी �वराशीत श�न �ह असनू            
�या�याबरोबर नीच राशीतील गु� �हह� आहे. �यामळेु माता असेल तर मातसे एखादा आजार होणे              

 



 

संभवत.े �शवाय या शनीमळेु कुटंु�बक सखुात व गहृसौ�यात बाधा येणे श�य आहे. जपा. पण              
गु�मळेु मन�ताप ससु�य होईल. तर�ह� नातसेंबंधातील कोणाकडून तर� मन�ताप �दला          
जा�याची श�यता आहे. या राशी�या �या मंडळींना �थावरसंबंधी खरेद�- �व��चे �यवहार           
कर�याची इ�छा आहे �यांचे तसे �यवहार होतील, पण �यां�या �यवहारात श�नमळेु अपे�ापतू�            
हो�याची श�यता �दसत नाह�. या राशी�या पंचम �थानी कंुभ या बौ��धक राशीत मंगळ �ह              
असनू तो व�ैयक�य �श�ण घेत असले�या �व�या�या�ना अनकुुल व �ग�तकारक होईल; पण तो या              
राशी�या इतर मंडळीं�या संत�तसखुात बाधा आण�याची श�यता आहे. मलुांपकै� कोणाचे अयो�य           
आचरण, कोणाचे आजारपण अशापकै� कारणांनी मन�ताप होणे संभवत.े तसेच काह� मंडळींना           
�थावरसंबंधी सम�येचा �ास होणे संभवत.े या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क�            
नये. या �थानी मंगळासोबतअसलेला नेप�यनू अ�या�म व गूढ�व�या यांत �गती हो�यास अनकुुल            
होईल. या राशी�या स�तम �थानी �वतः:�या उ�च राशीत व क� ��थानी असलेला र�व �ह             
भा�योदयकारक �दसत असला तर� तो अनारो�यकारक होणे संभवत.े �शवाय या �थानी र�व            
�हासह बधु व हष�ल असे आणखी दोन �ह अस�यामळेु व हे दो�ह� �ह ववैा�हक जीवनातील               
सखुात बाधा आणणारे अस�यामळेु प�तप�नीत होणारे वाद, भांडणे, कोणाचे �व���त आचरण           
अशापकै� कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा ये�याची दाट श�यता आहे. मनि�थती           
भरकटत गे�यास काह�ह� घडू शकेल. जपा. तसेच या राशी�या �या मंडळींचा भागीदार�त            
�यापार-�यवसाय आहे अशांनी संशय, गैरसमज अशापकै� कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�,           
याची काळजी �यावी. म�ह�या�या उ�राधा�त काह� काळ बधु �ह अनकुुल होईल व काह�             
मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ��धा असेल तर �ी�शवोपासना व �ीहनमुान            
उपासना मन:शांती देईल. दररोज सकाळी �नान करताना �च�ा ज�मन�� असणारांनी “ओम �व��े            
नमः: “ मं�ाचा, �वाती ज�मन�� असणारांनी “ओम वांशवे नमः:” मं�ाचा व �वशाखा ज�मन��             
असणारांनी “ ओम इं�ा�नये नमः:” मं�ाचा ��धेने १०८ वेळा जप करावा. रा�ी झोपी जा�यापवू�              
“�ीहनमुानचा�लसा   �तो�ा”चे  पठण करावे.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या अ�टम �थानी राहू असनू धन�थानी केतू आहे. या राहूमळेु �यां�या                
ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशापकै� काह� मंडळींना असा अचानक धनलाभ होऊ            
शकेल; तर काह� मंडळींना वारसा ह�काने धनलाभ होणे संभवत.े पण या राहूमळेु इ�छाआकां�ा              
अपणू� राहणे, भावने�या भरात मन वाटेल तसे भरकटत जाणे, हाती घेतले�या कामात अडचणी             
अपयश येणे, संतती�वषयक �चतंा ��त करणे अशापकै� मन�तापदायक घटना घड�याची          
श�यता �दसत.े जपा. धन�थानी असले�या केतमूळेु आ�थ�क �चतंा ��त करतील. पण म�ह�या�या            
अखेर�या स�ताहात बधु �ह या राशी�या अ�टम �थानी आ�यावर काह� मनोनकुुल घटना            
घडतील व �दलासा �मळेल. या राशी�या ष�ठ �थानी असलेले र�व -बधु-- हष�ल हे �त�ह� �ह दशम                
या �यावसा�यक �थानास परूक असनू �यां�यामळेु म�ह�याचा पवूा�ध� नोकर� - �यवसायात खपूच            
अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. मा� म�ह�याचा उ�राध� ��तकुल होणे संभवत.े           
�हणनू जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा अटोकाट �य�न              
करा. म�ह�या�या उ�राधा�त भांडणे, अनारो�य, �चतंा, नरैा�य येणे संभवत.े �यांचा सखोल बौ��धक            
व शा��ीय संशोधन संबं�धत नोकर� �यवसाय आहे अशांनी सतत अ�त �वचार क� नये. नपे�ा              
डोकेदखुीचा �कंवा म�द�ूवकाराचा आजार ��त कर�ल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या श�ु            

 



 

�हामळेु �वशषे क�न म�ह�या�या पवूा�धा�त �यांचे �ेमसंबंध जळुले आहेत �यांचे �ववाह होतील.            
�वासाचे योग येतील. �ववा�हतांना ववैा�हक जीवनातील सखु लाभेल. जीवनसाथी वा सं�गनी           
कलाकार अस�यास अ�धकच सखुसमाधान लाभेल. पण बधु �ह काह� काळ ��तकुल अस�यामळेु            
काह� मन�ताप देणा�या घटना घडणे संभवत.े या राशी�या चतथु� �थानी असले�या           
मंगळ-नेप�यनू �हांमळेु कौटंु�बक जीवनात असमाधानकारक घटना घडणे, गैरसमज, वाद, भांडणे          
होणे अशापकै� घटना घडणे संभवत.े �यामळेु गहृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या ततृीय             
�थानी असले�या श�न-गु� �हांमळेु भाव�ड�वषयक �चतंा ��त कर�ल �कंवा भावंडांपासनू होणारा           
�ास सहन करावा लागेल. पण श�नमळेु काह� मंडळींना उ�म नोकर� �कंवा आवडते काय��े�             
�मळू शकेल. गु�मळेु �वासाचे योग येतील व काह� लेखकांचे लेखन �ंथ�पात ��स�ध होईल.             
��धा असेल तर दररोज सकाळी �नान करताना �वशाखा ज�मन�� असणारांनी “ओम इं�ा�नये            
नमः:” मं�ाचा, अनरुाधा ज�मन�� असणारांनी “ओम �म�ाय नमः:” मं�ाचा व �ये�ठा ज�मन��            
असणारांनी “ओम इं�ाय नमः: “     
मं�ाचा ��धेने १०८ वेळा जप करावा. तसेच �नान झा�यावर “�ीगणेश अथव�शीषा�”चे पठण करावे.             
तसेच  रा�ी झोपी  जा�यापवू�  “�ीहनमुानचा�लसा  �तो�ा”चे   पठण  करावे.  
 
(९) धनु - या राशी�या �थम �थानी केतू असनू स�तम �थानी राहू आहे. राहू-केतपूकै� केतू                 
अनकुुल व सखुकारक असला तर� वाहनांपासनू धोका अस�याचे स�ूचत करतो. पण राहूमळेु मनात             
कपट� �वचार येणे संभवत.े तसेच वाममाग� धनाची अ�भलाषा ��त कर�ल. �शवाय हा राहू             
ववैा�हक जीवनातील सखुातह� बाधा �नमा�ण कर�ल. जपा. या राशी�या धन�थानी श�न व गु�             
असे दोन �ह आहेत. श�न �ह ��तकुल असनू गु� �ह नीच राशीत अस�याने �नब�ल� आहे.               
�यामळेु अनकुुल असला तर� �या�यामळेु अपे�ापतू� होणार नाह�. केवळ कुटंुबात एखाद� शभु            
घटना घडले, थोडा अथ�लाभ होईल. इतकेच. मा� शनीमळेु कुटंुबात अ�न�ट घटना घडणे, आ�थ�क             
सम�या ��त करणे संभवत.े जपा. या राशी�या ततृीय �थानी मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह               
आहेत. नेप�यनूमळेु मनि�थती अ�यंत भावनाशील होईल व �यामळेु गूढ�व�या व आ�याि�मक           
उपासनेस तो अनकुुल होईल. �शवाय �या�यामळेु काह� मंडळींना जल�वासाचे तर काह�ंना           
परदेशगमनाचे योग येतील. मंगळामळेु धयै�, �ह�मत, कत�बगार�, मह�वाकां�ा वाढेल. �वासयोगह�          
येईल. पण सतत सावधानतनेे आचरण करणे ज�र�चे होईल. कारण इजा होणे संभवत.े या             
राशी�या पंचम �थानी .मेष राशीत र�व -बधु -हष�ल असे तीन �ह आहेत. पकै� म�ह�या�या              
पवूा�धा�त र�व -बधु ��तकुल अस�याचा अनभुव येईल. �यामळेु अनारो�य, अपघात, नोकर�त           
व�र�ठांचा �ास, ��य जनांपासनू होणारा दरुावा, संततीपकै� कोणाचे अनारो�य, कोणाची          
आचरण�वषयक सम�या ��त कर�ल. जपा. पण हष�ल �ह उ�च बौि�दक काय��े� असणारांना            
अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. हा हष�ल कलावंतां�या कलेस पोषक असनू अतं�ा�न            
�ा�तीस अनकुुल होईल. �ेम�करणात पढुाकार घेणाराह� असेल. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व -बधु           
या राशी�या ष�ठ �थानी जातील त�ेहा अनकुुल होतील. व दशम या नोकर��यवसाय �थानास परूक              
होतील. �हतश�ू पराभतू होतील. काय��स�धी होईल व ��स�धीह� �मळू शकेल. पण या ष�ठ             
�थानी असले�या श�ुामळेु मा� या राशी�या सव� �कार�या कलावंत मंडळींना उ�च गुणव�ा            
असनूह� गुणव�ा �कट कर�याची संधीच �मळणार नाह�. उलट या श�ुात श�ुध �ेमभावना            
नस�यामळेु सफलता �मळत नाह� व �यामळेु नरैा�य येऊन काह� कलावंत एखा�या �यसना�या            
आहार� जा�याची श�यता असत.े जपा. ��धा असेल तर या राशी�या मंडळींनी सकाळी �नान             

 



 

करताना ज�मन�� मळू असेल �यांनी “ओम �नऋतये नमः::” मं�ाचा, पवूा�षाढा ज�मन��           
असणारांनी “ओम उदकाय नमः:” मं�ाचा तर उ�राषाढा ज�मन�� असणारानी “ओम �व�वदेवाय           
नमः “ मं�ाचा ��धेने १०८ वेळा जप करावा. तसेच रा�ी झोपी जा�यापवू� “बाव�न �लोक�              
गु�च�र�ा”चे  पठण  करावे.  
 
(१०) मकर - या राशी�या �थम �थानी या शनी�या �वराशीत श�न असनू ती गु� �हाची नीच राशी                 
अस�याने येथील गु� अश�त आहे. तसेच या राशी�या मंडळींना श�न �हाची साडसेातीह� आहे.             
�यामळेु या राशी�या मंडळींना �वतः:�या व जीवनसाथी/सं�गनी�या अनारो�याची �चतंा ��त          
कर�तसे �दसत.े �याच�माणे कुटंुबातील ��य जनांपकै� कोणाचे �थलांतर झा�यास नरैा�य येईल.           
�नयोिजत काया�त अडथळे येणे संभवत.े पण काह� मंडळींना �वासाचे योग येतील. पण गु�             
�हा�या काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु काह� मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल.           
बौ��धक काय��े� असणारांना काळ थोडाफार अनकुुल होईल. या राशी�या धन�थानी मंगळ व            
नेप�यनू असे दोन �ह असनू हे दो�ह� �ह आ�थ�क ���या मन�ताप देणारे व �चतंा �नमा�ण करणारे                
अस�याचाच अनभुव येईल. �शवाय मंगळामळेु उ�णता�वकाराचा एखादा आजार ��त कर�याची          
श�यता आहे. जपा. डो�यात खपु�या वाढणे, घसा, मान, दाढा असे काह� दखुणे असे आजार होणे               
संभवत.े या राशी�या चतथु� �थानी मेष राशीत र�व -बधु - हष�ल असे तीन �ह आहेत. पकै� र�व                 
-हष�ल हे दो�ह� �ह पणू�पणे ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. हष�लमळेु आहे �या प�रि�थतीत             
व अ�य कशातह� सखुसमाधान लाभणार नाह�. कोणाशी पटणार नाह�, सतत त�ार� करत राहाल.             
र�वमळेु अनारो�य, कसले तर� द:ुख, �नयोिजत कामात अडचणी येणे, �दरंगाई होणे संभवत.े �शवाय             
कौटंु�बक �ास सहन करावा लागेल. �यामळेु नरैा�य येणेह� श�य आहे. बधु �हामळेु आ�थ�क             
नकुसान होणे संभवत;े पण हा बधु काह� �माणात गहृसौ�य व �म�सखु देऊ शकेल. म�ह�या�या              
उ�राधा�त हे र�व -बधु या राशी�या पंचम �थानी जात आहेत. तथेे �वराशीचा श�ु आहेच. हा श�ु                
सव� �कार�या कलाकारांना �यां�या कलेतील आनंद व सखुसमाधान देऊ शकेल. पण र�व -बधु             
संत�त�वषयक �चतंा �नमा�ण करतील व �यामळेु मन�ताप सहन करावा लागेल. या राशी�या ष�ठ             
�थानी राहू असनू या राहूमळेु �हतश�ूचंा पराभव होईल, इतर जा�तधमा��या �म�ांपासनू लाभदायक            
घटना घडतील, पण या राहूमळेु मनात कावेबाज, धतू� �वचार येणे संभवत.े तसेच काह� मंडळींना              
पोट�वकाराचा आजार होणेह� संभवत.े बधुामळेु म�ह�याचा अखेरचा स�ताह लाभदायक होईल. या           
राशी�या  �यय�थानी   केत ु  आहे. �यामळेु  
�वभाव लहर�, चंचल होणे संभवत.े ��धा असेल तर “�ी�शवशंकराची उपासना” व ”�ी हनमुान             
उपासना मन:शांती देईल. दररोज सकाळी �नान करताना ज�मन�� उ�रा भा�पदा असणारांनी           
“ओम �व�वदेवाय नमः: “मं�ाचा, �वण ज�मन�� असणारांनी “ओम �ी�व�णवे नमः: “ मं�ाचा            
आ�ण ध�न�ठा ज�मन�� असणारांनी “ वसवे नमः:” मं�ाचा १०८ वेळा जप करावा. तसेच             
“�ी�शवल�लामतृ �तो�ा”चे पठण करावे. रा�ी झोपी जा�यापवू� “�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे पठण          
करावे.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या �थम �थानी मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह आहेत. या नेप�यनूमळेु                
मन अ�तशय हळवे होत.े �यामळेु मान�सक संवेदना अ�त जलद होत असतील. �याचा प�रणाम             
�हणनू मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच ग�हरे नरैा�य येत असले पा�हजे. तसे हो�यास              

 



 

�या�या सोबत असणारा अहंकार�, हटवाद� , संतापी �वभावाचा मंगळ �ह कारणीभतू आहे. तो             
नोकर�-�यवसायास ��तकुल असनू अकारण �म, दगदग करावयास लावणारा आहे. �यामळेु तो           
अनारो�यकारक होणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या ततृीय �थानी र�व -बधु - हष�ल असे तीन �ह               
असनू र�व �ह म�ह�या�या पवूा�धा�तच अनकुुल व लाभदायक होईल. �या�यामळेु आरो�य उ�म            
राह�ल, नोकर�त व�र�ठ अ�धकार� �स�न होतील. �यामळेु काह� मंडळीना बढती पगारवाढ तर �व�चत             
कोणास एखादे मानाचे �थान वा उ�च पद �मळू शकेल. बधु �ह अकारण श��ुव �नमा�ण              
करणारा, धननाश करणारा होणार असला तर� �या�यामळेु �म�सखु व गहृसौ�य �मळू शकेल.            
म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या बधुामळेु संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े हष�ल �ह उ�च            
बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. �शवाय            
�या�यामळेु काह� मंडळींना परदेशगमनाचे योग येणेह� श�य आहे. पण र�व �ह म�ह�या�या            
उ�राधा�त ��तकुल होईल व �यामळेु अनारो�य, कौटंु�बक �ास, काय� �दरंगाई, वाढ�या खचा�ची �चतंा             
अशापकै�  कारणांनी  अस�य  
मन�ताप सहन करावा लागेलसे �दसत.े पण चतथु� �थानी �वराशीतील श�ु �ह अस�याने काह�             
मनोनकुुल व लाभदायक घटना घडतील. शतेीवाडी असणारांना �यापासनू उ�म अथ�लाभ होईल.           
या राशी�या पंचम �थानी असले�या राहूमळेु संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े पण हा राहू             
क�मशन, दलाल� �यवसाय असणारांना लाभदायक होईल. या राशी�या लाभ�थानी केतू असनू तो            
सव� �कारे अनकुुल होईल व अथ�लाभ, यश �मळू शकेल. �वास योग येतील. या राशी�या �यय               
�थानी असले�या गु�-श�न �हांमळेु कौटंु�बक �ास, मन�तापदायक व मानहानीकारक घटना          
घड�याची श�यता �दसत.े जपा. ��धा असेल तर मन:शांतीसाठ� दररोज सकाळी �नान करताना            
ध�न�ठा ज�मन�� असणारांनी “ओम वसवे नमः:” मं�ाचा, शततारका ज�मन�� असणारांनी “ओम           
व�णाय नमः:” मं�ाचा व पवूा�भा�पदा ज�मन�� असणारांनी “ ओम अजकैचरणाय नमः: “ मं�ाचा             
१०८ वेळा जप करावा. �शवाय �नान झा�यावर “�शवल�लामतृ �तो�ा”चे व रा�ी झोपी जा�यापवू�             
“�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे  पठण   करावे.  
 
(१२) मीन - या राशी�या धन�थानी र�व -बधु -हष�ल असे तीन �ह आहेत. येथील हष�लमळेु               
मनि�थती अ�यंत अि�थर, चंचल, लहर� अशी हो�याची श�यता आहे. तसेच अ�वचाराने कसेह�            
आचरण होणे व समोर�याशी अ�वचाराने फटकळपणे बोलनू �याचा अपमान केला जाणे संभवत.े            
जपा. र�व �हामळेु वाढ�या खचा�ची �चतंा, भांडणे, आ�थ�क नकुसान हो�याची श�यता आहे. जपा.             
तसेच काह� मंडळींना ने��वकाराचा आजार ��त कर�तसे �दसत.े बधु �ह या �थानी एक             
स�ताहच अस�यामळेु �याचे प�रणाम जाणवणार नाह�त. या राशी�या ततृीय �थानी �वराशीतील           
श�ु �ह असनू �दनांक ७ रोजी बधु व म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह या �थानी येत आहे.                
�यामळेु र�व -श�ु हे दो�ह� �ह अनकुुल होतील व श�ुामळेु काह� मंडळींना भ�ूमलाभ तर काह�ंना               
धनलाभ, मानाचे �थान व ��त�ठा �ा�त होणे संभवत.े या राशी�या �यापार� मंडळींना            
��ी-�ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह अनकूुल होईल व           
�यामळेु या राशी�या नोकरदार मंडळींना नोकर�त सखुसमाधान लाभेल. व�र�ठ कामावर खषू होतील.            
आरो�यसंप�नता लाभेल. पण बधुामळेु �हतश�ूचंा �ास होणे संभवत.े जपा. या राशी�या चतथु�            
�थानी राहू असनू �दनांक २४ पासनू बधु �ह चतथु� �थानी राहूबरोबर असणार आहे. राहू �ह               
कौटंु�बक सखुास व गहृसौ�यास अ�न�ट होणे संभवत.े पण म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात बधु            
�ह चतथु� �थानी आ�यावर थोडफेार कौटंु�बक सखु, �म�सखु व गहृसौ�य �मळू शकेल. या             

 



 

राशी�या दशम �थानी केतू असनू काह� मंडळींना हातचे सोडून नवीन काह� करावेसे वाटेल. पण              
तो �वचार �यांनी कटा�ाने मनातनू काढून टाकावा आ�ण आहे ती नोकर�च मनापासनू करावी.             
या राशी�या लाभ�थानी श�न व गु� असे दोन �ह आहेत. श�न �ह सव�साधार�पणे शभु असला               
तर� तो संत�तसखुात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. गु� �ह अनकुुल व सखुदायक             
होईल. या राशी�या �यय�थानी मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह असनू ते दो�ह� �ह ��तकुल व                
मानहानीकारक व मन�तापदायक अस�याचाच अनभुव येईल. ��धा असेल तर दररोज सकाळी           
�नान करताना ज�मन�� पवूा� भा�पदा असणारांनी “ओम अजकै चरणाय नम:” मं�ाचा, उ�रा            
भा�पदा ज�मन�� असणारांनी “ओम अ�हबु���याय नमः:” मं�ाचा तर रेवती ज�मन��          
असणारांनी “ ओम पषूाय नमः: “ मं�ाचा १०८ वेळा जप करावा. तसेच �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना               
करावी. दररोज �नय�मतपणे  “बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा ”चे    पठण  करावे.  
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