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(१) मेष - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नाह�, असेच �हणावे               
लागत.े �यामळेु �यांनी सतत मनावर व �वचारश�तीवर ताबा ठेवनू व त�डाला कुलपू लावनू या              
म�ह�याचा काळ �यतीत करावा. तचे सखुाचे होईल. कारण गु�-श�ुासार�या शभु �हांची थोडी            
फार अनकुुलता अस�यामळेु मधनू मधनू �या काह� मनोनकुुल घटना घडतील �यांचे सखुसमाधान            
अनभुवू शकाल. स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव अ�तशय चंचल, अि�थर, लहर� असा झाला             
असावा, असे वाटत.े तसे खरोखरच असेल तर �यामळेु कोणी चार उपदेशा�या गो�ट� सां�गत�या,             
तर �वभावव�ैच�यामळेु अपमान झा�यासारखे वाटून आप�याकडून समजतुी�या चार गो�ट�         
सांगणाराचा न कळत अपमान हो�याची दाट श�यता आहे. जपा. तसे घडू नये या�तव त�डाला              
कुलपू लावनू व सहनशील बननू न�तचेे आचरण करणेच सखुाचे होईल. कौटंु�बक �ास, गैरसमज,             
वाद , मना�व��ध घडणा�या घटना अशापकै� कारणांनी कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा.             
तसेच जीवनसाथीचे अनारो�य, दोघांतील गैरसमज, वाद अशापकै� कारणांनी ववैा�हक जीवनातील          
सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. पण गु� �हामळेु प�रि�थती आटो�यात राह�ल. �यांचा            
भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे �यांनी संशयाने वा गैरसमजाने भागीदार�त बाधा येणार नाह�           
याची काळजी �यावी. गु� �हा�या अनकुुलतनेे �ववाहे�छूचे �ववाह ठर�याची श�यता �दसत.े           
�यांचे �ेमसंबंध जळूुन आले आहेत ते अ�धक �ढ होतील. काह�ंना नवे �म� �मळतील. �या              
गभ�वती ि��यांचा या म�ह�यात �स�ूतकाळ आहे �यांना प�ु�ा�ती होणे संभवत.े या राशी�या सव�             
�कार�या नोकरदार मंडळींना मा� नोकर�त ��तकुल प�रि�थतीला सामोरे जावे लागेल. कुमाग�           
�म�ांपासनू दरू राहा. नवीन काह� कर�या�या भानगडीत पडू नका. ��धेने �ीगणेश उपासना व             
�ीहनमुान      उपासना      करा.      दररोज   �नय�मतपणे      “हनमुानचा�लसा”      �तो�ाचे      पठण      करा.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या मंडळीनी या म�ह�या�या काळात सतत सावधानतनेे व �वचारपवू�क              
आचरण करावे, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े खच�ह� �वचारपवू�कच करावा. आ�थ�क फसवणकू           
होणार नाह�, याची काळजी �यावी. नपे�ा नको �या वाईट �संगाला सामोरे जावे लागेल. बेअ�ू              
होणे संभवत.े ��य, आदरणीय मंडळींशी अकारण श��ुव �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. राहू            
�हा�या अनकुुलतनेे हातनू कतृ��वसंप�न घटना घडणे संभवत.े पण हाच राहू बंधसुखुात बाधा            
�नमा�ण कर�लसे �दसत.े जपा. बौ��धक, श�ै�णक, आ�याि�मक, यां��कतां��क व व�ैयक�य          
संशोधन काय��े� असणारांना तसेच मानसोपचार त�ाना आ�ण �व पदाथा�चा �यापार -�यवसाय           
असणारांना या म�ह�याचा संपणू� काळ �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. पण या            
राशी�या काह�जणांकडून ढ�गीपणाचे आचरण होणे संभवत.े जपा. काह�ंना नवीन काह� कर�याची           
उम� येईल. पण काळ अनकुुल नस�याने �यांनी तसा �वचारह� क� नये. या राशी�या अ�टम              
�थानी असले�या श�न �हामळेु अनारो�य, अपे�ाभंग, असमाधानकारक घटना घडणे संभवत.े          
जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या नोकरदार मंडळींना ��तकुल प�रि�थतीला सामोरे जावे           
लागेल. काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े तसेच काह� मंडळींना मलुांपकै� कोणा�या           
अनारो�याची सम�या ��त कर�लसे �दसत.े जपा. बधु �ह म�ह�या�या पवूा�धा�त अनकुुल होईल;            
पण उ�राधा�त मन�तापदायक अस�याचा अनभुव येईल. �वतं� �यापार, �यवसाय असणारांना          

 



अि�थर प�रि�थतीला सामोरे जावे लागेल. ��धा असेल तर कुलदैवताची उपासना करा. �यामळेु            
मन      खंबीर      बनेल.         काह�      मंडळींना      �शवोपासनाह�      अनकुुल      होईल.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळींना कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने या म�ह�याचा काळ ��तकुल आहे              
असेच �हणावे लागेल. कुटंुबातील सद�यांत सतत काह�ह� कारणाने वाद , मतभेद, भांडणे            
हो�याची श�यता �दसत.े तसेच कौटंु�बक व आ�थ�क जबाबदा�या पार पाड�यासाठ� जीवनसाथीला           
अपार क�ट करावे लाग�याची श�यताह� जाणवत.े �यामळेु जीवनसाथी�या आरो�य�वषयक         
सम�या �नमा�ण हो�याची श�यता आहे. तसे घडले तर काह� अ�वचार� मंडळीना कुसंगतीची            
बाधा होणेह� संभवत.े जपा. काह� मंडळींना आ�थ�क सम�या ��त करतील. अशा प�रि�थतीत            
मनावर व �वचारश�तीवर संयम ठेवनू व सहनशील बननू तसेच न�तचेे आचरण क�न �वपर�त             
काळ �यतीत करणेच सखुाचे होईल. या राशी�या पंचम �थानी असलेले गु�-मंगळ �ह व�ैयक�य             
�श�ण �यवसायास तसेच यां��कतां��क �यवसायास अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक असले          
तर� हा मंगळ �व�वध कारणांनी संत�त�वषयक सम�या ��त कर�लसे �दसत.े मलुांपकै� कोणाचे            
अनारो�य, कोणाची आचरण�वषयक सम�या मन�ताप दे�याची श�यता �दसत.े या राशी�या          
गभ�वती ि��यांनी �वशषे जपावे. अकारण दगदग क� नये. या राशी�या नोकरदार मंडळींना या             
म�ह�याचा काळ अनकुुल असला तर� या राशी�या काह� मंडळीना सखुासीन व�ृीमळेु, जड�व            
आ�यामळेु काळा�या अनकूुलतचेा लाभ घेणे जमणार नाह�. �यासाठ� आळस झटकून जे काय            
साधावयाचे ते सा�य कर�यासाठ� �य�न केलाच पा�हजे. �वचारा�या तं��त वाहन चालवू नका.            
सतत सावधानतनेे आचरण करा. अपघात भय संभवत.े या राशी�या काह� मंडळींना र�त�वकार,            
मखु दंत आजार �कंवा �वचेचे आजार ��त करतील. �म�ांशी वाद, भांडणे टाळा. जपा. ��धा              
असेल तर आ�याि�मक उपासनेसाठ� काळ अनकुुल अस�यामळेु �शवोपासना के�यास मन शांत व            
ि�थर राहू शकेल व सव� �कारचे आरो�यह� फारसे �बघडणार नाह�. काह� मंडळींना सचूक �व�ने              
पड�याची      श�यताह�      �दसत.े   तसेच      काह�ंना      परदेशगमनाची      संधी      �मळणेह�      संभवत.े  
 
(४) कक� - या म�ह�या�या काळात सतत मना�व��ध अपमाना�पद व असमाधानकारक घटना            
घडत गे�यास या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�व�थ , बेचनै अव�थेत राहणे संभवत.े            
गैरसमजाने कुटंुबात वाद, भांडणे होणेह� संभवत.े �याचा प�रणाम �हणनू शार��रक अनारो�य           
हो�याची श�यताह� �दसत.े जपा. काह� मंडळींना राह�या जागेची सम�या ��त कर�ल; तर            
काह�ंना �थावरसंबंधी सम�या ��त कर�ल. जपा. काह� मंडळींना ना�यातील मंडळीकडूनह�          
मन�ताप �दला जाणे श�य आहे. जपा. या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा             
उ�राध�च अ�धक �माणात अनकुुल व लाभदायक होईल. व�कल�-स�लागार� �यवसाय, उ�च          
बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक नोकर�-�यवसाय असणारांना तसेच कोळसा, लोखंड �यापार          
असणारांना म�ह�या�या पवूा�धा�त कारण असो वा नसो अस�य �ास सहन करावा लाग�याची            
श�यता �दसत.े जपा. पण म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थतीत सधुारणा होईल.         
नोकर�-�यवसायात अनेक �कारचे लाभ होतील. �यांची कोट��वषयक �करणे असतील �याना ती           
�मट�व�यात अपयश येणे संभवत.े म�ह�या�या उतराधा�त श�रूाशीत असले�या व�� बधु �हामळेु           
या राशी�या मंडळीं�या संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक           
�गतीत अडथळे, अडचणी �नमा�ण हो�याची श�यता आहे. जपा. उघ�यावर�ल बाहेरचे पदाथ�           

 



खाऊ नका. �वषभय संभवत.े तसेच जलभय अस�याने अनोळखी �ठकाणी पा�यात पोह�याचा           
�य�न क� नका. जल�वास टाळा. म�ुस�द� , राजकारणी मंडळीना काह� �माणात काळ अनकुुल             
होईल. आपल� राशी ह� गु� �हाची उ�च राशी अस�याने ��धा असेल तर दररोज �नय�मतपणे              
“बाव�न   �लोक�      गु�च�र�ा”चे      पठण   करा.  
 
(५) �सहं - या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या म�ह�या�या काळात घर�दार�, नोकर�चे              
�ठकाणी मन�ताप देणा�या घटनांना सामोरे जावे लागेल. कौटंु�बक जीवनात वाद, भांडणे, गैरसमज            
अशापकै� कारणांनी कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच नोकर�चे �ठकाणी व�र�ठांचा �ास            
सहन करावा लागेल. �यामळेु शार��रक-मान�सक आरो�यावर प�रणाम होणे संभवत.े �वचारा�या          
तं��त र��याने चालू नका वा वाहने चालवू नका. अपघात भय आहे. जपा. �शवाय संत�त सम�या               
��त कर�ल. पण �यांचा शतेी �यवसाय आहे �यांना काळ लाभदायक होईल. या राशी�या चतथु�              
�थानी असले�या श�ुामळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. प�रि�थती            
��तकुल असल� तर� मंगळ �हामळेु �ह�मत वाढेल, मह�वाकां�ा वाढेल, �वासाचे योग येतील. गु�             
�हामळेु या राशी�या लेखकांचे लेखन �ंथ�पाने ��स�ध होईल. आरो�य सधुारेल. काह�           
भा�यवंताना ��स�धी �मळणेह� संभवत.े पण या राशी�या स�तम �थानी असले�या नेप�यनू मळेु            
व �यय�थानी असले�या राहूमळेु �व�वध कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे           
संभवत.े जपा. शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत असणारांना �यां�या संशोधन काया�त �गती           
करणे श�य होईल. तसेच काह� मंडळींना दरू�या �वासाचे योग येतील; तर काह� भा�यवंतांना             
परदेशगमनाची संधी �ा�त होईल. पण हाच राहू श�पूासनू र�ण क� शकेल. आ�थ�क लाभ             
�मळवनू देईल व काह�ंना परदेशवार�ची संधीह� �ा�त क�न देईल. मन:श�ती व �वचारश�ती ढळू             
�दल� नाह�त तर हातनू लोकक�याणाचे काय�ह� घडू शकेल. आपल� राशी ह� स�वता            
सयू�नारायणाची राशी अस�यामळेु गाय�ी देवीची उपासना अनकुुल होईल. दररोज �नय�मतपणे          
सयू�दयाचे      वेळी      �नान      क�न   गाय�ी   मं�ाचे      पठण      करा.  
 
(६) क�या - या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल, �ग�तकारक व              
लाभदायक होईल. �यामळेु �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू            
घे�याचा आटोकाट �य�न करावा. म�ह�या�या उ�राधा�त घर�दार� सतत ��तकुल प�रि�थतीला          
सामोरे जावे लाग�याची श�यता �दसत.े या राशी�या ��ी-वगा�ला लागणा�या व�तूंचा �यापार           
असणा�या �यापार� मंडळींना ��ी-�ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. पण व�� बधुामळेु          
म�ह�या�या उ�राधा�त �वरोधी प�रि�थती �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. श�न-मंगळ हे दो�ह� �भावी            
�ह ��तकुल अस�यामळेु कुटंुबात गैरसमज, वाद, भांडणे झा�यास नातसेंबंधात �वत�ुट �नमा�ण           
होईल. जपा. �यामळेु शार��रक उ�णता भडकून उ�णतचेे �वकार बळावतील. डोळे, घसा, दात,            
दाढा अशापकै� कशाचा तर� आजार ��त कर�लसे �दसत.े पण धन�थानी असले�या गु� �हामळेु             
प�रि�थती अटो�यात राह�ल. �वतं� �यवसाय असणारांना हा गु� �ह अनकुुल व लाभदायक            
होईल. राहूकेतू ��तकुल अस�यामळेु या राशी�या मंडळींना संत�त�वषयक �चतंा ��त कर�लसे           
�दसत.े या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत अडथळे �नमा�ण होतील. जपा. या राशी�या            
काह� मंडळींना आपणांस काह�तर� मोठा आजार होणार अशी मनात सतत क�पना करत            
रा�ह�यामळेु अ�व�थता येईल. जपा. काह�ंना आ�थ�क फसवणकू झा�याची �ख�ख लागून          

 



राह�ल. या राशी�या सव�च मंडळींनी घर�दार� सतत सावधानतनेे आचरण करावे. वाहन चालवत            
असता मोबाईलवर बोलत बसू नये. �वचारा�या तं��त र��याने चालू नये. अपघात भय आहे.             
जपा. जगुार, लॉटर��या नाद� लागून आ�थ�क नकुसान क�न घेऊ नये. तसेच या राशी�या             
अ�धकार� मंडळीना सहज वाममाग� धन �मळणे श�य असले तर� �यांनी तो मोह कटा�ाने             
टाळावाच. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल. दररोज �नय�मतपणे           
“बाव�न      �लोक�      गु�च�र�ा"चे      पठण      करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मंडळींचा वत�मान �वभाव िज�द� झाला अस�यास अकारण शार��रक,              
मान�सक �म, दगदग होणे संभवत.े परंतु गु� �हामळेु अनारो�य फारसे होणार नाह�, असे वाटत.े              
तर�ह� सहनशील बननू मनातील संताप वाचेने �य�त होणार नाह� याची काळजी घेत�यास            
खपूच सखुाचे होईल. गु� �ह बौ��धक काय��े� असणारांना अनकुुल व लाभदायक होईल.              
म�ह�या�या पवूा�धा�त आ�थ�क नकुसान होणे संभवत.े तसेच काह� मंडळीना आ�थ�क फसवणकू           
झा�याचा अनभुव येणेह� संभवत.े कौटंु�बक जीवनात वाद, भांडणे होणार नाह�त याची काळजी            
�या. काह� मंडळींना उ�णता�वकाराचा आजार ��त कर�लसे �दसत,े पण श�ु �हामळेु           
कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. या राशी�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध� अनकुुल,          
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. काह� मंडळींना नवे काय��े� तर काह�ंना मनपसंत नोकर� �मळणे             
संभवत.े पण काह� तर� कारणाने बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर             
आ�याि�मक उपासने�वारे होणार� बाधा ससु�य होईल. सखु�थानी असले�या केतमुळेु घरात          
कोणाशी पटणार नाह�, कसल� तर� �चतंा ��त कर�ल. जपा. �वषभय अस�याने बाहेरचे            
उघ�यावर�या खा�य पदाथा�चे सेवन क� नका. स�तम �थानी असले�या हष�लमळेु जीवनसाथी�या           
�व���त, लहर� आचरणाचा मन�ताप सहन करावा लागेल. प�तप�नीत मतभेद, वाद, भांडणे होणे            
संभवत.े जपा. काह� मंडळींना कोट� �करणाचा मन�ताप सहन करावा लागेलसे �दसत.े �यांचा            
भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे अशांनी काह�ह� कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची           
काळजी �यावी. शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळीना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.           
काह�ंचा      स�मान      होणेह�      संभवत.े      ��धेने   कुल�वामीची      उपासना   करा.  
 
(८) विृ�चक - श�न �हा�या साडसेातीचा काळ ��तकुल अस�याची जाणीव ठेवा आ�ण मनावर             
संयम ठेवनू व सहनशील बननू आचरण करा, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े या राशी�या मंडळींनी               
या म�ह�या�या काळात आरो�याची काळजी �यावी. र�व-बधु ��तकुल असनू आरो�य�वघातक          
आहेत. र�त�वकार, �दय�वकार असणारांनी �वशषे काळजी �यावी. मना�व��ध घटना घडतील.          
�यांचा अस�य मान�सक �ास होणे संभवत.े आ�थ�क �चतंा, फसवणकू, �नयोिजत काया�त अडथळे            
येणे अशापकै� घटनांनी शार��रक आरो�यह� �बघडणे संभवत.े �वशषे क�न डो�यांचे आरो�य           
�बघड�याची श�यता आहे. धन�थानी र�वसह श�न अस�याने कुटंुबात अ�न�ट घटना घड�याची           
श�यता आहे. तसेच आ�थ�क �चतंा ��त करतील. ��य जनां�या �थलांतरामळेु अ�व�थ वाटेल.            
अ�या�माची मनापासनू आवड अस�यास उपासने�वारे मनि�थती शांत राहू शकेल. घरगुती          
गो�ट�ंबाबत गैरसमज, घोटाळे होणे संभवत.े ष�ठ �थानी असलेला हष�ल अनारो�यकारक असनू           
काह� मंडळींना मदुतीचा ताप येणे संभवत.े काह�ंना डोकेदखुीचा तर काह�ंना म�दू �वकार ��त             
कर�ल. पण हाच हष�ल �यवसाय �थानास अनकुुल असनू उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक             

 



काया�त काय�म�न असणारांना �गती क�न यश�वी होणे सहज श�य होईल. भा�य�थानी           
असले�या राहूमळेु कौटंु�बक सखुाबरोबरच संत�तसखुातह� बाधा येणे संभवत.े �यय�थानी असलेला          
मंगळ पणू� अशभु अस�यामळेु काह� मंडळींना जनुी दबलेल� �करणे प�ुहा उकरल� गे�यामळेु            
अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. काह�ंना मानहानी सहन करावी लागेल. अशा प�रि�थतीत            
मंगळासह असलेला गु� �ह अ�याि�मक उपासनेस अनकुुल असनू अशा उपासनेमळेु मन शांत            
राह�ल. तसेच तो सामािजक काया�सह� अनकुुल होईल. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना व             
�ीहनमुान      उपासना      शां�तसमाधान      देईल.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींनी या म�ह�या�या काळात �वत:�या व जीवनसाथी�या आरो�याची             
�वशषे काळजी घेणे अग�याचे होईल. कुटंुबातील काह� ��य जनांचे �थलांतर झा�यामळेु अ�व�थ            
�हाल. �यामळेु काह� मंडळींना नरैा�य येणेह� संभवत.े मन अि�थर, चंचल होणे संभवत.े याचा             
प�रणाम �हणनू काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह            
ल�न�थानी आला क� अ�धक शार��रक-मान�सक अनारो�याचा �ास होणे संभवत.े धन�थानी          
असले�या केतमुळेु सतत आ�थ�क �चतंा ��त कर�ल जपा. ततृीय �थानी असले�या नेप�यनूमळेु            
भावनाशील मनि�थती होणे संभवत.े �यामळेु अ�या�मात रस असणारांना आ�याि�मक         
उपासने�वारे मन:श�ती �ा�त होईल. हाच नेप�यनू काह�ंना जल�वासाची संधी देईल; तर           
काह�ंना परदेशगमनाची संधी �मळेल. शा��ीय संशोधन , उ�च बौ��धक काय��े� व गूढ संशोधन             
काय��े� असणारांना काळ �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. या राशी�या �व�या�या�ना           
श�ै�णक �गतीस काळ अनकुुल होईल. या राशी�या �या मंडळींना सहज वाममाग� धन �मळणे             
श�य आहे �यांनी मनावर ताबा ठेवनू तो मोह टाळावाच . नपे�ा सव��व गमावनू बसाल. जपा.               
सामा�य नोकर�-�यवसाय असणारांना क�ट-प�र�म क�नच काह� �माणात अपे��त अथ��ा�ती         
होईल. लाभ�थानी असले�या गु� �हामळेु या राशी�या �ववाहे�छूचे �ववाह ठरतील. पण श�ुाचा            
अ�त अस�यामळेु �ववाह�वधी संप�न करता येणार नाह�. काह�ंना नवे �म� �मळतील. इ�छा            
आकां�ा पणू� हो�याची श�यता �दसत.े वाहनसखु �मळेल. म�ह�या�या पवूा�धा�पे�ा म�ह�याचा          
उ�राध�च अनकुुल अस�याचा अनभुव येईल. श�ुा�या अनकुुलतमेळेु मधनू मधनू मनोनकुुल          
घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल.             
दररोज   �नय�मतपणे      “बाव�न   �लोक�      गु�च�र�ा"चे      पठण      करा.  
 
 
(१०) मकर - स�या या राशी�या मंडळींचे मन अ�व�थ अस�याचे �दसत.े तसे खरोखरच असेल              
तर �यांचे घरात कोणाशी पटत नसावे असे वाटत.े �वभाव त�ारखोर झाला असावा. आहे �या              
प�रि�थतीत सखुसमाधान लाभत नसावे. वा�त�य असले�या वा�ततूह� सखु लाभत नसावे. काह�           
काम धंदा न करता ऐषाराम कर�त �व�थ पडून राहावेसे वाटत असणेह� संभवत.े या राशी�या              
नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल असनू तो लाभदायक होईल. �यामळेु जे काय             
सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न करा. म�ह�या�या           
उ�राधा�त �वरोधी प�रि�थती �नमा�ण होणे संभवत.े सतत मना�व��ध घटना घडणे, अनारो�याचा           
�ास होणे, अ�व�थ मनि�थती होणे, नरैा�य येणे, आकि�मक खच� �नमा�ण होणे अशापकै� घटना             
म�ह�या�या उ�राधा�त घड�याची श�यता वाटत.े व�� बधुामळेु अपयश, मानहानी सहन करावी           

 



लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. �यय�थानी असले�या श�न �हामळेु एका पाठोपाठ एक संकटे            
येणे संभवत.े आ�थ�क �यवहार सावधानतनेे करा. फसवणकू होणे संभवत.े काह�ंना कोट� कचेर�चे            
लचांड मागे लागणेह� श�य �दसत.े �यात मानहानी होणे संभवत.े यामळेु शार��रक -मान�सक            
आरो�य �बघडणेह� संभवत.े जपा. आ�थ�क सम�या ��त करतील. वाहन जपनू व सावधानतनेे            
चालवा. अपघात भय आहे. या राशी�या स�तम �थानी असले�या राहूमळेु कारण असो वा नसो,              
कुटंुबात भांडणे होणे संभवत.े तसेच काह�ह� कारणाने ववैा�हक जीवनातील सखु समाधान �मळणे            
अश�य होईल. जपा. यां��कतां��क नोकर� �यवसाय असणारांना, �श�ण�े�ात काय�रत असणारांना,          
औषध �व�े�यांना , व�ैयक�य �यवसाय असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व            
लाभदायक होईल. श�न �हा�या साडसेातीचा काळ अस�यामळेु मनावर संयम ठेवनू व सहनशील            
बननू आचरण के�यास होणारा मन�ताप ससु�य होईल. दररोज ��धेने “हनमुानचा�लसा" �तो�ाचे           
पठण      करा. 
 
(११) कंुभ - स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव चंचल, लहर� असा झाला अस�याची श�यता              
वाटत.े तसेच मनि�थती अ�यंत कोमल झाल� अस�यास मान�सक संवेदनाह� अ�त शी� होत            
असतील. �यामळेु मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच गहरे नरैा�य येत असावे असे वाटत.े              
या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल होणार असनू हा              
काळ �व�वध �कारे लाभदायक होणे संभवत.े मो�या लोकां�या ओळखी होणे , इ�छा आकां�ा पणू�              
होणे, �नयोिजत काया�त यश �मळणे, धनलाभ होणे अशा �कार�या घटना घडतील. काह� भा�यवान             
मंडळीना क�त� , ��स�धी �मळणेह� संभवत.े पण काह� �यावसा�यकां�या �यवसायात अडचणी           
�नमा�ण हो�याची श�यता आहे. जपा. पण म�ह�या�या उ�राधा�त र�व-श�ु-बधु अनकुुल होतील           
आ�ण सव� काह� मनासारखे सखुाचेच होईल. श�यतो �वास क� नका. �वासात मन�ताप सहन             
करावा लागेलसे �दसत.े या राशी�या भा�य�थानी असलेला गु� अ�या�माची मनापासनू ओढ           
असणारांना अनकुुल असनू उपासने�वारे आ�याि�मक �गती साधणे श�य होईल. तसेच          
आप�याजवळ असले�या सदगुणांचा �वकास करणार� प�रि�थती �नमा�ण होईल. काह�ंना �यातनू          
��स�धी �मळणेह� संभवत.े या राशी�या अ�धकार� मंडळींना वाममाग� धन सहज �मळणे श�य            
असले तर� �यांनी तो मोह टाळावाच. नपे�ा �वपर�त प�रणाम भोगावे लागतील. जपा. या             
राशी�या ततृीय �थानी असलेला हष�ल उ�च बौ��धक श�ती देणार आहे. शा��ीय संशोधन            
काया�त काय�रत असणारांनी �याचा लाभ �यावा आ�ण आप�या संशोधन काया�त �गती साधावी.            
या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस काळ अनकुुल होईल. पण काह�ना संत�त�वषयक           
सम�या ��त कर�ल. तसेच गहृसौ�यातह� काह�ह� कारणाने बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धा            
असेल तर �शवोपासना अनकुुल होईल. “ओम नम: �शवाय “ मं�ाचा दररोज �नय�मतपणे एक माळ              
जप      करा.  
 
(१२) मीन - स�या या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�यंत हळूवार, कोमल अशी झाल�             
अस�याचे जाणवत.े �यामळेु मान�सक संवेदनाह� शी� होत असतील. मना�व��ध थोडे काह�ह�           
घडले तर� लगेच नरैा�य येत असेल . अशा प�रि�थतीत ब�ुधी अ�यंत अि�थर झाल� अस�यास              
अ�वचाराने खच� होणे संभवत.े जपा. तसेच �वभाव अि�थर झाला अस�यास �व�च� आचरण            
हो�याची श�यता आहे. जपा. अ�वचाराने फतकळ बोलनू नकळत समोर�याला अपमा�नत कराल.           

 



जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक           
होईल. थोरामो�यां�या ओळखी होतील. इ�छाआकां�ा पणू� होतील. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त          
नोकर�त मान�सक ताण, �वरोध, मानहानी होणे संभवत.े जपा. �च�क�सक बौ��धक काय��े�,           
व�कल� �यवसाय, �हशबे अशापकै� नोकर�-�यवसाय असेल, दलाल�, क�मशन वर �यवसाय असेल           
तर म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. �वासयोग संभवतो. ज�मकंुडल�त योग            
असेल तर काह�जणांना अचानक धनलाभ होणे संभवत.े काह�ंना वारसा ह�काने धनलाभ हो�याची            
श�यता आहे. पण या अनकुुलतचेा उपभोग घे�यासाठ� शार��रक -मान�सक आरो�य उ�म राखता            
आले पा�हजे. कारण अ�टम �थानी असलेला मंगळ अनारो�यकारक आहे. काह�ंना उ�णता�वकारांचा           
आजार ��त कर�ल. काह�ंना शार��रक-मान�सक क�ट सहन करावे लागतील. �वजेपासनू जपा.           
तसेच पा�यापासनू धोका अस�याने जल�वास क� नका. अपघात होणेह� संभवत.े �नयोिजत काया�त            
अपयश येणे श�य आहे. जपा. अशा प�रि�थतीत श�ुा�या अनकुुलतनेे मधनू मधनू मनोनकुुल            
घटना घडतील व �दलासा �मळेल. या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत �व�वध कारणांनी            
बाधा येणे संभवत.े या राशी�या मंडळीं�या संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या गभ�वती             
ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज             
�नय�मतपणे      “बाव�न   �लोक�  
गु�च�र�ा"चे      पठण      करा.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             =====ooo0ooo===== 

 


