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(१) मेष - स�या या राशी�या मडंळीचा �वभाव अ�त अि�थर, चचंल, लहर� असा             
झाला असावा, असे वाटत.े तसे खरोखरच असेल तर कोणाचा धाक, जबरद�ती, कोणी            
�ेमाने समजतूदारपणे काह� सचुवले तर लगेच अपमान झा�यासारखे वाटून अस�य          
संताप येत असावा, असे वाटत.े या राशीची लहान मलेु तर अ�तशय खोडकर, �ा�य,             
चंचल अशी झाल� अस�यास पालकांनी �यां�याकडे �वशषे ल� देणे आव�यक          
होईल. या राशी�या चतथु� �थानी असलेला राहू अ�न�ट असनू �या�यामळेु कौटंु�बक           
जीवनात सतत �ास, कटकट�, भांडणे होणे सभंवत.े जपा. या राशी�या नोकरदार           
मंडळीना या म�ह�याचा संपणू� म�हना अनकुुल होणार असला तर� तलुना�मक          
���या म�ह�याचा पवूा�ध�च अ�धक अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल.         
�हतश�ू पराभतू होतील. �नयोिजत काय� यश�वीपणे पार पडले. क�त�, ��स�धी          
�मळेल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त शार��रक अनारो�याचा �ास होणे सभंवत.े काह�          
मंडळींना पोट�वकाराचा आजार ��त कर�ल, तर काह�ंना मान�सक द:ुख सहन करावे           
लागेल. या राशी�या यवुकवगा�ला हातची नोकर� वा काय��े� सोडून नवीन काह�           
कर�याची उम� येईल. पण �यांनी तसे काह� क� नये. आहे तीच नोकर� वा उ�योग              
सहनशील बननू मनापासनू करावा. म�ह�या�या उ�राधा�त नोकर�त कामाचा ताण         
सहन करावा लागेलसे �दसत.े तसेच काह�ंना व�र�ठ अ�धका�याचा रोष सहन करावा           
लागेल. �वत�ं �यवसाय असणारां�या �यवसायात खळबळजनक प�रि�थती �नमा�ण        
होणे संभवत.े पण औषध �व�ेत,े यां��क-तां��क नोकर�-�यवसाय असणारांना काळ         
काह� �माणात अनकुुल होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�तील प�ह�या दहा �दवसात �या          
ि��यांचा �स�ूतकाळ आहे अशांना प�ुलाभ होणे सभंवत.े तसेच �ववाहे�छूचे �ववाह          
ठरतील. �ेमसंबंध असतील तर ते �ढ होतील. म�ह�या�या उ�राधा�त �यां�या          
ज�मकंुडल�त योग आहे अशापकै� काह�ंना अचानक धनलाभ �कंवा वारसा ह�काने          
धनलाभ होणे संभवत.े भा�य�थानी असले�या श�न �हामळेु �वासाचे योग येतील.          
नेप�यनू �ह ��तकुल असनू तो आ�थ�क सम�या �नमा�ण कर�ल. काह�ंना कुमाग�           
�म�ांपासनू �ास होणे संभवत.े ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना करा. दररोज           
�नय�मतपणे  ‘ �ीगणेश अथव�शीष�" �तो�ाचे  पठण करा. 
 
(२) वषृभ - या राशी�या नोकरदार मडंळींना या म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक अनकुुल             
व सखुकारक होईल. �हतश�ू पराभतू होतील. पण अनारो�याचा �ास होणे सभंवत.े           
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म�ह�या�या पवूा�धा�त शार��रक अनारो�य, नोकर�त व�र�ठ अ�धका�याचा �ास,        
��य जनांपासनू होणारे दरू�व अशा �कारचा मान�सक �ास सहन करावा लाग�याची           
श�यता �दसत.े म�ह�या�या उ�राधा�त राहू अनकुुल होणार अस�याने मन उ�सा�हत          
राह�ल व हातनू कतृ��व घडणे संभवत.े पण या राहूमळेु बधंसुखुात बाधा येणे सभंवत.े             
जपा. काह� मंडळींना अगंी गुण व कतृ��व असनूह� यो�य सधंीच �मळत नस�याने            
अ�व�थ वाटेल. काह� मंडळीना नसते आळ आ�याने होणारा मन�ताप सहन करावा           
लागेल. म�ह�या�या उ�राधा�त बधु-ग�ु या राशी�या स�तम �थानी गे�यावर काह�ंचे          
�ेमसंबंध �ढ होतील, काह� मंडळीचे नवे �नेहसंबधं जळूुन येतील. पण बधु �ह            
��तकुल होणार अस�याने मन�ताप देणा�या घटना घडणेह� सभंवत.े या राशी�या          
अ�टम �थानी असलेला श�न �ह ��तकुल अस�याने अनारो�य, अपे�ाभंग, अशांत          
मनि�थती, असमाधानकारक घटना घडणे, अशापकै� कारणांनी द:ुख व मन�ताप         
सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े या राशी�या भा�य�थानी असले�या         
मंगळ-केतु या �हांमळेु �वासात �ास व मानहानी होणे सभंवत.े �हणनू श�यतो           
�वास क� नका. तसेच संत�तसखुात बाधा येणे सभंवत.े या राशी�या काह�           
मंडळींकडून “ व�न क�त�न, आतनू तमाशा “ अशा �कारचे ढ�गी आचरण होणे            
संभवत.े पण �यामळेु सखुसमाधान लाभणार नाह�. या राशी�या दशम �थानी          
असले�या नेप�यनूमळेु मानसोपचार त�ांना व �व पदाथ� �यापार असणारांना काळ          
अनकुुल व लाभदायक होईल. पण इतर नोकर�-�यवसाय असणारां�या काय��े�ात         
अि�थर प�रि�थतीच अस�याचा अनभुव येईल. तसेच या राशी�या �यय�थानी         
असलेला हष�ल �ह ��तकुल असनू �या�यामळेु आ�थ�क सम�या ��त करतील,          
काह�ंना वाईट �संगाला त�ड �यावे लागेल, काह�ंना िजवावर�या �सगंाशी         
मकुाबला करावा लागेल, तर काह� मडंळीं�या जीवनात बेअ�चेू �सगं �नमा�ण          
हो�याची श�यता आहे. जपा. ��धा असेल तर �शवोपासना करा . �यामळेु मन            
खंबीर होईल व मन:श�ती वाढून ��तकुल ते सहन कर�याची कुवत �नमा�ण होईल.            
दररोज �नय�मतपणे  एक  माळ “ओम नम: �शवाय" म�ंाचा  जप  करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या नोकरदार मडंळीना या म�ह�याचा सपंणू� काळ ब�याच            
�माणात ��तकुल अस�याचा अनभुव येईल. नोकर�त व�र�ठ अ�धका�याचा �ास         
सहन करावा लागेल. �नयोिजत काया�त अडचणी, अडथळे, �दरंगाई असे काह� होणे           
संभवत.े �यात कौटंु�बक �ास व सम�यांची भर पडल� तर �याचा प�रणाम           
शार��रक-मान�सक आरो�य �बघड�यात होणे सभंवत.े बधु �हा�या अनकुुलतमेळेु        
�म�सखु व गहृसौ�य �मळू शकेल; पण धननाश होणेह� सभंवत.े तसेच          
संत�त�वषयक सम�या ��त कर�ल व जीवनसाथीकडूनह� मन�ताप �दला जाणे         

  



संभवत.े गु�-श�ु या शभु �हां�या अनकुुलतनेे या राशीचे �व�याथ� अपे��त          
श�ै�णक �गती क� शकतील, आ�थ�क लाभ होतील व �ेमसबंधं असतील तर ते �ढ             
होतील. सव� �कार�या कलाकारांना कलेसाठ� कला या �नयमा�माणे कला�न�म�तीचा         
आनंद व सखु समाधान �मळेल; पण आ�थ�क लाभ होणे सभंवत नाह�. म�ह�या�या            
उ�राधा�त बधु-गु� या राशी�या ष�ठ �थानी गे�यावर अ�धक अनकुुल होतील व           
�यामळेु आरो�य उ�म राह�ल, हाती घेतलेले काय� पणू��वास जाईल. धनलाभह� होईल           
आ�ण सव� �कारचे आरो�यह� सधुारेल. हे बधु-ग�ु बौ��धक व श�ै�णक काय��े�           
असणारांना अनकुुल होतील व �यामळेु �या काय��े�ात �गती करणे , अथ�लाभ होणे            
श�य होईल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या श�न �हामळेु जीवनसाथीचे          
अनारो�य हळुहळू �बघड�याची श�यता आहे. काह�ंना कुसगंतीची बाधा होणे         
संभवत.े पण हा श�न कायदा�वषयक अ�यासास अनकुुल होईल. या राशी�या अ�टम           
�थानी असले�या मंगळ-केतमुळेु उ�णता�वकारांनी अनारो�य होणे सभंवत.े काह�        
मंडळीना मळू�याधीचा आजार ��त कर�ल. छो�या अपघाताने हाडमोड होणे सभंवत.े          
पाणी, वीज यांपासनू धोका अस�याने जल�वास क� नका, खोल पा�यात पोहू नका.            
तसेच �वजेची उपकरणे काळजीपवू�क हाताळा. केतमूळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात         
बाधा येणे संभवत.े तसेच काह� मडंळीना र�त�वकाराचा तर काह�ना �वचा�वकाराचा          
आजार ��त कर�ल. कुटंुबात वाद, भांडणे झा�यास कौटंु�बक सखुात बाधा येईल. तसेच            
गहृसौ�यह� �मळणार नाह�. जपा. या राशी�या लाभ�थानी असले�या हष�लमळेु         
अथ�लाभ होणे संभवत.े पण �म�ांशी भांडणे होणेह� सभंवत,े अ�या�माची आवड असेल           
तर उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. काह�ंना सचूक �व�ने          
पडतील. काह�ंना परदेशगमनाचा योग येईल. लाभ�थानी असले�या हष�लमळेु        
अथ�लाभ होणे संभवत;े पण �म�ांशी भांडणे होणे मा� न�क� . ��धा असेल तर             
कुल�वा�मनीची उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे �ीमहाल�मी �तो�ाचे पठण        
करा.  
 
(४) कक� - या राशी�या �थम �थानी असले�या राहूमळेु सतत अपमान सहन             
करावा लाग�याची श�यता �दसत.े �यामळेु अस�य सतंाप येणे सभंवत.े सतंापा�या          
भरात सडू भावना ��व�लत होईल. पण रागावर �नय�ंण ठेवनू मनावर व           
�वचारश�तीवर �नयं�ण ठेवनू आचरण करा. नपे�ा शार��रक अनारो�य होणे श�य          
�दसत.े �वशषे क�न वात�वकाराचा आजार होणे सभंवत.े या राशी�या नोकरदार          
मंडळीना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होणार अस�याने �यांनी जे           
काय साधायचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न करावा.          
म�ह�या�या उ�राधा�त सतत �नयोिजत काया�त अडथळे, अडचणी �नमा�ण होणे सभंवत.े          

  



�यात कौटंु�बक सम�यांचा �ास, अनपे��त खच� �नमा�ण होणेह� सभंवत,े बधुामळेु          
म�ह�या�या पवूा�धा�त �हतश�ूचंा �ास सहन करावा लागेल. पण म�ह�या�या         
उ�राधा�त हाच बधु �म�सखु व गहृसौ�य देईल. ग�ु �हामळेु कौटंु�बक सखु �मळेल;            
पण नातलगांपकै� कोणाकडून तर� �ास �दला जाणे श�य �दसत.े �थावर          
खरेद�-�व��चे �यवहार होतील. म�ह�या�या उ�राधा�त ग�ु �ह या राशी�या पचंम          
�थानी गे�यावर या राशी�या �व�या�या�ना अनकुुल होईल व �यांना श�ै�णक          
�गती सहज करता येईल. �ेमसंबधं वाढतील, आ�ण सव� सखुाचेच होईल. पण या            
राशी�या स�तम �थानी असले�या मगंळ-केतमूळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा         
येणे संभवत.े �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे अशांनी सशंयाने �कंवा अ�य          
कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. जलभय अस�याने          
जल�वास क� नका, तसेच �वष भय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ           
नका. या राशी�या दशम �थानी असले�या हष�ल �हामळेु या राशी�या बौ��धक व            
शा��ीय संशोधन �े�ात काय�रत असणारांना �गती करणे, यश �मळ�वणे श�य          
होईल.  ��धा  असेल  तर  �शवोपासना  अनकुुल  होईल व मन:शांती �मळेल.  
 
(५) �सहं - म�ह�या�या पवूा�धा�त कौटंु�बक जीवनात गरैसमज, वाद, भांडणे अशापकै�            
कारणानी अ�व�थ �हाल. तसेच या राशी�या नोकरदार मडंळीना म�ह�याचा         
उ�राध�च सव� �कारे अनकुुल, �ग�तकारक व सखुकारक होईल. म�ह�या�या         
पवूा�धा�त मन�ताप व शार��रक अनारो�य ��त कर�लसे �दसत.े �वशषे क�न          
डो�याचे अनारो�य ��त कर�ल. तसेच भावडंापकै� कोणाकडून तर� मन�ताप �दला          
जा�याची श�यता �दसत.े �हतश�कूडून �ास होणेह� सभंवत.े अशा प�रि�थतीतह�         
श�ु �हा�या अनकुुलतमेळेु काह� मडंळीना भ�ूमलाभ, कोणास तर� मानाचे �थान          
�मळणे सभंवत.े या राशी�या �यापार� मडंळीना ��ी-�ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ         
होईल. �वासाचे योग संभवतात. ग�ु-बधु या राशी�या चतथु� �थानी गे�यावर          
कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य �मळू शकेल. काह� मडंळींचे �थावर खरेद�-�व��चे          
�यवहार अपे�ेनसुार पणू� होतील. �म�सखु �मळेल. श�न �ह �चकाट�ने अ�यास          
क� शकणा�या या राशी�या �व�या�या�ना व अ�य बौ��धक व सशंोधना�मक          
काय��े�ात �चकाट�ने काय�रत राहू शकणारांनाच �ग�तकारक होईल. आरो�य�थानी        
असलेले मगंळ-केतू �हांपकै� मगंळ आरो�य�वघातक होणार असनू या राशी�या         
काह� मंडळींना उ�णता�वकाराचे आजार ��त करतील. दखुापत होणेह� सभंवत.े काह�          
मंडळीना र�त�वकाराचा तर काह�ंना �दय�वकाराचा �ास होणे सभंवत.े पण केतू          
अनकुुल अस�याने आरो�य गंभीर असे �बघडणार नाह�. स�तम �थानी असणारा          
नेप�यनू �ह मान�सक अनारो�य देऊन ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण          

  



कर�लसे �दसत.े भा�य�थानी असले�या हष�लमळेु शा��ीय सशंोधन �े�ात काय�रत         
असणारांना सहज अपे��त �गती करणे श�य होईल. तसेच काह� मडंळीना दरू�या           
�वासाचे तर काह�ंना परदेशवार�चे योग देईल. �यय�थानी असलेला राहू         
�हतश�पूासनू र�ण कर�ल. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना मन:शांती देईल.          
दररोज �नय�मतपणे  “ ओम गं गणपतये  नम:”  म�ंाचा  एक  माळ  जप करा.  
 
(६) क�या - या संपणू� म�ह�या�या काळात र�व-बधु हे दो�ह� �ह शार��रक-मान�सक            
आरो�य�वघातक असले तर� म�ह�या�या पवूा�धा�त ग�ु �हामळेु आरो�य फारसे         
�बघडणार नाह�. पण बधुामळेु काह�ंना कुसगंतीची बाधा होणे सभंवत.े तसेच �म��ोह           
होणे संभवत,े जपा. ग�ु �हा�या अनकुुलतमेळेु कुटंुबात शभु घटना घडतील. �वत�ं           
�यवसाय असणारांना �गती करणे श�य होईल. आ�थ�क लाभ होतील. म�ह�या�या          
उ�राधा�त काह�ंना �वासाचे योग येतील. सा�हि�यकांचे सा�ह�य �ंथ�पाने �का�शत         
होईल. मा� �हतश�चूा �ास होणे सभंवत.े श�न �हामळेु कौटंु�बक सखुात व           
ग�ृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े �यामळेु नरैा�य येईल. जपा. या राशी�या पचंम           
�थानी असलेले मंगळ-केतू संत�तसखुात बाधा �नमा�ण करतील. मलुांपकै� कोणाचे         
आजारपण, कोणाची आचरण�वषयक सम�या ��त कर�ल. काह� मडंळीना        
�थावर�वषयक सम�या ��त कर�ल. या राशीचा गभ�वती म�हलांनी अकारण दगदग          
क� नये. पण व�ैयक�य �श�ण घेत असणारांना हा मगंळ अनकुुल व �ग�तकारक            
होईल. केतमुळेु या राशी�या अ�य �कारचे �श�ण घेत असणा�या �व�या�या��या          
श�ै�णक �गतीत अडथळे �नमा�ण होतील. जपा. नेप�यनूमळेु काह� मडंळीना         
उगीचच एखाद� आजारभावना ��त कर�ल, �कंवा एखाद� का�प�नक �चतंा मन�ताप          
देईल. जपा. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या हष�ल �हामळेु अपघात भय           
अस�याने सतत सावधानतनेे आचरण करा. वाहन �नय�ं�त वेगाने व सावधानतनेे          
चालवा. या राशी�या शासक�य नोकर�त अ�धकार पद असणारांनी वाममाग� धनाचा          
मोह  कटा�ाने  टाळावाच.  
“हो�याचे न�हत"े हो�यास वेळ लागणार नाह�. जपा. तसेच �यांना जगुाराची सवय आहे            
�यांनीह� तो मोह टाळावा. लाभ न होता नकुसानच होईल. जपा. ��धा असेल तर             
�ीगु�देव द�ा�येांची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक�         
गु�च�र�ा"चे  पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या नोकरदार मडंळीना या म�ह�याचा सपंणू� काळ ��तकुल             
आहे असेच �हणावे लागेल. कारण शार��रक-मान�सक अनारो�या�या सम�या ��त         
करतील. नोकर�त असमाधानकारक घटना घडणे, कामात चकुा होणे, व�र�ठांकडून         

  



होणारे अपमान सहन करावे लागणे अशा �कार�या घटना घड�यास गहरे नरैा�य येणे            
संभवत.े पण राहूमळेु या राशी�या काह� कतृ��ववान मडंळींचा स�मान होणेह� सभंवत.े           
या राशी�या �या मंडळीना र�तदाब, �दय�वकार अशी दखुणी आहेत �यांनी �वशषे           
जपावे. �शवाय काह� मंडळीना आ�थ�क �चतंा ��त करतीलसे �दसत.े काह� मडंळीना           
कुसगंतीची बाधा ��त कर�ल. बौ��धक, श�ै�णक काय��े� असणाराना काळ         
अनकुुल, 
�ग�तकारक व लाभदायक अस�याचा अनभुव येईल. काह� �माणात श�ु �ह          
अनकुुल व सखुकारक होईल. या राशी�या ततृीय �थानी असले�या श�न �हामळेु           
या राशी�या काह� यवुकांना अपे��त अशी उ�म नोकर� �मळेल. काह�ंना नवे           
काय��े� �मळेल. पण एखा�या भावडंाबाबत एखाद� �चतंा ��त कर�ल. जपा. या           
राशी�या चतथु� �थानी असलेले मगंळ व केतू कौटंु�बक सखुसमाधान �मळू देणार           
नाह�त. भांडणे, गैरसमज, एखाद� असमाधानकारक घटना अशापकै� कारणांनी        
कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य �मळणे अश�य होईल. पचंम �थानी असले�या          
नेप�यनूमळेु या राशी�या मडंळींची मनि�थती अ�तशय भावनाशील झाल�        
अस�यामळेु मन:शांतीसाठ� �यांनी आ�याि�मक उपासना करावी. अशा उपासनेस काळ         
अनकुुल आहे. �यामळेु आ�याि�मक उ�नती होणे सभंवत.े या राशी�या स�तम �थानी           
असले�या हष�ल �हामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुसमाधान लाभणार नाह�.        
जीवनसाथीचे लहर�, �व���त आचरण, दोघांतील वाद, भांडणे अशापकै� कारणांनी         
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे सभंवत,े भागीदार�त �यापार-�यवसाय        
असणारांनी संशयाने �कंवा अ�य कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची          
काळजी �यावी. ��धा असेल तर �शवोपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल.           
दररोज �नय�मतपणे  एक  माळ  “ओम नम:  �शवाय"  म�ंाचा  जप  करा.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या �या मडंळीना अ�या�मात रस आहे, समाजकाया�त रस            
आहे, �यांना या म�ह�याचा पवूा�ध� अनकुुल व �ग�तकारक होईल. पण हा काळ            
कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने �ासदायक व अपे�ाभंग करणारा असाच �स�ध होईल. जपा.           
या राशी�या नोकरदार मंडळींना व �वतं� �यवसाय असणारांना या म�ह�याचा          
पवूा�ध�च अनकुुल असणार आहे. र�व-बधु अनकुुल अस�यामळेु मळेु �यांनी जे काय           
सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न करावा.          
बधु �हामळेु धनलाभ व �म�लाभ होणे सभंवत.े पण र�व-बधु हे दो�ह� �ह            
म�ह�या�या उ�राधा�त ��तकुल होणार अस�यामळेु नतंर मन�ताप देणा�या घटना         
घड�याची श�यता आहे. �यामळेु मनि�थती अ�व�थ राहून शार��रक अनारो�य होणेह�          
संभवत.े जपा. ग�ु �ह म�ह�या�या उ�राधा�त अनकुुल होईल; पण बधु �ह मा�            

  



��तकुलच असणार आहे. कोणतहे� बौ��धक व शा��ीय सशंोधना�मक काय��े�         
असणारांना, सा�हि�यकांना म�ह�याचा उ�राध� अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक        
होईल. धन�थानी असले�या श�न �हामळेु आ�थ�क सम�या व सकंटे अ�व�थ          
करतील. तसेच कुटंुबात अ�न�ट घटना घड�याची श�यता �दसत.े ततृीय �थानी          
असलेले मगंळ व केतू हे काह� बाबतीत अनकुुल तर काह� बाबतीत ��तकुल होतील.             
�यामळेु धयै�, �हमंत , मह�वाकां�ा वाढल� तर� कतृ��व �स�ध करणे कठ�णच होईल.            
कारण �हतश�चूा �ास होणे संभवत.े ग�ृसौ�यात बाधा येणे श�य �दसत.े जपा.           
या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला हष�ल उ�च बौ��धक व शा��ीय सशंोधन काया�स            
परूक असला तर� तो अनारो�यकारक होणे सभंवत.े �यामळेु काह� मडंळींना अस�य           
डोकेदखुीचा तर काह�ंना म�द�ूवकाराचा आजार होणे सभंवत.े जपा. राहूमळेु �वासाचे          
योग येतील. ��धा असेल तर �शवोपासना व �ीहनमुान उपासना करा. मन:शांती           
�मळेल. दररोज �नय�मतपणे “ओम नम: �शवाय" म�ंाचा एक माळ जप करा. तसेच            
‘हनमुानचा�लसा �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या नोकरदार मडंळीना या म�ह�याचा सपंणू� काळ अनकुुल व              
लाभदायक होईल. मा� शार��रक मान�सक आरो�य उ�म राखता आले पा�हजे.          
कारण या राशी�या मंडळींची मन:ि�थती स�या अ�तशय भावनाशील झाल�         
अस�याची श�यता वाटत.े �यामळेु मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच गहरे           
नरैा�य ये�याची श�यता असत.े �शवाय या म�ह�या�या काळात श�न-मगंळ हे दो�ह�           
�ह ��तकुल असनू आरो�य�वघातक आहेत. �यामळेु �वत:चे अनारो�य, जीवनसाथीचे         
अनारो�य �नमा�ण झा�यास नरैा�य येणारच. �यात भर �हणनू अनपे��तपणे         
येणा�या आ�थ�क जबाबदा�या, �या कशा प�ुया करावया�या याची �चतंा ��त कर�ल.           
�यामळेु शार��रक उ�णता भडकून उ�णता �वकाराचे आजार ��त करतील. घसा,          
मान, दाढा, दखुणे, डोळे तळावणे असे आजार होणे सभंवत.े जपा. अ�या�म, गढू            
�व�या अशा �वषयांत रस असणाराना या �वषयात सशंोधन व �गती करणे व यश             
�मळ�वणे श�य होईल. तसेच या राशी�या पचंम �थानी असले�या हष�ल �हामळेु           
शा��ीय संशोधन व उ�च बौ��धक सशंोधन काया�त काय�म�न असणारांना �गती          
करणे सहज श�य होईल. हा हष�ल कलावतंाना व �े�मकांना पोषक असनू �यांचे �ेम             
सफल होईल. कलाकारांना आप�या कला�व�वात �गती करणे श�य होईल. या          
राशी�या काह� मंडळींना जल�वासाची तर काह�ंना परदेशगमनाची सधंी �मळेल. या          
राशी�या अ�टम �थानी असले�या राहूमळेु जीवनसाथी सखुी राह�ल व ज�म          
कंुडल�त योग असेल तर काह�ंना अचानक धनलाभ �कंवा वारसा ह�काने धनलाभ           
होणे संभवत.े या राशी�या लाभ�थानी असलेले बधु-ग�ु-श�ु या तीनह� शभु          

  



�हांमळेु अपे��त सखुसमाधान �मळेल. पण थोडा कौटंु�बक �ास होणे सभंवत.े          
��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न          
�लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण  करा. 
 
(१०) मकर - या राशी�या नोकरदार मडंळीना या म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल,            
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त नोकर�त ��तकुल        
प�रि�थती  
�नमा�ण हो�याची श�यता आहे. आपला �वभाव हटवाद� व मानापमान फार असणारा            
असा अस�यामळेु अकारण �म, दगदग होईल व �यामळेु शार��रक अनारो�य होणे           
संभवत.े जपा. �शवाय वाहनधोका अस�यामळेु �वचारा�या त�ं�त र��याने चालू नका,          
वाहन चालवू नका. जपा. श�न �ह पणू�पणे ��तकुल अस�याने नवी नवी सकंटे येणे             
संभवत.े �वशषे क�न आ�थ�क सकंटे अ�धक येणे सभंवत.े �हणनू सव� आ�थ�क           
�यवहार काळजीपवू�क व सव� काह� बरोबर अस�याची खा�ी क�नच करा. नपे�ा           
मानहानी होईल, अनारो�य होईल व अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. जपा. या            
राशी�या चतथु� �थानी असले�या हष�लमळेु आहे �या प�रि�थतीत सखुसमाधान         
लाभणार नाह�. कोणाशी पटणार नाह�, सतत त�ार� करत बसाल व �यामळेु           
कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य लाभणार नाह�. जपा. या राशी�या स�तम �थानी           
असले�या राहूमळेु अपे��त ववैा�हक जीवनातील सखु लाभणार नाह�. तसेच         
वाममाग� धना�या मागे लागलात तर �वत:च आपले नकुसान क�न �याल. जपा.           
या राशी�या दशम �थानी असले�या ग�ु �हामळेु बौ��धक, श�ै�णक काय��े�          
असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. मा� श�ुामळेु         
कला�मक नोकर�-�यवसाय असणारांना �नयोिजत काया�त अडथळे , मन�ताप सहन         
कर�तच काळ �यतीत करावा लागेल. म�ह�या�या उ�राधा�त ग�ु-बधु या राशी�या          
लाभ�थानी गे�यावर तर या राशी�या �ववाहे�छूना �ववाहयोग येणे सभंवत.े         
�व�या�या�ना �श�णात �गती करणे श�य होईल. तसेच �म�लाभ, धनलाभ होणेह�          
संभवत.े ��धा असेल तर �शवोपासना व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल.          
दररोज �नय�मतपणे “ओम नम: �शवाय “ म�ंाचा एक माळ जप करा. तसेच “             
हनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  पठण  करा. 
 
(११) कंुभ - स�या या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�यतं कोमल झाल� असावी, असे             
वाटत.े तसे असेल तर मान�सक सवेंदनाह� अ�त शी� होत अस�या पा�हजेत. तसे            
असेल तर मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच गहरे नरैा�य येत असावे, असे             
वाटत.े आपल� राशी बौ��धक काय��े�ाला उपय�ुत असनू हष�लसारखा उ�च         

  



बौ��धक व शा��ीय संशोधनास अनकुुल असणारा �ह स�या आपणांस “देता �कती           
घेशील दो करांनी" इतका अनकुुल आहे. �यामळेु �च�क�सक उ�च बौ��धक व शा��ीय            
संशोधाना�मक काय��े�ात काय�रत असणारांनी �ण �ण पकडून �याचा लाभ �यावा व           
आपले �येय गाठ�याचा आटोकाट �य�न करावा. याच हष�लमळेु काह� भा�यवतंाना          
परदेशवार�ची संधी �मळेल. तसेच या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या राहूमळेु इतर           
जा�तधम�य मंडळींशी �यांचा �यावसा�यक सबंधं आहे अशांना अशा सबंधंामळेु काळ          
अनकुुल व लाभदायक होईल. पण याच राहूमळेु काह�ना पोट�वकाराचा आजार ��त           
कर�याची श�यता �दसत.े जपा. तसेच या राहूमळेु �हतश�ू पराभतू होतील. या           
राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मडंळीना या सपंणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल          
अस�याचाच अनभुव येईल. मन�ताप देणा�या घटना घडणे, अनारो�य होणे, हाती          
घेतले�या कामात अपयश येणे, व�र�ठ नाराज असणे, �यामळेु पदावनती होणे          
अशापकै� कारणानी अ�व�थ �हाल. जपा. पण ग�ुश�ु हे दो�ह� शभु �ह अनकुुल            
अस�यामळेु प�रि�थती फारशी �बघडणार नाह�. म�ह�या�या उ�राधा�त नोकर�त        
काह� शभु घटना घडतील व �दलासा �मळेल. पण या राशी�या कलाकारांना व            
कला�मक �यवसाय असणाराना मा� अडचणी व अडथळयाना सामोरे जावे लागेल.          
श�न �ह अनकुुल असला तर� सतं�तसखुास ��तकुल होईल . �यामळेु अपे��त           
संत�तसखु �मळणार नाह�. तसेच मगंळ-केतू हे �हह� ��तकुल असनू शार��रक          
मान�सक आरो�य �बघड�व�यास कारणीभतू होतील. ��धा असेल तर �शवोपासना         
व �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “ओम नम: �शवाय “ म�ंाचा एक            
माळ  जप  करा. तसेच “�ीहनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  �न�यनेमाने  पठण  करा.  
 
(१२) मीन - स�या या राशी�या मडंळींची मनि�थती व �वचारश�ती अ�तशय           
चंचल, अि�थर, अ�वचार� अशी घडल� अस�याची श�यता �दसत.े तसे असेल तर           
हातनू �व�च� आचरण घडत असले पा�हजे. तसेच अ�वचाराने खच� होणे, समोर�या           
माणसाचा आप�या फटकळ बोल�याने अपमान होत आहे ह� गो�टह� ल�ात न येणे,            
असे घडत असेल. असे घड�याचे कारण �हणजे कस�या तर� �चतंनेे मान�सक           
�य�ता आल� अस�याची श�यता �दसत.े �यामळेु गहरे नरैा�य येणे सभंवत.े          
�शवाय शार��रक अनारो�यह� ��त कर�त असावे, असे वाटत.े या राशी�या नोकरदार           
मंडळीना म�ह�याचा पवूा�ध� बरा जाईल; पण म�ह�या�या उ�राधा�त नोकर�त         
��तकुल प�रि�थतीला सामोरे जावे लागेल. मलुांपकै� कोणा�या अनारो�याची �चतंा         
��त कर�ल. इ�छाआकां�ा अपणू� राहतील. पण बधु �ह काह� काळ अनकुुल           
अस�याने थोडे बरे वाटेल. �शवाय ग�ु �हामळेु �यां�या ज�मकंुडल�त योग आहे           
अशापकै� काह�ना म�ह�या�या पवूा�धा�त अचानक धनलाभ �कंवा वारसा ह�काने         

  



धनलाभ होणे संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त ग�ु �हा�या अनकुुलतनेे मनोनकुुल         
घटना घडतील, �वासयोग येईल, अ�या�म काय��े� असेल तर उपासने�वारा         
आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. कोळसा, लोखंड यांचा �यापार-�यवसाय         
असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. लाभ�थानी असले�या         
मंगळ-केतमूळेु काळ अनकुुल होईल; पण क�ट-प�र�मानेच अथ��ा�ती होईल. �शवाय         
�म�ांशी �वत�ुट येणे संभवत.े पण काह� भा�यवतंाना मौ�यवान गो�ट�ंचा लाभ          
होणेह� संभवत.े ��धा असेल तर �ीग�ुदेव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल.          
दररोज �नय�मतपणे  “बाव�न  �लोक�  ग�ुच�र�ा”चे  पठण  करा.  
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