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(१) मेष - स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव अि�थर, चंचल, लहर� असा घडला असावा , असे                
वाटत.े �यामळेु कोणी समजतुी�या चार गो�ट� सां�गत�या, उपदेश केला तर ते अपमाना�पद            
वाटून सहन होत नसावे. या राशीची लहान मलेु तर स�या अ�त हूड, व �ा�य झाल� अस�याची                
श�यता �दसत.े अशा �वभावव�ैच�यामळेु या राशी�या काह� मंडळींना हातची नोकर� सोडून काह�            
तर� नवीन कर�याची उम� येणे श�य �दसत.े पण �यांनी तसे क� नये. मनावर ताबा ठेवनू               
आहे ती नोकर�च मनापासनू करावी. लहर� �वभावामळेु अ�वचाराने आचरण झा�यास आ�थ�क           
नकुसान होणे संभवत.े जपा. तसेच कुमाग� �म�ांपासनू जपा. नपे�ा प�चा�ाप कर�याची पाळी            
येईल. काह�ना नोकर�तनू बडतफ� होणेह� संभवत.े जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळीना           
म�ह�याचा उ�राध�च अनकुुल व लाभदायक होईल. शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळींपकै�          
काह�चा �यां�या कतृ��वाने स�मान होणे संभवत.े तसेच काह�ंना बढती वा एखादे अ�धकारपद            
�मळणेह� संभवत.े काह�ंना �वासाचे योग संभवतात. व�ैयक�य �यवसाय, यां��कतां��क         
नोकर�-�यवसाय असणारांना तसेच औषध�व�े�यांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व          
लाभदायक होईल. पण या राशी�या अ�टम �थानी श�ू राशीत असलेला श�न �ह काह�             
असमाधानकारक घटना घड�व�याची श�यता �दसत.े अनारो�य, अपे�ाभंग होणे, कशाचे तर� भय           
�नमा�ण होणे, मळू कज�बाजार� असतील �यां�या कजा�त आणखी भर पड�याची श�यता आहे.            
जपा. या राशी�या मंडळींना म�ह�या�या पवूा�धा�त कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. �यांची शतेीवाडी           
आहे अशांना शतेी �यवसाय लाभदायक होईल. कौटंु�बक �गती होईल व धनलाभ होणेह� श�य             
आहे. पण राहूमळेु काह� मन�ताप देणा�या घटना घडणेह� संभवत.े जपा. मंगळ �हामळेु            
संत�त�वषयक सम�या ��त करतील. �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल. दररोज           
�नय�मतपणे   �ीगणेश �तो� व �ीहनमुान  चाल�सा  �तो�ाचे  पठण करा.  
  
(२) वषृभ - या राशी�या मंडळीना कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य या ��ट�ने या म�ह�याचा पवूा�ध�               
मन�तापदायक अस�याचाच अनभुव येईल. गैरसमज, असमाधानकारक घटना, राह�या जागेची         
�कंवा �थावरसंबंधी सम�या ��त कर�ल. राहूमळेु अनारो�य, कौटंु�बक �ास सहन करावा लागेल.            
म�ह�या�या उ�राधा�त बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच काह� कोट� �करणे असतील तर            
�यांचाह� �ास होणे संभवत.े जपा. अशा प�रि�थतीत श�ु �हा�या अनकुुलतमेळेु काह� लाभदायक            
घटना घड�याची श�यता जाणवत.े तसेच काह�ंना भ�ूमलाभ तर काह�ंना मान, ��त�ठा असे काह�             
�मळू शकेल. र�व �ह पणू�पणे ��तकुल अस�याने संतती�या अनारो�याची सम�या, �वत:चे           
अनारो�य, ��य जनापासनू होणारे दरू�व अशापकै� कारणांनी अ�व�थ �हाल. जपा. गु� �हा�या            
अनकुुलतनेे या राशीचे �व�याथ� मनापासनू अ�ययन क�न श�ै�णक �गती क� शकतील.           
मान�सक आजार त� व �व पदाथा�चे �यापार� यांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक             
व लाभदायक होईल. बौ��धक काय��े� असणारांना म�ह�याचा अखेरचा स�ताह अ�धक अनकुुल व            
लाभदायक होईल. पण म�ह�या�या दसु�या स�ताहात केतू नवम �थानी गे�यावर काह� मंडळींकडून            
ढ�गी वत�न होणे संभवत.े जपा. या राशी�या �यय�थानी असले�या व�� हष�ल �हामळेु श��ुव             



 

�नमा�ण करणा�या घटना घडणे संभवत.े काह�ंना बेअ��ूया �संगाना त�ड �यावे लागेल. काह�ंना            
आ�थ�क सम�या ��त करतील. काह�ंना तर िजवावर�या �संगाला त�ड दे�याची पाळी येणेह�            
संभवत.े जपा. या राशी�या स�तम �थानी श�रूाशीत असले�या श�न �हामळेु प�तप�नीपकै�           
कोणा�या आरो�य�वषयक सम�या ��त करतील. तसेच काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणेह�          
संभवत.े जपा. ��धा असेल तर कुलदैवताची उपासना करा. तसेच �ीगु�देव द�ा�येाची           
उपासनाह�  अनकुुल  होईल.  दररोज �नय�मतपणे  “ बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे  पठण  करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध� नोकर�-�यवसायाचे ��ट�ने तसेच             
कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने अनकुुल व सखुशांतीचा जाईल. पण �दनांक ८ पासनू राहू या राशी�या              
धन�थानी गे�यावर आ�थ�क सम�या ��त कर�याची श�यता आहे. श�ु �ह �दनांक १५ पासनू या              
राशी�या ततृीय �थानी गे�यावर या राशी�या �यापार� मंडळींना ��ी �ाहकांकडूनच अ�धक           
अथ�लाभ होईल. तसेच काह�ंना भ�ूमलाभ तर काह�ंना मानाचे �थान वा ��त�ठा �ा�त हो�याची             
श�यता आहे. पण म�ह�याचा उ�राध� कौटंु�बक सखुात व ग�ृसौ�यात बाधा आणणारा अस�याची            
दाट श�यता आहे. पण गु� �हामळेु फारशी �चतंाजनक प�रि�थती होणार नाह�, असे वाटत.े             
केवळ काह� ना�यातील मंडळींकडून अकारण मन�ताप �दला जाणे संभवत.े पण या गु� �हा�या             
अनकुुलतमेळेु या राशी�या काह� मंडळींचे �थावर खरेद� वा �व��चे �यवहार अपे�ेनसुार पार            
पडतील. पण चतथु� �थानी र�व �ह आ�यावर अनारो�याचा �ास, �नयोिजत काया�त अडथळे येणे,             
आ�थ�क खचा�ची सम�या ��त करणे, �यामळेु नरैा�य येणे असे काह� घडणे संभवत.े जपा.             
म�ह�या�या उ�राधा�त गु� �ह या राशी�या पंचम �थानी गे�यावर काह� मनोनकुुल घटना            
घडतील. �ेमसंबंध, �नेहसंबंध असतील, तर ते घ�ट होतील. या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक            
�गती करणे सहज श�य होईल. यां��क तां��क नोकर�-�यवसाय असणारांना, कोळसा लोखंड यांचा            
�यापार असणाराना तसेच �च�क�सक बौ��धक काय��े� असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ          
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. या राशी�या अ�टम �थानी केतू �ह आ�यावर �ापं�चक सखुात             
व दा���यजीवानातील सखुात बाधा येणे संभवत.े अपघात भय आहे. जपा. तसेच काह� मंडळींना             
�वचा रोगाचा तर काह�ंना र�त�वकार व मखुदंतरोगा�या आजाराचा �ास सहन करावा लागेलसे            
�दसत.े जपा. पण �यांना मनापासनू आ�या�माची आवड आहे �यांनी इ�ट दैवताची उपासना            
के�यास होणारा मन�ताप ससु�य होईल. �यासाठ� भा�य�थानी असलेला नेप�यनू �ह अनकुुल           
होईल. या राशी�या लाभ�थानी असले�या व�� हष�लमळेु व तो गु� �हाशी शभु योग करत              
अस�याने काह� मंडळींना अचानक धनलाभ होणे संभवत.े पण �म�ांशी म�ैी तटुणार नाह� याची             
काळजी �यावी लागेल. �ा�धेने �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “ बाव�न            
�लोक� गु�च�र�ा”चे  पठण  करा.  
 
(४) कक� - या म�ह�या�या काळात या राशी�या मंडळींना अनारो�य आ�ण आ�थ�क सम�या             
��त कर�याची दाट श�यता �दसत.े आ�थ�क जबाबदा�या पणू� कर�यासाठ� काह� मंडळींना खपू            
क�ट -प�र�म करावे लागतील. �यामळेुच शार��रक उ�णता भडकून उ�णता �वकार बळावतील.           
डोळे तळावणे, घसा, दाढा, मान यांपकै� कशाची तर� दखुणी ��त करतील. जपा. या संपणू�              
म�ह�या�या काळात आ�थ�क �चतंा व उ�णता �वकार ��त करतील. जपा. अनपे��त मोठा आ�थ�क             
खचा�चा ��न उभा राह�ल, �यात देणे �यावेच लागेल, पण येणे मा� वसलू होणे कठ�ण होईल.               



 

�शवाय आ�थ�क फसवणकू होणेह� संभवत.े जपा. म�ह�या�या �थम स�ताहात कौटंु�बक जीवनात           
भांडण तंटे होणे संभवत.े जपा. �दनांक ८ पासनू राहू या राशी�या �थम �थानी आ�यावर या               
राशी�या काह� मंडळींना सतत मन�ताप देणा�या व अपमाना�पद वाटणा�या घटना घडणे           
संभवत.े काह�ंना वात�वकाराचा आजार ��त कर�ल. म�ह�या�या उ�राधा�त श�ु �ह धन�थानी           
गे�यावर कौटंु�बक प�रि�थतीत काह� �माणात सधुारणा होईल. हा श�ु काह� ना काह�            
लाभदायक गो�ट� घडवील. �शवाय र�व-बधु-गु� हे तीनह� �ह अनकुुल होणार अस�याने या            
राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना , तसेच बौ��धक काय��े� असणाराना , लेखक मंडळीना             
सखुकारक, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. कौटंु�बक सखु लाभेल. कोणाचे �थावर खरेद�-�व��चे           
�यवहार असतील तर ते अपे�ा पणू� करणारे व लाभदायक होतील. पण श�न �ह ��तकुल              
अस�याने संत�तसखुात �व�वध कारणानी बाधा येणे संभवत.े जपा. जलभय, �वष भय अस�याने            
पा�यापासनू जपावे. तसेच उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. ��धा असेल तर �शवोपासना तसेच            
�ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “ बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे पठण           
करा.  
 
(५) �सहं - या राशी�या मंडळींनी या म�ह�या�या काळात शार��रक-मान�सक आरो�याकडे ल�            
देणे अग�याचे होईल. र�व-मंगळ हे दो�ह� उ�ण �कृतीचे �ह ��तकुल अस�याने अकारण �म-             
दगदग होणे, उ�णता�वकार, �कंवा वात�वकार बळाव�याची श�यता �दसत.े तसेच मन�ताप          
देणा�या घटना घडणे संभवत.े तसेच �नयोिजत काया�त अडचणी , अडथळे येणे, अधोगती होणे             
अशापकै� कारणांनी थक�यासारखे वाटेल. जपा. र�तदाब, �दय�वकार असणारांनी तर संयमपवू�क          
आचरण केले पा�हजे. काह�ंना कुसंगतीचा तर काह�ंना �म��ोहाचा �ास सहन करावा लाग�याची            
श�यता आहे जपा. पण गु�-श�ु हे दो�ह� शभु �ह अनकुुल अस�याने मधनू मधनू मनोनकुुल व               
लाभदायक घटना घडतील व �दलासा �मळेल. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व �ह या राशी�या            
धन�थानी गे�यावर आ�त�ेटांशी भांडणे होणे संभवत.े काह�ंना डो�याचे दखुणे ��त कर�ल.           
काह�ंना आ�थ�क �चतंा ��त करतील, तर काह�ंना आ�थ�क फसवणकू झा�यामळेु अ�व�थ वाटेल.            
जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त काह�ंचे �ंथलेखन पणू� होईल. काह�ंना �वासाचे योग येतील. तर            
काह�ंना भावंडापासनू �ास होणे संभवत.े श�न �हामळेु काह�ं�या मातसृखुात बाधा येणे संभवत;े            
तर इतरांना गहृसौ�य �मळणे अश�य होईल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या व��            
नेप�यनूमळेु व �या�थानी असले�या राहूमळेु दा�प�य जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा.            
पण हाच राहू काह�ंना अथ�लाभ देणारा असेल' तर काह�ंना परदेशगमनाची संधी देणारा असू             
शकेल. भा�य�थानी असले�या हष�लमळेु शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना काळ अनकुुल,          
�ग�तकारक व यशदायक होईल. आप�या अहंकार� व अ�धकारशाह� �वभावावर �नयं�ण ठेवा व            
संयम, सहनशीलतचेे आचरण करा. तचे सखुाचे होईल. ��धा असेल तर आप�या कुलदैवताची            
तसेच �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे पठण           
करा.  
 
(६) क�या - या राशीची मंडळी स�या उगीचच का�प�नक �चतंा करत असा�यात असे वाटत.े               
�शवाय आप�याला काह� तर� आजार झाला अस�याची का�प�नक �चतंाह� ��त कर�त असेल ,             
असे वाटत.े पण गु� �ह अनकुुल अस�यामळेु �यांनी अकारण आरो�य�वषयक कसल�ह� �चतंा            



 

क� नये. केवळ श�न �हामळेु भावंड�वषयक एखाद� �चतंा ��त क� शकेल. पण या श�न              
�हामळेु काह� यवुकांना नवी, उ�म नोकर� वा नवे काय��े� �मळ�याची श�यता �दसत.े �दनांक             
८ रोजी केतू �ह व� गतीने या राशी�या पंचम �थानी जाईल त�ेहा काह�ंना पोट�वकाराचा आजार               
��त कर�ल. जपा. तसेच या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत अडथळे �नमा�ण होणे            
संभवत.े पण गु�-केतू शभु योग होत अस�याने धम�, वेदांत, गूढ अ�यास, बौ��धक काय��े�             
असणाराना तसेच या राशी�या लेखकांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक           
होईल. �दनांक १२ पासनू गु� �ह या राशी�या धन�थानी गे�यावर कुटंुबात शभु घटना घडतील,              
�यापार-�यवसाय  असणाराना  
�यावसा�यक वाढ करणे सहज श�य होईल. अपे��त आ�थ�क �गती होईल व कज�दार असतील             
ते कज�म�ुत होतील, असे वाटत.े अपघात भय अस�याने या राशी�या सव�च मंडळींनी सतत             
अ�तशय सावधानतनेे आचरण करावे, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े �यय �थानी असले�या           
राहूमळेु या म�ह�या�या �थम स�ताहात काह�ंना अथ�लाभ तर काह�ंना परदेशगमनाची संधी           
�मळेल. पण �या स�ताहात ववैा�हक जीवनातील सखुात काह� कारणाने बाधा येणे संभवत.े जपा.             
नंतर�या काळात काह�ना संत�तसम�या ��त कर�लसे �दसत.े वाम माग� धन �मळणे सहज            
श�य होईल; पण तो मोह टाळाच. श�ु �हामळेु मनोनकुुल घटना घडतील व मन:शांती लाभेल.              
��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “ बाव�न            
�लोक�  गु�च�र�ा"चे  पठण  करा.  
 
(७) तळुा - या राशी�या शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळीना व �वतं� �यवसाय            
असणारांना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक होईल. काह�ना बढती,           
काह�ंना ��स�धी तर काह�ंना धनलाभ होणे संभवत.े काह�ंना नवे �म� �मळतील; तर काह�ंना             
आहे �यात सखुसमाधान लाभेल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त रवी �ह या राशी�या �यय�थानी            
गे�यावर व राहू व� गतीने या राशी�या दशम �थानी गे�यावर लाभ हा�नकारक अनभुव येतील              
व कधी �चतंा तर कधी शांती असे अनभुव घेत काळ �यतीत होईल. पण �याच काळात               
लाभ�थानी गेले�या श�ु �हामळेु मनोनकुुल घटना घडतील व खपू बरे वाटेल. म�ह�या�या            
उ�राधा�तच गु� �ह या राशी�या �थम �थानी गे�यावर आरो�य सधुारेल, बौ��धक व शा��ीय             
संशोधन काय��े� असणाराना �व�वध �कारे लाभ होतील. पण धन�थानी असले�या          
श�रुाशीतील श�न �हामळेु कुटंुबात अ�न�ट घटना घडणे संभवत.े जपा. काह�ंना कोट� �करणाचा            
अस�य मन�ताप सहन करावा लागेलसे �दसत.े जपा. म�ह�याचा उ�राध� गु�-नेप�यनू शभु           
योगामळेु आ�याि�मक उपासनेत �गती होईल; तर गूढ संशोधन काया�त काय�म�न असणाराना           
काळ अनकुुल, �ग�तकारक व उ�साहवध�क अस�याचा अनभुव येईल. पवूा�धा�त या राशी�या           
�व�या�या��या श�ै�णक �गतीत अडथळे येणे संभवत.े हाच केतू �दनांक ८ पासनू व� गतीने या              
राशी�या चतथु� �थानी गे�यावर मान�सक �चतंा वाढ�याची श�यता �दसत.े घरात कोणाशी           
पटणार नाह�. �या काळात �वषबाधा होणे संभवत;े �हणनू बाहेर�ल उघ�यावरचे खा�यपदाथ�           
सेवन क� नका. हष�लमळेु जीवनसाथीचे �व�च� , लहर�, �व���त आचरणामळेु, दोघांतील           
मतभेदामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. भागीदार�त �यापार-�यवसाय          
असणारां�या भागीदार�त संशय, न पटणे अशापकै� कारणांनी बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धा            



 

असेल तर कुलदैवताची व �ीहनमुानाची उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “हनमुानचा�लसा"          
�तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(८) विृ�चक - या राशी�या �थम �थानी असले�या श�रुाशीतील श�न �हामळेु �वत:�या व              
जीवनसाथी�या आरो�य�वषयक सम�या ��त करतील. तसेच कुटंुबातील कोणा ��य �य�तीचे          
�कंवा �य�तींचे �थलांतर झा�यामळेु अ�व�थ वाटून नरैा�य येणे संभवत.े घरगुती बाबतीत काह�            
घोटाळे, गडबड झाल� अस�यास, गैरसमज झाले अस�यास कौटंु�बक संबंधात तणाव �नमा�ण होणे            
संभवत.े असा �ास म�ह�या�या प�ह�या स�ताहात अ�धक होणे संभवत.े जपा. �दनांक ८ पासनू             
केतू या राशी�या ततृीय �थानी गे�यावर या राशी�या �यापार� मंडळीना ��ी-�ाहकांकडूनच           
अ�धक लाभ होईल. पण मान�सक �यथा तशाच राहतील. अ�या�मात रस असेल तर            
आ�याि�मक उपासने�वारे मनि�थती शांत राह�ल. या राशी�या काह� मंडळीना डोकेदखुीचा तर           
काह�ंना म�द�ुवकाराचा आजार ��त कर�ल. जपा. तसेच काह� मंडळींना मदुती�या तापाचा आजार            
��त कर�याची श�यता जाणवत.े जपा. अशा ��तकुल प�रि�थतीत भा�य�थानी असले�या श�ु           
�हामळेु म�ह�या�या पवूा�धा�त काह� मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. पण राहू �ह             
व� गतीने या राशी�या भा�य�थानी आ�यावर कौटंु�बक सखुात व ग�ृसौ�यात बाधा येणे            
संभवत.े जपा. या राशी�या शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळीना या म�ह�याचा संपणू�           
काळ अनकुुल, इ�छा आकां�ा पणू� करणारा यश धनदायक अस�याचा अनभुव येईल. पण            
पवूा�धा�त सोबत मंगळ �ह अस�याने नोकर�त कामाचा ताण सहन करावा लाग�याची श�यता            
जाणवत.े नोकर�त व�र�ठांशी मतभेद, वाद होणे संभवत.े जपा. गु� �हा�या अनकुुलतमेळेु या            
राशी�या �व�या�या�ना �श�णात �गती करणे व यश �मळ�वणे सहज श�य होईल. या राशी�या             
�ववाहे�छू वधवूरांचे �ववाह ठरतील. पण याच गु�मळेु म�ह�या�या उ�राधा�त कौटंु�बक सखुात           
बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े तसेच न�या अडचणी �नमा�ण होणे, अपे�ाभंग होणे संभवत.े पण             
अ�या�म व सामािजक काया�ची आवड असणारांना मा� हा गु� �ह अनकुुल, �ग�तकारक व             
यशदायक होईल. �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे �ीहनमुान           
चा�लसा  �तो�ाचे  पठण  करा.  
 
(९) धनु - या राशी�या मंडळींना तलुना�मक ���या या म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक अनकुुल व              
लाभदायक होईल, असे �दसत.े म�ह�याचा पवूा�ध� मन�ताप दायक अस�याचीच श�यता जाणवत.े           
पण आ�याि�मक उपासने�वारे मन शांत व ि�थर राहू शकेल. �वशषे क�न आ�थ�क �चतंा ��त              
करतीलसे �दसत.े �यय�थानी श�रुाशीतील श�न �ह अस�याने व काळ शनी �हा�या साडसेातीचा            
अस�याने सव� आ�थ�क �यवहार काळजीपवू�क करावेत. काह� मंडळींना कोट� �करणाचा अस�य           
मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता जाणवत.े काह�ंना मानहानीचा तर काह�ंना गंभीर           
अनारो�याचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. म�ह�या�या �थम स�ताहात           
कौटंु�बक सखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे संभवत.े पण �च�क�सक बौ��धक व शा��ीय            
संशोधन काय��े� असणाराना, सव� �कार�या कलाकारांना , गूढ संशोधन �वषयात रस असणारांना            
क�पना �वलासी लेखकांना, अ�या�मात रस असणारांना तसेच शासक�य ,�नम-शासक�य नोकरदार          
मंडळीना म�ह�याचा उ�राध� खपूच अनकुुल, लाभदायक व यशदायक होणे संभवत.े पण काळ वेळ             
पकडणे जमले पा�हजे. या राशी�या काह� मंडळींना जल�वासाचे तर काह�ंना परदेशवार�चे योग            



 

येतील. या म�ह�या�या �थम स�ताहात ववैा�हक जीवनातील सखुात काह�ह� कारणाने बाधा येणे            
संभवत.े पण नंतर�या संपणू� काळात संत�त�वषयक सम�या ��त करतीलसे �दसत.े जपा. या            
राशी�या अ�टम �थानी असले�या श�ु �हामळेु व लाभा�थानी गेले�या गु� �हामळेु काह�            
मंडळीना भ�ूमलाभ, काह�ंना धनलाभ तर काह�ंना सामािजक ��त�ठा �ा�त होणे श�य �दसत.े            
या राशी�या �ववाहे�छू यवुक-यवुतींचे �ववाह ठरतील. या राशी�या मंडळींचा श�न �हा�या           
साडसेातीचा काळ अस�याने �यांनी मन:शांतीसाठ� ��धेने �ीगु�देव द�ा�येाची तसेच         
�ीहनमुानाची उपासना करावी. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे व         
“हनमुानचा�लसा “  �तो�ाचे  पठण  करावे.  
 
(१०) मकर - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या �थम स�ताहात अपघात भय आहे. �यामळेु               
या काळात �यानी अ�त सावधानपणे सतत आचरण करावे. �यानंतर �या काळात काह�            
मंडळींना आ�थ�क जबाबदा�या कशा पणू� होतील याची �चतंा ��त कर�ल. काह�ंना आ�थ�क            
�यवहारात झाले�या घोटा�याना सामोरे जावे लागेल. काह� मंडळींना चोर� झा�यामळेु, काह�ना           
आ�थ�क फसवणकू झा�यामळेु तर काह�ंना आचरणातील हलगज�पणामळेु �नमा�ण होणार� आ�थ�क          
सम�या  
��त कर�ल. जपा. वत�मान त�ारखोर �वभावामळेु कशाह� प�रि�थतीत सखुसमाधान लाभणार          
नाह�.  
कोणाशी पटणारह� नाह�. अशा सव� कारणांनी वा�तसुखु व कौटंु�बक सखुसमाधान कसे लाभेल ?             
या म�ह�या �या �थम स�ताहात ववैा�हक जीवनातील सखुसमाधान लाभेल; पण नंतर राहू            
स�तम �थानी आ�यावर �वचार �वकृत होणे संभवत.े �यामळेु कपट� �वचार �नमा�ण होणे,            
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे, वाममाग� धन �मळ�व�याचा �य�न करणे, कुसंगतीची           
बाधा होणे, अशा �कार�या घटना घडणे संभवत.े �शवाय अनारो�याचा �ास होणेह� श�य आहे.             
जपा. या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना संपणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल           
अस�याचाच अनभुव येईल. पण �यात�या�यात बौ��धक काय��े� असणारांना काळ थोडा बरा           
जाणे संभवत.े �शवाय ज�मकंुडल�त योग असतील तर काह�ंना अपे��त मनोकामना पणू�           
झा�याचा अनभुव येईल. अ�या�मात रस असणारांना उपासने �वारे साि�वक सखुसमाधान लाभेल.           
म�ह�या�या उ�राधा�त �च�क�सक बौ��धक �यवसाय, व�कल� �यवसाय, स�लागार� �यवसाय         
असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. पण मलुांपकै� कोणास           
कसला तर� �ास अस�यामळेु संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच उ�णता �वकारांनी �वत:चे            
आरो�य �बघडणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना आ�ण �ीहनमुान उपासना            
अनकुुल  होईल  व  मन:शांती  लाभेल.  दररोज �नय�मतपणे  “हनमुानचा�लसा �तो�ा"चे  पठण  करा.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या मंडळींचा �वभाव स�या अ�तशय कोमल झाला असावा, असे वाटत.े               
�यामळेु मान�सक संवेदनाह� अ�त शी� होत असा�यात . तसे असेल तर या राशी�या मंडळींनी              
या म�ह�या�या �थम स�ताहात सतत सावधानतनेे आचरण करावे असे सांगावेसे वाटत.े कारण            
अपघात भय संभवत.े जपा. या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू�             
काळ फारसा अनकुुल नस�याचाच अनभुव येईल. पण म�ह�या�या पवूा�धा�त काह� मनोनकुुल           
घटना घड�याची श�यता �दसत.े कौटंु�बक जीवनात जीवनसाथीची अनारो�य�वषयक सम�या         



 

��त कर�याची श�यता �दसत.े जपा. तसेच ववैा�हक जीवनातह� दोघांतील वाद, मतभेद अशापकै�            
कारणांनी अपे��त सखुसमाधान लाभणे अश�य होईल. �यांची काह� कोट� �करणे असतील           
�यांचा अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. तसेच �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल           
�यांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. काह�ं�या मनात कपट� �वचार            
�नमा�ण होतील. जपा. म�ह�या�या उतराधा�त �यांचा पर धम�यांशी �यावसा�यक संबंध आहे,           
अशांना अशा संबंधामळेु आ�थ�क लाभ होणे संभवत.े पण काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणेह� श�य             
�दसत.े जपा. ज�मकंुडल�त योग असतील तर या राशीचा काह� मंडळींना अचानक धनलाभ            
�कंवा वारसा ह��काने धनलाभ होणे संभवत.े तसेच काह�ंना भ�ूमलाभ वा सामािजक ��त�ठा            
�ा�त होईलसे �दसत.े �च�क�सक बौ��धक �यवसाय, शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना संपणू�           
म�ह�याचा काळ �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. काह�ंना सचूक �व�ने पडतील तर            
काह�ंना परदेशगमनाची संधी �मळू शकेल. व�कल�-स�लागार� �यवसाय, तसेच लोखंड , कोळसा           
�यापार� यांना म�ह�याचा उ�राध� �ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. ��धा असेल तर            
�शवोपासना  
अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज �नय�मतपणे �शव म�ह�न �तो�ाचे पठन करा. तसेच             
“ओम  नाम:�शवाय “ मं�ाचा  एक  माळ �नय�मतपणे  जप  करा.  
 
(१२) मीन - स�या या राशी�या मंडळींचा �वभाव सखुास�त, गुलहौशी, लहर� झाला असला तर�              
थो�याच �दवसांत तो अ�धक लहर� होणे संभवत.े अशा अव�थेत मान�सक संवेदना शी� होत             
असतील तर मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर लगेच गहरे नरैा�य येईल. जपा. या राशी�या              
सव� �कार�या नोकरदार मंडळीना या म�ह�याचा पवूा�ध�च काह� �माणात अनकुुल होईल.           
म�ह�या�या उ�राधा�त ��तकुल प�रि�थती �नमा�ण होणे संभवत.े म�ह�या�या �थम स�ताहात          
ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े �वकृत �वचार घर करतील. काह�ंना कुसंगतीची            
बाधा होणे संभवत.े जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त �यांचा परधम�यांशी �यावसा�यक संबंध आहे           
�यांना  काळ  लाभदायक  होईल.  
उ�च बौ��धक तसेच शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत असणारांना तसेच कोळसा, लोखंड �यापार            
असणाराना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी�या स�तम �थानी असले�या मंगळ            
�हामळेु �व�वध कारणांनी सखुी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण होईल. जीवनसाथीचे           
अनारो�य, दोघांतील वाद, भांडणे अशा कारणांनी ��त �हाल. जपा. भागीदार�त �यापार-�यवसाय           
असणारांनी काह�ह� कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. काह� कोट�            
�करणे असतील तर �यांचा अस�य मन�ताप सहन करावा लागेल. काह� मंडळींना पोट�वकाराचा            
आजार ��त कर�लसे �दसत.े म�ह�या�या उ�राधा�त जीवनसाथीसह संत�त�वषयक सम�या ��त          
करतील. ज�मकंुडल�त योग असतील तर या राशी�या काह� मंडळींना अचानक धनलाभ होणे            
संभवत.े तर काह�ंना वारसा ह�काने धनलाभ होणे संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त गु� �ह या             
राशी�या भा�य�थानी गे�यावर काह�ंना �वासाचे योग येतील, काह�ंना ��स�धी �मळेल तर           
काह�ना आ�याि�मक उपासने �वारे मन:शांती �मळेल. ��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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