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(१) मेष - या राशी'या  मंडळीना या म+ह-याचा  उ0तराध3च  अ5धक अनकुुल 

व लाभदायक होईल. म+ह-या'या  पवूा3धा3तअनारो;याचा  <ास  अ5धक 

>माणात  हो@याची  शAयता  +दसते. उ	णता�वकारांचा  <ास  होणे संभवते. 

Bतखट पदाथ3  खाऊ नका. नपेGामळुHयाधीचा  <ास  हो@याची  शAयता  

जाणवते. जपा. म+ह-या'या  उ0तराधा3त  शारIJरक मान�सक क	ट  होणे, 

इजा होणे, हाती घेतलेMया  काया3त  अडचणी येणे, अशा घटना घड@याची  

शAयता  +दसते.   जीवनसाथी'या  अनारो;यामळेु  व अ-य कारणांनी 

ववैा+हक जीवनातील अपेOGत  सखुसमाधानात बाधा येऊ  शकेल. जपा. 

आ5थ3क  समस◌्या सोड�व@यासाठU   वाम माग3  धनाचा �वचारहI कW नका. 

बधु-मंगळ अशभु योगामळेु  बXुी  �वकृत होणे संभवते. जपा. काहIहI 

कारणाने तZुहा  भावंडा'या  सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. म+ह-या'या  

उ0तराधा3त  पJरि\थती  सधुारेल. नोकरI-Hयवसायात  मनोनकुुल घटना 

घडतील.  शासक]य, Bनम-शासक]य नोकरदार मंडळीना बढती, पगारवाढ, 

अ5धकारपद असे काहI �मळ@याची  शAयता  +दसते. >वासाचे  योग 

संभवतात.  या राशी'या  लेखकांच े लेखन  _-थWपात  >�सX  होतील.  

शु̀  _हा'या  अनकुुMतेने  कौटूिZबक  सखुसमाधान लाभेल. पण आbते	ट  

मंडळीकडून मन\ताप  +दला जा@याची  शAयता  जाणवते. िजभेला लगाम 

घालनू संयम व सहनशीलतेने वागाल तर खूपच सखुाचे होईल.  कुमागc  

संगतीपासनू दरू राहा.  dXेने  dीगजाननाची  उपासना करा.  

 

(२) वषृभ - या राशी'या  मंडळीचा \वभाव  सfया  फार लहरI झाला 



 

 

अस@याची  शAयता  वाटते. 0यात  या मंडळीना या म+ह-याचा  काळ फारसा 

अनकुुल नाहI, असेच Zहणावे  लागेल. परंतु 0यातMया0यात  म+ह-याचा  

पवूा3ध3  अनारो;य  सोडता खूपच अनकुुल होईलसे +दसते. रवी _ह  

पणू3पणे  >Bतकुल   असनू मन\ताप  देणारा, Bनयोिजत काया3त  अडथळे 

आणणारा, आbते	टसंबंध  iबjडवणारा , आरो;य  iबघडवणारा असाच �सX  

होईल, असे वाटते. पण गुk-शु̀ ा'या  अनकुुलतेने मधनू मधनू मनोनकुुल 

घटना घडतील, अथ3लाभ  होईल व +दलासा �मळेल. Hयापार -Hयवसाय  

असणाlया  या राशी'या  मंडळीना अि\थर  पJरि\थतीला  तmड nयावे लागेल. 

केवळ oव  पदाथा3चे  HयापारI  आpण मान�सक रोग तq-य  यांना काळ 

अनकुुल होईल. तसेच qयांचा  परधमcयाशी  HयावसाBयक संबंध आहे अशांना 

काळ लाभदायक होईल.  काहIहI कारणाने  �म<ाशी  वाद, भांडण होऊन 

म<ैीत  बाधा येणे शAय +दसते. जपा. संतती \थानी  असलेMया  

श<रुाशीतील  मंगळामळेु मलुांपकै] कोणाच ेआजार, कोणाच ेमन\ताप  देणारे  

आचरण अशापकै] कारणांनी असrय मन\ताप  सहन करावा लाग@याची  

शAयता  +दसते. या राशी'या  गभ3वती  ि\<यांनी  अकारण दगदग कW  

नये.  जपनू राहावे. म+ह-या'या  उ0तराधा3त  या राशी'या  लेखकवगा3चे  

लेखन  _ंथWपात  >�सn धहोणे शAय +दसते. >वासाचे  योग संभवतात. 

dXा  असेल तर �शवोपासना  अनकुुल होईल.  

 

(३) �मथनु - या राशी'या  मंडळीना या म+ह-या'य ◌ा पवूा3धा3तनरैाsय  

आणणाlया  घटना घड@याची  शAयता  जाणवते. तसेच कसलI तरI 5चतंा 

<\त  करIल.  0यामळेु  अ\व\थ  Hहाल . 0यामळेु  महि◌-या'या 

उ0तराधा3त  शारIJरक आरो;य  iबघड@याची  शAयता  जाणवते. जपा. पण 

गुk-शु̀ ा'या  अनकुुलतेमळेु पJरि\थती  आटोAयात  राहIल असे वाटते. 

qयांचे  बौ�Xक  काय3Gे<  ◌्आहे  अशांना संपणू3  म+ह-याचा  काळ  यश 



 

 

दायक व लाभदायक होईल. शु̀  _हा'या  अनकुुलतेमळेु  कुटंुब सखु व 

गहृसौtय  �मळू शकेल. काहIंना अथ3लाभ  होणेहI शAय +दसते. 0यामळेु  

0यांना  मन:शांती लाभेMसे  वाटते. म+ह-या'या  उ0तराधा3त  धन\थान◌ी 

0या'या  उ'च राशीत गेMयावर  कुटंुबात शभु घटना घडतील, \वतं<  

Hयवसाय  असणारांना उ0तम  आ5थ3क  लाभ होतील व HयावसाBयक >गती  

करणे शAय होईल. क�मशन, दलालIवर Hयवसाय  असणारांना सXुा  काळ 

अनकुुल व लाभदायक होईल.  या राशी'या  काहI मंडळीना  कुसंगतीचा 

<ास  सहन करावा लागेलसे +दसते. जपा. मलुांपकै] कोणाच े आजारपण, 

कोणाची आचरण�वषयक सम\या ,  कोणाच ेअvयासाकडे  दलु3G  अशापकै] 

कारणांनी अपेOG त संततीसखु �मळणे कठUण +दसते. या राशी'या  गभ3वती  

ि\<यांनी  अकारण दगदग कW नये.  काहI भा;यवान  मंडळीना परदेश 

>वासाची  संधी �मळ◌ेल.  अfया0मात  रस असणारांना उपासनेnवारे 

आfयाि0मक  >गती  करणे शAय होईल. गुk द0ता<येाची  उपासना 

अनकुुल होईल.  

 

(४) कक�  - या राशी'या  मंडळीनी सfया  हातच े सोडून नवीन काहI 

कर@याचा  �वचारहI कW नये.  आहे ती नोकरI वा Hयवसायच  मनापासनू 

कर@याचा  >य0न  करावा.  कला0मक  नोकरI-Hयवसाय  असणारांना  

म+ह-याचा  उ0तराध3  अनकुुल व लाभदायक होईल.  शासक]य, Bनम-

शासक]य नोकरदार मंडळीना मा<  म+ह-याचा  पवूा3ध3च  अनकुुल व 

लाभदायक होईल. आरो;यहI  चांगले राहIल. पण  म+ह-या'या  उ0तराधा3त  

मा<  �वरोधी पJरि\थतीला  सामोरे जावे लागेल. सतत मन\ताप  देणाlया   

घटना घड@याची  शAयता  +दसते, जपा. पण अfया0मात  रस असणारांना 

मा<  उपासनेnवारे मन:शांती  �मळू शकेल.  तसेच सामािजक काया3ची  

आवड असणारानाहI अशा समाजोपयोगी काया3त  यश व सखुसमाधान  



 

 

लाभेल. यांi<कतांi<क  Hयवसाय ,  औषध �व`ेते , वnैयक]य व ् यवसाय 

असणारांना संपणू3  म+ह-याचा  काळ अनकुुल व  >गBतकारक  होईल. 

+दनांक १९ पासनू गुk _ह  याच राशीत Zहणजे  \वत :'या  उ'च राशीत 

येत आहे. 0यामळेु  लवकरच शभु घटना घड@यास  आरंभ होईल. पण 

कौटंुiबक व गहृसौtय  \थानी  शनी-राहू असMयामळेु  �व�वध कारणांनी 

सखुसमाधान �मळ@य ◌ाची शAयता  +दसत नाहI. जपा. पा@यापासनू  धोका 

संभवतो. जपा.  dXा  असेल   तर  dीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(५) �सहं -  या  राशी'या  मंडळीना  या म+ह-या'या  काळात उ	णता  

�वकारांचा <ास  सहन करावा लागेलसे +दसते. डोळे, घसा, मान, दाढा 

यांपकै] कसMया  तरI दखु@याचा  असrय <ास  सहन करावा लाग@याची  

शAयता  आहे. जपा. तसेच आ5थ3क  सम\या  <\त  कर@याची  शAयता  

जाणवते. पण या राशी'या  नोकरदार मंडळीना संपणू3  म+ह-याचा  काळ 

अनकुुल,  >गBतकारक    व  लाभदायक  होईल. पण म+ह-या'या  

उ0तराधा3त  Hयापार -Hयवसाय  असणाराना थोyय◌ा अडचणींना तmड nयावे 

लाग@याची  शAयता  +दसते. काहI मंडळीना नवे काय3Gे<  �मळ@याची  

शAयता  आहे. गुk _ह  +दनांक १९ पासनू करक् राशीत Hयय\थानी  जात 

आहे. 0यामळेु  कौटंुiबक <ास , अपेGाभंग  होणे संभवते. जपा पण 

अfया0मात  रस असणारांना  व समाजकाय3  करत असण◌ारांना तो अनकुुल 

व >गBतकारक  होईल.  दाZप0यजीवनात  मतभेद, ताणतणाव होणार नाहIत 

याची काळजी jया . अपघात भय असMयाने  सतत सावधानतेने आचरण 

करा.  वाहनावर वेग Bनयंi<त  ठेवा. या राशी'या  �वnयाzया3ना  शGैpणक  

>गतीस  काळ अनकुुल होईल. dXा  असेल तर बाव-न sलो क] 

गुkचJर<ाचे  Bनय�मत पठण करा.  

 



 

 

(६) क�या  - या राशी'या  मंडळीना उगीचच आपMयाला  काहI आजार झाला 

असMयाची  भावना Bनमा3ण  होईल. याच े कारण \वाभा�वक दोष व 

मंगळामळेु होणारा हटटI, हेकट \वभाव  होय. धन\थानी  असलेले शBन-राहू 

कौटंुiबक सखुात बाधा Bनमा3ण  कर@याची  शAयता  जाणवते. या राशी'या  

नोकरदार मंडळीना व  5च{क0सक  बौ�Xक , शGैpणक , ◌्संशोधना0Zक  

Hयवसाय  असणारांना काळ म+ह-याचा  अनकुुल व लाभदायक होईल.  

म+ह-या'या  पवूा3धा3त  मान�सक ताण, मानहानी, Bनराशा, �वरोध  

आ5थ3क  सम\या  <\त  कर@याची  शAयता  आहे. जीवनसाथीच ेलहरI व 

�वOGbत  आचरण,  मतभेद, वाद, भांडणे यांमळेु ववैा+हक जीवनातील 

सखुात बाधा येणे संभवते. जपा. भागीदारIत Hयापार -Hयवसाय  असणारांनी 

गैरसमज वा संशयाने भागीदारI तुटणार नाहI याची काळजी jयावी . +दनांक 

१९ पासनू गुk _ह  उ'च राश◌ीत लाभ\थानी  गेMयावर  ज-मकंुडलIतील   

योगानसुार �व�वध >कारचे  लाभ होणे संभवते.  �ववाहे'छू  ना �ववाह योग 

येणे संभवते. �वnयाzय3 ◌ाना शGैpणक  >गती  साधता येणे शAय होईल. 

शु̀  _हा'या  अनकुुलतेमळेुहI काहIना भ�ूमलाभ, धनलाभ वा >Bत	ठा  

>ाbत  होणे शAय +दसते. सव3  Hयवहार  जपनू करा. फसवणूक होणे 

संभवते.  शनी _हा'या  साडसेातीचा अखेरचा पाच म+ह-याचा  काळ बाक] 

रा+हला आहे. तो  मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू Hयतीत  केलात 

तर नंतर हळूहळू सव3  मनासारखे होऊ  लागेल. dXेने  dीहनमुान  

उपासना करा. हनमुानचा�लसा \तोत◌्राचे पठण करा.  

 

(७) तळुा - या राशी'या  केवळ शा\<ीय  व गूढ संशोधन काया3त  काय3रत  

असणारांनाच म+ह-याचा  उ0तराध3  अनकुुल व लाभद◌ायक होईल. म+ह-याचा  

पवूा3ध3  मन   भावनाशील बनणार असMयामळेु   उपासनेnवारे 

आfयाि0मक  >गतीस  अनकुुल होईल. पण र�व-बधुा'या  >Bत कूलतेमळेु 



 

 

ताप,  <ास ,  आजार, Bनराशा घटनांना तmड nयावे लाग@याची  शAयता  

+दसते. जपा. ववैा+हक सखुातहI �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवते. जपा. 

पण गुk-शु̀  या शभु _हां'या  काहI >माणातील  अनकूुलतेमळेु मधनू 

मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व +दलासा �मळेल. मा<  \वत :च े व 

जीवनसाथीच ेशारIJरक-मान�सक आरो;य  उ0तम  राखले गेले पा+हजे. काहI 

जनुी दबलेलI >करणे  असतील तर ती प-ुहा  उकरलI जाऊन 0यांचा  <ास  

सहन करावा लाग@याची  शAयता  +दसते. जपा. आपMया  वाग@याबोल@याने  

गैरसमज Bनमा3ण  होणार नाहIत याची काळजी jया . मोहात सापडून 

अथ3हानी  होणार नाहI याचीहI काळजी jया . dXेने  dीहनमुान  उपासना 

करा व  दररोज  Bनय�मतपणे हनमुानचा�लसा  \तो<ाचे  पठण करा.  

 

(८) विृ!चक  -  सव3  >कारचे  आरो;य  व ववैा+हक जीवनातील सखु }	टIने  

या राशीचय्ा मंडळीना या म+ह-याचा  काळ अनकुुल नाहI असेच Zहणावे  

लागेल. �व�वध कारणांनी होणाlया  मन\तापामळेुच   शारIJरक-मान�सक 

आरो;य  iबघड@य ◌ाची शAयता  +दसते. Zहणनू  शAयतो  सहनशील बननू व 

मनावर  ताबा ठेवनू आचरण केMयास  खूपच सखुाचे होईल; व शभु 

_हां'या  काहI >माणातील  अनकुुलतेमळेु घडणाlया  मनोनकुुल  घटनांचा 

आनंद घेणे शAय होईल. �शवाय सव3  आ5थ3क  Hयवहार  �वचारपवू3क  व 

आ5थ3क  नकुसान होणार नाहI याची काळजी घेऊनच करावे लागतील.  

5च{क0सक  बौ�Xक  आpण शा\<ीय  संशोधन काया3त  काय3रत  

असणारांना काळ अनकुुल,  >गBतकारक  व लाभदायक होईल. या राशी'या  

नोकरदार मंडळीना क	टानेच  अपेOGत  अथ3साहा�य  �मळ�व@याचा  

>य0न  करावा लागेल. अहंकारावर ताबा ठेवनू न�तेचे  आचरण केलेत तर  

�म<ांशी  भांडणे होणे टळेल. या राशी'या  काहI भा;यवान  मंडळीना 

मौMयवान  व\तूंचा  लाभ होणे संभवते.  तसेच  qयां'या  ज-मकंुडलIत  



 

 

अचानक धनलाभाच ेयोग असतील 0यांना  असा धनलाभ वा वारसा हAकाने  

धनलाभ होणे संभवते.  या राशी'या  काहI भा;यवान  मंडळीना 

परदेशगमनाची संधी �मळेल. dीगणेश  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(९) धन ु-  सfया  या राशी'या  मंडळीचे मन अ0यंत  भावनाशील  व हळवे 

झाले अस@याची  शAयता  वाटते.  0यामळेु  काMपBनक 5चतंा <\त  करत 

अस@याची  शAयता  +दसते. 0यामळेु  कोण0याहI  पJरि\थतीत  सखुसमाधान 

लाभतच नसावे, असे वाटते. अशा पJरि\थतीत  आfयाि0मक  उपासनेत मन 

रमवलेत  तर मन शांत होईल.  qयांना  गूढ  संशोधनात  रस आहे 0यांना  

काळ >गBतकारक   व  यशदायक होईल. तसेच  5च{क0सक  बौ�Xक  

Hयवसाय , व{कलI Hयवसाय  असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. 

अ-य HयावसाBयक मंडळी'या  Hयवसायात  खळबळजनक  घटना घड@याची  

शAयता  वाटते. या राशी'या  नोकरदार मंडळीना  म+ह-याचा  पवूा3ध3च  

अनकुुल व लाभदायक होईल. नंतर कामाचा ताण सहन करावा लाग@याची  

शAयता  +दसते. तसेच वJर	ठाचा  <ास  होणेहI संभवते.  शु̀  _हा'या  

अMपशा  अनकुुलतमळेु  कौटंुiबक सखु लाभेल; पण संतती �वषयक सम\या   

<\त  कर@याची  शAयता  +दसते. जपा. या राशीचय्ा �वnयाzया�'या  

�शGणात  अडथळे Bनमा3ण  होणे संभवते. म+ह-या'या  उ0तराधा3त  

अनारो;याचा  <ास  सहन करावा लाग@याची  शAयता  आह◌े. जपा. काहI 

मंडळीना पोट�वकाराचा <ास  होणे संभवते.  नवे >ेमसंबंध   वा \नेहसंबध  

जुळून येतील. >वासयोग  येतील. +दनांक १९ पासनू गुk _ह  या राशी'या  

अ	टम \थानी  0या'या  कक3  या उ'च राशीत जात आहे. 0यामळेु  

qयां'या  ज-मकंुडलIत  अचानक धनलाभ योग आहे अशापैक] काहIना असा 

धनलाभ वा वारसा हAकाने  धनलाभ होणे संभावते. dXा  असेल तर “ 

बाव-न sलोक]  गुkचJर< “  दररोज  Bनय�मतपणे  पठण करा.  



 

 

(१०) मकर -  या राशी'या  मंडळीना या म+ह-याचा  उ0तराध3अ5धक   

अनकुुल व लाभदायक होईल. या म+ह-याचे  +दनांक ८ ते १० हे तीन +दवस 

अ�व\मरणीय अनकुुल/>Bतकुल  घटना  घड@याची  शAयता  +दसते. तसा 

अनभुव आMयास कळवा. म+ह-या'या  पवूा3धा3तआ5थ3क  5चतंा, नोकरIत 

वJर	ठांचा  <ास , अनारो;य , संतBत सम\या , कोणाशी न पटणे अशापकै] 

कारणांनी मन\ताप  सहन करावा लाग@याची  शAयता  +दसते. म+ह-या'या  

उ0तराधा3त  र�व-गुk अनकुुल झाMयावर  सव3  काहI मनासारखे घडले. उ'च 

बौn5धक व शा\<ीय  संशोधन काय3Gे<ात  काय3रत  असणारांना काळ 

>गBतकारक  व यशदायक होईल. शासक]य, Bनम-शासक]य व खाजगी 

नोकरदार मंडळीना �व�वध >कारचे  लाभ देणारा असा �सX  होईल. व{कलI 

Hयवसाय , कोळसा HयापारI , यांनाहI म+ह-याचा  उ0तराध3  अनकुुल व 

लाभदायक होईल. �वव◌ाहे'छूच े �ववाह ठरतील. नवे >ेZसंबंध  वा \नेह  

संबंध जुळून येतील. >वासयोग  येतील. पण >वासात  <ास  हो@याची  

शAयता  आहे. जपा. आरो;य  सधुारेल. शु̀ ा'या  अनकुुMतेने  कौटंुiबक 

सखुसमाधान लाभेल. म+ह-या'या  पवूा3धा3त  मनावर ताबा ठेवनू आpण 

सहनशील बननू आचरण क◌ेलेत तर खूपच सखुाचे होईल व उ0तराधा3तील  

_हां'या  अनकुुलतेचा खरा आनंद लटूु शकाल. dXा  असेल तर 

Bनय�मतपणे दररोज “ बाव-न sलो क] गुkचJर<ा “च ेपठण करा.  

 

(११) कंुभ - सfया  या राशी'या  मंडळीचे मन अBतशय हळवे झाले 

अस@याची  शAयता  वाटते. 0यामळेु  थोडहेI काह◌ी मना�वkX  घडले तरI 

लगेच नरैाsय  येत असावे, असे वाटते. पण 0याच  बरोबर डोAयात  �वचारांचे 

काहूर उठले असेल; असेहI वाटते. नको 0या  �वचारांचे दडपण अ\व\थ  

करIत असेल. 0यामळेु  \वभाव  अि\थर , चंचल, लहरI असा झाला 

अस@याची  शAयता  वाटते.  अशा अव\थेत  आfयाि0मक  उप◌ासनेचा 



 

 

अवलंब कराल व िजभेला लगाम घालनू वागाल तर  मनि\थती  शांत होईल.  

शु̀  _हा'या  अनकुुलतेने या राशी'या  मंडळीना �व�वध >कारचे  लाभ 

होणे संभवते. या राशी'या  HयापारI  मंडळीना \<ी -_ाहकांकडूनच  अ5धक 

अथ3लाभ  होईल. शा\<ीय  संशोधन काया3त  काय3रत  असणारांना >गती  

व यश या }	टIने  काळ अनकुुल होईल. म+ह-या'या  उ0तराधा3त  कौटंुiबक 

सखु व गहृसौtय  लाभेल. पवूा3धा3त  र�व-राहू-मंगळ  >Bतकुल  असMयाने  

अनारो;य , कौटंुiबक <ास , मलुांपकै] कोणाच ेआजार, > ि◌य जनांचे दरू0व  

अशापकै] कारणांनी अ\व\थ  Hहाल . जपा. पण म+ह-या'या  उ0तराधा3त  

गुk _हा'या  अनकुुMतेने  पJरि\थती  सधुारेल. आरो;यहI  सधुारेल आpण 

नोकरI-HयवसायातहI  सखुसमाधान लाभेल.  अपघात भय असMयाने  सतत 

सावधानतेने आचरण करा. dीहनमुान  उपासना अनकुुल होईल.  

 

(१२) मीन - या राशी'या  मंडळीचा \वभाव  सfया  अBत चंचल, लहरI व 

अि\थर  झाला अस@याची  शAयता  +दसते.  0यात  आ5थ3क   5चतंा, 

मान�सक  Hय_ता , नरैाsय  यांमळेु मान�सक \वा\zय  लाभात नसावे.  

पण शु̀  _हा'या  अनकुुलतेमळेु कौटंुiबक सखु लाभेल. म+ह-या'या  

पवूा3धा3त  र�व _हा'या  अनकुुलतेने शासक]य,  Bनम-शासक]य नोकरदार 

मंडळीना �व�वध >कारचे  लाभ होतील. वJर	ठ  अ5धकारI >शंसा  करतील. 

आरो;य  उ0तम  राहIल. सव3  सखु लाभेल. पण तोच र�व _ह  म+ह-या'या  

उ0तराधा3त  >Bतकुल  होत असMयामळेु  अनारो;य , कौटंुiबक भांडणे, 

Bनयोिजत काया3त  अडथळे येणे अशा घटना घा@याची  शAयता  +दसते. 

जपा. असे असले तरI गुk _ह  +दनांक १९ पासनू 0या'या  कक3  या उ'च 

राशीत या राशी'या  पंचम \थानी  गेMयावर  सव3  काहI सखुाचचे होईल. या 

राशी'या  �वnयाzया�ची  �शGणात  उ'च >गती  होईल. अथ3लाभ  होईल. 

संतBतसखु लाभेल. उ'च बौ�Xक  व शा\<ीय  संशोधन काय3Gे<  



 

 

असणारांना काळ  >गBतकारक ,  सफलतादायक  व  लाभदायक होईल. 

क-या  या श<रुाशीतील  मंगळ  _हामळेु  ववैा+हक जीवनातील सखुात 

�व�वध कारणांनी बाधा ये@याची  शAयता  आहे. जपा. आरो;याकडे  �वशषे 

लG  nयावे लागेल. dXा  असेल तर “ बाव-न sलोक]  गुkचJर<ा “च े

दररोज Bनय�मतपणे पठण करा.    
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