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(१) मेष - या राशी�या �थम �थानी असले�या हष�लमळेु स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव              
अि�थर, चंचल, लहर� झाला असणे संभवत.े तसे असेल तर कोणाचाह� धाक, दडपण अस�य होत              
असेल. या राशीची लहान मलेु तर अ�तशय वांड, खोडकर झाल� अस�याची श�यता �दसत.े या              
राशी�या स�तम �थानी असले�या मंगळ �हामळेु �वतः:चे �कंवा जीवनसाथीचे अनारो�य,          
दोघांतील वाद, भांडणे, मतभेद अशापकै� कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे           
संभवत.े जपा. �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे अशांनी संशय, गैरसमज, मतभेद          
अशापकै� कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. म�ह�याचा �थम           
स�ताह अ�धक �ासाचा जाणे संभवत.े जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा            
संपणू� काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. इ�छा आकां�ा अपणू� राहतील. हाती घेतले�या            
कामात अडचणी, अपयश येणे संभवत.े घरगुती जीवनात मलुांपकै� कोणा�या अनारो�याची �चतंा           
��त कर�ल. म�ह�या�या उ�राधा�त नोकर�त कामाचा ताण, तसेच मान�सक ताण, मानहानी,           
व�र�ठांचा कोप अशापकै� कारणांनी अनारो�य होणे संभवत.े पण बधुा�या काह� �माणातील           
अनकुुलतमेळेु मनोनकुुल घटना घडतील. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात मंगळ - बधु ��तकुल           
होतील व �यामळेु शार��रक उ�णता भडकून उ�णता�वकाराचा एखादा आजार- �वशषे क�न           
मळू�याध- ��त कर�ल. जपा. अपघात भय अस�याने हाडमोडह� होऊ शकेल. जपा. वीज, पाणी             
यां�यापासनू धोका अस�याने खोल पा�यात पोहावयास जाऊ नका. तसेच �वजेवर चालणार�           
उपकरणे सावधानतनेे हाताळा. म�ह�या�या पवूा�धा�त श�ु �ह अनकुुल अस�याने काह� मंडळींना           
गु�कृपा तर काह�ंना थोरकृपा �ा�त होईल. काह� मंडळींना क�त�-��स�धी �मळणे संभवत.े परंतु            
हा श�ु म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या दशम �थानी गे�यावर ��तकुल होईल व �नयोिजत             
काया�त अडचणी, अडथळे �नमा�ण होतील. जपा. भा�य �थानी असले�या श�न �हामळेु           
�वासयोग येणे संभवत.े पण केतमूळेु संत�तसखुात काह�ह� कारणाने बाधा येणे संभवत.े तसेच            
काह� मंडळींकडून ढ�गी आचरण होणेह� श�य �दसत.े या राशी�या लाभ�थानी असले�या           
नेप�यनूमळेु आ�थ�क नकुसान, आ�थ�क घोटाळे, कुमाग� �म�ांचा �ास होणे संभवत.े �यामळेु           
नरैा�य येईल. जपा. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल.             
दररोज �नय�मतपणे �नान झा�यावर २१ वेळा “ ओम गं गणपतये नमः: “ मं�ाचा जप करा. तसेच                
“�ीगणेश अथव�शीषा�”चे  �नय�मतपणे  पठण  करा.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या मंडळींना या संपणू� म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नस�याने �यांनी               
सतत मनावर व �वचारश�तीवर �नयं�ण ठेवनू, सहनशील बननू व न�तचेे आचरण क�नच या             
म�ह�याचा काळ �यतीत करावा. या राशी�या �यय�थानी असलेला हष�ल अ�त ��तकुल अस�याने            
सतत मन�तापदायक घटना घडणे संभवत.े आ�थ�क अडचणी येणे, काह� मंडळींना वाईट �संगाला,            
बेअ��ूया �संगाला तर �व�चत कोणास िजवावर�या �संगाला त�ड �यावे लाग�याची श�यता           
�दसत.े जपा. �या�शवाय अकारण श��ुव होणेह� संभवत.े या राशी�या धन�थानी असले�या           
राहूमळेु आ�थ�क �चतंा ��त करतीलच; पण �शवाय �व�वध कारणांनी कौटंु�बक जीवनातील           
सखुातह� बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या मंगळ �हामळेु शार��रक             
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उ�णता भडकून उ�णता �वकाराचा आजार होणे संभवत.े दखुापत, इजा होणे, अगंावर फोड येणे, ताप              
येणे, अप�चाराचा �ास होणे, आ�थ�क नकुसान होणे, चोर� होणे अशापकै� घटना घडणे संभवत.े             
�दय�वकार, र�त�वकार असणारांनी �वशषे काळजी �यावी. या राशी�या स�तम �थानी असलेले           
र�व -बधु ��तकुल असनू र�व मळेु काह� मंडळींना पोट�वकाराचा आजार होणे संभवत.े पण हा              
क� �ातील र�व अस�याने नोकरदार मंडळींना नोकर�त अनकुुल होईल. पण बधु मा� द:ुख व             
मन�ताप देणारा अस�याचाच अनभुव येईल. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात मंगळ या राशी�या           
स�तम �थानी गे�यावर या राशी�या मंडळीं�या ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े            
तसेच �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे �यां�या �यावसा�यक भागीदार�त �व�वध कारणांनी          
बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या अ�टम �थानी असलेले श�न - केतू शार��रक-,मान�सक             
अनारो�यदायक असनू अपे�ाभंग करणारे आहेत. पण �याच �थानी असलेले गु�-श�ु �ह           
अनकुुल असनू �यां�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशांपकै� काह� मंडळींना असा            
अचानक धनलाभ होणे संभवत.े काह� मंडळींना वारसा ह�काने असा अचानक धनलाभ होऊ            
शकेल. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात बधु �हह� या राशी�या अ�टम �थानी येईल व काह�             
मनोनकुुल घटना घडतील. येथील श�ु �ह म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या           
भा�य�थानी गे�यावर खपूच सखुाचे होईल. या राशी�या दशम �थानी असलेला नेप�यनू           
मानसोपचारत� मंडळींना व �व पदाथा�चा �यापार-�यवसाय असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक,         
यशदायक व लाभदायक होईल. पण अ�य �यावसा�यकांना मा� ��तकुलच होईल. ��धा असेल            
तर �शवोपासना मन:श�ती व मन:शांती देईल. दररोज �नान झा�यावर या राशी�या प�ुषांनी            
एक माळ “ओम नमः: �शवाय” मं�ाचा तर ि��यांनी “ ओम �शवाय नमः:” मं�ाचा एक माळ जप                
करावा.  तसेच  “ �ी�शवल�लामतृ “ �तो�ाचे  पठण करावे.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या �थम �थानी असले�या राहूमळेु सतत मन�ताप देणा�या घटना              
घडतील व �यामळेु अस�य अपमान सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. काह� जणां�या             
मनात सडूभावना ��व�लत होणेह� संभवत.े �यामळेु शार��रक अनारो�य होणे संभवत.े �वशषे क�न            
वात�वकार ��त कर�याची श�यता �दसत.े या राशी�या पंचम �थानी असलेला मंगळ           
संत�तसखुाचे ��ट�ने तापदायक होईल. संततीपकै� काह�जणां�या अनारो�याची सम�या तर         
काह�जणांची आचरण�वषयक सम�या ��त कर�ल. काह� जणांना राह�या जागेची तर काह�ंना           
�थावरसंबंधी सम�या ��त कर�ल. या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. पण             
हा मंगळ व�ैयक�य �श�ण घेत असणारांना अनकुुल होईल. र�व �ह अनकुुल अस�याने या             
राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल.            
बौ��धक काय��े� असणारांना अथ�लाभ, ��स�धी व मानस�मान �मळणे संभवत.े पण बधु �ह            
म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या स�तम �थानी गे�यावर ��तकुल होईल व मन�ताप            
देणा�या घटना घड�याची श�यता �दसत.े या राशी�या स�तम �थानी असले�या श�न �हामळेु या             
राशी�या �ववाहे�छूना येथील गु� �हामळेु �ववाहयोग असला तर� श�न �हामळेु �ववाह संप�न            
हो�यात अडचणी, अडथळे �नमा�ण होणे संभवत.े स�तम �थानी शनीसह असले�या केतमूळेु           
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े पण श�ु �ह पणू�पणे अनकुुल अस�याने            
जीवनसाथी कलाकार असेल तर सखुसमाधान लाभेल. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात अचानक          
धनलाभ होणेह� श�य आहे. या राशी�या भा�य�थानी असले�या नेप�यनूमळेु अ�या�माची आवड           
असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. काह� मंडळींना सचूक �व�ने           



पडतील तर काह� मंडळींना परदेशगमनाची संधी �मळेल. या राशी�या लाभ�थानी असले�या           
हष�लमळेु आ�थ�क लाभ होणे श�य असले तर� वाद, भांडणामळेु म�ैीत बाधा येणे संभवत.े जपा.              
��धा असेल तर �ीगणेश उपासना मनशांती देईल. दररोज �नान झा�यावर` एकवीस वेळा “ओम गं              
गणपतये  नमः”  मं�ाचा जप  करा.  तसेच  “�ीगणेशअथव�शीषा�”चे  पठण   करा. 
 
(४) कक� - या राशी�या चतथु� �थानी असलेले मंगळ -बधु कौटंु�बक जीवनातील कटकट�,             
वाद, भांडणे, गैरसमज, असमाधानकारक घटना अशापकै� कारणांनी कौटंु�बक सखुात व          
गहृसौ�यात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. काह� मंडळींना राह�या जागेची तर काह�ंना            
�थावरसंबंधीची सम�या ��त कर�याची श�यता आहे. येथील बधु या राशी�या पंचम �थानी            
गे�यावर व मंगळ म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या पंचम �थानी गे�यावर मलुांपकै�            
कोणाचे अयो�य आचरण, कोणाचे अनारो�य, अशापकै� सम�यांनी संतती�वषयक सम�या ��त          
करतील. �शवाय र�वमळेु �वतः:चे अनारो�य, नोकर�त व�र�ठांचा जाच, कौटंु�बक जीवनात ��य           
जनांपासनू होणारा दरुावा अशापकै� कारणांनी शार��रक-मान�सक द:ुख व �ास सहन करावा           
लाग�याची श�यता �दसत.े या राशी�या ष�ठ �थानी असलेले श�न, गु� व म�ह�या�या उ�राधा�त             
र�व हे �ह नोकर�-�यवसायास परूक होणार असले तर� शनीमळेु गैरसमज, वाद, भांडणे, अशापकै�             
काह�ह� कारणाने  श��ुव  �नमा�ण हो�याची श�यता आहे. जपा. पण  बधु -गु�-केत ूअनकुुल अस�यामळेु 
काह� मनोनकुुल व लाभदायक घटना घडतील व �दलासा �मळेल. पण श�ु या राशी�या ष�ठ              
�थानी असेपय�त यो�यता व गुण असनूह� कतृ��व �स�ध कर�यास संधीच �मळणार नाह�.            
�यामळेु उदास होऊ नका. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात हा श�ु या राशी�या स�तम �थानी             
गे�यावर सव� मनासारखे घडले. ववैा�हक जीवनात सखुसमाधान लाभेल. �ेम�करणे असणारांचे          
�ववाह संप�न होतील. या राशी�या अ�टम �थानी असलेला नेप�यनू जलभय, �वषभयकारक           
अस�यामळेु बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. तसेच खोल पा�यात पोहावयाचे धाडस क�            
नका. नौकानयन वगैरे पा�याशी संबं�धत ��डापासनू दरू राहा. या राशी�या दशम �थानी असलेला             
हष�ल उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व            
लाभदायक होईल. तसेच या राशी�या �यय�थानी असलेला राहू श�पूासनू र�ण कर�ल, अथ�लाभ            
देऊ शकेल; �या�यामळेु काह� मंडळींना परदेशगमनाची संधी �मळेल. पण हा राहू ववैा�हक            
जीवनातील सखुात बाधा आण�याची श�यता आहे. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची           
उपासना अनकुुल होईल व मन:श�ती व मन:शांती �ा�त होईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न            
�लोक�  गु�च�र�ा”चे  पठण  करा.  
  
(५) �सहं - या राशी�या मंडळींना घर�दार� या संपणू� म�ह�याचा काळ मन�ताप देणारा              
अस�याचाच अनभुव येईल. अ�व�थ मनि�थतीत, �वचारा�या तं��त कोणतहे� काम क� नका.           
�कंवा र��याने चालू नका. कारण अपघातभय आहे. कौटंु�बक जीवनात गैरसमज, वाद, भांडणतंटे,            
घडणा�या असमाधानकारक घटना, अपे��त कामात होणार� �दरंगाई, मलुांपकै� कोणाचे         
आजारपण, तर कोणाचे अयो�य आचरण, ��यजनांपकै� कोणाचे होणारे दरू�व, नोकर�त व�र�ठांचा           
जाच अशापकै� कारणांनी �वतः:चे शार��रक-मान�सक आरो�य �बघड�याची श�यता �दसत.े जपा.          
पण म�ह�या�या २५ तारखेपय�त मंगळ अनकुुल अस�याने मनि�थती उ�म राह�ल व मधनूमधनू            
काह� मनासारखे घडले. पण म�ह�या�या शवेट�या आठव�यात मंगळ या राशी�या चतथु� �थानी            



गे�यावर मा� अ�धक मन�तापदायक होईल. बधुामळेु �म�सखु �मळेल. या राशी�या पंचम �थानी            
असले�या बधु -गु�-श�ुामळेु या राशीचे �व�याथ� �श�णात तसेच कला�े�ात उ�म �गती क�            
शकतील; पण पंचम �थानीच श�न अस�यामळेु �चकाट�ने अ�यास करावा लागेल. म�ह�या�या           
शवेट�या स�ताहात श�ु या राशी�या ष�ठ �थानी गे�यावर मा� या राशी�या मंडळींना आपले कतृ��व              
�स�ध कर�यास संधीच �मळणार नाह�. पण ह� प�रि�थती थोडाच काळ अस�यामळेु �नराश            
हो�याचे कारण नाह�. या राशी�या स�तम �थानी असले�या नेप�यनूमळेु ववैा�हक जीवनातील           
सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या भा�य�थानी असलेला हष�ल शा��ीय संशोधन            
काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. काह� भा�यवंत मंडळींना           
परदेशगमनाची संधी �मळेल. या राशी�या लाभ�थानी असलेला राहू संत�तसखुात बाधा          
आण�याची श�यता आहे. तसेच तो नोकर�त अ�धकार पद असणारांना वाममाग� धन �ा�त कर�याचा             
मोह �नमा�ण कर�ल. या मोहाला बळी पडू नका. नकुसान होईल. तसेच तो संत�तसखुाबाबत             
�चतंादायक होईल. जपा. ��धा असेल तर कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल.             
कुलदैवता�या  नामाचा  एक  माळ  जप  करा.  
 
(६) क�या - या राशी�या धन�थानी मंगळ व बधु हे श�ु �ह असले तर� मंगळामळेु जी आ�थ�क                 
�चतंा �नमा�ण होईल ती काह� �माणात हा बधु धनदायक होऊन कमी क� शकेल. पण या               
बधुामळेु काह� द:ुखदायक घटना घडणे संभवत.े जपा. तसेच मंगळामळेु उ�णता�वकाराचे आजार           
��त करतील. घसा, मान दाढा यांचा आजार तसेच डो�याचा आजार होणे संभवत.े या राशी�या              
नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अ�धक अनकुुल, होईल व व�र�ठांकडून आप�या कतृ��वाचे            
कौतकु होईल. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात हा मंगळ या राशी�या ततृीय �थानी गे�यावर            
धयै�, �ह�मत, मह�वाकां�ा वाढेल. पण या मंगळामळेु दखुापत होणे संभवत.े �हणनू सतत            
सावधानतनेे आचरण करा. चाकू, सरु� अशा धारदार साधनांचा उपयोग सावधानतनेेच करा. पण            
बधुामळेु �हतश�ूचंा �ास होणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व -बधु -मंगळ या राशी�या             
चतथु� �थानी गे�यावर व �याच �थानी असले�या श�न �हामळेु कौटंु�बक जीवनात वाद, गैरसमज             
असमाधानकारक घटना यां�या �ासामळेु अनारो�य होणे संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात          
बधुामळेु �म�सखु �मळू शकेल. तसेच गु�-श�ु या शभु �हांमळेु गहृसौ�य �मळू शकेल. काह�             
मंडळींचे �थावर खरेद��व��चे �यवहार अपे�ेनसुार पार पडतील. शतेीवाडी असणारांना �यापासनू लाभ           
होईल. पण नातवेाईक मंडळींपकै� कोणाकडून तर� मन�ताप �दला जा�याची श�यता आहे. जपा.            
हा श�ु या म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या पंचम �थानी गे�यावर या राशी�या             
सव� �कार�या कलाकार मंडळींना अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी�या ष�ठ �थानी            
असले�या नेप�यनूमळेु काह� मंडळींना फसवणक�चा तर काह� मंडळींना का�प�नक �चतंा ��त           
करतील. काह� मंडळींना उगीचच आप�याला काह� आजार झाला अस�याची भावना ��त कर�ल.            
या राशी�या अ�टम �थानी असलेला हष�ल अपघातकारक अस�यामळेु सतत सावधानतनेे          
आचरण करा. वाहन �नयं��त वेगानेच चालवा. र��याने चालताना, वाहन चालवताना मोबाईलवर           
बोलू नका. या राशी�या दशम �थानी असलेला राहू नोकरदार मंडळींना अनकुुल असनू काह�             
मंडळींना बढती, अ�धकारपद, वेतनवाढ असे लाभ होणे संभवत.े या राशी�या काह� भा�यवंत            
मंडळींचा स�मान होणेह� संभवत.े ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना अनकुुल होईल व मन: शांती              
व मन:श�ती �ा�त होईल. दररोज �नान झा�यावर �नय�मतपणे २१ वेळा “ओम गं गणपतये             
नमः:” मं�ाचा  जप  करा.  तसेच “�ीगणेश अथव�शीषा�”चे  पठण  करा.  



 
(७) तळुा - स�या या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�त भावनाशील झाल� अस�याची              
श�यता �दसत.े तसे असेल तर मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच नरैा�य येत असावे, असे               
वाटत.े या राशी�या �थम �थानी असलेले मंगळ -बधु हे श��ुह अस�यामळेु या राशी�या             
नोकरदार मंडळीना या म�ह�या�या �थम स�ताहात नोकर�त अ�तशय �ास, कामाचा ताण सहन            
करावा लाग�याची श�यता आहे. बधुामळेु मनि�थती अि�थर, चंचल राह�ल व �यामळेु अ�वचाराचे            
आचरण झा�यास धननाश होणे संभवत.े जपा. काह� मंडळींना कुसंगतीची बाधा होणेह� श�य            
�दसत.े तसेच म�ैीत बाधा येऊन �म��ोह होणे संभवत.े जपा. ह�ट� �वभाव व मानापमान फार              
अस�यामळेु अकारण �म, दगदग कराल व �यामळेु उ�णता�वकाराचा एखादा आजार ��त कर�ल.            
जपा. या राशी�या धन�थानी र�व असनू �दनांक ५ पासनू बधु �ह �दनांक २५ पासनू मंगळ               
धन�थानी जात आहे. �यामळेु काह� मंडळींना घसा दखुणे, मान अवघडणे, दाढांची आग होणे             
अशापकै� उ�णता�वकाराचा एखादा आजार व आ�थ�क �चतंा ��त कर�याची श�यता �दसत.े           
येथील बधु म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या ततृीय �थानी गे�यावर �हतश�ूचंा �ास            
सहन करावा लागेलसे �दसत.े या राशी�या ततृीय �थानी असले�या श�न �हामळेु या राशी�या             
काह� मंडळींना उ�म नोकर� �कंवा अपे��त असे आवडते काय��े� �मळू शकेल. पण या �थानी              
असले�या श�न - गु�मळेु भावंडा�वषयक एखाद� �चतंा ��त कर�ल. पण गु� �हा�या अनकुुलतमेळेु             
या राशी�या लेखकांचे �लखाण �ंथ�पात �का�शत होईल. श�नसह असले�या श�ुामळेु काह�           
मंडळींना भ�ूमलाभ तर काह�ंना मान, ��त�ठा असे काह� �ा�त होणे संभवत.े या राशी�या �यापार�              
मंडळींना ��ी �ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. श�ु �ह या म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात            
या राशी�या चतथु� �थानी गे�यावर �यांना शतेीवाडी आहे अशांना �यापासनू लाभ होईल.            
सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या पंचम �थानी असलेला नेप�यनू अ�या�मासाठ� व          
गूढ�व�येसाठ� अनकुुल असनू उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. तसेच गूढ           
संशोधन काया�त �गती होईल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या हष�लमळेु जीवनसाथीचे           
आचरण �व���त व लहर� �वभावाचे होणे संभवत.े �यामळेु दोघातील वाद, भांडणे, गैरसमज            
अशापकै� कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े �यांचा भागीदार�त           
�यापार-�यवसाय आहे अशांनी संशय, गैरसमज अशापकै� कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह�,           
याची काळजी �यावी. या राशी�या भा�य�थानी असले�या राहूमळेु �वासाचे योग येतील. ��धा            
असेल तर �ीशंकराची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती व मन:श�ती �ा�त होईल. दररोज �नान              
झा�यावर या राशी�या प�ुषानी “ओम नमः �शवाय” मं�ाचा तर ि��यांनी “ओम �शवाय नमः”             
मं�ाचा  एक  माळ  जप  करावा.  तसेच  ”�शवल�लामतृ “  �तो�ाचे पठण करावे. 
 
(८) विृ�चक - या राशी�या मंडळींना या संपणू� म�ह�या�या काळात मह�वाचे सव�च �ह ��तकुल               
आहेत. श�न �हा�या साडसेातीचा काळ संपत आला असनू आता केवळ ५० �दवसांचा काळ             
�श�लक आहे. तवे�या काळात आप�या संतापी, अ�वचार�, मानापमान फार असणा�या, ह�ट�           
�वभावाला �य�नपवू�क ता�यात ठेवलेत, अकारण �म, दगदग केल� नाह�, अ�वचाराचे आचरण           
केले नाह�त व सतत मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू न�तचेे आचरण केलेत तर फारसा               
मन�ताप होणार नाह� व �यामळेु फारसे शार��रक-मान�सक अनारो�यह� होणार नाह�. जपा.           
आ�थ�क सम�या ��त करतील, �व� हानी होणे संभवत.े सतत मन�ताप देणा�या घटना घडतील,             



�नयोिजत काया�त अडचणी, अडथळे येणे संभवत.े कुटंुबात अ�न�ट घटना घडणेह� संभवत.े           
अशापकै� कारणांनी शार��रक उ�णता भडकून उ�णता �वकाराचा आजार ��त कर�ल. �वशषे क�न            
घसा, मान, दाढा, डोळे यांचे आरो�य �बघड�याची श�यता आहे. जपा. चंचल मन व �वचार ता�यात               
रा�हले नाह�त तर कुसंगतीचा �भाव नकुसान कर�ल. �शवाय �म��ोह होणेह� संभवत.े पण            
गु�-शकु या शभु �हां�या अनकुुलतमेळेु कौटंु�बक जीवनात काह� मनोनकुुल घटना घडतील व            
�दलासा �मळेल. �वतं� �यवसाय असणारां�या �यवसायात वाढ होईल. या राशी�या चतथु� �थानी            
असले�या नेप�यनूमळेु घरगुती गो�ट�ंबाबत गैरसमज, घोटाळे अशापकै� कारणांनी गहृसौ�यात         
बाधा येईल. जपा. या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला हष�ल उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन              
काय��े� असणारांना परूक व अनकुुल होईल; पण या मंडळींनी सतत अ�त खोल �वचार क� नये.               
म�दलूा ज�र तवेढ� �व�ांती �मळाल� नाह� तर डोकेदखुीचा आजार ��त कर�ल. �व�चत कोणास             
म�द�ूवकाराचा आजारह� होऊ शकेल. जपा. या राशी�या अ�टम �थानी असलेला राहू या राशी�या             
�या मंडळीं�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशापकै� काह�ंना असा अचानक           
धनलाभ होणे संभवत.े काह� मंडळींना वारसा ह�काने धनलाभ होणेह� श�य आहे. हा राहू             
वाममाग� धन �मळ�व�या�या मोहात जातकाला अडक�व�याची श�यता असत.े जपा. ��धा असेल           
तर �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज �नान झा�यावर             
२१ वेळा “ओम गं गणपतये नमः:” मं�ाचा जप करा. तसेच “ �ीगणपती अथव�शीषा�”चे व ”               
�ीहनमुानचा�लसा “  �तो�ाचे  �नय�मतपणे पठण  करा.  
 
(९) धनु - श�न �हा�या साडसेातीचा काळ अस�यामळेु या राशी�या मंडळींनी मनावर व             
�वचारश�तीवर �नयं�ण ठेवनू व सतत न�तचेे आचरण क�न या म�ह�याचा काळ �यतीत करावा,             
असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े कारण नोकर� असो वा �यवसाय असो, �नयोिजत काया�त अडचणी,             
अडथळे, �दरंगाई असे काह� घड�याची दाट श�यता आहे. श�न -र�व -मंगळ हे �त�ह� �ह ��तकुल               
अस�यामळेु सतत मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता आहे. �यामळेु शार��रक उ�णता           
भडकून काह� मंडळींना उ�णता�वकाराचा आजार तर काह�ंना वात�वकाराचा आजार होणे संभवत.े           
तसेच जीवनसाथी�या अनारो�याची सम�याह� ��त कर�याची श�यता आहे. जपा. कौटंु�बक          
जीवनात काह� कारणाने कोणाचे �थलांतर झा�यास होणा�या �वरहाचे द:ुखह� सहन करावे लागेल.            
म�ह�या�या पवूा�धा�त क�ट-प�र�मानेच अथ��ा�ती होईल. काह� भा�यवान मंडळींना मौ�यवान         
व�तचूा लाभ होणे संभवत.े पण काह� कारणाने म�ैीत �वत�ुट येणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या             
अखेर�या स�ताहात हा मंगळ पणू�पणे अशभु होईल व �यामळेु आ�थ�क सम�या, घरगुती            
प�रि�थतीची �चतंा, �शवाय बाहेर होणार� मानहानी अशापकै� कारणांनी मनाची अ�व�थता वाढेल.           
नोकर�-�यवसायात ��ी वगा�कडून मन�ताप �दला जाणे संभवत.े बधु �ह म�ह�या�या �थम           
स�ताहातच अनकुुल होईल व �यामळेु काह� मनाला सखुसमाधान देणा�या घटना घडतील. पण            
नंतर�या काळात तो अशभु होईल व मन�ताप देणा�या घटनांत भर घाल�ल. अशा ��तकुल             
प�रि�थतीत गु�-श�ु हे शभु �ह अनकुुल अस�याने बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े�            
असणारांना व या राशी�या लेखकवगा�ला काळ अनकुुल व यशदायक होईल. �यामळेु �यावसा�यक            
तसेच ववैा�हक व कौटंु�बक जीवनातील सखुसमाधान लाभेल. �यामळेु आरो�यह� सधुारेल. या           
राशी�या ततृीय �थानी असले�या नेप�यनूमळेु या राशी�या मंडळींची भावनाशील मनि�थती होणे           
संभवत.े �यामळेु अ�या�म, गूढ�व�या यांची मनापासनू आवड असणारांना उपासने�वारे यश �ा�त           
होईल. या नेप�यनूमळेु या राशी�या काह� मंडळींना जल�वासाची तर काह�ंना परदेशगमनाची           



संधी �मळेल. या राशी�या स�तम �थानी राहू अस�यामळेु मनात कपट� �वचार येणे संभवत.े             
तसे घडले तर ते �वचार लगेच झटकून टाका. तसेच �यांना सहज श�य आहे अशांना वाममाग�               
धन �ा�त कर�याचा मोह होईल. �य�नपवू�क असा मोह टाळा. नपे�ा हो�याचे न�हते हो�यास वेळ              
लागणार नाह�. जपा. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व मन:श�ती व              
मन:शांती  �ा�त होईल.  दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा”चे  पठण करा.  
 
(१०) मकर - या राशी�या मंडळींना श�न �हा�या साडसेातीचा ��तकुल काळ �यतीत             
करावयाचा आहे. अशा प�रि�थतीत स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव अ�तशय लहर� होणे            
संभवत.े �यामळेु सतत त�ार� करत राहाल. कोणाशी पटणार नाह�. आहे �या प�रि�थतीत            
सखुसमाधान लाभणार नाह�. राह�या जागेतह� अ�व�थच असाल. या राशी�या नोकरदार मंडळींना           
या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त ��तकुल प�रि�थतीशी           
मकुाबला करावा लागेल. �यामळेु काह� मंडळींना नरैा�य येणे संभवत.े मनि�थती अ�व�थ राह�ल            
व आ�थ�क संकटे, आ�थ�क घोटाळे �नमा�ण झाले तर अस�य �ास सहन करावा लागेल. �शवाय              
आ�थ�क जबाबदा�या कशा पार पडतील याची �चतंाह� ��त कर�याची श�यता आहे. जपा.            
�यामळेु सव� आ�थ�क �यवहार �वचारपवू�क, नकुसान, फसवणकू होणार नाह� याची खा�ी क�नच            
करा. मन�ताप, मानहानीचे �संग आ�यास �याचा सव� �कार�या आरो�यावर प�रणाम होईल.           
�हणनू सतत मनावर व �वचारश�तीवर �नयं�ण ठेवनू, सहनशील बननू न�तचेे आचरण कराल            
तरच हा ��तकुल काळ ससु�य होईल. बधु -श�ु अनकुुल अस�यामळेु मधनू मधनू मनोनकूुल             
घटना घडतील व �दलासा �मळेल. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात काह� मंडळींना मौ�यवान           
व�तूंचा लाभ होणे संभवत.े या राशी�या दशम �थानी असले�या मंगळ �हामळेु �वतं� �यवसाय             
असणारां�या �यवसायात खळबळजनक घटना घड�याची श�यता आहे. �यवसायात अडचणी,         
अडथळे �नमा�ण होणे संभवत.े नोकर�त व�र�ठांचा �ास व जाच सहन करावा लागेल. �यामळेु             
काह� मंडळींना हातचे सोडून नवीन काह� कर�याची ऊ�म� येईल. पण �यांनी तसे क� नये.              
सहनशील बननू, न�तनेे वागूनच काळ �यतीत करावा. पण लेखन �यवसाय, बौ��धक, व शा��ीय             
संशोधन काय��े� असणारांना तसेच औषध�व�े�यांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व          
लाभदायक होईल. या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या राहूमळेु �हतश�ू पराभतू होतील. �यांचा            
अ�य जा�तधमा��या लोकांशी �यावसा�यक संबंध आहे �यांना अशा संबंधामळेु आ�थ�क लाभ होणे            
संभवत.े पण हा राहू �वषभयकारक अस�यामळेु बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. काह�            
मंडळींना पोट�वकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता आहे. जपा. ��धा असेल तर �शव शंकराची             
उपासना मन:श�ती व मन:शांती देईल. या राशी�या प�ुषानी �नान झा�यावर एक माळ “ओम             
नमः: �शवाय “ मं�ाचा तर ि��यांनी “ओम �शवाय नमः:” मं�ाचा एक माळ जप करावा व               
“�शवल�लामतृ “ �तो�ाचे  तसेच “�ीहनमुानचा�लसा” �तो�ाचे  पठण  करावे.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या मंडळींची मनि�थती स�या अ�त कोमल झाल� असावी असे वाटत.े               
तसे असेल तर मान�सक संवेदनाह� अ�त जलद होत असतील. �यामळेु मना�व��ध थोडे काह�             
घडले तर लगेच नरैा�य येत असले पा�हजे. जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा              
संपणू� काळ अनकुुल, यशदायक व लाभदायक होईल. पण म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात कामाचा            
ताण, व�र�ठांशी मतभेद होणे संभवत.े जपा. �यांचे उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� आहे              



�यांना आपले बौ��धक तजे �कट कर�यास संधी �मळू शकेल. �यामळेु काह� मंडळींना            
परदेशगमनाची संधी �मळणेह� संभवत.े पण मंगळ �हामळेु �वासात मन�ताप सहन करावा           
लाग�याची श�यता आहे. जपा. हा मंगळ म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या दशम            
�थानी गे�यावर या राशी�या �वतं� �यापार- �यवसाय असणारांना �ासदायक होणे संभवत.े या            
राशी�या पंचम �थानी असले�या राहूमळेु व लाभ�थानी असले�या श�न �हामळेु �व�वध           
कारणांनी संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क�            
नये. पण हा राहू दलाल�, क�मशनवर �यवसाय करत असणारांना लाभदायक होईल. गु�-श�ु-बधु            
हे शभु �ह संपणू�पणे अनकुुल अस�याने इ�छा-आकां�ा पणू� होतील. वाहनसखु �मळेल. या            
राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे श�य होईल. अनेक मागा�नी अथ�लाभ होणे संभवत.े            
काह� मंडळींना नवे �म� �मळतील. श�ुामळेु ऐषारामाची साधने �मळतील , धनलाभ होणे संभवत.े             
�शवाय मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील. �यामळेु मन �व�थ राह�ल व मन:शांती लाभेल.             
केतमुळेु वरचेवर �वासाचे योग येतील. या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ खपूच अनकुुल             
अस�यामळेु �यांनी जड�व सोडून न�या उ�साहाने आपले इि�सत साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न            
करावा. ��धा असेल तर �ी�शवशंकराची उपासना व �ीहनमुानाची उपासना अनकुुल होईल व            
मन:श�ती व मन:शांती लाभेल. दररोज �नान झा�यावर या राशी�या प�ुषांनी “ओम नमः �शवाय”             
मं�ाचा तर ि��यांनी “ओम �शवाय नम:” मं�ाचा एक माळ जप करावा व “�शवल�लामतृ” �तो�ाचे              
तसेच  ”�ीहनमुानचा�लसा “  �तो�ाचे  पठण करावे. 
 
(१२) मीन - या राशी�या �यय�थानी असलेला नेप�यनू आ�ण धन�थानी असलेला हष�ल            
दो�ह�ह� �ह मनि�थती �बघडवणारे व �वचारश�ती चंचल, अि�थर, अ�वचार� करणारे असे           
असणार आहेत. नेप�यनूमळेु �चतंा, मान�सक �य�ता होणे संभवत.े �यामळेु काह� मंडळींना ग�हरे            
नरैा�य येणे संभवत.े हष�लमळेु अ�वचाराने खच� होणे, �व�च� आचरण होणे, अ�वचाराने फटकळ            
बोलनू समोर�याचा अपमान करणे अशा �कारचे आचरण होणे संभवत.े �यामळेु आ�थ�क �चतंा            
होणेह� संभवत.े या राशी�या चतथु� �थानी असलेला राहू अ�न�टकारक असनू �या�यामळेु           
कौटंु�बक जीवनात वाद, भांडणे, कटकट� यांमळेु अस�य मन�ताप हो�याची श�यता �दसत.े           
जपा. �शवाय हाती घेतले�या कामात अपयश येणे संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी असले�या             
मंगळ �हामळेु वीज, पाणी यांपासनू धोका संभवतो. �हणनू �वजेची उपकरणे �वचारपवू�क व            
सावधानतनेे हाताळा. खोल पा�यात पोह�याचे धाडस क� नका. छोटे मोठे अपघात होऊन            
हाडमोड हो�याची श�यता आहे. जपा. काह� मंडळींना उ�णता�वकाराचे आजार ��त करतील.           
�वशषे क�न मळू�याधीसारखा आजार होणे संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात हा मंगळ           
या राशी�या भा�य�थानी जात अस�यामळेु श�यतो �वास क� नका. �वासात मन�ताप,           
मानहानी होणे संभवत.े भा�य�थानी असलेला बधु �हह� ��तकुल असनू �या�यामळेु वाद, भांडणे,            
�नयोिजत कामात अडचणी , अडथळे येणे संभवत.े पण म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात हा बधु             
या राशी�या दशम �थानी गे�यावर मान�सक व कौटंु�बक सखुसमाधान देईल. या राशी�या            
भा�य�थानी असले�या र�वमळेु या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध� नोकर�त           
मन�ताप देणारा अस�याचाच अनभुव येईल. �यामळेु काह� मंडळींना अनारो�य होणेह� संभवत.े           
पण म�ह�या�या उ�राधा�त दशम �थानी असले�या श�नसह र�व असणार अस�यामळेु काह�           
अ�व�मरणीय शभु घटना घड�याची श�यता आहे. �याच �थानी गु�-श�ु हे शभु �ह असले तर�              
येथील गु�मळेु बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े�ात काय�रत असणारांना संपणू� म�ह�याचा           



काळ अनकूुल, �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. व�र�ठ तमु�या कतृ��वावर खषू           
होतील. �यामळेु काह� भा�यवान मंडळींचा मानस�मान होणेह� संभवत.े काह� मंडळींना अपे��त           
असे नवे काय��े� �मळणेह� श�य �दसत.े पण या �थानी असलेला श�ु �वतं� �यापार-�यवसाय             
असणारांना ��तकुल होईल व �यां�या �यवसायात अडचणी, अडथळे �नमा�ण कर�ल. पण           
म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात हा श�ु या राशी�या लाभ�थानी गे�यावर अनकुुल होईल व            
धनलाभासह काह� मनोनकुुल घटना घडतील. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना           
मन:शांती   देईल. दररोज �नान  झा�यावर  �नय�मतपणे  “बाव�न  �लोक�  गु�च�र�ा”चे  पठण  करा.  
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