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========================================================= 
(१) मेष - स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव अ�यंत अि�थर, चंचल, लहर�, अहंकार� असा              
झाला अस�याची श�यता जाणवत.े �यामळेु कोणी काह� समजतुी�या चार गो�ट� सां�गत�या तर            
लगेच अपमान वाटून �वत:ला अस�य मन�ताप क�न घेत अस�याची श�यता �दसत.े असे            
घडत असेल तर �यांनी �वचारपवू�क �वत: सहनशील बनावे, मनावर संयम ठेवावा आ�ण न�तचेे             
आचरण करावे, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े कारण या राशीची जी मंडळी शा��ीय संशोधन             
काया�त काय�रत आहेत �यांना �यां�या काया�त �गती हो�यास व यश ये�यास काळ अनकुुल             
आहे. या राशी�या लहान मलुांकडे �यां�या पालकांनी �वशषे ल� �यावे. नपे�ा �यांचा हूडपणा,             
वा�टपणा अनथ� घडवील. जपा. या राशी�या ततृीय �थानी असलेला श�ु �ह �व�वध �कारे             
लाभदायक होणे संभवत.े म�ह�या�या पवूा�धा�त कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने काळ ��तकुल असणार           
आहे. �यामळेु कुटंुबात वाद, भांडणे होणे संभवत.े �नयोिजत काया�त अडचणी, अडथळे येणे            
संभवत.े �यामळेु अस�य मन�ताप होऊन शार��रक अनारो�य होणे संभवत.े या राशी�या           
गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त मलुांपकै� कोणाचे           
आजारपण, कोणाची आचरण�वषयक सम�या अशापकै� कारणानी अपे��त संत�तसखुात बाधा         
येणे संभवत.े या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना या संपणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल            
अस�याचाच अनभुव येईल. व�र�ठ अ�धका�याची अवकृपा होणे संभवत.े �वचारा�या तं��त चालू           
नका, वाहने चालवू नका. अपघात भय संभवत.े जपा. कुमाग� �म� वा सहकार� यां�यापासनू दरू              
राहा. बौ��धक व कला�मक �यापार-�यवसाय, दलाल�, क�मशनवर �यवसाय असणारांना संपणू�          
म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना            
अनकुुल  होईल.  दररोज  �नय�मतपणे  “ ओम  गं गणपतये  नम:“  मं�ाचा  जप  करा.  
 
(२) वषृभ - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात अनकुुल/��तकुल असे सं�म�            
�व�पाचे अनभुव ये�याची दाट श�यता आहे. नोकर�-�यवसाया�या ��ट�ने म�ह�याचा पवूा�ध�च          
अनकुुल होणार आहे. �यामळेु या राशी�या नोकरदार मंडळींनी जे काय सा�य करावयाचे आहे ते              
म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा आटोकाट �य�न करावा. हातची संधी दवडल�त तर नंतर            
प�चा�ाप कर�याची पाळी येईल. म�ह�याचा उ�राध� पणू�पणे ��तकुल होणे संभवत.े तसेच           
कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने स�ुधा म�ह�याचा पवूा�ध�च सखुाचा जाईल. र�व-मंगळ हे उ�ण �कृतीचे            
�ह या राशी�या चतथु� �थानी गे�यावर �व�वध करणानी कुटंुबात असमाधानकारक घटना           
घडणे संभवत.े �यामळेु कौटंु�बक सखुात व ग�ृसौ�यात बाधा ये�याची श�यता आहे. जपा.            
काह� मंडळींना राह�या जागेची सम�या ��त कर�ल; तर काह�ंना �थावरसंबंधीची सम�या ��त            
कर�याची श�यता आहे. जपा. काह� मंडळींना आरो�य�वषयक सम�या ��त कर�ल. राहूमळेु           
आ�त�ेटात वाद, भांडणे होणे संभवत.े या राशी�या �यय�थानी असले�या व�� हष�लमळेु काह�            
मंडळींना आ�थ�क सम�या ��त करतील; तर काह�ंना वाईट �संगाशी मकुाबला करावा लागेलसे            
�दसत.े �शवाय अकारण श��ुव �नमा�ण होणेह� श�य �दसत.े जपा. या राशी�या यवुकांना हातचे             
सोडून नवे काह� कर�याची उम� येईल. पण �यांनी मनावर संयम ठेवनू आहे ती नोकर�च              
करावी. मान�सक आजार त� व �व पदाथा�चे �यापार� यांना काह� �माणात संपणू� म�ह�याचा             
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काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. काह� मंडळीना �वत:�या �कवा जीवनसाथी�या अनारो�याची           
सम�या ��त कर�ल व �यामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े काह�ंना            
कुसंगतीची बाधा होणेह� श�य आहे. जपा. �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस काळ अनकुुल होईल.            
संत�तसखु लाभेल. ��धा असेल तर �शवोपासना व हनमुान उपासना अनकुुल होईल व            
मन:श�ती   लाभेल.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळीना या म�ह�याचा उ�राध�च नोकर�-�यवसाया�या ��ट�ने           
अनकुुल व लाभदायक होईल. पण �यासाठ� म�ह�या�या पवूा�धा�त घडणा�या व अस�य मन�ताप            
देणा�या घटनांमळेु �नराश न होता मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू शार��रक आरो�य             
उ�म राखता आले पा�हजे. कारण म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व-मंगळ दो�ह� उ�ण �कृतीचे           
अहंकार� �ह तसेच वात�वकारांचा शनी �ह पणू�पणे ��तकुल असणार आहेत. �यां�यामळेु कौटंु�बक            
जीवनात मन�ताप देणा�या घटना घडणे संभवत.े �यामळेु शार��रक उ�णता भडकून          
उ�णता�वकारांचा आजार होणे संभवत.े काह� मंडळींना डो�याचे दखुणे ��त कर�ल तर काह�ंना            
घसा, दाढा, माने�या दखु�याचा आजार ��त कर�ल. जपा. �याच�माणे वाढ�या खचा�ची �चतंा,            
अनपे��त येणा�या खचा�ची जबाबदार�, येणे असले�या धनाबाबत अ�नि�चतता अशापकै�         
कारणांनी ��त �हाल. जपा. आरो�य�थानी श�रुाशीत असलेला श�न �ह अस�य मन�ताप           
देणा�या घटना घड�व�याची श�यता �दसत.े म�ह�या�या उ�राधा�त र�व-मंगळ अनकुुल होतील व           
नोकर�-�यवसायात मनोनकुुल घटना घडतील. पण सतत सावधानतनेे आचरण करा. शार��रक          
दखुापत होणे संभवत.े राहूमळेु बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य             
लाभेल; पण नातसेंबंधातील कोणाकडून मन�ताप �दला जाणे संभवत.े काह� भा�यवान मंडळी           
�थावर खरेद� क� शकतील; तर काह�ना असलेल� �थावर मना�माणे �वकणे श�य होईल. या             
राशी�या काह� मंडळींकडून “ व�न क�त�न, आतनू तमाशा “ असे ढ�गी आचरण हो�याची श�यता              
आहे. �यांनी तसे क� नये. ते घातकच आहे. जपा. अ�या�मात रस असेल तर उपासने�वारे              
मन:श�ती व मन:शांती �मळू शकेल. �म�ांशी वाद, भांडणे होणे संभवत.े जपा. शभु �हां�या             
काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल.           
�ीगु�देव द�ा�येाची  उपासना  करा.  दररोज  �नय�मतपणे  “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे  पठण  करा.  
 
(४) कक� - या राशी�या मंडळींना या संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल नाह�, असेच �हणावे               
लागेल. जीवना�या सव�च अगंांनी �वचार करता असे �दसते क� एकूण �हि�थती           
शार��रक-मान�सक आरो�य �वघातक अस�याचाच अनभुव येईल. या राशी�या नोकरदार मंडळींना          
अपार क�ट-प�र�म क�नच आ�थ�क सम�या सोड�व�याचा �य�न करावा लागेल. पण अशा           
�य�नांना फारसे यश �मळ�याची श�यता कमीच आहे. �म, दगदगीमळेु व आ�थ�क �चतंांमळेु            
शार��रक मान�सक अनारो�य होणे संभवत.े जपा. र�तदाब, �दय�वकार असणारांनी �य�नपवू�क          
मन व �वचारश�ती शांत राख�याचा �य�न केला पा�हजे आ�ण सतत मनावर संयम ठेवनू व              
सहनशील बननू ��तकुल काळ �यतीत केला पा�हजे. तरच आरो�य फारसे �बघडणार नाह�; व             
शभु �हां�या काह� �माणातील अनकुुलतनेे �या मनोनकुुल घटना घडतील �यांचे सखुसमाधान           
लाभेल. उ�णता�वकार बळावतील. �यामळेु काह� मंडळीना ने��वकाराचा आजार ��त कर�ल;          



तर काह�ंना घसा, दाढा, मान यां�या आजाराचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े             
जपा.  
केवळ बौ��धक -श�ै�णक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणाराना काळ काह� �माणात अनकुुल            
होणे संभवत.े पण भावंडाकडून मन�ताप होणे संभवत.े �वभावदोषामळेु कौटंु�बक जीवनात वाद,           
भांडण तंटे होणे संभवत.े. जपा. श�न �हामळेु मलुांपकै� कोणाचे आजारपण, कोणाची           
आचरण�वषयक सम�या अशापकै� कारणानी अपे��त संत�तसखु लाभ�याची श�यता �दसत         
नाह�. तसेच ववैा�हक जीवनातह� जीवनसाथीचे अनारो�य, दोघांतील मतभेद, वाद अशापकै�          
कारणानी ववैा�हक सखु लाभ�याची श�यता �दसत नाह�. पा�यापासनू धोका आहे. जपा. तसेच            
�वषभय अस�याने उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. ��धेने �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा.           
दररोज  �नय�मतपणे  “बाव�न  �लोक�  गु�च�र�ा"चे   पठण  करा.  
 
(५) �सहं - जीवनसाथीचे अनारो�य, तमुची �वत:ची अ�व�थ मनि�थती अशापकै� कारणांनी या            
राशी�या मंडळींना ववैा�हक जीवनातील सखुसमाधान �मळ�यात अडथळे �नमा�ण होतील. जपा.          
�यांची काह� �करणे �यायालयीन �नकालाशी संबं�धत असतील �यांनाह� �यात अपयश येणे           
संभवत.े  
�नराशपेोट� काह�ंना वरैा�य येणेह� श�य आहे. र�व-मंगळ व श�न हे तीनह� �ह पणू�पणे             
��तकुल अस�यामळेु �व�वध कारणांनी सतत मन�ताप देणा�या घटना घडतील. कोणाची काह�           
दबलेल� �करणे असतील तर ती प�ुहा उकरल� जाऊन �यांचा अस�य मन�ताप सहन करावा             
लागेल. काह�ंना मानहानी सहन करावी लागेल. र�तदाब, �दय�वकार असे आजार असतील           
�यांनी तर मनावर सतत संयम ठेवनू व सहनशील बननू न�तचेे आचरण करावे. तचे सखुाचे              
होईल व होणारा मन�ताप ससु�य होईल. आप�या अ�धकारशाह�, अहंकार� �वभावाला �नयं��त           
ठेवा. नपे�ा अकारण �म, दगदग होईल व �यामळेु अनारो�य होणे संभवत.े जपा. शार��रक             
उ�णता भडकून ने��वकार, घसा�वकार, मान, दाढा दखुणे अशापकै� कशाचा तर� आजार ��त            
कर�ल. आ�थ�क �यवहार सावधानतनेे व �वचारपवू�क करा. कारण आ�थ�क फसवणकू होणे           
संभवत.े या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना संपणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल अस�याचाच           
अनभुव येईल. केवळ शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक           
व यशदायक होईल. गु�-श�ु हे शभु �ह अनकुुल अस�याने कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल.            
मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. काह�ंना दरू�या �वासाचे तर काह�ंना             
परदेशगमनाची संधी �मळेल. बौ��धक व कला�े�ातील मंडळीना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल,          
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. ��धा असेल तर �शवोपासना मन:शांती देईल. तसेच हनमुान            
उपासनाह�  करा. दररोज  �नय�मतपणे  “हनमुानचा�लसा"   �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(६) क�या - या राशी�या मंडळींना स�या का�प�नक �चतंा ��त करत अस�याची श�यता              
जाणवत.े काह�ंना आप�याला काह� आजार झाला अस�याची भावना ��त कर�ल. पण �यांनी            
तसे समजू नये. गु� �हा�या अनकुुलतनेे आरो�य उ�म राह�ल. या राशी�या शासक�य व             
�नम-शासक�य नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक         
होईल. काह� भा�यवान मंडळींना तर म�ह�या�या पवूा�धा�त मौ�यवान व�तूंचा लाभ होणेह�           
श�य आहे. पण म�ह�या�या उ�राधा�त र�व-मंगळ-बधु हे तीनह� �ह ��तकुल होणार अस�याने            



सतत अस�य मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता जाणवत.े �यामळेु मनि�थती अ�व�थ           
राह�याची श�यता आहे. जपा. �यांची काह� जनुी दबलेल� �करणे असतील तर �यांचा प�ुहा             
अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. जपा. सतत भांडण तंटे होणे संभवत.े अशा प�रि�थतीत             
सतत मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू मौन �त धारण करणेच सखुाचे होईल. �यामळेु              
होणारा मन�ताप ससु�य होईल. �यय�थानी असलेला राहू काह�ंना धनलाभ तर काह�ंना           
परदेशगमनाची  संधी  देईल.  श�न  �हामळेु  
काह�ना उ�म नोकर� तर काह�ंना आवडते काय��े� �ा�त होईल. पण हाच श�न एखाद�             
भावंड�वषयक �चतंा �नमा�ण कर�याची श�यता आहे. �च�क�सक बौ��धक नोकर�-�यवसाय,         
व�कल�-स�लागार� �यवसाय असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.          
पण कला �े�ातील मंडळींना काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. काह�ह� कारणाने           
�म�ांशी भांडणे , �वत�ुट �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या व��              
हष�लमळेु अपघातभय आहे. जपा. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. ‘बाव�न            
�लोक�    गु�च�र�ा”चे  व हनमुानचा�लसा  �तो�ाचे  दररोज  �नय�मतपणे  पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�तशय भावनाशील झाल� अस�याची श�यता              
जाणवत.े तसेच या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना, यां��क तां��क नोकर�-�यवसाय              
असणारांना, औषध �व�े�यांना, व�ैयक�य �यवसाय असणारांना या म�ह�याचा संपणू� काळ          
अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या काह� मंडळींना मौ�यवान           
व�तूंचा लाभ होणेह� संभवत.े काह� मंडळींना नवे �म� �मळणे �कंवा धनलाभ होणे संभवत.े             
काह�ंना क�त�-��स�धी �मळणेह� श�य आहे; तर काह�ंना गु�कृपा �ा�त होईल. अ�या�मात           
रस असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल. पण पंचम �थानी           
असले�या केतू मळेु या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत अडथळे �नमा�ण हो�याची           
श�यता आहे. �व�वध कारणांनी या राशी�या मंडळींना अपे��त संत�तसखु �मळणे संभवत           
नाह�. धन�थानी असले�या व�� श�नमळेु कौटंु�बक सखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच आ�थ�क            
सम�या ��त करतील. काह� मंडळींना कोट� �करणाचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता            
आहे. जपा. स�तम �थानी असले�या व�� हष�लमळेु जीवनसाथी�या लहर�, �व���त आचरणामळेु           
तसेच दोघांतील वाद, मतभेद यांमळेु ववैा�हक जीवनातील अपे��त सखुसमाधान �मळ�यात          
बाधा येणे संभवत.े तसेच �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल �यां�या भागीदार�त �व�वध           
कारणांनी बाधा येणे संभवत.े जपा. �यय �थानी असले�या गु�मळेु �योगाचे योग येतील. ��धा             
असेल तर कुलदैवताची उपासना अनकुुल होईल व �यामळेु होणारा अस�य मन�ताप ससु�य            
होईल.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ मन�ताप देणारा व              
आरो�य�वषयक �चतंा �नमा�ण करणारा अस�याचाच अनभुव येणे संभवत.े �यात आपल�           
मनि�थती चंचल, अि�थर झाल� असेल तर अ�धकच मन�ताप सहन करावा लागेल. जपा.            
��तकुल काळ �यतीत कर�यासाठ� मन शांत व ि�थर ठेवा. सहनशील व�ृी अगंी बाणवा. कधीह�              
“अरे"ला “कारे” क� नका. समोर�याचा अपमान होईल असे बोलू नका. �यामळेु त�ुहालाच            
अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. जपा. व�� शनीमळेु �नयोिजत काया�त अडथळे, अडचणी            



�नमा�ण होणे संभवत.े काह� मंडळींना घरातील ��य जन सोडून परगावी जावे लाग�याची दाट             
श�यता आहे. या �थलांतर योगामळेु गहृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े काह�ंना नरैा�य येणेह� श�य             
आहे. जपा. �वत:�या व जीवनसाथी�या आरो�य�वषयक सम�या ��त करतील. कोणी काह�           
उपदेशपर बोलले तर ते पटणार नाह� व संताप येईल. जपा. �यामळेु ग�ृसौ�यात बाधा येणे              
संभवत.े या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध� �वरोध, मानहानी,           
कामाचा ताण सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. पण म�ह�याचा उ�राध� अनकुुल व             
लाभदायक होईल. मो�या लोकां�या ओळखी होतील. �यां�या मदतीने काह� मनोनकुुल असे घडू            
शकेल. श�यतो �वास क� नका. कारण �वासात मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता            
आहे. या राशी�या ष�ठ �थानी असले�या हष�लमळेु �च�क�सक बौ��धक व शा��ीय संशोधन            
काया�त काय�रत असणाराना �गती क�न अपे��त यश �मळ�वणे श�य होईल. पण हाच व��             
हष�ल अ�त �वचाराने डोकेदखुीचा आजार �नमा�ण कर�लसे �दसत.े काह� मंडळींना मदुतीचा ताप            
येणे, तर काह�ंना म�दू �वकार ��त करतील. अशा ��तकुल प�रि�थतीत शभु �ह गु�-श�ु यां�या              
काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. �ववाहे�छू          
यवुकयवुतींचे  �ववाह  ठरतील.  .��धेने  �ीगणेश  व  �ीहनमुान  उपासना  करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ शार��रक-मान�सक आरो�या�या             
��ट�ने ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. स�या या राशी�या मंडळीची मनि�थती अ�यंत           
भावना�धान झाल� अस�याची श�यता �दसत.े �यात सतत मन�ताप देणा�या घटना घड�याची           
श�यता अस�यामळेु या राशी�या मंडळींनी �नराश न होता सतत सावधानतनेे आचरण करणेच            
सखुाचे होईल. �वशषे क�न सव� आ�थ�क �यवहार जपनू, �वचारपवू�क व सावधानतनेे करणे            
आव�यक होईल. अ�या�मासाठ� काळ अनकुुल अस�यामळेु �यांनी आ�याि�मक उपासनेत �य�          
�हावे. �यामळेु मन:श�ती �ा�त होईल व ��तकुल काळाशी मकुाबला करणे श�य होईल. एकूण             
�हि�थती ��तकुल अस�यामळेु अनपे��त संकटांना त�ड �यावे लागेलसे �दसत.े काह� मंडळींना           
कोट� �करणांचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. जपा. �याचा शार��रक आरो�यावर            
प�रणाम होईल. जपा. काह�ंना उ�णता �वकार ��त करतील. मळू�याधी सारखा आजार ��त            
कर�ल. हाडमोड होणेह� संभवत.े काह�ंना जल-वीज यांपासनू धोका आहे. जपा. कौटंु�बक जीवनात            
जीवनसाथीचे अनारो�य, संत�त सम�या ��त करतील. �यामळेु काह�जणां�या मनावर�ल ताबा सटूुन           
भावने�या भरात भरकटत जा�याची श�यताह� आहे. जपा. गु�-हष�ल हे �ह अनकुुल अस�याने            
उ�च बौ��धक काय��े�, शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना �या�या काया�त �गती करणे व            
यश �मळ�वणे श�य होईल . काह�ंना नवे काय��े� �मळ�याची श�यताह� �दसत.े म�ह�या�या            
उ�राधा�त श�यतो �वास क� नका. �वासात मन�ताप होणे संभवत.े आपल� गु� �हा�या            
मालक�ची राशी अस�यामळेु या राशी�या मंडळींनी �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करावी. दररोज           
�नय�मतपणे  “बाव�न �लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण  करावे. �यामळेु  मन:शांती  �मळेल.  
 
(१०) मकर - स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव �व�वध कारणांनी अ�व�थ, संत�त, चंचल,              
त�ारखोर असा झाला असावा, असे वाटत.े तसे असेल तर �यांचे कोणाशीह� पटत नसावे. आहे              
�या प�रि�थतीत सखु समाधान लाभत नसावे. �यामळेु गहृसौ�यह� �मळत नसेल, असे वाटत.े या             
अ�व�थतचेे म�ुय कारण आ�थ�क सम�या हेच असावे, असे वाटत.े �शवाय गैरसमजतू,           



घरगुतीबाबत घोटाळे अशापकै� कारणांनी स�ुधा मनि�थती अ�व�थ होणे श�य �दसत.े या           
राशी�या मंडळींना नोकर�त म�ह�याचा पवूा�ध�च काह� �माणात अनकुुल होईल. म�ह�या�या          
उ�राधा�त मनासारखे काह�च घडणार नाह�, असे वाटत.े पण बौ��धक काय��े� व कला�मक            
काय��े� असेल तर म�ह�याचा पवूा�ध� खपूच अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. मंगळ            
�ह पणू�पणे ��तकुल होणार अस�यामळेु प�तप�नीत काह�ह� कारणाने वाद भांडणे होणे संभवत.े            
तसेच जीवनसाथी�या अनारो�यामळेुह� ववैा�हक जीवनात सखुसमाधान लाभणार नाह�. जपा.         
�यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल �यांनी कोण�याह� कारणाने भागीदार�त बाधा येणार          
नाह� याची काळजी �यावी. कोट� �करण असेल तर अपयश येणे संभवत.े व�� श�न व राहूमळेु               
मलुांपकै� कोणाचे आजारपण कोणाची आचरण�वषयक सम�या अशापकै� कारणानी अपे��त         
संत�तसखु लाभणेह� श�य �दसत नाह�. भा�य�थानी असले�या गु� �हामळेु अपे��त संधी �ा�त            
हो�याची श�यता आहे. तसेच अ�या�माची आवड असणारांना उपासने�वारे अ�या�म �गती साधणे           
श�य होईल. काह� मंडळींना ��स�धी �मळणेह� संभवत.े तसेच �वासाचे योगह� संभवतात. ��धा            
असेल तर �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती �मळेल. दररोज �नय�मतपणे “हनमुान            
चाल�सा"  �तो�ाचे  पठण  करा.  
  
(११) कंुभ - स�या या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�तशय कोमल झाल� अस�याचे जाणवत.े             
तसे असेल तर मान�सक संवेदनाह� अ�त शी� होत असा�यात असे वाटत.े �यामळेु थोडे             
मना�व��ध काह�ह� घडले तर लगेच गहरे नरैा�य येत असावे.. �यामळेु काह� क� नये असे              
वाटून उदास उदास वाटत अस�याची श�यताह� जाणवत.े याचे कारण �हणजे आ�थ�क सम�या            
��त करत असावी, असे वाटत.े तसेच कौटंु�बक वाद, भांडणे यांची भर पडून अ�व�थ होत              
असाल, असे वाटत.े या राशी�या नोकरदार मंडळीना म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल होईल.            
शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना, व�ैयक�य �यवसाय, के�म�ट, यांना म�ह�याचा पवूा�ध�च          
अनकुुल वा लाभदायक होईल. कोळसा, लोखंडी सामान �व�े�यांना संपणू� म�ह�याचा काळ           
मन�तापदायकच होणे संभवत.े �शवाय शार��रक -मान�सक अनारो�य ��त कर�लसे �दसत.े          
काह�ंना पोट�वकार तर काह�ंना हाडाची दखुणी ��त करतील, असे वाटत.े काह� मंडळीना            
र�त�वकार, �दय �वकार यांचा �ास असणेह� संभवत.े काह� मंडळींना अप�चाराचा तर काह�ंना            
चोर�मळेु �कंवा आ�थ�क नकुसानीमळेु मान�सक �ास सहन करावा लागेलसे �दसत.े स�तम           
�थानी असले�या राहू-मंगळामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े अ�टम �थानी           
असले�या गु� �हामळेु ज�मकंुडल�त योग असेल तर या राशी�या काह� मंडळीना अचानक            
धनलाभ �कंवा वारसा ह�काने अचानक धनलाभ होणे संभवत.े . पण गु�-श�ुा�या काह�            
�माणातील अनकुुलतमेळेु कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. कला�मक �श�ण घेत असले�या         
�व�याथा�ना काळ अनकुुल व �ग�तकारक होईल. ��धा असेल तर �ीहनमुान उपासना मन:शांती            
देईल.  दररोज  �नय�मतपणे  हनमुानचा�लसा  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(१२) मीन - स�या या राशी�या ब�याच मंडळींचा �वभाव लहर�, चंचल व अि�थर झाला                
असावा, असे जाणवत.े �यामळेु अ�वचाराने �व�च� आचरण होणेह� संभवत.े मन व ब�ुधीवर ताबा             
नस�यास अकारण आप�या फटकळ बोल�याने समोर�यांची मने दखुावल� जातील. जपा. हे सव�            
का�प�नक �चतंा व मान�सक �य�ता व घर�दार� घडणा�या, मन�ताप देणा�या घटनांमळेु होत            



असावे, असे वाटत.े �हणनू सांगावेसे वाटते क� मन शांत ठेवा, का�प�नक �चतंा क� नका व सतत                
मनावर संयम ठेवनू व सहनशील बननू व िजभेला लगाम घालनू ��तकुल काळ �यतीत करा.              
तचे   सखुाचे  होईल.  
�वशषे क�न मलुांपकै� कोणाचे अनारो�य, कोणाचे �व�च� आचरण, ��य जनांपासनू झालेला           
दरुावा, नोकर�त व�र�ठांचा �ास अशापकै� कारणांनी घडत असावे, असे वाटत.े या राशी�या            
नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध� ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. पण म�ह�या�या          
उ�राधा�त प�रि�थती सधुारेल. व�ैयक�य �यवसाय, यां��कतां��क नोकर� �यवसाय, शा��ीय         
संशोधन काय��े� असणारांना काळ �ग�तकारक व लाभदायक होईल. परधम�यांशी �यावसा�यक          
संबंध असणारांना अशा संबंधामळेु लाभ हो�याची श�यता �दसत.े पण म�ह�या�या उ�राधा�त           
अनारो�याचा �ास होणेह� संभवत.े ताप येणे, उ�णतनेे अगंावर फोड येणे, दखुापत होणे,            
र�त�वकार, �दय�वकार बळावणे, अप�चाराचा �ास होणे, चोर� होणे, आ�थ�क नकुसान होणे,           
अशापकै� काह� कारणांनी �व�थता लाभणे अश�य होईल. जपा. अशा ��तकुल प�रि�थतीतह�           
गु�-श�ु या शभु गहां�या अनकुुलतमेळेु कौटंु�बक जीवनात मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा            
�मळेल. �ववाहे�छूचे �ववाह ठरतील, �ेमसंबंध वाढतील, नवे �नेहसंबंध जळुतील. काह�ंना          
�वासाचे योग येणेह� संभवत.े ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज            
�नय�मतपणे  “बाव�न  �लोक�  गु�च�र�ा”चे   पठण  करा. 
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