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============================================ 
(१) मेष - या राशी�या मंडळींनी या म�ह�या�या काळात सवा�गीण अनारो�याची काळजी घेणे             
अग�याचे ठरणार आहे. उ�णता�वकारांचे आजार ��त करतील. र�तदाब, �दय�वकार असणारांनी          
मनि�थती शांत ठेव�याचा �य�न करावा. मनाचा �ोभ होणार नाह� याची काळजी �यावी. आ�थ�क             
�चतंा अ�व�थ कर�याची श�यता आहे. “देणे �यावेच लागेल; पण येणे मा� के�हा येईल �याची              
�नि�चती नाह�” अशी �बकट अव�था काह� मंडळींची होणे संभवत.े �थम �थानी असले�या हष�लमळेु             
�वभाव चंचल, अि�थर, लहर�, �व���त असा घड�यास हातनू नको ते घडू शकेल. जपा. या राशी�या               
लहान मलुांना पालकांनी �वशषे जपावे, असे सांगावेसे वाटत.े या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार             
मंडळींना नोकर�त या म�ह�याचा संपणू� काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. पण केवळ            
बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना काळ अनकुुल व �ग�तकारक होणे संभवत.े            
कुमाग� �म�ांपासनू कटा�ाने दरू राहा. नपे�ा �यांचा सहवास मन�ताप वाढवणाराच ठरेल. जपा.            
म�ह�या�या पवूा�धा�त बधु - श�ु अनकुुल अस�याने मधनू मधनू काह� मनोनकुुल घटना घडतील व              
�दलासा �मळेल. म�ह�या�या उ�राधा�त हे दो�ह� �ह या राशी�या �यय�थानी गे�यावर बधु �ह             
��तकुल होईल पण श�ुामळेु मधनू मधनू ��णक सखुसमाधान �मळेल. हातनू कतृ��व घड�यास राहू             
अनकुुल असला तर� �या�यामळेु बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या भा�य�थानी            
�वराशीचा गु� �ह असला तर� तो व�� अस�यामळेु तो देणार असले�या �व�वध गो�ट�त कमीपणा              
येणे संभवत.े श�न �हामळेु दरू�या �वासाचे योग संभवतात. म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या            
�व�या�या��या श�ै�णक �गतीत अडथळे येणे संभवत.े केतमूळेु काह� मंडळीं�या संत�तसखुात बाधा           
येणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल. व मन:शांती              
�मळेल. दररोज �नय�मतपणे �नान झा�यावर २१ वेळा “ ओम गं गणपतये नमः” मं�ाचा जप करा.               
तसेच “हनमुानचल�सा”  �तो�ाचे पठण  करा. 
 
(२) वषृभ - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व              
लाभदायक होईल. �हणनू जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा            
आटोकाट �य�न करा. तरच म�ह�याचा उ�राध� अ�धक सखुासमाधानाचा जाईल. परंतु बौ��धक           
काय��े� असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. �वतं� �यवसाय करत            
असणारांना म�ह�या�या पवूा�धा�त अडचणींना त�ड �यावे लागेल. उ�राध� सखुाचा जाईल. म�ह�याचा           
सव� आ�थ�क �यवहार �वचारपवू�क व सावधानतनेेच करा. तरच आ�थ�क �चतंा करावी लागणार नाह�.             
�वभावदोषावर �नयं�ण ठेवा. उतावळेपणा क� नका. “अरे ला का रे ?” क� नका. ह�ट�पणा कराल तर                
अकारण �म व दगदग होईल व �यामळेु शार��रक उ�णता भडकून उ�णता�वकाराचा आजार ��त             
कर�ल. या राशी�या अ�टम �थानी असलेला श�न �ह शार��रक, मान�सक ���या अनारो�यकारकच            
होणार आहे. जपा. काह� मंडळींना �वचारोग, काह�ंना मखुदंत रोग, तर काह�ंना र�त�वकाराचा आजार             
��त कर�ल. जपा. �हणनू सतत मनावर, �वचारांवर �नयं�ण ठेवनू, िजभेला लगाम घालनू न�तचेे             
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आचरण करा. तसे आचरण कराल तर खपू सखुाचे �नि�च�त जीवन जगू शकाल. जीवनसाथीशी             
समजतूदारपणे आचरण करा. कौटंु�बक जीवनात कलह �नमा�ण होणार नाह�त याची काळजी �या.            
अशाह� प�रि�थतीत �यां�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशांपकै� काह�ंना असा           
धनलाभ होणे संभवत.े काह�ंना वारसा ह�काने धनलाभ होऊ शकेल. या राशी�या दशम �थानी             
असलेला नेप�यनू मनोव�ैा�नक व �व पदाथा�चे �यापार� यांना अनकुुल व लाभदायक होईल. ��धा             
असेल तर �शवोपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “ ओम नम: �शवाय “ मं�ाचा एक माळ               
जप करा. तसेच “�शवल�लामतृ”  �तो�ाचे पठण करा.  
 
(३) �मथनु - राहू-केत,ूमंगळ पणू�पणे ��तकुल अस�यामळेु या राशी�या मंडळीं�या जीवनात सतत            
मन�ताप देणा�या, अपमान होणा�या घटना घड�याची श�यता �दसत.े �यामळेु सडूभावना ��व�लत           
होणे संभवत.े जपा. नपे�ा काह� मंडळींना वात�वकाराचा आजार तर काह�ंना उ�णता�वकाराचा           
आजार ��त कर�ल. अशा प�रि�थतीत श�यतो वाद�ववाद, भांडणे टाळा. या राशी�या �यापार�            
मंडळींना ��ी-�ाहकांकडुन मन�ताप �दला जाणे संभवत.े आ�थ�क �चतंा ��त कर�याची श�यता           
आहे. या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल, �ग�तकारक             
व लाभदायक होईल. भा�य �थानी असले�या नेप�यनूमळेु काह� मंडळींना परदेशगमनाची संधी           
�मळेल. तसेच अ�या�माची मनापासनू ओढ असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य           
होईल. श�ुामळेु म�ह�या�या पवूा�धा�त मनोनकूुल घटना घडतील; पण म�ह�या�या उ�राधा�त तो या            
राशी�या दशम �थानी गे�यावर नोकर�-�यवसायात अडथळे, अडचणी �नमा�ण कर�याची श�यता आहे.           
याउलट बधु �ह म�ह�या�या पवूा�धा�त मन�तापकारक होईल; तर उ�राधा�त कौटंु�बक सखुसमाधान           
देईल. जीवनसाथीचे अनारो�य, दोघांतील वाद, मतभेद आ�द कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात           
बाधा येणे संभवत.े जपा. तसेच भागीदार�त �यापार-�यवसाय असणारांनी संशयाने �कंवा अ�य           
कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. पण या राशी�या स�तम �थानी श�न              
सह गु� अस�याने व�कल�, स�लागार� �यवसाय असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या             
�थानी असलेला गु� �ह व�� अस�याने व श�नसह अस�याने �ेमसंबंधात, अथ�लाभात बाधा येणे             
संभवत.े जपा. या राशी�या लाभ�थानी असले�या हष�लमळेु स�ुधा �म�ांशी भांडणे होऊन म�ैीत बाधा             
येणे संभवत.े सव� अ�नि�चत असले तर� या हष�लमळेु काह� भा�यवंतांना अथ�लाभ होणेह� श�य आहे.              
��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:श�ती व मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे            
“बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे  पठण करा. 
 
(४) कक� - या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल, �ग�तकारक व              
लाभदायक होईल. �हणनू �यांनी म�ह�या�या पवूा�धा�त जे काय सा�य करावयाचे �याची पवू� तयार�             
क�न ठेवावी. �यासाठ� बधु - श�ु अनकुुल होतील. पण म�ह�या�या उ�राधा�त बधु �ह ��तकुल              
होईल व �यामळेु आप�या कामात अडथळे , अडचणी �नमा�ण हो�याची श�यता आहे. श�न -बधु -केतू               
हे �त�ह� �ह आप�या काय��े�ात सहकाय� कर�यास तयार आहेत. श�ुामळेु म�ह�या�या पवूा�धा�त            
�यां�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशांपकै� काह�ंना अचानक धनलाभ वा वारसा            
ह�काने धनलाभ होणे संभवत.े हा श�ु �ह म�ह�या�या उ�राधा�तह� अनकुुल असनू या राशी�या             
काह� मंडळींना क�त� वा ��स�धी �मळणे संभवत.े इतरांना सखु, समाधान, ससुंगती, ऐषाराम �ा�त             
होईल. पण या श�ुाबरोबर बधुह� या राशी�या भा�य�थानी गे�यावर वाद, भांडणे होणे संभवत.े जपा.              

  



तसेच �नयोिजत कामात अडचणी, अडथळे �नमा�ण हो�याची श�यता आहे. उ�च बौ��धक व            
शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल , �ग�तकारक व यशदायक            
होईल. सामा�य नोकरदार मंडळींना मा� क�ट , प�र�म क�नच अपे��त अथ�लाभ �मळ�व�याचा            
�य�न करावा लागेल. लाभ�थानी असले�या मंगळ �हामळेु काह� भा�यवान मंडळींना मौ�यवान           
व�तूंचा लाभ होणे संभवत.े पण काह� कारणाने �म�ांशी वाद, भांडण होऊन �वत�ुट येणे संभवत.े              
जपा. या राशी�या �यय �थानी असले�या राहूमळेु काह� मंडळींना अथ�लाभ होणे संभवत;े तर काह�              
भा�यवंत मंडळींना परदेशगमनाची संधी �मळेल. काह�ंचे �हतश�पूासनू र�ण होईल. पण या           
राहूमळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े ��धा असेल तर �ीगु�देव            
द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती �मळेल. दररोज �नय�मतपणे “ बाव�न �लोक�            
गु�च�र�ाचे”चे   पठण करा.  
 
(५) �सहं - या राशी�या पंचम �थानी श�न, व�� गु� व केतू असे तीन �ह आहेत. केतू गु�                  
यतुीत अस�याने वेदांत, गूढ अ�यासाची आवड असणारांना अनकुुल व �ग�तकारक होईल. तसेच            
आ�याि�मक उपासनेत रस असणारांनाह� उपासने�वारे मन:शांती लाभेल. या राशी�या         
�व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे श�य असले तर� अनारो�य, अडचणी, अडथळे ये�याची           
श�यता आहे. �यामळेु इ�छा असनूह� िज�द , �चकाट�ने मनापासनू अ�यास करणे जमले तरच             
�गती करणे श�य होईल. केतसूह श�न अस�यामळेु पोटाचे अनारो�य ��त कर�याची श�यता            
�दसत.े या राशी�या स�तम �थानी असले�या नेप�यनू व बधुामळेु प�तप�नीत वाद, भांडणे होऊन             
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. पण �याच �थानी असले�या श�ुामळेु मधनू             
मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. म�ह�या�या उ�राधा�त ;प�रि�थती सधुारेल. र�व            
�ह पणू�पणे नोकर��यवसायात, घर�दार� ��तकुल अस�यामळेु मन�ताप सहन करावा लागेल.          
��तकारश�ती कमी झा�यास होणारे आजार अ�धकच ��त करतील. काह� मंडळींना मलुांपकै�           
कोणा�या अनारो�याची सम�या ��त कर�ल. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह या राशी�या           
भा�य�थानी गे�यावर तर घर� वडीलधा�या मंडळींचा �वरोध व नोकर�चे �ठकाणी व�र�ठांचा �ास            
सहन करावा लागेलसे �दसत.े �यामळेु शार��रक-मान�सक आरो�य �बघड�याची श�यता आहे. जपा.           
मा� या राशी�या काह� मंडळींना हातची नोकर� सोडून नवीन काह� तर� कर�याची ऊ�म�             
येईल. पण �यांनी तसे काह� क� नये. पण �यवसायात खळबळजनक घटना घड�याची श�यता             
अस�यामळेु �यांनी मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू आहे ती नोकर�च मनापासनू करावी.             
�यात�या �यात यां��क नोकर�-�यवसाय असणारांना व औषध �व�े�यांना काळ बरा जाईल. या            
राशी�या लाभ�थानी असले�या राहूमळेु मलुांपकै� कोणा�या तर� अनारो�य�वषयक �कंवा         
आचरण�वषयक सम�या ��त कर�ल. तसेच काह� मंडळींना नोकर�त अ�धकाराचा गैर वापर क�न            
वाममाग� धन �मळ�व�याची ती� इ�छा ��त कर�ल; तर काह� मंडळींना जगुाराचा नाद लाग�याची             
श�यता आहे. ��धा असेल तर �शवोपासना व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती             
लाभेल. दररोज �नय�मतपणे एक माळ “ओम नम: �शवाय” मं�ाचा जप करा. तसेच ”हनमुानचाल�सा”             
�तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(६) क�या - या म�ह�या�या काळात या राशी�या मंडळीं�या कौटंु�बक सखुात व गहृसौ�यात बाधा              
येणे संभवत.े कोणाशी न पटणे, माता असेल तर �तचे आजारपण, कसल� तर� �चतंा ��त कर�ल.               

  



नातलगांपकै� कोणाकडून तर� मन�ताप �दला जाणे संभवत.े अशा प�रि�थतीत ज�मकंुडल�त योग           
असेल तर गु� �हा�या अनकुुलतनेे काह� मंडळींचे �थावर खरेद��व��चे �यवहार पणू� होतील.            
�वष भय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे खा�यपदाथ� खाऊ नका. या राशी�या काह� मंडळींना            
उगीचच आप�याला काह� आजार झाला अस�याची भावना ��त कर�ल. तसेच एखाद� का�प�नक            
�चतंा अ�व�थ कर�ल. जपा. काह� मंडळींना फसवणकू झा�याचा मन�ताप सहन करावा लागेल.            
काह� मंडळींकडे उ�च गुणव�ा असनूह� आपले कतृ��व �स�ध कर�यास सयुो�य संधीच �मळत नाह�             
याचे द:ुख व मन�ताप सहन करावा लागेल. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त बधु �हा�या अनकुुलतनेे             
काह� मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. म�ह�या�या उ�राधा�त बधु -श�ु या राशी�या             
स�तम �थानी गे�यावर श�ुा�या अनकुुलतनेे काह� मंडळींचे नवे �नेहसंबंध जळूुन ये�याची श�यता            
आहे. जीवनसाथीशी सहकाय� केलेत तरच ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणार नाह�. या            
राशी�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त घर�दार�          
मनासारखे काह� न घडणे, मलुांपकै� कोणा�या आजारपणाची �चतंा ��त करणे, हाती घेतले�या            
कामात अडथळे, अपयश येणे अशापकै� घटना घड�याची श�यता �दसत.े जपा. तसेच अपघात भय             
अस�याने सतत सावधानतनेे आचरण करा. वाहन �नयं��त वेगानेच पण सावधानतनेे चालवा.           
�वचारा�या तं��त र��याने चालू नका. श�यतो �वास क� नका कारण �वासात मन�ताप, मानहानी             
हो�याची श�यता �दसत.े या राशी�या दशम �थानी असले�या राहूमळेु काह� भा�यवान मंडळींना            
एखादे अ�धकार पद �मळेल, काह�ंचा स�मान होईल तयार काह�ंना उ�च यश �ा�त होईल. ��धा              
असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ाचे”चे           
पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या ततृीय �थानी असले�या श�न -गु� �हां�या अनकुुलतनेे या राशी�या               
काह� मंडळींना अपे��त असलेल� नवी नोकर� �कंवा नवे काय��े� �मळू शकेल. या राशी�या             
लेखकांचे लेखन �ंथ�पाने ��स�ध होऊ शकेल. पण काह� मंडळींना एखा�या भावंडाकडून           
मन�ताप �दला जा�याची श�यता आहे. उलट काह� मंडळींना भावंड�वषयक �चतंा ��त कर�ल.            
स�या अ�त भावनाशील मनि�थती झाल� अस�यास काह�ंना अस�य मान�सक द:ुख सहन करावे            
लाग�याची श�यता �दसत.े अ�या�मात रस असेल तर आ�याि�मक उपासने�वारे मन:शांती लाभेल.           
गूढ संशोधनात रस असणारांना स�याचा काळ अनकुुल आहे. सव� �कार�या कलावंतांना कलेत            
�गती कर�यास काळ अनकुुल होईल. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त बौ��धक काया�त �गती होणे श�य             
�दसत नाह�. उलट संतती, ��ीपासनू �ास होणे संभवत.े पण म�ह�या�या उ�राधा�त याच बधुामळेु             
काय��स�धी होईल व अथ�लाभ होणेह� श�य आहे. उलट श�ुामळेु कलाकारांची �यां�या कलेत �गती             
झाल� असल� तर� आपले कलेतील कसब �कट कर�यास �यांना यो�य संधीच �मळणार नाह�. तसेच              
�यांची �ेम�करणे असतील �यां�या �ेमात केवळ कामकुता अस�याने श�ुध �ेमभावना नस�याची           
श�यता �दसत.े जपा. अशा �ेम�करणात अपयश आले तर काह�जण �यसनाधीन होणेह� संभवत.े            
काह�जणांवर आळ येणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या            
म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल, �ग�तकारक व सखुकारक होईल. र�व �ह भा�योदयकारक आहे.            
पण �यांना �दय�वकाराचा आजार आहे �यांनी आप�या भावनांचा �ोभ होणार नाह� याची काळजी             
�यावी. या राशी�या स�तम �थानी हष�ल हा �व���त �वभावाचा �ह अस�यामळेु जीवनसं�गनीचे            
लहर�, �व���त आचरण, प�तप�नीत होणारे वाद, गैरसमज, भांडणे अशापकै� कारणांनी ववैा�हक           
जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े �यांचा भागीदार�त �यापार�यवसाय आहे अशा मंडळींनी           

  



संशय �कंवा अ�य कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. या राशी�या             
अ�टम �थानी असले�या मंगळ �हामळेु शार��रक उ�णता भडकून काह� मंडळींना उ�णता�वकाराचा           
आजार ��त कर�याची श�यता �दसत.े काह� मंडळींना मळू�याधीसारखा आजार ��त कर�याची           
श�यता आहे. हा मंगळ अपघातकारक अस�याने सतत सावधानतनेे आचरण करा. वाहन �नयं��त            
वेगानेच चालवा. �वचारा�या तं��त र��याने चालू नका. जलभय अस�याने जल�वास क� नका �कंवा             
खोल पा�यात पोहावयास जाऊ नका. �याच�माणे �वष भय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ�            
खाऊ नका. भा�य �थानी असले�या राहूमळेु �वासाचे योग येतील. काह� मंडळींना           
परदेशगमनाची संधी �मळेल. ��धा असेल तर कुलदैवताची तसेच हनमुान उपासना मन:शांती           
देईल.  दररोज  �नय�मतपणे  “�ीहनमुानचा�लसा “  �तो�ाचे  पठण   करा.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या कुटंुब �थानी �हणजेच धन�थानी श�न - व�� गु� -केतू हे तीन                
��तकुल �ह अस�यामळेु कुटंुबात अ�न�ट घटना घड�याची श�यता आहे. तसेच आ�थ�क संकटे            
येणे, आ�थ�क �चतंा वाटणे, कोट� �करणे असतील तर �यांचा मन�ताप होणे, अशापकै� �ास सहन              
करावा लाग�याची श�यता आहे. पण व�� गु� काह� �माणात अनकुुल होईल व मनोनकुुल घटना              
घडतील. काह� �माणात अथ�लाभ होईल. या राशी�या चतथु� �थानी असले�या नेप�यनूमळेुह�           
गहृसौ�यात थोडी बाधा येणे संभवत.े पण बधुामळेु गहृसौ�य जपले जाईल. �शवाय �म�सखुह�            
�मळेल. �यांची शतेीवाडी आहे अशांना श�ुा�या अनकुुलतमेळेु लाभ होईल. येथील बधु -श�ु            
म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या पंचम �थानी गे�यावर कोण�याह� कलेची आवड असणारांना           
�या कले�या छंदापासनू आनंद व सखुसमाधान लाभेल. . पण बधुामळेु संतती, ��ीपासनू मन�ताप             
�दला जा�याची श�यता आहे. जपा. म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व �ह या राशी�या पंचम �थानी असताना              
घर�दार�, नोकर�चे �ठकाणी मन�तापदायकच होईल; पण म�ह�या�या उ�राधा�त तो या राशी�या           
ष�ठ �थानी गे�यावर नोकरदार मंडळींना अनकुुल व भा�योदयकारक होईल. �हतश�ू पराभतू           
होतील. मन:शांती लाभेल. पण या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला हष�ल �ह आरो�य�वघातक होईल             
व �यामळेु काह� मंडळींना मदुतीचा ताप येणे, काह�ंना डोकेदखुीचा �ास होणे तर काह�ंना             
म�द�ूवकाराचा आजार ��त कर�ल. जपा. पण हाच हष�ल �ह उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन              
काया�त काय�म�न असणारांना अनकुुल , �ग�तकारक व यशदायक होईल. या राशी�या स�तम            
�थानी असलेला मंगळ जीवनसाथीचे अनारो�य, प�तप�नीत होणारे वाद, गैरसमज अशापकै�          
कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�ल जपा. भागीदार�त �यापार �यवसाय           
असणारांनी संशयाने �कंवा अ�य काह�ह� कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी            
�यावी. �यां�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             
�ीगणेश व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती �मळेल. दररोज सकाळी �नान            
झा�यावर “ओम गं गणपतये नम: “ मं�ाचा २१ वेळा जप करा. तसेच “�ीहनमुानचा�लसा” �तो�ाचे              
पठण   करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींनी या म�ह�या�या काळात �वतः:�या व जीवनसाथी�या आरो�याची                
काळजी घेणे अग�याचे होईल. वाहन चालवत असाल तर सावधानतनेे व �नयं��त वेगानेच चालवा.             
वाहन अपघात भय संभवत.े �नयोिजत काया�त अडथळे, अडचणी �नमा�ण होणे संभवत.े कुटंुबातील            

  



सद�यांपकै� कोणाचे �थलांतर हो�याची श�यता �दसत.े काह� मंडळींना �वासाचे यो�य येतील. पण            
गु� �हामळेु काह� मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. काह� भा�यवान मंडळींना या             
गु�मळेु नोकर�त अ�धकार पद �मळ�याची श�यता आहे. तसेच बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक            
काय��े� असणारांना व या राशी�या लेखकांना हा गु� �ग�तकारक व यशदायक होईल.            
नेप�यनूमळेु स�या या राशी�या मंडळींची मनि�थती भावनाशील झाल� असावी. तसे असेल तर            
आ�याि�मक उपासना मन:श�ती देईल. गूढ �व�येची आवड असणारांना हा नेप�यनू अनकुुल           
होईल. तसेच या नेप�यनूमळेु या राशी�या काह� मंडळींना जल�वासाचे �कंवा परदेशगमनाचे योग            
संभवतात. म�ह�या�या पवूा�धा�त या राशी�या काह� मंडळींना मान, ��त�ठा, धनलाभ वा           
भ�ूमलाभ होणे संभवत.े या राशी�या �यापार� मंडळींना ��ी �ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल.            
पण बधु �हामळेु �हतश�ूचंा �ास होणे संभवत.े हे बधु -श�ु म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या              
चतथु� �थानी गे�यावर गहृसौ�य, �म�सखु �मळू शकेल. शतेीवाडी आसणारांना �यापासनू लाभ           
होईल. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त या राशी�या चतथु� �थानी असले�या र�व �हामळेु कौटंु�बक सखुात             
बाधा येणे संभवत.े तसेच अनारो�याचा �ास होणे संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या            
नोकरदार मंडळींना व�र�ठांचा जाच सहन करावा लागेलसे �दसत.े जपा. कौटंु�बक जीवनात           
संतती�वषयक सम�या ��त कर�याची श�यता आहे. �यामळेु मनि�थती अ�व�थ राह�ल.          
गु�-हष�ल शभु योगामळेु उ�च बौ��धक व शा��ीय संशॊधन काया�त काय�म�न असणारांना संपणू�            
म�ह�याचा काळ अनकुुल , �ग�तकारक व यशदायक होईल. तसेच कलावंतांची कलेत �गती होईल.             
काह�ंना अतं�ा�न �ा�त होणेह� संभवत.े या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या मंगळ �हामळेु            
उ�णता�वकाराचे, र�त�वकाराचे आजार ��त कर�याची श�यता आहे. �दय�वकार असणारांनी         
मनि�थती शांत राखावी. . काह� मंडळींना अप�चाराचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता आहे.             
पण हा मंगळ यां��कतां��क �यवसाय व औषध�व�ेते यां�या �यवसायाला परूक होईल. राहूमळेु            
ववैा�हक जीवनातीळ सखुात काह�ह� कारणाने बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर �ीगु�देव             
द�ा�येाची व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक�          
गु�च�र�ाचे”चे   तसेच “हनमुानचा�लसा” �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(१०) मकर - �वभाव लहर�, अि�थर झा�यामळेु व आ�थ�क सम�या ��त कर�त अस�यामळेु या                 
राशी�या मंडळींची मनि�थती स�या �चतंामय झाल� अस�याची श�यता �दसत.े पण म�ह�या�या           
पवूा�धा�त धन�थानी नेप�यनू बरोबर बधु-श�ु अस�यामळेु कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल व          
आ�थ�क �चतंा फारशी सतावणार नाह�. म�ह�या�या उ�राधा�त केवळ या राशी�या �यापार� मंडळींना            
��ी �ाहकांकडून अथ�लाभ होईल. काह� मंडळींना भ�ूमलाभ होणे संभवत;े तर र�व �हा�या            
अनकुुलतनेे काह� नोकरदार मंडळींना मानाचे , ��त�ठेचे �थान �मळू शकेल. व�र�ठ कामाचे कौतकु             
करतील. . पण बधु �हामळेु �हतश�चूा �ास हो�याची श�यता आहे. जपा. या राशी�या चतथु�              
�थानी हष�लसारखा �व���त �ह अस�याने कौटंु�बक सखुात व गहृसौ�यात बाधा ये�याची श�यता            
आहे. �शवाय म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह हष�ल सह अस�यामळेु शार��रक-मान�सक अनारो�य           
होणे संभवत.े या राशी�या पंचम �थानी असले�या मंगळ �हामळेु मलुांपकै� कोणाची           
आचरण�वषयक सम�या तर कोणाचे अनारो�य अशापकै� कारणांनी अस�य मन�ताप सहन          
करावा लागेलसे �दसत.े या काळात या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. काह�              
मंडळींना �थावरसंबंधी सम�या ��त कर�ल. या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या �यांचा अ�य            
जा�तधमा��या मंडळींशी �यावसा�यक संबंध आहे �यांना अशा संबंधामळेु आ�थ�क लाभ होणे           

  



संभवत.े �हतश�ू पराभतू होतील. पण �वषभय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे . खा�यपदाथ� खाऊ            
नका. काह� मंडळींना पोटा�या अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल. श�यतो �वास क� नका.             
कारण �वासात अस�य मन�ताप होणे संभवत,े सामािजक काय� करत असणारांना व आ�याि�मक            
उपासना करत असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. पण कौटंु�बक             
�ास होणे, अपे�ाभंग होणेह� संभवत.े �यय �थानी असले�या श�न �हामळेु अनारो�य, मानहानी,            
मन�ताप सहन करावा लागेल. जपा. �वशषे क�न आ�थ�क �यवहार सावधानतनेे व �वचारपवू�क            
करा. काह� मंडळींना कोट� �करणाचा �ास सहन करावा लागेल. श�न �हा�या साडसेातीचा काळ             
आहे याची जाणीव ठेवनूच सयुो�य आचरण करा. ��धा असेल तर �ीहनमुान उपासना करा. दररोज              
�नय�मतपणे  “हनमुानचा�लसा “  �तो�ाचे  पठण करा.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल,             
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. व�र�ठ कामाचे कौतकु करतील. काह� मंडळींना बढती, काह�ंना            
एखादे उ�च पद तर काह�ंना मानाचे �थान �मळ�याची श�यता आहे. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त             
कौटंु�बक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े काह� मंडळींना वाढ�या खचा�ची �चतंा            
��त कर�ल. काह� मंडळींना आ�थ�क नकुसान झा�याचा ध�का बसेल. काह�ंना कौटंु�बक वाद,            
भांडणे यांचा �ास सहन करावा लागेल. काह� मंडळींना डो�याचे अनारो�य ��त कर�ल. स�या             
या राशी�या मंडळींची मान�सक ि�थती अ�यंत कोमल झाल� असावी असे वाटते .�यामळेु मान�सक             
संवेदनाह� अ�त शी� होत असतील. �याचा प�रणाम �हणनू मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर�             
लगेच ग�हरे नरैा�य येत असावे. बधुामळेु काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े. जपा. पण श�ु              
�ह पणू�पणे अनकुुल अस�याने प�रि�थती अटो�यात राह�ल व सव� �कारचे सखुसमाधान लाभेल या             
राशी�या ततृीय. �थानी असलेला हष�ल �ह व लाभ�थानी असलेला गु� �ह यां�यात शभु योग होत               
अस�याने या राशी�या उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काया�त काय�म�न असणारांना काळ            
अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. काह� मंडळींना परदेशगमनाची संधी �मळेल. या           
राशी�या चतथु� �थानी असले�या मंगळ �हामळेु कौटंु�बक जीवनात असमाधानकारक घटना          
घड�याची श�यता आहे. �शवाय गैरसमज, वाद अशापकै� कारणांमळेु अस�य मन�ताप होणे संभवत.े            
पंचम �थानी असले�या राहूमळेु क�मशन दलाल�वर �यवसाय करत असणारांना काळ लाभदायक           
होईल. पण हा राहू व लाभ�थानी असलेला श�न संत�तसखुात बाधा �नमा�ण करतील . जपा. या               
राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. . पण हा श�न �ह व�कल� �यवसाय              
असणारांना लोखंड, कोळसा यांचा �यापार असणारांना लाभदायक होईल. लाभ�थानी असले�या          
केतमुळेु सखुसमाधान लाभेलच; पण खपू �वासाचे योग ये�याची श�यता आहे. ��धा असेल तर             
�शवोपासना व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “ओम नम: �शवाय “            
मं�ाचा  एक  माळ  जप  करा.  तसेच  “हनमुानचाल�सा “  �तो�ाचे  पठण   करा.  
 
(१२) मीन - गु� -हष�ल या दो�ह� उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काया�स अनकुुल              
असणा�या �हांम�ये शभु योग अस�याने अशा काय��े�ात काय�रत असणारांना या म�ह�याचा           
संपणू� काळ अनकुुल, �ग�तकारक यशदायक व लाभदायक होईल. व�र�ठ तमु�या प�र�माचे           
कौतकु करतील. तसेच या काय��े�ातील काह� भा�यवान मंडळींचा मानस�मान होणेह� संभवत.े           
दशम �थानी असले�या गु� �हामळेु काह� मंडळींना अपे��त असे नवे काय��े� �मळू शकेल.             

  



पण इतर बाबतीत र�व - बधु - हष�ल ��तकुल अस�यामळेु मनि�थती चंचल, अि�थर होणे, �म�               
�ोह होणे, धननाश होणे, काह�ंना कुसंगतीचा �ास होणे संभवत.े र�व �ह ��तकुल अस�याने             
अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. �यामळेु शार��रक अनारो�य होणे संभवत.े र�तदाब,           
�दय�वकार असणारांनी मनाचा �ोभ होणार नाह� याची काळजी �यावी. शार��रक उ�णता भडकून            
काह� मंडळींना डो�याचे अनारो�य ��त कर�ल. काह� मंडळींना �चंड थकवा येईल. म�ह�या�या            
उ�राधा�त आ�थ�क �चतंा ��त कर�याची श�यता आहे.. जपा. अशा प�रि�थतीत श�ु �हा�या            
अनकुुलतनेे मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. स�या हष�लसारखा �व���त            
�ह अ�तशय अि�थर व�ृीचा झाला अस�यामळेु अ�वचाराने खच� होणे, त�डाला येईल तसे फटकळ             
बोलणे, �व�च� आचरण होणे संभवत.े �यामळेु इ�छा नसतानाह� समोर�या माणसाचा नकळत           
अपमान होणे संभवत.े जपा. या राशी�या ततृीय �थानी असलेला मंगळ �ह अनकुुल अस�याने             
धयै�, �ह�मत वाढेल. मह�वाकां�ा वाढेल. हातनू कत�बगार� घडले. �वासयोग येईल. पण सतत            
सावधानतनेे आचरण करणे ज�र�चे होईल. कारण इजा हो�याची दाट श�यता आहे. या राशी�या             
चतथु� �थानी असलेला राहू कौटंु�बक सखुात व गहृसौ�यात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता            
आहे.. जपा. या राशी�या दशम �थानी असले�या केतु �हामळेु या राशी�या काह� मंडळींना             
हातचे सोडून नवीन काह� कर�याची ऊ�म� येईल. पण �यांनी तो �वचार मनातनू काढून टाकावा.              
आहे तो नोकर�-�यवसायच  मनापासनू  करावा.  
आपल� राशी �ीगु�देव द�ा�येाची राशी अस�याने ��धा असेल तर दररोज �नय�मतपणे “बाव�न            
�लोक�  गु�च�र�ाचे”  पठण  करा.  
 
 
 
 
 
 
 
                                       ======ooooo0oooooo====== 

  


