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(१) मेष - या राशी�या नोकरदार मंडळीना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होईल.               
�यामळेु �यांना जे काय सा�य करावयाचे आहे ते �यांनी पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा �य�न             
करावा. कारण म�ह�याचा उ�राध� अ�धक �माणात ��तकुल अस�याची श�यता �दसत.े          
शासक�य , �नम-शासक�य नोकरदार मंडळीना व�र�ठाकडून पाठ�वर कौतकुाची थाप अनभुवास          
�मळेल. �यामळेु काह� मंडळीना बढती, एखादे उ�च पद असे काह� �मळणेह� श�य �दसत.े मा�              
पवूा�ध� वाया घालवलात तर उ�राध� ��तकुल अस�यामळेु घर�दार� मन�तापच सहन करावा           
लागेल. जपा. यां��क तां��क नोकर��यवसाय, व�ैयक�य �यवसाय, औषध �व�ेते आ�ण इतर           
�यापार-�यवसाय असणारानाह� म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या         
उ�राधा�त मंगळ �हाबरोबर र�व �हह� ��तकुल होणार अस�याने अनारो�य, काय��नराशा, आ�थ�क           
नकुसान, खच� वाढ, कौटंु�बक वाद, भांडणे, असमाधानकारक घटना घडून अस�य मन�ताप सहन            
करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. या राशी�या काह� मंडळीना राह�या जागेची सम�या            
��त कर�ल तर काह�ंना �थावरसंबंधी सम�या ��त कार�लसे �दसत.े केवळ बौ��धक           
नोकर�-�यवसाय, क�मशन, दलाल� �यवसाय असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल,         
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. या             
राशी�या यवुकांना कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े जपा. �यामळेु श�ै�णक �गतीतह� बाधा येणे            
श�य आहे. जपा. �यामळेु या राशी�या मंडळीं�या संत�तसखुातह� बाधा येणे श�य आहे. जपा.             
गु� �हा�या अनकुुलतनेे शार��रक अनारो�याचा फारसा �ास होणार नाह�. श�ु �हा�या           
अनकुुलतनेे मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. �ीगणेश उपासना अनकुुल होईल व “             
ओम  गं  गणपतये  नम:”  या मं�ाचा  दररोज  �नय�मतपणे  जप  करा.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या मंडळीना या म�ह�या�या पवूा�धा�त शार��रक-मान�सक अनारो�याशी           
मकुाबला करावा लाग�याची दाट श�यता �दसत.े र�व-मंगळ दो�ह� उ�ण �ह ��तकुल           
अस�यामळेु  
�वशषे क�न आ�थ�क सम�या हा �चतंचेा �वषय होईल. आ�थ�क जबाबदा�या पणू� कर�यासाठ�            
काह� मंडळीना खपू क�ट प�र�म करावे लागतील. काह�ंना वाढ�या खचा�ची �चतंा ��त कर�ल.             
काह�ंना फसवणकु�मळेु आ�थ�क नकुसान झा�याने अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल.          
काह�ंचे मालक�चे धन येणे अपे��त आहे ते न आ�याने देणे कसे �यायचे याची �चतंा ��त               
कर�ल.  अशामळेु  
शार��रक  उ�णता  भडकून  उ�णता �वकारांनी  शार��रक  आरो�यावर  प�रणाम  होणे  संभवत.े  कोणाला  
डो�याची दखुणी ��त करतील; तर काह�ंना घसा, दाढा, मान यांपकै� कशाचे तर� अनारो�य ��त              
कर�ल. �यात भर �हणनू आ�त�ेट मंडळीशी वाद, भांडणे होणे संभवत.े �यातनू श��ुव �नमा�ण             
होणेह� संभवत.े जपा. स�तम �थानी श�रुाशीत असले�या श�न �हामळेु �वत:चे वा           
जीवनसाथीचे  
अनारो�य ��त कर�ल. जपा. अशा प�रि�थतीत काह� मंडळींना कुसंगतीची बाधा होणेह� संभवत.े            
जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थती बदलेल. नोकर�-�यवसायात अनकुुल वातावरण �नमा�ण         

mailto:dadadamle@gmail.com


होईल. व�र�ठ तमु�या कामाचे कौतकु करतील. काह�ना बढती, वेतनवाढ, एखादे मानाचे पद            
असे काह� �मळ�याची श�यता �दसत.े पण या राशी�या यवुकांना हातचे सोडून नवे काह�             
कर�याची उम� येईल. पण �यांनी तसे काह� क� नये. आहे ती नोकर�च मनापासनू करावी.              
राहूमळेु ग�ृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े जपा. पण उ�राधा�त गहृसौ�य लाभेल. या राशी�या            
�व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल होईल. अपे��त संत�तसखु          
लाभेल. मनो�वकार त� व �व पदाथा�चे �यापार� यांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व             
लाभदायक होईल. �ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे          
“हनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या संपणू� काळात र�व-मंगळ हे उ�ण �कृतीचे               
�ह ��तकुल असणार आहेत. �यामळेु आप�या संतापी, हेकट, उ�धट, ह�ट� व मानापमान फार             
असले�या �वभावाला काबतू ठेवनू तसेच मन शांत ठेवनू व सहनशील बननू न�तचेे आचरण             
केले गेले तर खपूच सखुाचे होईल. नपे�ा अकारण �म, दगदग होऊन शार��रक पीडा व थकावट               
सहन करावी लागेल. �शवाय शार��रक उ�णता भडकून उ�णता �वकार बळावतील. काह� मंडळीना            
डो�याची दखुणी ��त करतील; तर काह�ंना घसा, मान, दाढा यापकै� कसला तर� आजार ��त              
कर�ल. जपा. र�तदाब, �दय�वकार असे आजार असणारांनी तर �वशषे काळजी घेतल� पा�हजे.            
�नयोिजत काया�त अडथळे येणे, पीछेहाट होणे, अथ��ा�तीसाठ� केले�या �य�नात फारसे यश न            
येणे, आ�थ�क फसवणकू �कंवा आ�थ�क नकुसान होणे संभवत.े �शवाय अनपे��तपणे येणा�या           
आ�थ�क जबाबदा�या कशा पणू� होणार याची �चता ��त कर�याची श�यता वाटत.े �यात भर             
�हणनू म�ह�या�या उ�राधा�त जवळ�या ना�यातील मंडळींशी वाद, भांडणे होऊन बंधसुखुात          
बाधा येणे संभवत.े �यामळेु अस�य मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. या             
राशी�या चतथु� �थानी असले�या गु� �हामळेु काह� मंडळींची �थावर खरेद� तर काह�ंची �थावर             
�व��ची कामे मना�माणे पार पडतील; पण �याच वेळी नातवेाईक मंडळींपकै� कोणाकडून तर�            
मन�ताप �दला जाणे संभवत.े जपा. हष�ल �हामळेु �म�ांशी भांडण होणे संभवत.े �व�वध            
कारणानी अपे��त संत�तसखु �मळ�याची खा�ी देता येत नाह�. अ�या�मात रस असणारांना           
उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे व मन:शांती �मळ�वणे श�य होईल. तसेच कोळसा ,            
लोखंडी सामान �व�े�यांना काळ बारा जाईल. ��धेने �ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना            
के�यास मन:श�ती  �ा�त होईल.  
 
(४) कक� - या राशी�या मंडळीना या म�ह�याचा संपणू� काळ शार��रक क�ट-प�र�म करावयास              
लावणारा व मान�सक ���या अस�य मन�ताप देणारा अस�याचाच अनभुव येईल.          
र�व-मंगळ-श�न हे मह�वाचे �ह मळुीच अनकुुल नस�याने कौटंु�बक सखुात, नोकर�तील          
प�रि�थतीत �चतंा व अस�य मन�ताप देणा�या घटना घड�याची दाट श�यता आहे. सतत            
मना�व��ध घटना घडणे, जनुी दबलेल� �करणे असतील तर �यांचा प�ुहा मन�ताप स�ु होणे,             
घरात गैरसमजाने वाद, भांडण होणे, अकारण मानहानी होणे, आ�थ�क �चतंा ��त करणे अशा             
घटना घडून अस�य मन�ताप होणे संभवत.े �यामळेु काह� मंडळीना गहरे नरैा�य येणेह� श�य             
आहे.  जपा.  याचा  प�रणाम  �हणनू  



जीवनसाथीचे व तमु�या �वत:चे आरो�यावर प�रणाम होणे श�य �दसत.े �यात भर �हणनू            
संत�त�वषयक सम�यांची �चतंा ��त कर�याची श�यता आहे. जपा. केवळ गु� �हा�या           
अनकुुलतनेे बौ��धक काय��े� असणारांना, व�कल�-स�लागार� �यवसाय असणारांना, सा�हि�यकांना        
तसेच राजकारणाशी संबं�धत मंडळीना काळ थोडा फार अनकुुल व लाभदायक होईल. पण हाच             
गु� �ह बंधसुखुास ��तकुल अस�याने भावंडाकडून �ास होणे संभवत.े श�यतो बाहेरचे उघडे            
पदाथ� खाऊ नका. �वष भय आहे. तसेच श�यतो जल�वास वा पोहणे बंद ठेवा. कारण जलभयह�               
आहे. जपा. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या केतमूळेु अपघात भय असनू हा केतू ववैा�हक              
जीवनातील सखुातह� बाधा �नमा�ण क� शकेल. जपा. काह� मंडळीना �वचा �वकाराचा, काह�ंना            
र�त�वकाराचा तर काह�ंना मखुदंत �वकाराचा आजार ��त कर�ल. जपा. मन व ब�ुधी ि�थर             
ठेवनू अ�ययन करता आले तरच या राशीचे �व�याथ� श�ै�णक �गती क� शकतील. ��धा             
असेल  तर �ीगु�देव  द�ा�येाची  उपासना  व  �शवोपासना  अनकुुल  होईल.  
 
(५) �सहं - या राशी�या मंडळींनी या म�ह�या�या काळात आप�या मानी, अहंकार� �वभावावर             
�नयं�ण ठेवनू , सहनशील बननू व न�तचेे आचरण क�नच काळ �यतीत करावा, असे आ�हाने              
सांगावेसे वाटत.े तसे आचरण केलेत तरच अपमान हो�याची श�यता कमी होईल व ��तकुल             
काळ ससु�य होईल. गु�-श�ु या �हां�या शभु योगामळेु बौ��धक व कला�मक नोकर��यवसाय            
असणारांना तसेच व�ैयक�य �यवसाय, औषध �व�ेते यांनाह� म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल,          
�ग�तकारक , यशदायक व लाभदायक होईल. यां��क तां��क नोकर�-�यवसाय असणारांना तसेच           
शासक�य, �नम-शासक�य व खाजगी नोकरदार मंडळीनाह� म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल होणार          
आहे. �यामळेु जे काय सा�य करावयाचे ते �यांनी म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा            
आटोकाट �य�न करावा. शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ           
अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. काह� भा�यवान मंडळीना मौ�यवान व�तूंचा लाभ होणे            
संभवत.े पण लाभ�थानी असलेला मंगळ म�ैीम�ये �वत�ुट �नमा�ण कर�याची श�यता आहे.           
जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त घर�दार� सव� �ठकाणी ��तकुल प�रि�थतीशी मकुाबला करावा          
लागेल. पण गु� �हा�या अनकुुलतनेे कौटंु�बक जीवनात शभु घटना घडतील, �वतं� �यवसाय            
असणारांना �यवसाय वाढ�स काळ अनकुुल होईल. पण �व�वध कारणांनी अपे��त गहृसौ�य           
�मळणे कठ�ण होईल. �वशषे क�न मातसृखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच �वत:चे �कंवा            
जीवनसाथीचे अनारो�य, दोघातील वाद, भांडणे अशापकै� कारणानी अपे��त ववैा�हक         
जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े काह� मंडळींना दरू�या �वासाचे तर काह�ंना परदेशवार�चे            
योग   संभवतात.  ��धा  असेल  तर  मन:श�तीसाठ�  कुलदैवताची  उपासना  करा.  
 
(६) क�या - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ              
अनकुुल, 
�ग�तकारक, सखुदायक व लाभदायक होईल. �वशषे क�न बौ��धक काय��े�, �श�ण�े�,          
सा�हि�यक, व�कल�-स�लागार� �यवसाय असणारांना तसेच यां��कतां��क नोकर�-�यवसाय,       
व�ैयक�य �यवसाय, औषध �व�ेते अशा सवा�नाच या संपणू� म�ह�याचा काळ सखुकारक, यशदायक            
व लाभदायक होईल. या राशी�या काह�ंना उ�म नोकर� वा आवडते काय��े� �मळू शकेल.             
ज�मकंुडल�त योग असेल तर या राशी�या काह�ंना मौ�यवान व�तूंचा लाभ होणेह� संभवत.े            



नोकर�त काह�ंना बढती, वेतनवाढ, तर काह�ना एखादे मानाचे �थान वा पद �मळणे संभवत.े             
या राशी�या �यय�थानी असले�या राहूमळेु काह�ंना परदेशगमनाची संधी �मळेल तर काह�ंना           
आ�थ�क लाभ होणे संभवत.े या राशी�या ततृीय �थानी असले�या श�न �हामळेु भावंडसखुात            
बाधा येणे संभवत.े या राशी�या मंडळीना उगीचच आप�याला काह� आजार झाला अस�याची            
भावना ��त कर�ल, तर काह�ंना का�प�नक �चतंा ��त कर�याची श�यता जाणवत.े काह�ंना            
फसवणकू झा�याचा �ास सहन करावा लागेल. भा�य �थानी असलेला श�ु मनोनकुुल घटना            
घडवेल व �यामळेु सखुशांती लाभेल. काह�ंना गु�कृपा �ा�त होणेह� श�य आहे. काह�ंना ��स�धी             
�मळेल. मह�वाची गो�ट �हणजे अपघात भय अस�यामळेु सतत सावधानतनेे आचरण करा.           
मोबाईलवर वाता�लाप कर�त वाहने चालवू नका. �म�ांशी भांडण होणे संभवत.े �यामळेु म�ैीत            
बाधा येणे श�य आहे. जपा. या राशी�या �व�या�या�ना अनारो�य, कस�या तर� गो�ट�चा मोह             
अशापकै� कारणांनी मनापासनू अ�ययन करणे जमणार नाह�, असे वाटत.े ��धा असेल तर            
�ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे हनमुानचा�लसा �तो�ाचे          
पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात अ�धक �माणात कौटंु�बक जीवनात             
आ�ण ववैा�हक जीवनात मन�ताप देणा�या घटनांशी मकुाबला करावा लागेलसे �दसत.े आ�थ�क           
अडचणी, आ�थ�क नकुसान होणे, कोट� �करणे असतील तर �यांचा मन�ताप सहन करावा लागणे,             
कौटंु�बक जीवनात अ�न�ट घटना घडणे, जे कज�बाजार� असतील �यां�या कजा�त वाढ           
होणे,  
जीवनसाथीचे लहर�, �व���त वागणे, प�तप�नीत वाद, भांडणे होणे, भागीदार�त         
�यापार-�यवसाय असणारां�या भागीदार�त संशयाने वा गैरसमजाने बाधा �नमा�ण होणे अशा          
�कार�या कारणांनी ग�ृसौ�यात व नोकर�-�यवसायात बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या           
�व�या�या��या श�ै�णक �गतीत काह� तर� कारणाने अडथळे �नमा�ण होणे संभवत.े या राशी�या            
नोकरदार मंडळीना म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक �माणात अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक          
होईल. मो�या अ�धकार� मंडळीं�या ओळखी होतील. इ�छाआकां�ा पणू� होतील. पण          
म�ह�या�या पवूा�धा�त नोकर�त कामाचा ताण सहन करावा लागेलसे �दसत.े काह� मंडळींना           
व�र�ठांकडून होणार� मानहानी सहन करावी लागेल. �हणनू म�ह�या�या पवूा�धा�त मनावर संयम           
ठेवनू व सहनशील बननू आचरण करा �हणजे होणारा �ास ससु�य होईल. वाममाग� धन सहज              
�मळणे श�य असले तर� तो मोह टाळाच. तसेच काह�ंना जगुार खेळ�याचा मोह होईल. �याला              
लगाम घाला. अ�या�मात मनापासनू रस असेल तर �यासाठ� संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल            
होईल. उपासने�वारे मन:शांती �मळू शकेल. अ�टम �थानी असले�या श�ुामळेु ज�मकंुडल�तील          
योगानसुार काह� तर� लाभदायक घटना घडू शकेल. ��धेने �ीहनमुान उपासना करा. दररोज            
�नय�मतपणे  “हनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  पठण  करा. 
 
(८) विृ�चक - या राशी�या मंडळींचा श�न �हा�या साडसेातीचा काळ चालू असनू आपल� राशी               
श�न �हा�या श�चूी राशी अस�यामळेु सतत मन�ताप देणा�या घटनाच घडणार आहेत ह� गो�ट             
�यानात घेऊनच या राशी�या मंडळीनी मनावर ताबा ठेवनू, सहनशील बननू न�तचेे आचरण            
करणेच सखुाचे होईल. �यामळेु होणारा मन�ताप ससु�य होईल व गु�-श�ुा�या काह�           



�माणातील अनकुुलतनेे घडणा�या मनोनकुुल घटनांचा आनंद उपभोगू शकाल. श�न �ह          
शार��रक-मान�सक अनारो�यकारक होणार असनू मन�ताप देणा�या घटना घडवनू गहरे नरैा�य          
�नमा�ण करणारा असाच �स�ध होईल. संशय, गैरसमज अशापकै� कारणांनी घरगुती जीवनात व            
एकूण ग�ृसौ�यात बाधा �नमा�ण कर�लसे �दसत.े जपा. केतमुळेु घर�दार� कोणाशीच पटणार           
नाह�. या राशी�या अ�टम �थानी असलेला मंगळ �ह उ�णता�वकारांनी ��त कर�ल. काह�            
मंडळींना मळू�याधीचा तर काह�ंना ने��वकाराचा आजार ��त कर�ल. काह� मंडळींना अस�य           
शार��रक-मान�सक क�ट सहन करावे लागतील. �शवाय अपघात भय असनू हाडमोड होणेह�           
संभवत.े जपा. बाहेरचे उघडे पदाथ� खाऊ नका . �वषभय आहे. जपा. काह� मंडळींना अ�त              
�वचारामळेु डोकेदखुीचा तर �व�चत कोणास म�द�ूवकाराचा आजार ��त कर�लसे वाटत.े          
काह�ंना जीवनसाथी�या व मलुांपकै� कोणा�या अनारो�याची �चतंा ��त कर�ल. या राशी�या           
नोकरदार मंडळींना या संपणू� म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नस�याचाच अनभुव येईल.           
केवळ बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणाराना काळ अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक           
व लाभदायक अस�याचा अनभुव येईल. म�ह�या�या उ�राधा�त श�यतो �वास क� नका.           
अस�य मन�ताप होणे संभवत.े श�ुामळेु काह�ंना गु�कृपा तर काह�ना एखा�या सखुकारक           
घटनेचा आनंद �मळेल. गु� �हामळेु �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे श�य होईल.           
�ववाहे�छूचे �ववाह ठरतील. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज           
�नय�मतपणे  “बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींची मनि�थती स�या अ�तशय भावनाशील झाल� असावी, असे              
वाटत.े तसे असेल तर मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच गहरे नरैा�य येत असावे, असे               
वाटत.े भावने�या भरात कोठेह� भरकटत जाल. जपा. श�न �हा�या साडसेातीचा काळ           
अस�यामळेु सतत मनावर व �वचारश�तीवर �नयं�ण ठेवनू, सहनशील बननू सावधानतनेे          
चालावे व सव� आ�थ�क �यवहार जपनू, फसवणकू होणार नाह� याची काळजी घेऊन व             
कोणावरह� फाजील �व�वास न ठेवता करावे, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े काह� मंडळींना            
कोट� �करणाचा अस�य �ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े कुसंगतीपासनू जपा. मन�तापामळेुच           
शार��रक अनारो�य होणेह� संभवत.े अ�या�मात रस असेल तर उपासने�वारे मन शांत व ि�थर             
राहू शकेल. गु�-श�ु शभु योगामळेु म�ह�यातील बराचसा काळ व�ुधी आ�ण कला�मक काय��े�            
असणारांना अनकुुल व �ग�तकारक होईल. काह� मंडळींना नवे काय��े� �मळणेह� श�य आहे.            
काह�ंचा मानस�मान होणेह� संभवत.े काह� मंडळींना जल�वासाची तर काह�ंना परदेशवार�चे योग           
संभवतात. या राशी�या �यापार� मंडळींना ��ी-�ाहकांकडूनच अ�धक अथ� लाभ होईल. या           
राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना नोकर�त ��तकुल प�रि�थती अस�याचाच अनभुव          
येईल . या राशी�या पंचम �थानी असलेला हष�ल �ह कला�व�कारास पोषक आहे. तसेच             
संशोधन काया�सह� अनकुुल होईल. �व�वध कारणांनी कौटंु�बक सखुात व ववैा�हक जीवनातील           
सखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच भागीदार�त �यापार-�यवसाय असणारां�या �यवसायातह�         
गैरसमज, वाद, भांडणे यांमळेु बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धेने �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना            
करा.  दररोज  �नय�मतपणे  “ बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा”चे  पठण  करा.  
 



(१०) मकर - वत�मान �वभाव सतत त�ारखोर असा झाला असेल तर या राशी�या मंडळींची                
मनि�थती स�या कोणाशीच पटवनू घेणार� नसावी, असे वाटत.े �यामळेु काह�ह� मनोनकुुल असे            
घडले तर� �याचे सखुसमाधान लाभत नसेल. �याच�माणे आहे �या प�रि�थतीत �व�थता लाभत            
नसेल 
असे वाटत.े तसेच घरातह� चनै पडत नसेल. �यात भर �हणनू आरो�य�वषयक सम�याह� ��त             
करत अस�याची श�यता �दसत.े काह� मंडळींना ताप येणे, उ�णतनेे अगंावर फोड येणे,            
र�त�वकार, �दय�वकार असेल तर तो बळावणे, काह�ंना पोट�वकाराचा आजार होणे अशापकै�           
एखा�या आजाराचा �ास होणे संभवत.े �याच�माणे काह�ंना आ�थ�क �चतंा सतावत असेल तर            
काह�ंना चोर� होणे, आ�थ�क नकुसान होणे अशापकै� घटना घडून मन�ताप सहन करावा लागेलसे             
�दसत.े �व�चत कोणास अप�चाराचा अस�य मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता आहे.           
जपा. या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना, सव� �कारचा �यापार-�यवसाय असणा�या           
मंडळींना, कला�मक व बौ��धक �यवसाय असणारांना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अ�धक �माणात           
अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. म�ह�याचा उ�राध� भागीदार�त �यापार-�यवसाय         
असणारांना काह�ह� कारणाने भागीदार�त मन�ताप देणारा ठर�याची श�यता �दसत.े तसेच          
काह� कोट� �करणे असतील तर �यात यश ये�याची श�यता �दसत नाह�. जपा. दा�प�य             
जीवनात दोघांपकै� कोणाचे अनारो�य, दोघांतील वाद, भांडणे , गैरसमज अशापकै� कारणांनी           
अपे��त सखुसमाधान �मळ�याची श�यता �दसत नाह�. जपा. श�ु �हामळेु कौटंु�बक          
सखुसमाधान लाभेल; पण शनीमळेु �व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े जपा.           
गु� �ह अ�याि�मक उपासनेस अनकुुल होईल व �यामळेु होणारा मन�ताप ससु�य होईल.            
��धेने  �ीहनमुान उपासना  करा.  दररोज  �नय�मतपणे  “हनमुानचा�लसा" �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या मंडळींची वत�मान मनि�थती अ�यंत कोमल झाल� अस�यास            
मान�सक संवेदनाह� अ�त शी� होत असा�यात असे वाटत.े �यामळेु मना�व��ध थोडे काह�ह�            
घडले तर� लगेच गहरे नरैा�य येत असले पा�हजे. तसे असेल तर �यांनी “�शवोपासना" करावी.              
“ओम नम: �शवाय “ मं�ाचा सतत जप करावा. �यामळेु मन:श�ती �ा�त होईल. �यवसाय �थानी              
श�ू राशीत असले�या श�न �हामळेु �वशषे क�न म�ह�या�या पवूा�धा�त मन�ताप देणा�या घटना            
घड�याची दाट श�यता आहे. जपा. नोकरदार मंडळींना नोकर�त व�र�ठ अ�धका�या�या नाराजीशी           
मकुाबला करावा लागेल. �यामळेु अस�य मन�ताप झा�यास शार��रक-मान�सक अनारो�य होणेह�          
संभवत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त काह� �माणात प�रि�थतीत सधुारणा होईल. बौ��धक व           
शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना, व�ैयक�य �यवसाय असणारांना, औषध �व�ेत,े         
यां��क-तां��क नोकर�-�यवसाय असणारांना , लोखंडी सामान, कोळसा �व�ेते अशा सवा�ना          
म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व लाभदायक अस�याचा अनभुव येईल. कौटंु�बक व गहृसौ�य           
लाभेल; पण �व�वध कारणानी संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े राहूमळेु दा�प�य जीवनात           
�वत:चे वा जीवनसाथीचे अनारो�य, दोघांतील गैरसमज , वाद अशापकै� कारणांनी ववैा�हक           
जीवनातील सखुात बाधा येऊ शकेल. जपा. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या काह�            
मंडळींना अप�चाराचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. जपा. ज�मकंुडल�त योग           
असेल तर या राशी�या काह� मंडळींना अचानक धनलाभ �कंवा वारसाह�काने धनलाभ होणे            



संभवत.े �शवोपासनेबरोबरच ��धेने �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “         
हनमुानचा�लसा"  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(१२) मीन - या राशी�या मंडळींची वत�मान मनि�थती अ�यंत अि�थर, लहर�, संतापी अशी             
झाल� अस�याची श�यता वाटत.े �यामळेु अ�वचाराने नको ते आचरण होणे संभवत.े जपा.            
अकारण फटकळ बोल�यामळेु ��य जनांची मने दखुावल� जातील. तसे घडू नये �हणनू िजभेला             
लगाम घाला. सहनशील बना व न�तचेे आचरण करा. गु�-श�ु हे दो�ह� शभु �ह शभु योगात               
अस�यामळेु म�ह�या�या पवूा�धा�त अ�धक �माणात अनकुुल व लाभदायक अस�याचा अनभुव          
येईल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या गु� �हामळेु नवे �नेहसंबंध वा �ेमसंबंध जळूुन             
येतील. �ववाहे�छू यवुक यवुतींचे �ववाह ठरतील. काह� मंडळींना धनलाभ होणे संभवत;े तर            
काह�ंना �वासयोग संभवतो. �वराशीतील श�ु �हामळेु म�ह�या�या पवूा�धा�त मनोनकुुल व          
लाभदायक घटना घडतील. पण र�व-मंगळ हे दो�ह� उ�ण �कृतीचे �ह पणू�पणे ��तकुल            
अस�यामळेु कौटंु�बक भांडण तंटे, वाद, गैरसमज , घडणा�या असमाधानकारक घटना अशापकै�           
कारणानी अस�य मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. काह� मंडळींना           
राह�या जागेची सम�या तर काह�ंना �थावरसंबंधी सम�या मन�ताप देईल. म�ह�या�या          
उ�राधा�त प�रि�थतीत काह� �माणात सधुारणा होईल, व बरे वाटेल. म�ह�या�या उ�राधा�त           
मलुांपकै� कोणाचे अनारो�य, कोणाचे अयो�य आचरण अशापकै� कारणांनी संत�तसम�या         
मन�ताप देतील. जपा. या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत �व�वध कारणानी अडथळे,           
अडचणी येणे संभवत.े नोकरदार मंडळीना या म�ह�याचा संपणू� काळ ��तकुल अस�याचाच           
अनभुव येईल. पण गु�त पोल�स असणारांना काळ अनकुुल होईल. मन:शांतीसाठ� �ीगु�देव           
द�ा�येाची व �ीहनमुान उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “ बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे व            
हनमुानचा�लसा  �तो�ाचे  पठण  करा.  
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