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(११) मेषमेष - स�या या राशी�या �थम �थानी हष�ल �ह अस�यामळेु या राशी�या मंडळींचा �वभाव               
अ�तशय अि�थर, चंचल, लहर� असा झाला असावा, असे वाटत.े तसे असेल तर कोणाचाह� धाक वा               
दडपण सहन होत नसावे. �शवाय कोणी काह� �वचारले, समजावनू सां�गतले तर तो अपमान समजनू              
संताप �य�त केला जात असला पा�हजे. या राशीची लहान मलेु तर अ�तशय वांड, खोडकर अशी झाल�                
अस�याची श�यता आहे. असे असले तर� हा हष�ल उ�य बौ��धक व शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत               
असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होणे संभवत.े या राशी�या अ�य नोकरदार मंडळींना            
या म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त अडचणी, अडथळे,            
मान�सक ताण, व�र�ठांचा �वरोध, मान�सक आजार ��त कर�याची श�यता �दसत.े जपा.           
भा�य�थानी असले�या श�न �हामळेु काह�ंना दरू�या �वासाचे यो�य संभवतात. या राशी�या अ�टम            
�थानी असले�या गु�-श�ु या शभु �हांमळेु �यां�या ज�मकंुडल�त योग आहेत अशापकै� काह�ंना            
अचानक धनलाभ होणे संभवत.े तसेच वारसा ह�काने धनलाभ होणेह� श�य �दसत.े या राशी�या चतथु�              
�थानी असले�या राहूमळेु कौटंु�बक जीवनात काह� अ�न�ट घटना घे�याची श�यता �दसत.े कुटंुबात            
भांडणे, �ास, अ�य कटकट� �नमा�ण हो�याची श�यता आहे. जपा. पण म�ह�या�या अखेर�या दहा-बारा             
�दवसांत प�रि�थतीत सधुारणा होईल व सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या काह� मंडळींना हातचे सोडून             
नवीन काह� कर�याची ऊ�म� येईल. पण �यांनी मनावर व �वचारश�तीवर ताबा ठेवनू आहे तीच नोकर�               
वा �यवसाय करावा. नवीन काह� कर�याचा �य�न अगंाशी येईल. जपा. मंगळ �ह पणू�पणे अशभु              
असनू अनाव�यक खच�, आ�थ�क �चतंा, वाद, भांडणे यांमळेु अस�य मन�ताप सहन करावा लाग�याची             
श�यता �दसत.े �यामळेु मनि�थती अ�व�थ राह�ल. काह�ंना मानहानीचा अनभुव येईल. लाभ�थानी           
असले�या नेप�यनूमळेु काह� मंडळींना कुमाग� �म�ांकडून नकुसान सहन करावे लागेलसे �दसत.े           
तसेच आ�थ�क नकुसान होणे, आ�थ�क घोटाळे होणे, अथ��ा�तीस �वलंब होणे अशापकै� �ास सहन             
करावा लागेलसे �दसत.े ��धा असेल तर �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज             
�नय�मतपणे “�ीगणेश अथव�शीषा�”चे  पठण करा. तसेच “�ीहनमुानचा�लसा” �तो�ाचे पठण  करा.  
 

(२२) वषृभवषृभ - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नाह�, असेच �हणावे                
लागेल. 
केवळ स�तम �थानी असले�या गु�-श�ु या शभु �हांमळेु या राशी�या यवुक-यवुतींना व            
�ववाहे�छूना  
काळ अनकुुल व अपे��त ते देणारा असा �स�ध होईल. �ववाहे�छूचे �ववाह ठरतील. काह�ंचे             
नवे�ेमसंबंध  
जळूुन येतील. काह�ंचे नवे �नेहसंबंध जळूुन येतील. काह� मंडळींना �वासाचे योग संभवतात.            
काह�ंनाअथ�लाभ होईल, तर या राशी�या �या ि��यांचा �स�ूतकाळ या म�ह�यात आहे �यांना प�ुलाभ             
होणे संभवत.े �ववा�हत मंडळींना ववैा�हक जीवनातील सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या ततृीय �थानी            
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असले�या राहूमळेु हातनू कतृ��व घडले, मान�सक श�ती लाभेल, हातनू काह� परा�म घडले, पण हा              
राहू बंधसुखुात बाधा आण�याची श�यता आहे. जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना या येईल.             
कामात अडचणी, अडथळे �नमा�ण होणे, असमाधानकारक घटना घडणे, मान�सक ताण सहन करावा            
लागणे, काह�ंना पदावनतीचे द:ुख सहन करावे लागणे, यात भर �हणनू शार��रक अनारो�याचा �ास             
सहन करावा लागणे अशापकै� घटना घडणे संभवत.े काह� मंडळीं�या संत�तसखुात बाधा ये�याची            
श�यता आहे. म�ह�या�या पवूा�धा�त बधु �ह काह� �माणात अनकुुल होईल व �दलासा �मळेल; पण              
म�ह�या�या उ�राधा�त तोह� ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. या राशी�या दशम �थानी असलेला            
नेप�यनू केवळ मनोव�ैा�नक व �व पदाथा�चे �यापार� यांनाच अनकुुल व लाभदायक होईल. पण इतर              
नोकर�-�यवसाय असणारां�या काय��े�ात अि�थर प�रि�थतीच �नमा�ण कर�ल. या राशी�या         
लाभ�थानी असले�या मंगळ �हामळेु खपू क�ट प�र�म क�नच अपे��त अथ�लाभ होणे संभवत.े            
�शवाय हा मंगळ म�ैीत �वत�ुट आणू शकेल. जपा. पण या मंगळामळेु काह�ंना मौ�यवान व�तूंचा लाभ               
हो�याची श�यता आहे. �यय�थानी असले�या हष�लमळेु काह�ंना वाईट �संगाला तर काह�ंना           
िजवावर�या �संगाला त�ड �यावे लागेल. �शवाय तो अकारण श��ुव �नमा�ण कर�याची श�यताह�            
नाकारता येणार नाह�. काह� मंडळींना सांप��क अडचणी ��त करतील. ��धा असेल तर �शवोपासना             
मन:शांती देऊ शकेल. दररोज एक माळ “ओम नम: �शवाय “ मं�ाचा जप करा. तसेच “�शवल�लामतृ”               
�तो�ाचे  पठण करा.  
 
(३३) �मथनु�मथनु - या राशी�या अडंळींनी या म�ह�या�या काळात सवा�गीण आरो�य जपले पा�हजे. कारण              
या राशी�या काह� मंडळींना पोट�वकाराचा �ास होणे संभवत.े काह�ंना �व�वध कारणांनी मन�ताप,            
द:ुख, 
��य �यि�त �वयोगाचे द:ुख सहन करावे लागेलसे �दसत.े पण ष�ठ �थानी असले�या गु� �हामळेु              
प�रि�थती आटो�यात राह�ल. तसेच याच �थानी असले�या श�ुामळेु गुण असनूह� �गती होत नाह�,             
�गतीची संधी �मळत नाह�, याचे अस�य द:ुख सहन करावे लाग�याची श�यता �दसत.े धन�थानी             
असले�या राहूमळेु कुटंुबात वाद, भांडणे हो�याची श�यता आहे. तसेच काह� मंडळीना आ�थ�क �चतंा             
��त कर�ल.जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध� अ�धक ��तकुल अस�याचा           
अनभुव येईल. इ�छा आकां�ा अपणू� राहतील. नोकर�त कामाचा ताण व व�र�ठांचा जाच सहन करावा              
लागेल. मलुांपकै� कोणा�या अनारो�याची सम�या ��त कर�ल. हाती घेतले�या कामात अडचणी,           
अपयश येणे संभवत.े पण बधु �हा�या अनकुुलतनेे म�ह�याचे अखेरचे दहा �दवस मनोनकुुल घटना             
घडून �दलासा �मळेल. या राशी�या भा�य�थानी असलेला नेप�यनू अ�या�माची मनापासनू आवड           
असणारांना अनकुुल होईल व उपासने�वारे मन:शांती �मळेल. तसेच काह� मंडळींना सचूक �व�ने            
पडतील तर काह�ंना परदेशगमनाचे योग येतील. या राशी�या दशम �थानी असले�या मंगळ �हामळेु             
�वतं� �यावसा�यकां�या �यवसायात खळबळजनक घटना घड�याची श�यता �दसत.े पण औषध          
�व�ेते आ�ण यां��क तां��क �यवसाय असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व लाभदायक            
होईल. तसेच बौ��धक नोकर�-�यवसाय असणारांना व �व�या�या�ना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल,           
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. या राशी�या लाभ�थानी असले�या हष�ल �हामळेु �म�ांशी भांडणे            
होतील. जपा. पण हा हष�ल आ�थ�क लाभ दे�याची श�यताह� �दसत.े ��धा असेल तर �ीगु�देव              
द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे  “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे  पठण करा.  
 

 



 

(४४) कक�कक� - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल,              
�ग�तकारक व लाभदायक अस�याचा अनभुव येईल. पण �याचा लाभ घे�यासाठ� उ�म शार��रक            
आरो�य राखता आले पा�हजे. पोट�वकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता �दसत.े तसेच           
भांडणतं�याचा मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े या राशी�या स�तम �थानी           
असले�या केतमुळेु काह�ह� कारणाने ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े �यांची कोट�            
�करणे असतील �यांनी �करणाचा �नकाल लांबणीवर टाक�याचा �य�न करावा. पंचम �थानी असलेले            
गु�=श�ु �ह बौ��धक व कला�मक �श�ण घेत असणा�या �व�या�या�ना अनकुुल होतील व �यांना             
श�ै�णक �गती करणे सहज श�यच होईल. �यांचे �ेमसंबंध असतील ते �ढ होतील. अथ�लाभ होणेह�              
श�य �दसत.े कला�मक �यवसाय असणारांनाह� काळ �ग�तकारक व लाभदायक होईल. �च�क�सक           
बौ��धक नोकर�-�यवसाय असणारांनाह� काळ �ग�तकारक व लाभदायक होईल. या राशी�या दशम           
�थानी असले�या हष�लमळेु �च�क�सक बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े�ात नोकर� असणा�या           
नोकरदार मंडळींना आप�या काय��े�ात �गती के�यामळेु बढती �मळू शकेल. �शवाय अ�य लाभह�            
होणे संभवत.े श�यतो या म�ह�या�या काळात �वास क� नका. �वासात मन�ताप व मानहानी             
हो�याची श�यता आहे. तसेच जलभय अस�याने जल�वास क� नका. खोल पा�यात पोहावयास जाऊ             
नका. तसेच �वष भय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. या राशी�या �थम �थानी              
असले�या राहूमळेु सतत अपमान सहन करावे लागतील. �यामळेु संताप येऊन बदला घे�याचा �वचार             
मनात घर कर�ल. पण मनावर व �वचारावर �नयं�ण ठेवनू आचरण कराल तर काह� काळानंतर मन               
शांत होईल. या राहूमळेु काह� मंडळींना वात�वकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता आहे. जपा.             
��धा असेल तर �शवोपासना करा. दररोज �नय�मतपणे एक माळ “ ओम नम: �शवाय “ मं�ाचा जप                
करा. तसेच “�शवल�लामतृ” �तो�ाचे पठण करा.  
 
(५५) �सहं�सहं - या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व लाभदायक               
होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त व�र�ठांचा जाच सहन करावा लाग�याची श�यता वाटत.े बौ��धक           
काय��े� असणारांना द�घ� �चकाट�ने �य�न केले गेले तरच यश �मळू शकेल. घरगुती जीवनात             
म�ह�या�या पवूा�धा�त संत�तसम�या ��त कर�याची श�यता आहे. जपा. . ��य जनांपासनू दरुावा            
�नमा�ण होणे संभवत.े गु�-श�ु या शभु �हां�या अनकुुलतनेे कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. काह�            
मंडळींचे �थावर खरेद��व��चे �यवहार अपे�ेनसुार पणू� होतील. �यांची शतेीवाडी आहे �यांना           
�यापासनू भरपरू लाभ होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त �हतश�ू असतील तर ते पराभतू होतील. पण काह�              
मंडळींना न�याने �दय�वकाराचा आजार होणे संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या दहा �दवसांत बधु �ह            
अनकुुल होणार अस�याने अपे��त काय��स�धी होईल. काह� मंडळींना धनलाभ तर काह�ंना क��त �            
-��स�धी �मळणे संभवत.े या राशी�या स�तम �थानी श�न �हा�या कंुभ राशीतील नेप�यनू            
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�या ची श�यता �दसत.े जपा. तसेच या राशी�या अ�टम              
�थानी असलेला मंगळ �ह उ�णताकाराचे आजार �नमा�ण कर�ल, असे वाटत.े काह� मंडळींना            
मळू�याधीचा आजार ��त कर�ल. हा मंगळ अपघातकारक अस�यामळेु सतत सावधानतनेे आचरण           
करा. हाडमोड होणे संभवत.े तसेच वीज भय अस�याने �वजेवर चालणार� उपकरणे सावधानतनेे            
हाताळा . �याच�माणे जलभय अस�याने जल�वास क� नका. पोहो�याचा मोह टाळा. अपे�ाभंग            
झाला तर नरैा�य येणे संभवत.े या राशी�या भा�य�थानी असलेला हष�ल शा��ीय संशोधन काय��े�             
असणारांना अनकुुल होईल व काया�त अपे��त �गती होत अस�याचे समजेल. �यामळेु खपू            

 



 

समाधान वाटेल. या हष�लमळेु काह� मंडळींना दरू�या �वासाचे योग येतील; तर काह�ंना संशोधन             
काया�साठ� परदेशगमनाची संधी �मळेल. या राशी�या �यय�थानी असलेला राहू अथ�लाभ देणे संभवत.े            
तसेच तोह� परदेशगमनाची संधी देऊ शकेल. तसेच तो �हतश�पूासनू र�ण कर�ल. पण तो ववैा�हक              
जीवनातील  सखुात  बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता �दसत.े 
जपा. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व �दलासा �मळेल. दररोज             
�नय�मतपणे “ बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा”चे  पठण  करा. 
 
(६६) क�याक�या - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. केवळ               
या राशी�या लेखकांना �ंथ लेखनास काळ अनकुुल होईल व काह�ंना या�ा-�वासाचे योग येतील. पण              
भावंडांकडून मन�ताप �दला जा�याची श�यता �दसत.े गु� �हाबरोबर श�ु �हह� या राशी�या ततृीय             
�थानी आहे. �यामळेु काह� मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. या राशी�या �यापार�             
मंडळीना ��ी -�ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. या श�ु �हामळेु काह� मंडळींना धनलाभ होईल,             
तर काह�ंना मानाचे �थान �मळून ��त�ठा �ा�त होईल. या राशी�या चतथु� �थानी असले�या श�न              
�हामळेु �व�वध कारणांनी गहृसौ�यात बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े �यामळेु द:ुख, मन�ताप झा�यास            
नरैा�य येणे संभवत.े र�व �ह पणू�पणे ��तकुल अस�यामळेु कौटंु�बक �ास, संत�त सम�या, अनारो�य,             
नोकर�त व�र�ठांचा जाच, ��य जनांपासनू होणारा दरुावा, �नयोिजत काया�त होणार� �दरंगाई अशापकै�            
कारणांनी अस�य मन�ताप होणे संभवत.े बधु �ह म�ह�या�या पवूा�धा�त घरगुती सखुाचे ��ट�ने थोडा             
अनकुुल होईल. �म�सखु �मळेल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त केतसूह अस�यामळेु संत�त सम�या           
��त कर�तसे �दसत.े या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळीना या म�ह�याचा संपणू� काळ             
��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. अनारो�य, छोटेमोठे अपघात होणे संभवत.े �हणनू सतत           
सावधानतनेे आचरण करा. या राशी�या स�तम �थानी असले�या मंगळ �हामळेु जीवनसाथी�या           
अनारो�यामळेु �कंवा प�तप�नीत वाद, मतभेद, भांडणे झा�यास ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा           
पडले. जपा. �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे �यांनी संशय वा अ�य कारणांनी भागीदार�त            
बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. या राशी�या अ�टम �थानी असलेला हष�ल �ह अपघातास              
कारणीभतू होईल. �हणनू सतत सावधानतनेे आचरण करा. या राशी�या लाभ�थानी असलेला राहू            
क� नये �या गो�ट� कर�यास �व�ृ कर�ल. जगुाराचा मोह होईल, आप�या अ�धकाराचा द�ुपयोग             
क�न वाममाग� धन �मळ�व�याचा मोह होईल; पण कटा�ाने या गो�ट� टाळाच. हो�याचे न�हते             
हो�यास वेळ लागणार नाह�. जपा. या राहूमळेु संत�त�वषयक एखाद� �चतंा ��त कर�याची श�यता             
आहे. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना उपय�ुत होईल व मान�सक �वा��य लाभेल.             
दररोज  �नय�मतपणे  “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे  पठण  करा.  
 
(७७) तळुातळुा - या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक               
होईल. �हणनू �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट             
�य�न करावा. दशम �थानी असले�या राहूमळेु शासक�य नोकरदार मंडळींपकै� बौ��धक काय��े�           
असणा�या काह� मंडळींना बढती �मळू शकेल. म�ह�या�या उ�राधा�त घर�दार� सव� �ठकाणी �वरोधी            
प�रि�थती �नमा�ण होणे संभवत.े अनारो�याचा �ास, अपे�ाभंग होणे, कामात �दरंगाई होणे, धनाचा            
अप�यय होणे, आ�थ�क �चतंा �नमा�ण होणे,कौटंु�बक �ास सहन करावा लागणे अशापकै� घटना घडणे             
संभवत.े ततृीय �थानी असले�या श�न �हामळेु भावंड�वषयक एखाद� �चतंा ��त कर�तसे वाटत.े पण             

 



 

या शनीमळेु काह� मंडळींना अपे��त अशी उ�म नोकर� �मळू शकेल. काह�ंना आवडीचे काय��े�             
�मळेल. मा� �हतश�ूपंासनू सावध राहा. म�ह�या�या उ�राधा�त बधु �हामळेु थोडे फार गहृसौ�य व             
�म�सखु �मळू शकेल; पण अ�वचाराने धननाश होणे संभवते .जपा. ��तकुल प�रि�थतीमळेु           
मनि�थती अ�तशय भावनाशील होणार असल� तर� या राशी�या पंचम �थानी असलेला नेप�यनू �ह             
आ�याि�मक उपासने�वारे आ�याि�मक उ�न�तबरोबरच गूढ संशोधनासह� उपय�ुत होईल. या राशी�या          
स�तम �थानी असले�या हष�लमळेु जीवनसाथीचे �व���त आचरण, प�तप�नीत होणारे गैरसमज, वाद,           
भांडणे यामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े �यांची कोट� �करणे असतील �यांनी             
ती पढेु ढकल�याचा �य�न करावा. �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे �यांनी संशय �कंवा            
अ�य कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. या राशी�या दशम �थानी             
असले�या राहूमळेु शासक�य सेवेत असणारांपकै� काह�ंना अ�धकारपद �मळू शकेल, तर काह�ंचा           
�वशषे काम�गर�ब�दल स�मान केला जाईल. या राशी�या धन�थानी असले�या गु�-श�ु या शभु            
�हांमळेु कौटंु�बक जीवनात शभु घटना घडतील. �वतं� �यवसाय असणारां�या �यवसायात वाढ होईल.            
कज�बाजार� असतील �यांची कज�फेड होऊ शकेल. कौटंु�बक सखुसमाधान �मळेल. ��धा असेल तर            
कुलदैवताची उपासना अनकुुल  होईल. दररोज �नय�मतपणे  कुलदैवत �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(८८) विृ�चकविृ�चक - या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व लाभदायक               
होईल. काह� मंडळीं�या कामावर व�र�ठ �भा�वत होतील. �यामळेु काह� मंडळींना बढती, एखा�यास            
उ�च 
पद �कंवा मानाचे �थान �मळ�याची श�यता �दसत.े �यामळेु शार��रक-मान�सकअरो�यह� उ�म          
राह�ल. पण वा�ह�या�या पवूा�धा�त वाढ�या खचा�ची �चतंा, �यात भर �हणनू आ�थ�क नकुसान होणे,             
कुटंुबात वाद, भांडणे होणे, अ�न�ट घटना घडणे, डो�याचे अनारो�य होणे, अशा �कार�या घटना             
घड�याची श�यता �दसत.े जपा. �थम �थानी असले�या गु�-श�ुापकै� गु� �हामळेु बौ��धक संशोधन            
काया�त काय�रत असणारांना अपे��त �गती करणे श�य होईल. लेखकां�या लेखनास ��स�धी �मळेल.            
श�ुामळेु ववैा�हक जीवनात सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या चतथु� �थानी असले�या नेप�यनूमळेु           
घरगुती गो�ट�ंबाबत गैरसमज,घोटाळे होऊन घरातील वातावरण अशांत राह�लसे �दसत.े या राशी�या           
पंचम �थानी असलेला मंगळ �ह व�ैयक�य �श�ण घेत असले�या �व�या�या�ना अनकुुल असला तर�             
मलुापकै� कोणाचे आजारपण, कोणाचे अयो�य आचरण अशापकै� घटनांनी अ�व�थ �हाल. या           
राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. काह� मंडळींना �थावरसंबंधी सम�या ��त            
कर�ल. या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला हष�ल �ह शा��ीय संशोधन काया�स परूक होणार असला              
तर� �या�यामळेु काह� मंडळींना मदुतीचा ताप येणे संभवते . मनि�थती अि�थर, चंचल राह�ल. सतत              
अ�त �वचार क� नका. डोकेदखुीचा आजार ��त कर�ल. काह� मंडळींना तर म�द�ूवकार होणेह� संभवत.े              
जपा. या राशी�या भा�य�थानी असले�या राहूमळेु �वासाचे योग येतील. पण काह�ं�या मनात            
गु�हेगार� �वचार �बळ होणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना अनकुुल होईल व              
�दलासा �मळेल. दररोज �नय�मतपणे “ ओम गं गणपतये नमः:” मं�ाचा २१ वेळा जप करा.              
तसेच “ �ीगणेश अथव�शीष� “ �तो�ाचे   व  “�ीहनमुानचा�लसा”  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(९९) धनुधनु - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना घर�दार� या म�ह�याचा संपणू� काळ               
��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. केवळ उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन �े�ात काय�रत            

 



 

असणारांना काळ काह� �माणात अनकुुल होणे श�य �दसत.े या राशी�या पंचम �थानी असले�या             
हष�ल �हामळेु या राशी�या �व�चत कोणास अतं�ा�न �ा�त हो�याची श�यता �दसत.े तसेच            
कला�े�ातील मंडळींना तो पोषक हो�याची श�यता �दसत.े या राशी�या �यय �थानी असलेले            
गु�-श�ु हे दो�ह� �ह अनकुुल आहेत. गु� �ह अ�या�म साधना करत असणारांना �ग�तकारक होईल.              
तसेच समाजकाया�ची आवड असणारांना �यां�या काया�त �ग�तकारक होईल. श�ुामळेु मधनू मधनू           
मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. र�व -श�न हे दो�ह� श�ू �ह म�ह�या�या पवूा�धा�त              
अनारो�यकारक होणार आहेत. सतत मन�ताप देणा�या घटना घडत गे�यास ग�हरे नरैा�य येईल.            
जपा. र�तदाब, �दय�वकार असणारांनी मन सतत शांत ठेव�याचा �य�न करावा. कुटंुबातील ��य            
जनांपकै� कोणाचे दरू �ठकाणी राह�यास जाणे झा�यास मन अ�व�थ होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त            
�व�वध कारणांनी आ�थ�क �चतंा ��त करतील. नेप�यनूमळेु काह� मंडळींना जल�वासाचे योग येतील            
तर काह�ना परदेशवार�ची संधी �मळेल. अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती           
साधणे श�य होईल. या राशी�या चतथु� �थानी असलेला मंगळ �ह कौटंु�बक जीवनात वाद, भांडणे ,               
गैरसमज व असमाधानकारक घटना अशापकै� कारणांनी बाधा �नमा�ण कर�याची दाट श�यता आहे.            
जपा. या राशी�या पंचम �थानी असलेला हष�ल �ह कलाकारां�या कलेस पोषक असनू �ग�तकारक             
होईल. तसेच बौ��धक काय��े� असणारांना �ग�तकारक होईल. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या            
राहूमळेु या राशी�या �या ,मंडळीं�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशापकै� काह�ंना असा             
अचानक धनलाभ होणे संभवत.े काह�ंना वारसा ह�काने असा धनलाभ होऊ शकेल. ��धा असेल तर              
�ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व �दलासा �मळेल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक�            
गु�च�र�ाचे”चे  पठण करा.  
 
(१०१०) मकरमकर - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नाह� असेच �हणावे लागेल.                
�वशषे क�न म�ह�या�या पवूा�धा�त शार��रक अनारो�य व मन�ताप देणा�या घटना यांचा अस�य �ास             
सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े या काळात सव� आ�थ�क �यवहार �वचारपवू�क व            
आव�यकतनेसुार कर�याचा �य�न करा. काह� मंडळींना कोट� �करणाचा �ास सहन करावा लागेल.            
काह�ंना मन�तापजनक मानहानी�या घटना सहन करा�या लागतील. �यामळेु शार��रक अनारो�य          
होणेह� संभवत.े हाती घेतले�या कामात अपयश येणे संभवत.े र�तदाब, �दय�वकार असे आजार            
असणा�यानी �य�नपवू�क सहनशील बननू मन आ�ण ब�ुधी शांत ठेव�याचा �य�न करावा. काह�            
मंडळींना शर�रातील �ाण नाह�से करणारा थकवा येणे संभवत.े कुसंगतीपासनू दरू राहावे. वाहन धोका             
अस�यामळेु वाहन �नयं��त वेगाने व सावधानतनेे चालवा. तसेच र��याने चालताना मागेपढेु पाहात            
ल�पवू�क चाला. अ�व�थ व संत�त मनि�थतीमळेु घरात व बाहेर कोणाशी पटणार नाह�, आहे �या              
प�रि�थतीत सखु लाभणार नाह�, वा�तसुखु �मळणार नाह�. सतत त�ार� करत राहून सवा�नाच            
मन�ताप �याल. जपा. या राशी�या स�तम �थानी असले�या राहूमळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात            
बाधा येणे संभवत.े काह� मंडळीं�या मनात कपट� �वचार �बळ होतील. जपा. वाममाग� धन सहज              
�मळणे श�य असले तर� तो मोह टाळाच. हो�याचे न�हते हो�यास वेळ लागणार नाह�. अशा ��तकुल               
प�रि�थतीतह� केवळ गु�-श�ु या शभु �हांची अनकुुलता अस�यामळेु ज�मकंुडल�तील योगानसुार          
काह� यवुकयवुतींना �ववाहयोग संभवतो. या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे श�य होईल.            
काह�ंना नवे �म� �मळतील. श�ुामळेु मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ��धा असेल तर              
�शवोपासना व हनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “ ओम नमः �शवाय “ मं�ाचा              

 



 

एक माळ जप करा. तसेच “हनमुानचा�लसा “ �तो�ाचे पठण करा. श�न �हा�या साडसेातीचा काळ              
अस�याने   या राशी�या मंडळींनो, सतत सहनशीलतनेे आचरण  करा.  
 
(११११) कंुभकंुभ - या राशी�या मंडळींची मनि�थती स�या अ�तशय कोमल झाल� अस�याचे जाणवत.े तसे               
असेल तर मान�सक संवेदनाह� अ�त शी� होत अस�या पा�हजेत. तसेच मन उदास झाले असावे, असे               
वाटत.े �यामळेु मना�व��ध थोडे काह� घडले तर लगेच गहरे नरैा�य येत असावे, असे वाटत.े पण या                
राशी�या बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणारांनी नरैा�य झटकून टाकून न�या           
उमेद�ने काय�रत �हावे. कारण या काय��े�ासाठ� हष�ल �ह अ�तशय अनकुुल असनू �या�यामळेु            
चौकस अशी बौ��धक श�ती, �मरणश�ती व आकलनश�ती �ा�त होणार आहे. तसेच या राशी�या             
काह� भा�यवंत मंडळींना परदेशगमनाची संधीह� �मळ�याची श�यता आहे. तसेच या राशी�या दशम            
�थानी असले�या गु� �हामळेु या राशी�या काह� मंडळीं�या कतृ��वामळेु �यांचेव व�र�ठ कौतकु            
करतील व �यांचा मानस�मान हो�याची श�यता �दसत.े या दशम �थानी असले�या गु� �हामळेु काह�              
मंडळींना नवे आवडते काय��े� �मळणेह� संभवत.े पण या राशी�या दशम �थानी गु� �हाबरोबर श�ु              
�हह� अस�याने या राशी�या �वतं� �यवसाय असणारांना �यवसायात येणा�या अडचणींना त�ड देणे            
सहज श�य होईल. या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या राहूमळेु �यांचा अ�य जा�तधमा��या            
लोकांशी �यावसा�यक संबंध आहे अशांना अशा संबंधामळेु आ�थ�क लाभ हो�याची श�यता आहे.            
तसेच हा राहू �हतश�ूचंा बीमोड क� शकेल. पण �या�यामळेु �वष भय अस�याने र��यावर �वकले              
जाणारे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. �यामळेु काह� मंडळींना पोटाचे अनारो�य ��त कर�याची            
श�यता �दसत.े या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल होणार             
अस�याने �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न             
करावा. र�व �हाबरोबर बधु �ह व श�न �हह� आहेत. तहे� अनकुुल असनू �यां�यामळेु धनलाभ,              
�म�लाभ व सखुसमाधान �मळू शकेल. पण या श�न �हामळेु संत�त सम�या ��त कर�याची             
श�यता �दसत.े मा� म�ह�या�या उ�राधा�त केतू �हामळेु �वभाव लहर� होणे संभवत.े तसेच            
मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता �दसत.े जपा. ��धा असेल तर “�शवोपासना” अनकुुल            
होईल व मन:शांती लाभेल.  दररोज �नय�मतपणे “ओम नम: �शवाय” मं�ाचा एक माळ  जप करा.  
 
(१२१२) मीनमीन - या राशी�या मंडळींचा वत�मान �वभाव अ�तशय ह�ट�, मानापमान फार असणारा             
असा झाला असावा, असे वाटत.े असे असेल तर या �वाभा�वक दोषामळेु या राशी�या सव� �कार�या               
नोकरदार मंडळींना या म�ह�या�या काळात नोकर�त मना�व��ध घडणा�या घटनांमळेु अकारण          
शर�रपीडा, �म, दगदग सहन करावी लाग�याची श�यता �दसत.े �यामळेु शार��रक-मान�सक          
अनारो�य होणेह� संभवत.े परंतु एकंदर�त पाहता गुणवान, कत�बगार नोकरदार मंडळींना या           
म�ह�या�या संपणू� काळात �व�वध �कारचे लाभ होणे संभवत.े पण या राशी�या वाचा �थानी असले�या              
हष�ल �हामळेु �वभाव अ�त चंचल, अि�थर, अ�वचार�, फटकळ होणे संभवत.े आप�या फटकळ,            
अ�वचार� बोल�यामळेु समोर�या माणसाचा अकारण अपमान कराल व घ�न�ट संबंधात दरुावा �नमा�ण            
कराल. जपा. तसेच अ�वचाराने खच� होणे, हातनू �व�च� आचरण घडणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या              
पंचम �थानी असलेला राहू क�मशन, दलाल� वर �यवसाय करत असणारांना लाभदायक होईल. पण तो              
या राशी�या मंडळीं�या संत�तसखुात �व�वध कारणांनी बाधा �नमा�ण कर�तसे �दसत.े म�ह�या�या           
पवूा�धा�त  या राशी�या दशम �थानी र�व - श�न  

 



 

यतुीत अस�याने म�ह�याचा पवूा�ध� अ�व�मरणीय अशा शभु घटनांनी य�ुत असा अस�याचा अनभुव            
येईल. बधु �हा�या अनकुुलतमेळेु कौटंु�बक सखु व �म�सखु लाभेल. धनलाभ होणेह� संभवत.े �शवाय             
�वासाचे योगह� संभवतात. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व -बधु या राशी�या लाभ�थानी गे�यावर           
नोकर�-�यवसायात �व�वध �कारचे लाभ होणे संभवत.े भा�य�थानी असले�या गु�-श�ु या शभु           
�हांमळेु अ�या�माची मनापासनू आवड असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती साधणे व          
मन:शांती �मळ�वणे श�य होईल. श�ुामळेु सतत मनोनकुुल घटना घडतील व समाधान लाभेल. मा�             
का�प�नक �चतंा क� नका. �यामळेु �वनाकारण �मळणा�या सखुसमाधानात बाधा येईल. या राशी�या            
�यय�थानी असलेला नेप�यनू �ह गु�त पोल�स खा�यात काय�रत असणारांना अनकुुल होईल. ��धा            
असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना साि�वक सखुसमाधान देईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न           
�लोक� गु�च�र�ा”चे  पठण करा.  
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