
  

                        रा�शभ�व�य - जनू, २०२०.  
                        दादा दामले ( dadadamle@gmail.com)  
=========================================================  
सचूना - ��येक राशी�या रा�शभ�व�या�या अखेर�स �या राशी�या ज�मन��ांसाठ� �या �या           
ज�मन��ाचा तारक मं� �दला आहे. आप�या ज�मन��ा�या तारक मं�ाचा उपाय �हणनू            
मनापासनू ��धेने उपयोग के�यास जीवनात येणा�या अडचणी, अडथळे, �याधी, पीडा, आजार, अ�य            
सम�या यांचे �नवारण होत,े असा अनेकांचा अनभुव आहे. आपणह� �य�न क�न पाहावा व आपणांसह�              
तसा  अनभुव  आ�यास कृपया  कळवावे, ह�  �वनंती.  
=========================================================  
(१) मेष - या राशी�या �थम �थानी याच राशीत हष�ल असनू �या�यामळेु या काळात या               
राशी�या मंडळींचा �वभाव लहर�, चंचल, अि�थर असा होणे संभवत.े कोणी काह� समजतुी�या              
चार गो�ट� सां�गत�या तर तो अपमान वाटून संत�त �हाल. या राशीची लहान मलेु तर या               
काळात अ�तशय वांड, खोडकर, झाल� अस�याचा अनभुव येत असेल. असे असले तर� हा हष�ल                
शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. या राशी�या           
धन�थानी �वराशीत श�ु व �या�याबरोबर र�व �ह आहे. हा र�व �ह म�ह�या�या पवूा�धा�त ��तकुल              
होईल व �यामळेु आ�थ�क सम�या ��त करतील. �शवाय घरात वाद, भांडणे होणेह� संभवत.े काह�              
मंडळींना डो�याचे आजार ��त करतील. जपा. पण श�ुामळेु प�रि�थती फारशी �बघडणार नाह� व             
कुटंुबात काह� मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. या राशी�या ततृीय �थानी राहू व              
बधु असनू म�ह�या�या उ�राधा�त या �थानी र�व �ह येत आहे. हा र�व �ह म�ह�या�या              
उ�राधा�त अनकुुल होईल, �याला राहूची साथ �मळेल व मनि�थती हरहु�नर� होईल, हातनू            
परा�मी कतृ��व घडले, र�वमळेु आरो�य सधुारेल, नोकर�त सखुसमाधान लाभेल. व�र�ठ तमु�या            
कतृ��वावर �स�न होतील. काह� मंडळींना बढती, पगारवाढ, तर �व�चत कोणास एखादे मानाचे �थान             
वा उ�च पद �मळणेह� श�य �दसत.े या राशी�या भा�य�थानी केतु अस�यामळेु संत�तसखुात            
बाधा ये�याची श�यता आहे. जपा. तसेच या केतमूळेु या राशी�या काह� मंडळींचे आचरण ढ�गी,              
धतू�, �दखाऊ असे घड�याची श�यता आहे. या राशी�या दशम �थानी मकर या शनी�याच राशीत                
श�न असनू या शनीसह गु� �हह� दशाम �थानी आहे. पण मकर ह� गु� �हाची नीच राशी                
अस�यामळेु बौ��धक काय��े� असणारांना फारसा अनकुुल होणे संभवत नाह�. पण श�न लोखंड,            
पोलाद, कोळसा यांचा �यापार असणारांना अनकुुल , �ग�तकारक व लाभदायक होईल. या राशी�या             
लाभ�थानी कंुभ राशीत मंगळ व नेप�यनू असनू हे दो�ह� �ह फारसे अनकुुल होणार नाह�त. पण               
येथील मंगळामळेु काह� मंडळींना मौ�यवान व�तूंचा लाभ होणे संभवत.े नेप�यनूमळेु अथ��ा�तीस           
�वलंब, आ�थ�क नकुसान, आ�थ�क घोटा�याचा �ास अशापकै� कारणांनी अस�य मन�ताप होणे           
संभवत.े �यामळेु नरैा�य ये�याची श�यताह� नाकारता येत नाह�. अशा प�रि�थतीत काह� मंडळींना            
कुमाग� �म�ाची बाधा होणेह� संभवत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त येथील मंगळ या राशी�या            
�यय�थानी गे�यावर पणू�पणे अशभु होईल व �यामळेु वाद, भांडणे, आ�थ�क �चतंा, मानहानी            
अशापकै� कारणांनी अस�य मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. ��धा           
असेल तर �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नान करताना ज�मन��            
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अि�वनी असणारांनी “ ओम अि�वनीकुमारा�याम नमः::” मं�ाचा, भरणी ज�मन�� असणारानी “           
ओम यमाय नमः:” मं�ाचा तर कृ��का ज�मन�� असणारांनी “ ओम अ�नये नमः: “ मं�ाचा              
��धेने १०८ वेळा जप करावा. तसेच �नान झा�यावर “�ीगणेश अथव�शीषा�”चे पठण करावे. रा�ी             
झोपी  जा�यापवू�  “�ीहनमुानचा�लसा  �तो�ा”चे  पठण  करावे.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या �थम �थानी �वराशीत श�ु �ह असनू म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व �ह                
�या�या बरोबर आहे. श�ु अनकुुल असला तर� र�व �ह म�ह�या�या संपणू� काळात ��तकुल             
असणार आहे. �यामळेु मान�सक �चतंा, शार��रक अनारो�य, काह� मंडळींना डो�याचे दखुणे, काह�ंना            
र�तदाब तर काह�ंना �दय�वकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता आहे. जपा. �या�शवाय           
भांडणे होणे, आ�थ�क सम�या ��त करणे, अशापकै� मन�ताप सहन करावा लागेलसे �दसत.े पण             
श�ुामळेु ववॆा�हक जीवनातील सखु �मळेल. व मधनू मधनू काह� मनोनकुुल घटना घडतील. या             
राशी�या धन�थानी राहू व बधु असनू ते दो�ह� �ह कौटंु�बक सखुात बाधा �नमा�ण करतील. पण               
बधुामळेु काह� �माणात अथ�लाभ होणे संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी धनु राशीत केतू असनू              
�या�यामळेु काह� मंडळींना मखुदंत रोग, काह�ंना �वचारोग तर �व�चत कोणास र�त�वकाराचा           
आजार होणे संभवत.े �शवाय हा केतू कौटंु�बक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यताह�             
�दसत.े �या�शवाय अपघात भय अस�याने सतत सावधानतनेे आचरण करा. या राशी�या           
भा�य�थानी मकर या �वतः:�या राशीत श�न �ह असनू �या�यासोबत गु� �हह� आहे. पण ह�              
गु� �हाची नीच राशी अस�यामळेु येथील गु� अश�त आहे. �यामळेु तो अपे�ेनसुार फलदायी होणार              
नाह�. तो आ�याि�मक �गतीस अनकुुल होईल. �वासाचे योग येतील. या राशी�या दशम �थानी             
कंुभ या बौ��धक राशीत मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह आहेत. पकै� मंगळ �ह औषध�व�ेत,े               
यां��कतां��क �यवसाय असणारांना अनकूुल होईल; पण इतर नोकर�-�यवसाय असणारां�या मागा�त          
खळबळजनक अडथळे अडचणी �नमा�ण कर�ल. नोकरदार मंडळींना कामाचा ताण सहन करावा           
लागेल. व�र�ठांशी भांडणे होतील. �यामळेु काह� मंडळींना नोकर� सोडून इतर काह� करावेसे वाटेल.             
पण �यांनी तो �वचार मनातनू काढून टाकावा. सहनशील बननू आहे ती नोकर�च मनापासनू             
करावी. पण येथील इतर �यावसा�यकांना ��तकुल असला तर� मनोव�ैा�नक व �व पदाथा�चे            
�यापार� यांना अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त मंगळ �ह या राशी�या            
लाभ�थानी जात आहे. �यामळेु �म�ाशी �वत�ुट येणे संभवत.े पण काह� मंडळींना मौ�यवान व�तूंचा             
लाभ होणेह� संभवत.े या राशी�या �यय�थानी हष�ल असनू तो अ�यंत ��तकुल होईल. �या�यामळेु             
आ�थ�क सम�या  ��त करतील.  काह�ंना 
वाईट �संगाशी तर कोणास जीवावर�या �संगाशी मकुाबला करावा लाग�याची श�यता आहे. जपा.            
�या�शवाय अकारण श��ुव �नमा�ण होणेह� संभवत.े जपा. ��धा असेल तर �ी�शव शंकराची उपासना             
व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. �या�शवाय दररोज सकाळी �नान करताना या राशी�या            
�यांचे ज�मन�� कृ��का आहे �यांनी “ओम अ�नये नमः:” मं�ाचा, ज�मन�� रो�हणी असणारांनी “             
ओम  ��माय  
नमः:” मं�ाचा व मगृ ज�मन�� असणारानी “ओम सोमाय नमः: “ मं�ाचा १०८ वेळा ��धेने जप               
करावा �नान झा�यावर” �शवल�लामतृ �तो�ा”चे पठण करावे. रा�ी झोपी जा�यापवू� “हनमुानचल�सा           
�तो�ा”चे   पठण  करावे.  
 



  

(३) �मथनु - या राशी�या �थम �थानी राहू व बधु असनू म�ह�या�या उ�राधा�त �यय�थानी              
असलेला र�व �ह �थम �थानी येत आहे. हे �त�ह� �ह या म�ह�या�या संपणू� काळात ��तकुल               
असणार असनू राहूमळेु अपमान होणे, डूख धरणे, वात�वकार बळावणे अशा �कारचे मन�तापदायक            
अनारो�य होणे संभवत.े बधु �हामळेु मनि�थती चंचल होईल व �यामळेु �म��ोह होणे, कुसंगतीचा             
संसग� होणे व �यामळेु आ�थ�क नकुसान होणे संभवत.े या म�ह�या�या संपणू� काळात र�व �ह              
��तकुल होणार असनू तो या राशी�या �थम �थानी आ�यावर �चतंा, मन�ताप व शार��रक-             
मान�सक अनारो�य होणे, हाती घेतले�या कामात पीछेहाट होणे संभवत.े अशा प�रि�थतीत           
र�तदाब, �दय�वकार असे आजार असले�यांनी सहनशील बननू मन सतत शांत ठेव�याचा �य�न            
करणेच अग�याचे होईल. पण �यय�थानी �वराशीत असले�या श�ु �हामळेु मधनू मधनू           
मनोनकुुल घटना घडतील, ववॆा�हक जीवनातील सखु �मळेल व �यामळेु ��तकुल काळ ससु�य            
होईल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या केतमूळेु मनि�थती अ�व�थ राहून हाती घेतले�या            
कामात अपयश येणे संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी मकर या �वराशीत श�न व गु� असे               
दोन �ह असनू मकर ह� गु� �हाची नीच राशी अस�यामळेु हे दो�ह� �ह ��तकुलच होतील व                
�यामळेु मन�ताप अनारो�य, अपे�ाभंग, असमाधानकारक घटना घडणे संभवत.े पण �यां�या          
ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशापकै� काह�ंना काह� �माणात असा धनलाभ होणे            
संभवत.े काह� मंडळींना वारसा ह�काने असा धनलाभ होऊ शकेल. या राशी�या भा�य�थानी            
मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह असनू नेप�यनू �ह अ�या�माची मनापासनू ओढ असणारांना             
अनकुुल होईल व उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. काह� मंडळींना सचूक            
�व�ने पडतील; तर काह� मंडळींना परदेशगमनाची संधी �मळेल. पण मंगळामळेु �वासात           
मानहानी होणे, मन�ताप होणे संभवत.े जपा. येथील मंगळ म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या            
दशम �थानी गे�यावर या राशी�या नोकरदार मंडळींना व �वतं� �यवसाय असणारांना ��तकुल            
होईल. नोकर�त व�र�ठांचा �ास व �यवसायात खळबळजनक घटना घड�याची श�यता आहे. पण            
केवळ औषध �व�ेते आ�ण यां��कतां��क नोकर� -�यवसाय असणारांना काह� �माणात अनकुुल व            
�ग�तकारक होईल. या राशी�या लाभ�थानी हष�ल असनू �या�यामळेु �म�ांशी भांडणे होणे           
संभवत.े. पण तो धनलाभदायक होणेह� श�य आहे. ��धा असेल तर दररोज सकाळी �नान             
करताना मगृ ज�मन�� असणारांनी “ओम सोमसोमाय नमः:” मं�ाचा, आ�ा� ज�मन�� असणारांनी           
“ओम शंकराय नमः: “मं�ाचा, तर पनूव�सू ज�मन�� असणारांनी “ओम अ�दतीये नमः:” मं�ाचा            
१०८ वेळा जप करावा. तसेच �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करावी. दररोज �नान झा�यावर            
“बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा”चे  पठण  करावे.  
 
(४) कक� - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात राहू-केतू हे दो�ह� �ह अनकुुल असनू                
राहूमळेु �हतश�ूपंासनू र�ण होईल, अथ�लाभ होणेह� संभवत.े �शवाय काह� मंडळींना परदेशगमनाची           
संधीह� �मळेल. पण हा राहू ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. जपा.              
केतमूळेु सव��कारचे आरो�य उ�म राह�ल, �यवसायात सहकाय� लाभेल, काह� मंडळींना क�त�-           
��स�धी �मळणेह� संभवत.े पण �यय�थानी राहूसह बधु �ह असनू म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह             
�यय�थानी जात आहे. या बधु �हामळेु अनारो�य, मानहानी, हाती घेतले�या कामात अपयश येणे             
संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह �यय�थानी आ�यावर ��तकुल होणार अस�यामळेु          
मनि�थती अ�व�थ राह�ल, कसल� तर� �चतंा ��त कर�ल, हाती घेतले�या काया�त अपयश येईल             



  

व �यामळेु नरैा�य येईल. पण लाभ�थानी असले�या श�ु �हामळेु मधनू मधनू मनोनकुुल व             
लाभदायक घटना घडतील व �दलासा �मळेल. या राशी�या दशम या नोकर�-�यवसाय �थानी मेष             
राशीत हष�ल असनू बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना हा हष�ल अनकुुल,            
�ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. या राशी�या स�तम �थानी श�न -गु� असे दोन �ह              
असनू गु� �ह नीच , अश�त अस�यामळेु फारसा अनकुुल होईल असे वाटत नाह�. या गु� �हामळेु                
�यांना �ववाहयोग येईल �यांचा �ववाहयोग काह� अप�रहाय� कारणाने लांबणीवर पड�याची श�यता           
�दसत.े इतर सव�च बाबतीत �वलंब होणे संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी मंगळ व नेप�यनू              
असे दोन �ह असनू म�ह�या�या पवूा�धा�त येथील मंगळ अनारो�यकारक व अपघातभयकारक           
होईल. जपा. या मंगळामळेु मळू�याधीसारखे उ�णता�वकाराचे आजार ��त करतील. हा मंगळ           
अपघातकारक अस�याने सतत सावधानतनेे आचरण करा. हाडमोड होणे संभवत.े तसेच हा मंगळ            
पा�यापासनू व �वजेपासनू धोका अस�याचे सचुवतो. येथील नेप�यनू स�ुधा जलभयकारक व           
�वषभयकारक आहे. �यामळेु जल�वास क� नका, खोल पा�यात पोहावयास जाऊ नका. �वजेची            
उपकरणे सावधानतनेे हाताळा व बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. म�ह�या�या उ�राधा�त           
हा मंगळ या राशी�या भा�य�थानी गे�यावर श�यतो �वास क� नका. �वासात मन�ताप,            
मानहानी होणे संभवत.े ��धा असेल तर दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन��            
पनुव�सू आहे �यांनी “ ओम �ीआ�दतीये नमः:” मं�ाचा, प�ुय ज�मन�� असणारांनी “ओम            
बहृ�पतये नमः:” मं�ाचा व आ�लेषा ज�मन�� असणारांनी       
“ओम सपा�य नमः:” मं�ाचा १०८ वेळा ��धेने जप करावा. तसेच �नान झा�यावर �ीगु�देव             
द�ा�येाची व �ी�शवशंकराची उपासना करावी. “�शवल�लामतृ�तो�ा”चे व “बाव�न�लोक� गु�च�र�ा”चे         
पठण करावे.  �यामळेु मनश�ती  व मन:शांती  लाभेल. 
 
(५) �सहं - या राशी�या दशम �थानी र�व व श�ु असे दोन �ह असनू येथील र�व �ह म�ह�या�या                   
उ�राधा�त या राशी�या लाभ�थानी जाईल. हा र�व �ह या म�हना�या संपणू� काळात या राशी�या              
सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व �व�वध �कारे लाभदायक           
होईल. काह� मंडळींना बढती �मळेल, पगारवाढ होईल. �व�चत कोणास उ�च पद �कंवा मानाचे             
�थान �मळणेह� श�य आहे. �यामळे ��त�ठा वाढेल. थोरामोठयां�या ओळखी होतील. आरो�य           
चांगले राह�ल. श�ुामळेु �वतं� �यापार, �यवसाय असणारां�या �यवसायात अडचणी, अडथळे          
�नमा�ण होणे संभवते पण सव� �कार�या कलावंत मंडळींना हा श�ु �ग�तकारक व सखुकारक होईल.              
लाभ�थानी असले�या बधुामळेु काह� मंडळींना धनलाभ तर काह�ंना �म�लाभ होणे संभवत.े           
�यामळेु सखुसमाधान लाभेल. तसेच राहूमळेु काह� मंडळींना अ�धकारपद �मळाले तर� �याचा गैर            
उपयोग क�न वाममाग� धन �ा�तीचा मोह होईल. जपा. जगुाराचा नाद असेल तर �यात नकुसानच              
होईल. �शवाय हा राहू संत�त �वषयक �चतंा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. जपा. या राशी�या पंचम               
�थानी असलेला केतहू� अनारो�यकारक होणे संभवत.े तसेच या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक           
�गतीत �व�वध कारणांनी अडचणी, अडथळे �नमा�ण हो�याची श�यता �दसत.े या राशी�या           
भा�य�थानी असलेला हष�ल शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना �ग�तकारक होईल.         
�याच�माणे �या�यामळेु काह� मंडळींना दरू�या �वासाचे तर काह�ंना परदेशगमनाचे योग येतील.           
या राशी�या ष�ठ �थानी �वराशीत श�न �ह व गु� �ह असे दोन �ह आहेत. ते दशम या                 
नोकर��यवसाय �थानास परूक होतील. पण शनीमळेु गैरसमज, भांडणे, श��ुव �नमा�ण होणे संभवत.े            
तसेच अनारो�याचा �ास होणेह� श�य �दसत.े या राशी�या स�तम �थानी मंगळ व नेप�यनू असे              



  

दोन �ह असनू हे दो�ह� �ह ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण करणारे आहेत.             
भागीदार�त �यांचा �यापार-�यवसाय आहे �यांनी गैरसमज, संशय अशापकै� कारणांनी भागीदार�त          
बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. म�ह�या�या उ�राधा�त येथील मंगळ या राशी�या            
अ�टम �थानी गे�यावर अ�धकच ��तकुल होईल व �यामळेु उ�णता�वकार बळावनू अनारो�य होणे,            
काह� मंडळींना मळू�याधीसार�या आजाराचा �ास होणे, छोटेमोठे अपघात होणे, �यात हाडमोड होणे            
संभवत.े जपा. वीज, पाणी यां�यापासनू धोका अस�याने �वजेची उपकरणे सावधानतनेे हाताळा.           
तसेच खोल पा�यात पोहावयास जाऊ नका. जल�वास क� नका. ��धा असेल तर �भु रामचं�ाची              
व �ीहनमुानाची उपासना करा. दररोज रा�ी झोपी जा�यापवू� “�ीरामर�ा �तो�ा”चे व           
“�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे पठण करा. �या�शवाय दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे          
ज�मन�� मघा आहे �यांनी “ ओम �पतराय नमः:” मं�ाचा, �यांचे ज�मन�� पवूा� आहे �यांनी              
“ओम भगाय नमः:” मं�ाचा व �यांचे ज�मन�� उ�रा आहे �यांनी “ ओम आय�मे नमः: “ मं�ाचा                
��धेने १०८ वेळा  जप  करावा.  
 
(६) क�या - या राशी�या दशम या नोकर�-�यवसाय �थानी राहू व बधु असनू म�ह�या�य               
उ�राधा�त र�व �ह दशम �थानी येत आहे. राहू व बधु संपणू� म�ह�या�या काळात अनकुुल होतील;               
पण र�व �ह म�ह�या�या उ�राधा�तच अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त कसले            
तर� भय, �चतंा, �नराशा, मानहानी, �वरोध, मान�सक ताण, अनारो�य अशापकै� कारणांनी बेचनै            
�हाल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थती सधुारेल व खपू मनोनकुुल घटना घडतील. हाती            
घेतले�या कामात यश �मळेल., इ�छाआकां�ा पणू� होतील, अथ�लाभ होईल, मो�या अ�धकार�           
मंडळींचा संपक� लाभेल. �यामळेु काह� मंडळींना ��त�ठा �ा�त होईल. �वराशीत बधु अस�याने            
बौ��धक-श�ै�णक काय��े� असणारांना काळ �ग�तकारक होईल व कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल.          
राहूमळेु नोकर�त अ�धकार पद �मळणे संभवत.े पण या राशी�या चतथु� �थानी असले�या केतमुळेु             
घरात कोणाशी पटणार नाह� व �यामळेु गहृसौ�यात बाधा येऊ शकेल. जपा. �शवाय हा केतु              
�वषभयकारक अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे खा�यपदाथ� खाऊ नका. भा�य�थानी �वराशीत         
असले�या श�ु �हामळेु या राशी�या काह� मंडळींना गु��पा लाभेल, तर काह� मंडळींना थोरकृपा,             
ससुंगती लाभेल. काह� मंडळींना ��स�धी �मळणेह� संभवत.े या राशी�या पंचम �थानी �वराशीत            
श�न �ह असनू �या�यासोबत गु� �हह� आहे. पण हा गु� मकर या �या�या नीच राशीत               
अस�यामळेु फारसा अनकुुल होणे संभवत नाह�. उलट शनीमळेु ब�ुधी संशयी, �वाथ�, �यवहार�            
होणे संभवत.े �यामळेु या राशी�या �व�या�या�ना �चकाट�ने अ�यास क�नच अपे��त �गती करणे            
श�य होईल. या राशी�या ष�ठ �थानी मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह आहेत. या नेप�यनूमळेु               
फसवणकु�चा �ास होणे संभवत.े जपा. काह� मंडळींना का�प�नक �चतंा ��त करतील. काह�ंना            
उगीचच आजारभावना ��त कर�ल. मंगळ �हामळेु उ�णता�वकाराचा आजार होणे संभवत.े ताप           
येणे, अगंावर फोड येणे, र�त�वकार बळावणे, अप�चाराचा �ास होणे, आ�थ�क नकुसान होणे            
संभवत.े �दय�वकार असणारांनी मनाचा �ोभ होणार नाह�, याची काळजी �यावी. येथील मंगळ            
म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या स�तम �थानी गे�यावर जीवनसाथी/सं�गनीचे अनारो�य, दोघांतह�          
वाद, गैरसमज, भांडणे अशापकै� कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा.            
�यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे �यांनी संशय, गैरसमज अशापकै� कारणांनी भागीदार�त          
बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. या राशी�या अ�टम �थानी असलेला हष�ल            
अपघातकारक अस�यामळेु सतत सावधानतनेे आचरण करा. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना           



  

व �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज सकाळी �नान            
झा�यावर “�ीगणेश अथव�शीषा�”चे व “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे पठण करा. तसेच �नान           
करताना �यांचे ज�मन�� उ�रा आहे �यांनी “ओम आय�मे नमः:” मं�ाचा, ह�त ज�मन��            
असणारानी “ओम सयूा�य नमः “ मं�ाचा व �च�ा ज�मन�� असणारानी “ ओम �व�टे नम: “               
मं�ाचा  मनापासनू  ��धेने १०८ वेळा  जप  करावा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या अ�टम �थानी वषृभ राशीत श�ु व र�व असे दोन �ह असनू येथील र�व                  
�ह म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या भा�य�थानी जात आहे. भा�य�थानी �मथनु राशीत राहू व             
बधु आहेतच. �यामळेु या संपणू� म�ह�या�या काळात हे �त�ह� �ह पणू�पणे ��तकुल असणार आहेत.              
�यामळेु अनारो�य होणे, रोग��तकारश�ती कमी होणे, हाती घेतले�या कामात �दरंगाई, अडथळे,           
अपयश येणे, इ�छाआकां�ा अपणू� राहणे, संत�त सम�या ��त करणे, भावने�या भरात भरकटत            
जाणे, अस�य मान�सक ताण होणे, मानहानी होणे, व�र�ठांचा �वरोध सहन करावा लागणे अशापकै�             
�ास होणे संभवत.े राहूमळेु �वासयोग येतील. पण श�ुामळेु �यां�या ज�मकंुडल�त अचानक           
धनलाभ योग आहे अशापकै� काह� मंडळींना असा अचानक धनलाभ होईल. काह� मंडळींना वारसा             
ह�काने असा धनलाभ होईल. या राशी�या ततृीय �थानी धनु राशीत केतू असनू तो             
मन�तपदायकच होईल. या राशी�या चतथु� �थानी मकर राशीत श�न व गु� असे दोन �ह              
आहेत. शनी �ह पणू�पणे ��तकुल अस�यामळेु गहृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े माता असेल तर             
�तला अनारो�य �ासेल. गु� �ह अनकुुल असला तर� तो अश�त अस�यामळेु अपे��त सखुसमाधान             
�मळणार नाह�. उलट नातसेंबंधातील कोणाकडून तर� मन�ताप �दला जाणे संभवत.े �यांचे �थावर            
खरेद�-�व��चे �यवहार होणार असतील ते समाधानकारक होतीलच याची शा�वती देता येत नाह�.            
या राशी�या पंचम �थानी मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह आहेत. पकै� नेप�यनूमळेु मनि�थती              
अ�यंत भावनाशील होणे संभवत.े पण हा नेप�यनू आ�याि�मक उपासनेस व गूढ संशोधना�मक            
अ�यासास अनकुुल व �ग�तकारक होईल. पण मंगळ �हामळेु संत�त�वषयक सम�या ��त           
कर�याची श�यता आहे. मलुांपकै� कोणाचे अनारो�य, कोणाची आचरण�वषयक सम�या ��त          
कर�ल. काह� मंडळींना �थावरसंबंधी सम�या ��त कर�ल. या राशी�या गभ�वती ि��यांनी           
अकारण दगदग क� नये. हा मंगळ म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या ष�ठ �थानी गे�यावर             
अ�धकच ��तकुल होईल व �यामळेु अप�चाराचा �ास होणे, अथ�हानी होणे, उ�णता�वकार--ताप           
येणे, अगंावर फोड येणे, र�त�वकार बळावणे -- अशापकै� आजार ��त कर�याची श�यता आहे.             
जपा. या राशी�या स�तम �थानी असले�या हष�लमळेु जीवनसाथी/ सं�गनीचे लहर�, �व���त           
आचरण, दोघांतील वाद, भांडणे, मतभेद अशापकै� कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा           
येणे संभवत.े जपा. �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे अशांनी संशय, गैरसमज अशापकै�           
कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. ��धा असेल तर �ीगु�देव            
द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नान झा�यावर “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा “चे पठण            
करा. तसेच दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� �च�ा आहे �यांनी “ ओम �व�टे              
नमः:” मं�ाचा, �वाती ज�मन�� असणारांनी “ ओम वायवे नमः:” मं�ाचा व �वशाखा ज�मन��             
असणारानी   “ओम इं�ा�नये नमः: “ मं�ाचा  ��धेने  १०८  वेळा जप करावा.  
 



  

(८) विृ�चक - या राशी�या धन�थानी केतु असनू �या�यामळेु आ�थ�क सम�या ��त करतील.              
या राशी�या ततृीय �थानी गु� �हासह �वराशीतील श�न �ह आहे. येथील गु�-शनी हे दो�ह� �ह               
भावंड�वषयक �चतंा �कंवा भावंडाकडून होणारा मन�ताप सहन करावयास लावतील. असे �दसत.े           
येथील �वराशीतील  शनीमळेु  काह�  मंडळींना  अपे��त अशी  उ�म  नोकर� �मळू शकेल ; तर  काह�ंना  
अपे��त असे आवडते काय��े� �मळू शकेल. पण श�नसह गु� �ह असला तर� तो नीच राशीत               
अस�यामळेु तो �च�क�सक बौ��धक काय��े� असणारांना फारसा अनकुुल होणार नाह�. पण या            
राशी�या लेखकांपकै� कोणाचे लेखन �ंथ�पाने �का�शत हो�याची श�यता आहे. या राशी�या चतथु�            
�थानी कंुभ राशीत मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह आहेत. �वशषे क�न म�ह�या�या             
पवूा�धा�त हे दो�ह� �ह गैरसमज, वाद, भांडणे, असमाधानकारक घटना अशापकै� कारणांनी कौटंु�बक            
सखुात व गहृसौ�यात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. जपा. पण येथील मंगळ म�ह�या�या             
उ�राधा�त या राशी�या पंचम �थानी गे�यावर व�ैयक�य �श�ण घेत असणारांना अनकुुल व            
�ग�तकारक होईल; पण इतरांना संत�तसखुाचे ��ट�ने मन�ताप देणारा अस�याचाच अनभुव येईल.           
�यामळेु काह� मंडळींना शार��रक-मान�सक अनारो�य होणे संभवत.े काह� मंडळींना �थावर�वषयक          
सम�या ��त कर�याची श�यता आहे. या राशी�या गभ�वती ��यांनी अकारण दगदग क� नये.             
या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला हष�ल उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े�ात काय�रत             
असणारांना अनकुुल व परूक होईल. पण हा हष�ल अनारो�यकारक अस�यामळेु काह� मंडळींना            
ताप येणे, मनि�थती चंचल होणे, डोके दखुणे अशापकै� आजार होणे संभवत.े सतत अ�त खोल �वचार               
क� नका. नपे�ा म�द�ूवकाराचा आजार ��त कर�ल. जपा. या राशी�या स�तम �थानी            
म�ह�या�या पवूा�धा�त �वराशीतील श�ुासह र�व �ह आहे. हा र�व �ह अनारो�यकारक अस�यामळेु            
काह� मंडळींना पोट�वकाराचा आजार होणे संभवत.े पण तो क� ��थानी अस�याने भा�योदयकारक           
होईल. श�ुामळेु �े�मकांचे �ेम�ववाह होतील. �ववा�हतांना ववैा�हक जीवनातील सखुसमाधान         
�मळेल. प�तप�नीपकै� कोणी कलाकार अस�यास अ�धकच सखु �मळेल. या राशी�या अ�टम �थानी            
�मथनु राशीत राहू व बधु हे दोन �ह असनू ते दो�ह� �ह म�ह�या�या पवूा�धा�त अ�धक �माणात                
अनकुुल व लाभदायक होतील. हाती घेतले�या कामात यश �मळेल. अ�य जा�तधमा�तील मंडळींशी            
�यावसा�यक संबंध असणारांना अथ�लाभ होईल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह अ�टम           
�थानी आ�यावर प�रि�थती ��तकुल होईल व अनारो�य, संत�तसखुात बाधा, अपयश येणे,           
भावने�या भरात भरकटत जाणे अशापकै� मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. ��धा            
असेल तर �ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नान झा�यावर            
“�ीगणेश अथव�शीषा�”चे व रा�ी झोपी जा�यापवू� “�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे पठण करा. �शवाय           
दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� �वशाखा आहे �यांनी “ओम �ीइं�ा�नये नम: “             
मं�ाचा, अनरुाधा ज�मन�� असणारांनी “ओम �ी�म�ाय नमः:” मं�ाचा व �ये�ठा ज�मन��           
असणारांनी  “ ओमं इं�ाय नमः:” मं�ाचा ��धेने १०८ वेळा जप करावा.  
 
(९) धनु - या राशी�या �थम �थानी केतू अस�यामळेु स�या . या राशीची मंडळी अ�यंत गुलहौशी                
असनू ऐषारामात काळ �यतीत करत असावीत असे वाटत.े पण हा केतू वाहनधोकादायक            
अस�यामळेु या राशी�या मंडळींनी र��याने सतत सावधानतनेे चालावे. वाहन चालवीत असता           
मोबाईलवर वाता�लाप क� नये. तसेच वाहन �नयं��त वेगातच चालवावे. राशी�या धन�थानी           
असले�या श�न -गु� �हांपकै� श�न �ह पणू�पणे ��तकुल असनू �या�यामळेु कुटंुबात अ�न�ट            



  

घटना घडणे संभवत.े �यामळेु कौटंु�बक सखुात बाधा ये�याची श�यता आहे. �या�शवाय आ�थ�क            
सम�या ��त करतील. या शनीबरोबर असलेला गु� �ह नीच राशीत अस�यामळेु अश�त आहे.             
�यामळेु तो शभु असला तर� तो बौ��धक व संशोधना�मक काय��े�ात काय�रत असणारांना फारसा             
अनकुुल होईलसे �दसत नाह�. �या�यामळेु फारसे अनारो�य होणार नाह� व एखा�याचे लेखन ��स�ध             
होऊ शकेल. या राशी�या ततृीय �थानी कंुभ राशीत मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह आहेत.               
येथील नेप�यनमळेु मनि�थती भावनाशील होणे संभवत.े अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे          
आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. तसेच गूढ संशोधन काया�सह� हा नेप�यनू अनकुुल होईल.             
या नेप�यनूमळेु या राशी�या काह� मंडळींना जल�वासाचे तर काह�ंना परदेशगमनाचे योग येणे            
संभवत.े नेप�यनू सोबत असलेला मंगळ म�ह�या�या पवूा�धा�त शभु व अनकुुल असनू �या�यामळेु            
�ह�मत व मह�वाकां�ा वाढेल. हातनू काह� कत�बगार� घडले. �वासाचे योग येतील. पण या             
मंगळामळेु इजा, दखुापत होणे संभवत.े जपा. हा मंगळ �ह म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या             
चतथु� �थानी गे�यावर ��तकुल होणे संभवत.े �यामळेु गैरसमज, वाद, अ�य कटकट�,           
असमाधानकारक घटना अशापकै� कारणांनी कौटंु�बक सखुात व गहृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े           
जपा. या राशी�या पंचम �थानी हष�ल असनू तो उ�च बौ��धक काय��े� असणारांना अनकुुल व              
�ग�तकारक होईल. या राशी�या ष�ठ �थानी असलेले र�व -श�ु या दोन �हांपकै� म�ह�या�या             
पवूा�धा�त येथील र�व नोकर�-�यवसायास परूक होईल. �हतश�ूचंा पराभव होईल. पण �या�यामळेु           
अनारो�य होणे संभवत.े �दय�वकार असणारांनी जपावे. या �थानी �वराशीतील श�ु असला व            
अगंी उ�च कला गुण असले तर� �यात अपे��त �गती होणे संभवत नाह�. तसेच कलागुण              
दाख�व�यास यो�य संधीह� �मळणार नाह�. �यामळेु नरैा�य येऊन काह� कलाकार �यसनाधीन           
हो�याची श�यता �दसत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त येथील र�व �ह या राशी�या स�तम �थानी             
गे�यावर तो अनारो�यकारक होईल व �यामळेु काह� मंडळींना पोट�वकाराचा आजार ��त कर�याची            
श�यता �दसत.े जपा. या स�तम �थानी राहू व बधु हे दोन �ह आहेतच. हे दो�ह� �ह ��तकुल                 
असनू ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवते .राहूमळेु या राशी�या काह� मंडळीं�या मनात             
कपट� �वचार येणे संभवते तर काह� मंडळींना वाममाग� धन �ा�तीचा मोह अ�व�थ कर�ल. जपा.              
��धा असेल तर �ी�शवशंकराची उपासना व �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मनशांती देईल. दररोज            
सकाळी �नान झा�यावर �ीशंकरा�या “�शवल�लामतृ �तो�ा”चे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे पठण          
करा. तसेच सकाळी �नान करताना ज�मन�� मळू असणारांनी “ओम �नऋतये नमः:” मं�ाचा,            
पवूा�षाढा ज�मन�� असणारांनी “ओम उदकाय नमः:” मं�ाचा व उ�राषाढा ज�मन�� असणारांनी           
“ओम  �ी�व�वदेवाय नमः:”  मं�ाचा १०८ वेळा ��धेने  जप  करावा.  
 
(१०) मकर - या राशी�या �थम �थानी याच राशीत श�न व गु� असे दोन �ह आहेत. येथील                 
गु� नीच राशीत अस�यामळेु अश�त आहे. �यामळेु तो बौ��धक व संशोधना�मक काय��े�            
असणारांना फारसा अनकुुल हो�याची श�यता �दसत नाह�. श�न �ह �वराशीचा असला तर�            
अनकुुल नस�याचाच अनभुव येईल. �वतः:चे �कंवा जीवनसाथी/सं�गनीचे अनारो�य, �नयोिजत         
काया�त येणारे अडथळे, अडचणी, कुटंुबातील ��य जनांपकै� कोणाचे झालेले दरू�व अशापकै�           
कारणांनी अ�व�थ �हाल व �यामळेु नरैा�य येणे संभवत.े या राशी�या धन�थानी कंुभ राशीत मंगळ              
व नेप�यनू असे दोन �ह असनू हे दो�ह� �ह आ�थ�क ���या ��तकुल होतील. �यामळेु आ�थ�क �चतंा                
��त करतील. �शवाय मंगळ �ह अनारो�यकारक असनू या राशी�या काह� मंडळींना           
उ�णता�वकाराचा आजार - डोळे, घसा, मान, दाढ - यांचे आजार होणे संभवत.े पण येथील मंगळ               



  

म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या ततृीय �थानी गे�यावर अनकुुल होईल व �यामळेु धयै�, �ह�मत,             
मह�वाकां�ा वाढेल. हातनू काह� कत�बगार�चे काय� घडून येईल. पण दखुापत, इजा होणे संभवत.े             
जपा. या राशी�या चतथु� �थानी हष�ल अस�यामळेु मनि�थती चंचल, अ�व�थ राह�ल. �यामळेु            
कोणाशी पटणार नाह�, आहे �या प�रि�थतीत सखुसमाधान लाभणार नाह�, सतत त�ार� करत            
राहाल �यामळेु कुटंु�बक सखुात बाधा येईल व वा�तसुखुह� लाभणार नाह�. जपा. या राशी�या             
पंचम �थानी �वतः:�या वषृभ राशीत श�ु व र�व असे दोन �ह आहेत. येथील श�ु सव� �कार�या                
कलाकार मंडळींना व वेगवेगळे छंद जोपासणा�या मंडळींना अनकुुल होईल व आप�या कलाछंदाचा            
मनमरुाद आनंद लटुता येईल. पण र�व �ह अनारो�यकारक असनू नोकरदार मंडळींना           
मन�तापदायक होईल. तसेच संतती�या अनारो�यामळेु संतती�वषयक �चतंा ��त कर�ल. पण          
म�ह�या�या उ�राधा�त येथील र�व �ह या राशी�या ष�ठ �थानी गे�यावर प�रि�थतीत सधुारणा            
होईल व नोकर� �यवसायास परूक होईल. �हतश�चूा �ास नाह�सा होईल, व शांती लाभेल. या ष�ठ               
�थानी राहू व बधु आहेतच. येथील बधु अनकुुल असनू �नयोिजत काया�त यशदायक होईल. �यामळेु              
काह� मंडळींना अथ�लाभ व काह�ंना ��स�धी �मळ�याची श�यता आहे. पण राहूमळेु आचरण धतू�,             
कावेबाज होणे संभवत.े पण �यांचा अ�य जा�तधमा��या लोकांशी �यावसा�यक संबंध आहे अशांना            
अशा संबंधामळेु अ�धक लाभ होतील. पण या राहूमळेु �वषभय अस�यामळेु बाहेरचे उघ�यावरचे            
पदाथ� खाऊ नका. काह� मंडळींना पोट�वकार ��त करतील. या राशी�या �यय�थानी असले�या            
केतमूळेु �वभाव लहर� होईल. ��धा असेल तर “�ी �शवशंकराची उपासना “व “�ीहनमुान उपासना “              
मन:शांती  देईल .  दररोज सकाळी  �नान  झा�यावर “ �ी�शवल�लामतृ  
�तो�ा”चे व रा�ी झोपी जा�यापवू� “�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे पठण करा. तसेच दररोज सकाळी            
�नान करताना ��धेने �यांचे ज�मन�� उ�राषाढा आहे �यांनी “ओम �व�वेदेवाय नमः:” मं�ाचा,            
�वण ज�मन�� असणारांनी “ओम �व�णवे नमः:” मं�ाचा व ध�न�ठा ज�मन�� असणारांनी “ओम            
वसवे नमः:”  मं�ाचा  १०८  वेळा  जप  करावा.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या �थम �थानी मंगळ व नेप�यनू असे दोन �ह आहेत. नेप�यनूमळेु या                
राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�तशय कोमल झाल� अस�यास मान�सक संवेदनाह� अ�त जलद           
होत असतील. �यामळेु मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच मन उदास होऊन नरैा�य असले              
पा�हजे मंगळ �ह म�ह�या�या संपणू� काळात ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. �वभाव ह�ट�,            
मानी, अहंकार�, मानापमान फार असणारा असा होणे संभवत.े �यामळेु अकारण दगदग, �म,            
शर�रपीडा होणे संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त आ�थ�क सम�या ��त करतील. �शवाय          
उ�णता�वकाराचा एखादा आजार हो�याची श�यता जाणवत.े या राशी�या �तृीय �थानी हष�ल           
असनू तो उ�च बौि�दक श�ती, �मरणश�ती व आकलन श�ती असणारांना, बौ��धक           
संशोधना�मक काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. या राशी�या चतथु�           
�थानी र�व व श�ु असे दोन �ह आहेत. पकै� र�व �ह म�ह�या�या संपणू� काळात ��तकुल               
अस�याचाच अनभुव येईल. अनारो�य, हाती घेतले�या कामात येणा�या अडचणी व �यामळेु होणार�            
�दरंगाई, द:ुख, �चतंा, �नराशा, कौटंु�बक �ास सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े म�ह�या�या            
उ�राधा�त नोकर�त व�र�ठांचा �ास, संततीपकै� कोणा�या अनारो�याची सम�या, ��यजनांपासनू         
होणारा दरुावा अशापकै� कारणांनी मन अ�व�थ होईल. �शवाय अपघात भय आहेच. या राशी�या             
पंचम �थानी राहू व बधु असे दोन �ह आहेत. राहूमळेु �व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा येणे               
संभवत.े या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. पण दलाल�, क�मशनवर            



  

�यवसाय करत असणारांना हा राहू लाभदायक होईल. बधु �हह� ��तकुल अस�याचाच अनभुव            
येईल. या राशी�या लाभ�थानी केतू असनू तो अनकूुल व सखुकारक होईल. �वासाचे योग येतील.              
या राशी�या �यय�थानी मकर राशीत श�न व गु� असे दोन �ह आहेत. येथील गु� नीच राशीत                
अस�याने अनकुुल होणार नाह�. �यामळेु कौटंु�बक �ास, अपे�ाभंग सहन करावा लागेलसे �दसत.े            
शनीमळेु मानहानी, आ�थ�क सम�या, अनारो�य अशी संकटपरंपराच ��त कर�ल. ��धा असेल           
�ी�शव शंकराची उपासना व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज सकाळी �नान करताना            
ज�मन�� ध�न�ठा असणारानी “ ओम वसवे नम: “ मं�ाचा, शततारका ज�मन�� असणारांनी “ओम             
व�णाय नमः:” मं�ाचा आ�ण पवूा� भा�पदा ज�मन�� असणारांनी “ओम अजकै चरणाय           
नमः”:मं�ाचा १०८ वेळा ��धेने जप करावा. तसेच �नान झा�यावर “�शवल�लामतृ �तो�ा”चे पठण            
करावे.  रा�ी झोपी  जा�यापवू� “�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे  पठण  करावे.  
 
(१२) मीन - या राशी�या �यय�थानी मंगळ व नेप�यनू असनू येथील मंगळ म�ह�या�या             
उ�राधा�त या राशी�या �थम �थानी जात आहे. �यामळेु हा मंगळ या म�ह�या�या संपणू� काळात              
��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. मनि�थती अ�व�थ राह�ल. आ�थ�क �चतंा ��त करतील. वाद,            
भांडणे, मानहानी होणे संभवत.े मानापमान फार व �वभाव ह�ट� अस�यामळेु म�ह�या�या           
उ�राधा�त अकारण शर�रपीडा होणे, �म, दगदग होणे संभवत.े नेप�यनूमळेु �चतंा व मान�सक            
�य�ता येऊन नरैा�य येईल. या राशी�या धन�थानी हष�लसारखा �व���त �ह अस�यामळेु �वभाव            
अि�थर, चंचल, लहर� होणे संभवत.े �यामळेु �व���त आचरण घडणे संभवत.े अ�वचाराने वाटेल तसा             
खच� होईल. आप�या फटकळ बोल�याने समोर�याचा अपमान होत आहे हेह� ल�ात येणार नाह�.             
या राशी�या ततृीय �थानी र�व व श�ु असे दोन �ह असनू येथील र�व म�ह�या�या उ�राधा�त या                
राशी�या चतथु� �थानी जात आहे. �यामळेु तो म�ह�या�या पवूा�धा�तच अनकुुल, आरो�यदायक,           
सखुकारक व लाभदायक होईल. �शवाय श�ु �हह� अनकुुल अस�यामळेु जे काय सा�य करावयाचे             
ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा �य�न करा, नोकर�त व�र�ठ आप�या कामावर �स�न            
होतील. काह� मंडळींना बढती, काह�ंना मानाचे �थान �कंवा एखादे उ�च पद �मळणेह� संभवत.े             
श�ुामळेु काह� मंडळींना ��त�ठा, भ�ूमलाभ व धनलाभ हो�याची श�यता आहे. या राशी�या चतथु�             
�थानी राहू व बधु असनू येथील राहू कौटंु�बक सखुात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे.              
म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह चतथु� �थानी आ�यावर प�रि�थती अ�धकच ��तकुल होईल व            
�यामळेु कौटंु�बक �ास व कटकट� अ�धकच वाढ�याची श�यता �दसत.े पण बधुामळेु धननाश झाला             
तर� काह� �माणात गहृसौ�य व �म�सखु �मळू शकेल. या राशी�या दशम �थानी केतू अस�यामळेु              
काह� मंडळींना हातचे काय��े� सोडून नवीन काह� कर�याची ऊ�म� येईल. पण �यांनी तसे क�              
नये. आहे �या काय��े�ातच संयमाने वागून काळ �यतीत करावा. तचे सखुाचे होईल. या राशी�या              
लाभ�थानी मकर राशीत श�न व गु� असे दोन �ह आहेत. येथील श�न सव�साधारण शभु असनू               
�या�यामळेु अथ�लाभ होणे संभवत.े पण तो संत�तसखुात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे.            
गु� �ह अनकुुल असला तर� तो नीच राशीत अस�यामळेु अश�त आहे. �यामळेु तो अपे�ा काह�               
�माणातच पणू� क� शकेल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल.            
�यासाठ� दररोज �नान झा�यावर “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे पठण करा. तसेच दररोज सकाळी            
�नान करताना �यांचे ज�मन�� पवूा� भा�पदा आहे �यांनी “ओम अजकैचरणाय नमः:” मं�ाचा,            
�यांचे ज�मन�� उ�राभा�पदा आहे �यांनी “ ओम अ�हबु���याय नमः” मं�ाचा व रेवती ज�मन��             
असणारानी “ओम पषूाय  नमः:” मं�ाचा ��धेने  १०८ वेळा जप करावा.  
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