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(१) मेष - या राशी�या मंडळींचा वत�मान �वभाव अ�तशय चंचल, अि�थर, लहर� असा झाला              
असावा, असे वाटत.े तसे असेल तर मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले, �कंवा कोणी उपदेशा�या चार              
गो�ट� सां�गत�या तर� ते अपमानकारक वाटून सहन होत नसावे, असे वाटत.े या राशीची लहान              
मलेु तर स�या अ�तशय वांड, �ा�य, हूड अशा �कारची झाल� असावीत, असे वाटत.े या राशी�या               
सव� �कार�या नोकरदार मंडळीना नोकर�त म�ह�याचा पवूा�ध� ��तकुल अस�याचाच अनभुव          
येईल. �शवाय आ�त�ेट भांडणे, वाढता खच�, होणार� आ�थ�क फसवणकू , होणारे आ�थ�क नकुसान             
अशापकै� कारणांनी ��त �हाल. �यामळेु शार��रक उ�णता भडकून डोळे तळावणे, खाजणे, व            
अ�य कारणांनी डो�याची दखुणी ��त करतील. या राशी�या पंचम �थानी असले�या राहूमळेु            
काह�ह� कारणाने या राशी�या मंडळीं�या संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या गभ�वती            
ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. मा� हा राहू क�मशन, दलाल� �यवसाय असणारांना            
लाभदायक होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त व�� श�नमळेु अपे�ाभंग होणे, एखादा लवकर बरा न            
होणारा आजार होणे, असले�या कजा�त वाढ होणे अशापकै� मन�ताप देणा�या घटना घडणे            
संभवत.े जपा. पवूा�धा�त �वासयोग संभवतो. कुमाग� सहकार�, �म� यां�यापासनू दरू राहा.           
नकुसान होईल. जपा. आ�थ�क �चतंा वाढवू नका. म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या नोकरदार            
मंडळीना नोकर�त मनोनकुुल घटना घडत अस�याचा अनभुव येईल. गु� �ह अनकुुल अस�याने            
सवा�गीण आरो�य उ�म राह�ल. काह�ंना वेतनवाढ �मळेल. शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार          
मंडळीना बढती, काह�ना मानाचे �थान असे काह� �मळू शकेल. ��धा असेल तर �ीगणेश             
उपासना  साि�वक  सखुशांती  देऊ  शकेल. दररोज  �नय�मतपणे  “ �ीगणेश अथव�शीषा�” चे  पठण  करा.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ मन�ताप देणारा असा             
अस�याचाच अनभुव येईल. या राशी�या यवुकांना हातचे सोडून नवीन काह� कर�याचा मोह            
होईल; पण �यांनी मनावर संयम ठेवनू कोण�याह� मोहाला बळी न पडता आहे ती नोकर� �कंवा               
�यवसायच करत राहावा, असे आवजू�न सांगावेसे वाटत.े नोकर� असो वा �यवसाय असो, सतत             
मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता �दसत.े असे अनभुव आ�यास �नराश न होता            
न�तचेे आचरण करा. “ “महा परेु झाडे जाती , तथेे ल�हाळे वाचती “ हे तकुोबांचे वचन आचरणात                 
आणा. �यामळेु शार��रक-मान�सक आरो�य फारसे �बघडणार नाह�. ��तकुल काळ �व�न गे�यावर           
मनासारखे सव� ते घडणारच ! यावर �व�वास ठेवा. आ�थ�क जबाबदा�या पणू� कर�यासाठ� काह�             
मंडळीना अपार क�ट करावे लागतील. देणे �यावेच लागेल; पण येणे वसलू होणे जमणार नाह�.              
�यामळेु आ�थ�क �चतंा अ�व�थ करतील. जपा. काह� मंडळीना आ�थ�क नकुसानीचा तर काह�ंना            
आ�थ�क फसवणकु�चा फटका बसेल. जपा. शार��रक उ�णता भडकून उ�णता�वकाराचा आजार          
��त कर�ल. ने��वकार, घसा, दाढा, मान यांचे दखुणे अशापकै� आजार होणे संभवत.े र�तदाब,             
�दय�वकार असणारांनी तर �वशषे जपले पा�हजे. �यात भर �हणनू घर� आ�त�ेट मंडळींशी            
भांडणे, वाद होणे संभवत.े जपा. जीवनसाथी�या अनारो�यामळेु अपे��त ववैा�हक जीवनातील          
सखुातह� बाधा येणे संभवत.े �यामळेु काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े जपा. केवळ            
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मान�सक आजार त� व �व पदाथा�चे �यापार� यांनाच काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक             
होईल. शभु �ह गु� खपूच अनकुुल अस�याने संत�तसखु लाभेल, �ेमसंबंध वाढतील, या            
राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे श�य होईल. श�ुामळेु मधनू मधनू मनोनकुुल           
घटना घडतील व �दलासा �मळेल. ��धेने �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज           
�नय�मतपणे  “ बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण  करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ नोकर�-�यवसाया�या ��ट�ने अनकुुल             
नाह� असेच �हणावे लागेल. र�व-मंगळ-श�न हे मह�वाचे �ह ��तकुल अस�याने          
नोकर�-�यवसायात मन�ताप देणा�या घटना घडतील. �यामळेु काह� मंडळीना गहरे नरैा�य येणे           
संभवत.े आप�या अहंकार�, हेकट, ह�ट� �वभावाला लगाम घालू शकलात व िजभेला लगाम            
घालनू सतत न�तचेे आचरण क� शकलात तर खपूच सखुाचे होईल. या राशी�या मंडळीना             
आ�याि�मक उपासनेस काळ अनकुुल आहे. या�तव कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल व           
मन:शांती लाभेल. अशा मनापासनू केले�या उपासनेमळेु काह� भा�यवान मंडळींना सचूक �व�ने           
पडतील. या राशी�या स�तम �थानी असलेला व�� श�न �ह म�हना�या पवूा�धा�त आप�या व             
आप�या जीवनसाथी�या अनारो�यास कारणीभतू होईल. काह�ंना कुसंगतीची बाधा ��त कर�ल.          
म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या ष�ठ �थानी गे�यावर मन�तापदायक ठरेल. काह�ंना          
लोकापवाद सहन करावे लागतील. आप�याब�दल �वकृत मते बनवील. जपा. पण �च�क�सक           
बौ��धक काय��े�ास अनकुुल व परूक होईल. गु� �हा�या अनकुुलतमेळेु गहृसौ�य लाभेल. पण            
नातवेाईक मंडळींपकै� कोणाचा तर� �ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े या राशीची काह� मंडळी             
�थावर खरेद� क� शकतील; तर काह� �व�� क� शकतील. राहूमळेु काह� मंडळी�या बंधसुखुात             
बाधा येईल; तर काह�ंना कोट� �करणाशी मकुाबला करावा लागेल. र�व-मंगळ शार��रक-मान�सक           
आरो�य �बघडव�यास कारणीभतू होतील. नोकर�-�यवसायात ��तकुल प�रि�थती �नमा�ण        
करतील. पण गु�-श�ु या शभु �हां�या अनकुुलतमेळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व             
�दलासा �मळेल. काह� भा�यवान मंडळीना तर परदेशगमनाची संधीह� �मळू शकेल.          
कुलदैवतासह  �ीहनमुान उपासना  करा.  मन:श�ती  �ा�त  होईल.  
 
(४) कक� - या राशी�या मंडळीना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नाह�, असेच �हणावे              
लागेल. या राशी�या नोकरदार मंडळीना नोकर�त म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक           
होईल. म�ह�याचा उ�राध� मा� मन�ताप देणारा असाच असेल. आ�थ�क सम�या ��त करतील.            
कुटंुबात वाद, भांडणे होतील. जीवनसाथीला खपू क�ट होतील. व�� श�न �हामळेु कोळसा,            
लोखंड �यवसाय आ�ण यां��कतां��क �यवसायात अडथळे, अडचणी �नमा�ण होतील. �शवाय          
अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल. �वचा रोग, मखुदंत रोग, र�त�वकार अशापकै� आजार            
��त करतीलसे �दसत.े काह� मंडळीना कुसंगतीची बाधा होईल. जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त           
मलुांपकै� कोणास कसला तर� मान�सक �ास ��त कर�ल, तर कोणास शार��रक अनारो�य ��त             
कर�ल. �यामळेु अपे��त संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े भावंडाकडून �ास झा�यास          
गहृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या लेखकांचे सा�ह�य �ंथ�पात ��स�ध होईल.            
काह�ंना �वासाचे योग येतील. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व-मंगळ ��तकुल होणार अस�यामळेु          
मन अ�व�थ राह�ल. काह� मंडळीना आ�थ�क �चतंा ��त करतील. काह�ंना गहरे नरैा�य येईल.             



काह� जनुी दडपल� गेलेल� �करणे असतील तर ती प�ुहा उकरल� जाऊन �यांचा अस�य             
मन�ताप सहन करावा लागेलसे �दसत.े जपा. अपघात भय अस�याने सतत सावधानतनेे           
आचरण करा. या राशी�या मंडळीना �शवोपासना अनकुुल होईल व मन:शांती �मळेल. �हणनू            
या राशी�या मंडळींनी “ ओम नम: �शवाय “ मं�ाचा सतत जप करावा, असे आ�हाने सांगावेसे               
वाटत.े  
 
(५) �सहं - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ खपूच अनकुुल होणार असनू �याचा              
पणू�पणे लाभ घेता यावा यासाठ� शार��रक मान�सक आरो�य उ�म राखता आले पा�हजे. कारण             
या म�ह�या�या काळात शार��रक-मान�सक आरो�य �बघड�याची श�यता जाणवत.े वात�वकार         
बळाव�याची अ�धक श�यता आहे. �शवाय मन�ताप देणा�या घटना घड�यास मान�सक          
अनारो�य होणेह� संभवत.े �यामळेु अनकुुल काळ गमावला गेला तर “दैव देत,े कम� नेत"े अशी              
अव�था होईल. �हणनू आप�या अहंकार� �वभावाला लगाम घालनू, सहनशील बननू आचरण           
केलेत तर अनकुुल काळाचा सदपुयोग करणे श�य होईल. या राशी�या शासक�य, �नम-शासक�य            
नोकरदार मंडळीना बढती, वेतनवाढ असे लाभ होणे संभवत.े काह�ंना एखादे मानाचे �थान वा             
उ�च पद �मळणेह� संभवत.े पण खाजगी नोकरदार मंडळीना मा� क�ट-प�र�म क�नच           
अपे��त अथ�लाभ �ा�त क�न �यावा लागेल. लाभ�थानी असले�या मंगळ �हामळेु काह�ह�           
कारणाने म�ैीत �वत�ुट �नमा�ण होणे संभवत.े उलट याच मंगळ �हामळेु काह� मंडळींना            
मौ�यवान गो�ट�ंचा लाभ होणेह� संभवत.े धन�थानी असले�या गु� �हामळेु आ�थ�क �गती,           
अथ� लाभ होतील. कुटंुबात शभु घटना घडतील. �यावसा�यकां�या �यवसायात वाढ होईल.           
काह�ंना कज�फेड करणेह� श�य होईल. भा�य�थानी असले�या हश�ल �हामळेु शा��ीय संशोधन           
काया�त काय�म�न असणारांना संशोधन काया�त अपे��त �गती करणे श�य होईल. गु�-श�ुा�या           
अनकुुलतनेे मनोनकुुल घटना घडतील. पण श�न-नेप�यनू- केतू ��तकुल अस�याने ववैा�हक          
जीवनातील सखुात बाधा येणे, कोट� �करणात अपयश येणे संभवत.े तसेच संत�तसखुात व            
गहृसौ�यात  बाधा  येणे  संभवत.े  जपा.  कुलदैवताची  उपासना  मन:शांती  देईल.  
 
(६)  क�या -   या  राशी�या  मंडळीना  या   म�ह�या�या  काळात  उगीचच  आप�याला   काह�  आजार  
झाला  अस�याची  भावना  ��त  कर�ल.  �याच�माणे  का�प�नक  �चतंा  ��त  कर�याची  श�यता  �दसत.े  
�शवाय  फसवणकू  झा�याचा  मन�तापह�  सहन  करावा  लागेलसे  �दसत.े   या  राशी�या  नोकरदार  मंडळीना  
म�ह�या�या पवूा�धा�त कामाचा ताण, व�र�ठांची नाराजी सहन करावी लागेल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त            
र�व 
�ह दशम �थानी आ�यावर प�रि�थतीत आपोआप बदल होईल व सव� काह� मनासारखे घडले.             
इ�छा-आकां�ा पणू� होतील. मो�या मंडळीं�या ओळखी होतील व �यांची मदत �मळून मनोकामना            
पणू� होतील. यां��क तां��क नोकर��यवसाय असणारांना, तसेच व�ैयक�य �यवसाय व औषध �व�ेते            
यांना संपणू� म�ह�याचा काळ �ग�तकारक व लाभदायक होईल. ज�मकंुडल�त श�ु �हाची ि�थती            
असेल तर वत�मान श�ुह� लाभदायक होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त व�� श�न मळेु ग�ृसौ�यात बाधा             
येणे संभवत;े पण म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात कौटंु�बक सखु लाभेल व मन �स�न राह�ल. �यय              
�थानी असले�या राहूमळेु �हतश�ू पराभतू होतील. काह� मंडळीना परदेशगमनाची संधी �मळेल. पण            
हाच राहू ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा आणू शकेल. जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त व�� श�न या              



राशी�या ततृीय �थानी गे�यावर एखाद� भावंड�वषयक �चतंा ��त कर�याची श�यता �दसत.े पण या             
राशी�या काह� यवुकांना मनासारखी नोकर� वा आवडते काय��े� �मळू शकेल. �थम �थानी असले�या             
बौ��धक राशीतील गु� �हामळेु बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणाराना तसेच           
सा�हि�यकांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल , यशदायक व मनेि�सत पणू� करणारा असा �स�ध             
होईल.  ��धा  असेल  तर  �ीगणेश  उपासना  अनकुुल  होईल  व  मन:शांती  लाभेल.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मंडळीना या म�ह�याचा काळ भौ�तक सखुाचे ��ट�ने ��तकुल अस�याचाच               
अनभुव येईल. पण साि�वक सखु शांतीसाठ� आ�याि�मक उपासनेस काळ खपूच अनकुुल आहे.            
गु�-नेप�यनू हे �ह अ�या�म �गतीस अनकुुल आहेत. �हणनू दैनं�दन येणा�या कटू अनभुवांमळेु उदास,             
�नराश न होता मन:शांतीसाठ� आ�याि�मक उपासना करा, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े तसेच �यांना             
सामािजक काया�ची मनापासनू आवड असेल �यांना अशा समाजसेवे�या काया�त यश �मळू शकेल व             
�यामळेु एक आगळेच सखुसमाधान लाभेल. पण जीवना�या अ�य सव� �े�ात ��तकुल प�रि�थतीलाच            
त�ड �यावे लागणार आहे, �यामळेु शार��रक-मान�सक आरो�यावर प�रणाम होणे संभवत.े भावने�या           
भरात नको �तथे भरकटत जाणे संभवत.े जपा. नोकर� -�यवसायात सतत मन�ताप देणा�या घटना             
घडतील. काह� मंडळींना आ�थ�क सम�या ��त करतील. काह� मंडळीं�या कुटंुबात अ�न�ट घटना घडणे             
संभवत.े कोट� �करणे असतील तर �यांचा अस�य �ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े जीवनसाथीचे             
लहर�, �व���त आचरण, दोघांमधील गैरसमज, वाद अशापकै� कारणांनी अपे��त ववैा�हक जीवनातील           
सखुातह� बाधा येणे संभवत.े जपा. नोकर�तील अ�धकाराचा गैर उपयोग क�न वाम माग� धनाची अपे�ा              
हो�याचे न�हते कर�ल. जपा. काह� मंडळीं�या संत�तसखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे श�य �दसत.े             
या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत अडथळे, अडचणी येणे संभवत.े काह�ंना भावंड �वषयक            
सम�या ��त कर�ल. मन:शांतीसाठ� कुलदैवताची उपासना व मन:श�तीसाठ� �ीहनमुान उपासना          
अनकुुल  होईल.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने व             
ग�ृसौ�याचे ��ट�ने ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. काह� मंडळीं�या कुटंुबात अ�न�ट          
घटना घड�याची श�यता �दसत.े काह�ंना कोट� �करणाचा �ास सहन करावा लागेल; तर काह�ना             
आ�थ�क �चतंा ��त करतील. म�ह�या�या उ�राधा�त �वत:चे व जीवनसाथीचे अनारो�य, कुटंुबात           
कोणाचे तर� होणारे �थलांतर �नयोिजत काया�त येणारे अडथळे , घरगुती प�रि�थतीत गैरसमज ,             
कोणाशी न पटणे , होणारे घोटाळे, �यामळेु येणारे नरैा�य अशापकै� कारणांनी कौटंु�बक सखुात,             
ग�ृसौ�यात व ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. नोकर�-�यवसाया�या          
��ट�ने काळ अनकुुल होईल. बौ��धक व शा��ीय संशोधन नोकर�-�यवसाय असणारांना काळ           
अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. काह� मंडळींना अ�धकारपद �मळेल; तर           
काह�ंचा स�मान होईल. यां��क तां��क नोकर�-�यवसाय, व�ैयक�य �यवसाय, औषध�व�ेत,े         
कला�मक नोकर�-�यवसाय असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व लाभदायक भोईल. या           
राशी�या ष�ठ �थानी असले�या हष�ल �हामळेु मनि�थती चंचल व लहर� होईल. काह�            
मंडळीना डोकेदखुीचा �ास होईल, तर काह�ंना म�द�ूवकाराचा आजार ��त कर�ल. काह�ंना           
मदुती�या तापाचा आजार ��त कर�ल. जपा. म�ह�याचा अखेरचा सा�ताह मनोनकुुल घटना           
घडत जातील आ�ण �दलासा �मळेल. लाभ�थानी असले�या गु� �हामळेु संत�तसखु लाभेल.           



तसेच या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस काळ अनकुुल होईल. ��धा असेल तर            
�ीगणेश उपासना  आ�ण  �ीहनमुान  उपासना  अनकुुल  होईल   व  मन:शांती   �मळेल.  
 
(९) धनु - व�� श�न �ह पणू�पणे ��तकुल अस�यामळेु सतत मन�ताप देणा�या घटना             
घडतील. �यामळेु संतापनू न जाता मनावर व �वचारश�तीवर ताबा ठेवनू , सहनशील बननू व              
न�तचेे आचरण क�न ��तकुल काळ �यतीत करणेच सखुाचे होईल. नपे�ा शार��रक-मान�सक           
अनारो�य होईल, गहरे नरैा�य येईल. जपा. या काळात सव� आ�थ�क �यवहार सावधानतनेे,            
काळजीपवू�क, फसवणकू होणार नाह� याची काळजी घेऊनच करा. अकारण मानहानी होणे           
संभवत.े पण मौन �त धारण करा. तरच होणारा मन�ताप ससु�य होईल. काह�ंना कोट�             
�करणाचा अस�य मन�ताप होणे संभवत.े या राशी�या नोकरदार मंडळींना नोकर�त म�ह�याचा           
पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होईल. �नयोिजत काया�त सफलता �ा�त होईल. काह�ंना अथ�लाभ            
तर काह�ंना क��त �लाभ होणे संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त काह� मंडळींना अनारो�याचा �ास           
सहन करावा लागेल. काह�ंना पोट�वकार ��त करतील. राहूमळेु घरात वाद, भांडणे होणे संभवत.े             
संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े कला�मक �यवसाय असणारांना व उ�च बौ��धक व शा��ीय            
संशोधन काया�त काय�रत असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक          
होईल. काह�ंना नवे काय��े� �ा�त होईल. अ�या�माची आवड असणारांना आ�याि�मक          
साधने�वारे  
मन:शांती �मळू शकेल. काह� भा�यवान मंडळींना जल�वासाचे तर काह�ंना परदेशगमनाचे योग           
येतील. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल.            
दररोज  �नय�मतपणे  बाव�न �लोक�  गु�च�र�ाचे   पठण  करा.  
 
(१०) मकर - या राशी�या मंडळीना या म�ह�याचा उ�राध�च नोकर�-�यवसाया�या ��ट�ने           
अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. पण �यासाठ� म�ह�या�या पवूा�धा�त सतत मनावर           
संयम ठेवनू, मत�दश�न न करता, सहनशील बननू आचरण करता आले पा�हजे. कारण            
म�ह�या�या पवूा�धा�त सतत मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता जाणवत.े या काळात           
सव� आ�थ�क �यवहार �वचारपवू�क व सावधानतनेे करा. कस�याह� मोहाला बळी पडू नका. काह�             
मंडळीना कोट� �करणांचा अस�य मन�ताप होणे संभवत.े जपा. काह�ंना अकारण मानहानी           
सहन करावी लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. मन�तापामळेु काह� मंडळीना शार��रक          
अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल; तर काह�ंना गहरे नरैा�य येणे संभवत.े जपा. अ�व�थ             
मनि�थतीमळेु आहे �या प�रि�थतीत सखुशांती लाभणार नाह�. �वभाव त�ारखोर होईल.          
कोणाशी पटणार नाह�. गहृसौ�य लाभणार नाह�. जपा. नोकदार मंडळींना नोकर�त कामाचा           
ताण, व�र�ठांकडून होणार� मानहानी सहन करावी लागेल. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व - श�न �ह             
काह� �माणात अनकुुल होतील �यावेळी नोकर�त प�रि�थतीत बदल होईल व मनोनकुुल घटना            
घडतील.  कोळसा ,  लोखंडी  
सामानाचे �व�ेत,े यां��क तां��क नोकर�-�यवसाय असणारे, व�ैयक�य �यवसाय असणारे व          
औषध �व�ेते अशा सवा�ना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. श�ु �हा�या            
काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु व ज�मकंुडल�तील योगानसुार काह�ंना शतेीवाडीपासनू लाभ         
होईल, काह�ंना ऐशारामाची साधने �ा�त होतील, तर काह�ंना गहृसौ�य लाभेल. भा�य�थानी           



असले�या गु� �हामळेु अ�या�मात रस असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती साधने          
श�य होईल. काह�ंना �वासाचे योग येतील. पण शनी-राहूमळेु संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े            
जपा. ��धेने �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “ हनमुानचा�लसा “ �तो�ाचे पठण            
करा 
 
(११) कंुभ - स�या या राशी�या मंडळींचे मन अ�यंत कोमल झाले अस�याचे जाणवत.े तसेच              
मान�सक संवेदनाह� अ�त शी� होत असा�यात असे वाटत.े तसे असेल तर थोडे काह�             
मना�व��ध घडले तर लगेच मनि�थती उदास होत असावी व गहरे नरैा�य येत असावे. पण              
�थम �थानी असले�या केतमूळेु काह� मनोनकुुल घटना घडतील; तर�ह� हा केतू वाहन अपघात             
सचुवतो. त�ेहा सावधानतनेे वाहन चालवा, वाहन चालवताना मोबाईलवर संभाषण क� नका.           
र��याने चालत जाताना सतत सावध राहून व वाहतकु�कडे ल� देऊनच चालत राहा. या             
राशी�या नोकरदार मंडळीना संपणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. पण           
व�ैयक�य �यवसाय, औषधी संशोधन , औषध �व�ेत,े यां��क तां��क नोकर��यवसाय असणारांना           
संपणू� म�ह�याचा काळ बरा जाईल. या राशी�या �यापा�याना ��ी �ाहकांकडूनच अ�धक           
अथ�लाभ होईल. उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ            
अनकुुल �ग�तकारक व यशदायक होईल. या राशी�या काह� भा�यवान मंडळीना परदेशगमनाची           
संधी �मळेल. मनात �वकृत �वचार येणे संभवत.े पण असे �वचार आले तर ते लगेच झटकून               
टाका. वाममाग� धन �मळ�व�याचा �वचारह� मनातनू काढून टाका. ववैा�हक जीवनात दोघातील           
वाद, गैरसमज, तसेच दोघांपकै� कोणाचे अनारो�य अशापकै� कारणानी ववैा�हक जीवनातील          
सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. जर ज�मकंुडल�त योग असेल तर या राशी�या असा योग              
असणा�या काह� मंडळीना अचानक धनलाभ �कंवा वारसाह�काने धनलाभ होणे संभवत.े ��धा           
असेल तर �शवोपासना आ�ण �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल. दररोज �नय�मतपणे          
हनमुानचा�लसा �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(१२) मीन - या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल, �ग�तकारक व              
लाभदायक होईल. व�र�ठ तमु�या कतृ��वाची �शंसा करतील, काह�ंना बढती, वेतनवाढ, तर           
काह�ंना एखादे उ�च पद वा मानाचे �थानह� �मळू शकेल. �हणनू �यांनी जे काय सा�य              
करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न करावा. कारण          
म�ह�याचा उ�राध� घर�दार� सव� �ठकाणी ��तकुल प�रि�थती �नमा�ण होणे व मन�ताप देणा�या            
घटना घडणे संभवत.े स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव अ�तशय चंचल , अि�थर व लहर�              
झाला असावा, असे वाटत.े अशा प�रि�थतीत मनावर संयम ठेवनू, िजभेला लगाम घालनू व             
सहनशील बननू आचरण करणेच सखुाचे होईल. नपे�ा आप�या फटकळ बोल�याने इतरांची           
मने दखुावल� जाऊन �ेमाचे, म�ैीचे संबंध दरुावतील. जपा. या राशी�या चतथु� �थानी            
असलेला मंगळ �ह व म�ह�या�या उ�राधा�त �याच �थानी येणारा र�व �ह कौटंु�बक सखुात व              
ग�ृसौ�यात बाधा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. �नयोिजत काया�त येणारे अडथळे,          
अडचणी, कोणाला राह�या जागेची सम�या ��त कर�ल; तर कोणाला �थावरसंबंधी सम�या           
��त कार�लसे �दसत.े �शवाय आ�थ�क सम�या , अनारो�य यामळेुह� अस�य मन�ताप होणे            
संभवत.े जपा. पण या राशी�या स�तम �थानी असले�या गु� �हामळेु नवे �नेहसंबंध �नमा�ण             



हो�याची श�यता आहे. तसेच असले�या �ेमसंबंधात वाढ होणे संभवत.े या राशी�या �ववाहे�छू            
यवुक यवुतींचे �ववाह ठरतील. काह�ंना �वासयोग संभवतो. धन�थानी असले�या श�ु �हामळेु           
कुटंुबात  काह�  सखुद  घटना  घडतील,  धनलाभ  होणेह�  संभवत.े  
�यामळेु ��तकुल काळ ससु�य होईल. ��धेने �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दरोज           
�नय�मतपणे  “ बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण  करा.  
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