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सचूना - ��येक राशी�या रा�शभ�व�या�या अखेर�स �या �या राशी�या ज�मन��ांसाठ� �या �या            
ज�मन��ाचा तारक मं� �दला आहे. वाचकांनी आप�या ज�मन��ा�या तारक मं�ाचा ��धेने           
मनापासनू उपाय �हणनू उपयोग के�यास जीवनात येणा�या अडचणी , अडथळे, �याधी, आजार, पीडा,             
अ�य सम�या यांचे �नवारण होते असा अनेकांचा अनभुव आहे. आपणह� �य�न क�न पाहावा आ�ण              
आपणांस  तसा  अनभुव  आ�यास कृपया आ�हांस   कळवावे,  ह�  �वनंती.  
================================================================== 
(१) मेष - या राशी�या �यय�थानी असलेला मंगळ या राशी�या मंडळींना संपणू� म�ह�या�या             
काळात  
��तकुल व मन�तापदायक होणार आहे. ह�ट�, संतापी, अहंकार� �वभाव, अ�व�थ मनि�थती,           
मन�ताप, आ�थ�क �चतंा, वाद, भांडणे, अकारण �म, दगदग अशापकै� कारणांनी बेचनै होणे            
संभवत.े  
मंगळ �हासोबत असले�या हष�लमळेु �वभाव अि�थर, चंचल, लहर�, धाक, दडपण सहन न होणारा             
असा होणार आहे. या हष�लमळेु या राशीची लहान मलेु तर स�या अ�तशय वांड, खोडकर, हूड               
अशा �कारची झाल� अस�याची श�यता आहे. पण असे असले तर� हा हष�ल उ�च बौ��धक व               
शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. या राशी�या           
ततृीय �थानी �मथनु राशीत असलेले श�ु व राहू हे दो�ह� �ह अनकुुल व लाभदायक होतील.               
श�ुामळेु काह� मंडळींना धनलाभ, काह�ंना भ�ूमलाभ, मानाचे �थान, ��त�ठा असे काह� �ा�त होणे             
संभवत.े राहूमळेु हातनू मोठे कतृ��व घडले. पण या राहूमळेु बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े जपा.              
या राशी�या चतथु� �थानी कक� राशीत र�व -बधु असे दोन �ह असनू येथील र�व �ह या संपणू�                 
म�ह�या�या काळात ��तकुल अस�याचा अनभुव येईल. बधुामळेु गहृसौ�य व �म�सखु लाभेल.           
पण या बधुामळेु धननाश होणे संभवत.े �शवाय म�ह�या�या उ�राधा�त तोह� ��तकुलच होईल व             
�यामळेु संतती-��ीपासनू मन�ताप होणे संभवत.े जपा. .या राशी�या भा�य�थानी धनु राशीत           
व�� गु� व केतु असनू येथील केतमूळेु या राशी�या काह� मंडळींचे आचरण धतू�, ढ�गी �व�पाचे               
होईल. �शवाय काह�ह� कारणाने संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े पण गु� �हा�या अनकुुलतनेे            
मनोनकुुल घटना घडतील. अ�या�माची आवड असणारांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे          
श�य होईल. काह� मंडळींना क��त � - ��स�धी लाभेल. या राशी�या दशम �थानी मकर या              
�वराशीत असलेला श�न �ह लोखंड, पोलाद, कोळसा याचा �यापार असणारांना अनकुुल व            
लाभदायक होईल. या राशी�या लाभ�थानी असलेला नेप�यनूह� ��तकुलच असनू �या�यामळेु          
आ�थ�क नकुसान, आ�थ�क घोटाळे, अथ��ा�तीस �वलंब, कुमाग� �म�ांमळेु होणारे नकुसान          
अशापकै� घटना घडतील व नरैा�य येईल. ��धा असेल तर �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना             
मन:शांती देईल. दररोज सकाळी �नान झा�यावर “�ीगणेश अथव�शीषा�”चे पठण करा. तसेच रा�ी            
झोपी जा�यापवू� “हनमुानचा�लसा �तो�ा”चे पठण करा. �शवाय दररोज सकाळी �नान करताना           
मनापासनू ��धेने �यांचे ज�मन�� अि�वनी आहे �यांनी “अि�वनीकुमारा�याम नमः “ मं�ाचा,           
भरणी ज�मन�� असणारांनी “ ओम यमाय नमः “ मं�ाचा आ�ण कृ��का ज�मन�� असणारांनी             
“ओम अ�नये नमः “ मं�ाचा  १०८  वेळा जप करावा. 
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(२) वषृभ - या राशी�या धन�थानी �वराशीत श�ु असनू सोबत राहूह� आहे. हा श�ु कौटंु�बक               
सखुास व कौटंु�बक �गतीस अनकुुल असला तर� सोबत असलेला राहू �यात बाधा आण�याची             
श�यता आहे. जपा. या राशी�या ततृीय �थानी कक� राशीत र�व व बधु असे दोन �ह असनू                
येथील र�व सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना अनकुुल होईल. काह� मंडळींना बढती �मळेल,            
काह�ंना पगारवाढ �मळेल, व�र�ठ कामाचे कौतकु करतील. �व�चत कोणास मानाचे �थान �कंवा            
उ�च पद �मळणेह� संभवत.े पण बधु �ह ��तकुल होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त र�व -बधु या              
राशी�या चतथु� �थानी गे�यावर उलट प�रि�थती होईल. बधु �ह बराचसा अनकुुल होईल व र�व              
�ह मा� पणू�पणे ��तकुल अस�याचा अनभुव येईल. या राशी�या अ�टम �थानी �वतः:�या धनु             
राशीत व�� गु� �ह असनू �या�या सोबत केतहू� आहे. येथील केतमूळेु ववैा�हक जीवनातील             
सखुात बाधा येणे संभवत.े तसेच कुटंुबात .कलह, भांडणे होणे संभवत.े आरो�य���याह� हा केतू             
��तकुल असनू काह� मंडळींना �वचारोग, र�त�वकार, मखुदंत रोग अशापकै� आजार होणे           
संभवत.े जपा. �या�शवाय अपघात भयह� संभवत.े पण गु� �ह अनकुुल असनू �यां�या            
ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशापकै� काह� मंडळींना असा अचानक धनलाभ           
होणे संभवत.े काह� मंडळींना वारसाह�काने असा धनलाभ होईल. या राशी�या भा�य�थानी           
�वतः:�या मकर राशीत श�न �ह आहे. तो सव�साधारण शभु असनू ती� अशभु असा नाह�.              
काह� मंडळींना दरू�या �वासाचे योग येतील. या राशी�या दशम �थानी कंुभ राशीत नेप�यनू             
असनू �यामळेु मनि�थती अि�थर राह�ल. पण मनोव�ैा�नक व �व पदाथा�चे �यापार� यांना हा             
नेप�यनू अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी�या लाभ�थानी मीन राशीत मंगळ असनू            
�यामळेु क�ट -प�र�म क�नच अथ�लाभ होईल. काह� मंडळींना एखाद� मौ�यवान व�तू           
�मळणेह� संभवत.े पण या मंगळामळेु �म�ांशी �वत�ुट �नमा�ण होणे संभवत.े म�ह�या�या           
उ�राधा�त हा मंगळ �यय�थानी गे�यावर पणू�पणे अशभु होईल. �या�या सोबत हष�लसारखा           
�व���त �ह असनू हे दो�ह� �ह अ�यंत ��तकुल असनू �यां�यामळेु मनि�थती अ�व�थ            
राह�ल. आ�थ�क �चतंा ��त करतील, मानहानी होईल, श��ुव �नमा�ण होईल. काह� मंडळींना            
िजवावर�या �संगाला त�ड �यावे लागेल. जपा. ��धा असेल तर �शवोपासना व �ीहनमुान            
उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दररोज सकाळी �नान झा�यावर “�ी�शवल�लामतृ           
�तो�ा”चे पठण करा. तसेच रा�ी झोपी जा�यापवू� “�ीहनमुानचा�लसा �तो�ा”चे पठण करा.           
�याच�माणे दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� कृ��का आहे �यांनी “ओम अ�नये            
नमः:” मं�ाचा, रो�हणी ज�मन�� असणारांनी “ओम ��माय नमः:” मं�ाचा व मगृ ज�मन��            
असणारांनी  “ओम सोम सोमाय नमः:” मं�ाचा  मनापासनू ��धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या �थम �थानी राहू आ�ण श�ु असनू हा राहू �वराशीत आहे व तो                 
श�ुाचा �म�ह� आहे. �यामळेु सखुसमाधान लाभेल. पण राहूमळेु अपमान होणे संभवत.े असा            
अपमान झा�यास मनात सडूभावना �नमा�ण होईल. जपा. �शवाय या राहूमळेु काह� मंडळींना            
वात�वकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता आहे. या राशी�या धन�थानी कक� राशीत र�व            
- बधु असनू हे दो�ह� �ह ��तकुल होतील. र�वमळेु आ�थ�क �चतंा ��त करतील व काह�               
मंडळींना ने��वकाराचा �ास होणे संभवत.े �शवाय वाद, भांडणे होणेह� श�य आहे. बधु �ह             
द:ुखदायक होणार असला तर� तो धनदायकह� होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त येथील दो�ह�ह� �ह            



या राशी�या ततृीय �थानी गे�यावर र�व �ह पणू�पणे अनकुुल होईल व �यामळेु आरो�य उ�म              
राह�ल, सखुसमाधान लाभेल, या राशी�या नोकदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध� खपूच अनकुुल व            
लाभदायक होईल.. पण बधु �हामळेु �हतश�ूपंासनू �ास होईल. अकारण श��ुव �नमा�ण होईल.            
जपा. या राशी�या स�तम �थानी धनु या �वराशीत व�� गु� �ह असनू सोबत केतहू� आहे. येथील                
केतमुळेु मनि�थती अि�थर राह�ल. ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े गु� �ह            
अनकुुल असला तर� तो व�� अस�यामळेु �यांचे �ेमसंबंध असतील �यांनी वाद, गैरसमज अशापकै�             
कारणांनी �ेमसंबंधात बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. पण काह� �ववाहे�छूना �ववाहयोग            
येईल. काह� मंडळींचे नवे �नेहसंबंध जळूुन येतील. काह� मंडळींना �वासयोग येईल, तर काह�             
मंडळींना अथ�लाभ होईल. या राशी�या अ�टम �थानी �वतः:�या मकर राशीत श�न �ह असनू             
�या�यामळेु अनारो�य, असमाधानकारक घटना, अपे�ाभंग अशा घटना घडणे संभवत.े �यामळेु          
मनि�थती अशांत राह�ल. या राशी�या भा�य�थानी असलेला नेप�यनू शभु असनू �यांना           
अ�या�मात रस आहे अशांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती साधणे श�य होईल. काह� मंडळींना            
सचूक �व�ने पडतील, तर काह�ंना परदेशगमनाची संधी �मळेल. या राशी�या दशम �थानी मीन             
राशीत मंगळ असनू तो औषध�व�े�यांना व यां��कतां��क �यवसाय असणारांना अनकुुल व           
लाभदायक होईल. इतरां�या �यवसायात खळबळजनक घटना घडतील. नोकरदार मंडळींना         
कामाचा ताण सहन करावा लागेल. व�र�ठांशी मतभेद होतील. काह� मंडळींना हातचे सोडून नवे             
काह� करावेसे वाटेल. येथील मंगळ म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या लाभ�थानी गे�यावर           
�म�ांशी �वत�ुट येणे संभवत.े पण या राशी�या काह� भा�यवान मंडळींना मौ�यवान व�तूंचा            
लाभ होणे संभवत.े या लाभ�थानी मंगळासोबत असले�या हष�लमळेु �म�ांशी भांडणे होणे           
संभवत.े काह� मंडळींना �वासयोग येतील. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल            
होईल व मन:शांती लाभेल. �यासाठ� दररोज �नान झा�यावर ��धेने “बाव�न �लोक�           
गु�च�र�ा”चे पठण करा. �या�शवाय दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� मगृ आहे            
�यांनी “ओम सोम सोमाय  नमः:”  मं�ाचा,  �यांचे  ज�मन��  
आ�ा� आहे �यांनी “ ओम शंकराय नमः:” मं�ाचा आ�ण �यांचे ज�मन�� पनुव�सू आहे �यांनी “               
ओम  
आ�दतीये  नमः: “ मं�ाचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 
(४) कक� - या राशी�या �थम �थानी याच राशीत र�व व बधु असनू हे दोनह� �ह या                 
म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या धन�थानी जात आहेत. पण हे दो�ह� �ह या संपणू�             
म�ह�या�या  काळात  या  
राशी�या मंडळींना ��तकुल होतील. र�वमळेु अनारो�य, मन�ताप, �चतंा ��त करतील. �यामळेु           
थकावट जाणवेल. म�ह�या�या उ�राधा�त ने��वकाराचा आजार ��त कर�ल. बधुामळेु धननाश,          
�म��ोह होणे संभवत.े �च� चंचल होईल व काह� मंडळींना कुसंगतीची बाधा होईल. पण             
म�ह�या�या उ�राधा�त या बधुामळेु धनलाभ होणेह� श�य आहे. या राशी�या ष�ठ �थानी धनु या              
�वराशीत व�� गु� �ह असनू सोबत केतहू� आहे. गु�मळेु आरो�य उ�म राह�ल, सखुसमाधान             
लाभेल, व हा गु� �ह दशम �थानी असले�या नोकर�-�यवसायास परूक होईल. �याला केतचूीह�             
साथ �मळेल. या राशी�या स�तम �थानी �वतः:�या मकर राशीत श�न �ह असनू तो             
अनारो�यकारक होणे संभवत.े �च�व�ृी शांत राह�ल, पण �ववाहे�छूचे �ववाह ठर�यात अडचणी           
�नमा�ण होतील. .या राशी�या अ�टम �थानी कंुभ राशीत असलेला नेप�यनू जलभयकारक व            



�वषभयकारक अस�यामळेु जल�वास क� नका. खोल पा�यात पोहावयास जाऊ नका. तसेच           
बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. या राशी�या भा�य�थानी मीन राशीत मंगळ           
अस�यामळेु श�यतो �वास क� नका. �वासात �ास, मानहानी हो�याची श�यता आहे. येथील            
मंगळ म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या दशम �थानी �वतः�या मेष राशीत �वेश कर�ल . त�ेहा              
तो औषध�व�ेते व यां��कतां��क �यवसाय असणारांना अनकुुल व लाभदायक होईल. पण इतर            
�यावसा�यकां�या �यवसायात खळबळजनक घटना घडणे संभवत.े दशम �थानी असले�या         
मंगळासोबत हष�ल पण आहे. हा हष�ल नोकर��यवसाय काह�ह� असो, सवा�नाच लाभदायक होईल.            
�वशषे क�न बौ��धक काय��े� असणारांना �ग�तकारक , यशदायक व लाभदायक होईल. या            
राशी�या �यय�थानी �मथनु राशीत श�ु व राहू असे दोन �ह असनू �वराशीतील राहूमळेु             
अथ�लाभ, काह� मंडळींना परदेशगमनाची संधी �मळेल. पण या राहूमळेु ववैा�हक जीवनातील           
सखुात बाधा �नमा�ण होणे संभवत.े पण श�ुामळेु मनोनकुुल घटना घडतील व सखुसमाधान            
लाभेल. ��धा असेल तर �ी�शवशंकराची व �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती देईल.           
दररोज सकाळी �नान झा�यावर “ �ी�शव�ललामतृ �तो�ा”चे व “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे           
पठण करा. �या�शवाय दररोज सकाळी �नान करताना पनुव�सू ज�मन�� असणारांनी “ओम           
अ�दतीये नमः:” मं�ाचा, प�ुय ज�मन�� असणारांनी “ओम बहृ�पतये नमः:” मं�ाचा, आ�ण           
आ�लेषा  ज�मन��  
असणारांनी  “ ओम सपा�य   नमः:”  मं�ाचा  मनापासनू ��धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.  
 
(५) �सहं - या राशी�या �यय�थानी कक� राशीत र�व -बधु असनू हे दो�ह� �ह म�ह�या�या               
उ�राधा�त या राशी�या �थम �थानी �सहं राशीत जात आहेत. हे दो�ह� �ह या म�ह�या�या संपणू�               
काळात ��तकुल होणार आहेत. �यामळेु शार��रक-मान�सक अनारो�य, चंचल, अि�थर, अ�व�थ          
मनि�थती, आ�थ�क �चतंा, मन�ताप, धननाश, कुसंगती, �म��ोह अशापकै� मन�ताप देणा�या          
घटना घडणे संभवत.े र�तदाब, �दय�वकार असे आजार असणारांनी मन सतत शांत व ि�थर             
राख�याचा अटोकाट �य�न करावा. हाती घेतले�या काया�त अपयश येईल. जपा. पण म�ह�या�या            
उ�राधा�त र�व �ह क� ��थानी �वतः:�या मालक��या �सहं राशीत येत अस�याने काह� �माणात            
अनकुुल होईल व मधनू मधनू काह� मनोनकुुल घटना घडतील. या राशी�या पंचम �थानी धनु              
या �वराशीत व�� गु� व केतू असे दोन �ह असनू हे दो�ह� �ह अनकुुल असले तर� गु� �ह व��                   
अस�याने �ेमसंबंधात बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी लागेल. या राशी�या           
�व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे श�य होईल; पण अपे��त �गती होईल क� नाह�, हे सांगता              
येत नाह�. अथ�लाभ होईल. गु�सार�या शभु �हासह केतू अस�याने �यांना अ�या�माची           
मनापासनू ओढ आहे �यांना उपासने�वारे आ�याि�मक �गती करणे श�य होईल.. गूढ अ�यासात            
रस  असणारांना  �गतीसाठ�  काळ  
होईल. या राशी�या ष�ठ �थानी मकर या �वराशीत श�न असनू तो दशम �थानास परूक होईल.               
तसेच �या�यामळेु श��ुव �नमा�ण होणे, अनारो�य होणे, गैरसमजतुीमळेु भांडणे होणे संभवत.े           
जपा. या राशी�या स�तम �थानी कंुभ राशीत नेप�यनू असनू �या�यामळेु ववैा�हक जीवनातील            
सखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या अ�टम �थानी मीन राशीत मंगळ असनू तो             
अनारो�यकारकच होईल. �या�यामळेु उ�णता�वकाराचे आजार ��त करतील. �वशषे क�न         
मळू�याधीसारखे आजार होणे संभवत.े �याच�माणे हाडमोड हो�याची श�यता अस�यामळेु सतत          
सावधानतनेे  आचरण  करा.  



�या�शवाय वीज व पाणी यांपासनू धोका अस�याने जल�वास क� नका. खोल पा�यात पोहू             
नका. तसेच �वजेची उपकरणे सावधानतनेे हाताळा. या राशी�या भा�य�थानी मेष राशीत हष�ल            
असनू म�ह�या�या उ�राधा�त अ�टम �थानी असलेला मंगळ भा�य�थानी जात आहे. �हणनू           
म�ह�या�या उ�राधा�त श�यतो �वास क� नका. �वासात �ास, मानहानी होणे संभवत.े पण            
येथील हष�ल उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना अनकुुल होईल व अपे��त             
�गती करणे श�य होईल. �शवाय या हष�लमळेु काह� मंडळींना दरू�या �वासाचे तर काह�ंना             
परदेशगमनाचे योग येतील. या राशी�या लाभ�थानी �मथनु या �वराशीत राहू असनू सोबत            
श�ुह� आहे. �यामळेु श�ु �ह जर� पणू�पणे अनकुुल असला तर� येथील राहू या राशी�या              
अ�धकार� मंडळींना अ�धकाराचा गैर उपयोग क�न वाममाग� धन �मळ�व�यास �व�ृ कर�ल.           
जपा. मनावर ताबा ठेवा. नपे�ा हो�याचे न�हते हो�यास वेळ लागणार नाह�. जगुारा�या नाद�             
लागू नका. तसेच �या राहूमळेु संत�त�वषयक �चतंा ��त कर�ल. ��धा असेल तर            
�ीगाय�ीदेवीची उपासना अनकुुल होईल. दररोज सकाळी �नान झा�यावर “ गाय�ीमं�ा”चा बारा           
वेळा जप करा. तसेच दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� मघा आहे �यांनी “ओम              
�पतराय नमः:” मं�ाचा, �यांचे ज�मन�� पवूा� आहे �यांनी “ओम भगाय नमः:” मं�ाचा व �यांचे              
ज�मन��  उ�रा  आहे  �यांनी “ ओम आय�मे  नमः:” मं�ाचा  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 
(६) क�या - या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च सव� �कारे               
अनकुुल व लाभदायक होईल. �हन �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच             
साधनू घे�याचा अटोकाट �य�न करावा. म�ह�याचा उ�राध� पणू�पणे ��तकुल होणार अस�यामळेु           
अनारो�य, मन�ताप, मानहानी होणे संभवत.े कारण र�व -बधु दो�ह� �ह म�ह�या�या पवूा�धा�त            
सव� �कारे अनकुुल व लाभदायक आहेत; पण उ�राधा�त पणू�पणे ��तकुल अस�याचाच अनभुव            
येईल. या राशी�या दशम �थानी �मथनु या �वराशीत राहू व सोबत श�ु आहे. येथील श�ु �वतं�                
�यापार-�यवसाय असणारांना ��तकुल होणार असनू �यां�या �यापार-�यवसायात अडचणी, अडथळे         
येणे संभवत.े पण राहूमळेु नोकर�त स�ा, अ�धकार, स�मान, यश �ा�त होईल. या राशी�या             
स�तम �थानी मीन राशीत मंगळ असनू तो म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या अ�टम �थानी             
मेष या �वराशीत जात आहे. �या�या सोबत अ�टम �थानी हष�लह� आहे. �यामळेु हे दो�ह� �ह               
या म�ह�या�या संपणू� काळात ��तकुल होतील. �यामळेु जीवनसाथी/सं�गनीचे अनारो�य,         
दोघांतील वाद, भांडणे, गैरसमज यामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े �यांचा            
भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे �यांनी संशय, गैरसमज आ�द कारणांनी भागीदार�त बाधा          
येणार नाह�, याची काळजी �यावी. म�ह�या�या उ�राधा�त उ�णता�वकारांनी अनारो�य होणे संभवत.े           
�वशषे क�न मळू�याधीचा आजार ��त कर�ल. �या�शवाय जलभय, वीजभय आहेच. �यामळेु           
पा�यापासनू जपा, �वजेची उपकरणे सावधानतनेे हाताळा. तसेच हष�लमळेु अपघात भयह� आहे.           
जपा. या राशी�या ष�ठ �थानी कंुभ राशीत नेप�यनू अस�यामळेु या राशी�या काह� मंडळींना             
उगीचच एखाद� आजारभावना ��त कर�ल. काह�ंना का�प�नक �चतंा ��त कर�ल. या राशी�या            
पंचम �थानी मकर या �वराशीत श�न �ह आहे. �या�यामळेु �चकाट�चा गुण वाढेल. पण व�ृी              
�वाथ�, संशयी होणे संभवत.े या राशी�या चतथु� �थानी धनु या �वराशीत व�� गु� असनू              
सोबत केतहू� आहे. येथील केतमूळेु कोणाशी पटणार नाह�, कसल� तर� �चतंा ��त कर�ल.             
�शवाय हा केतू �वषभयकारक अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. येथील गु�            
�हामळेु कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल.; पण नातसेंबंधातील कोणाकडून तर� मन�ताप �दला          



जाणे संभवत.े पण हा गु� व�� अस�यामळेु �थावर खरेद��व��चे �यवहार होणार असतील तर             
�यात अडचणी, अडथळे येणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना            
मन:शांती देईल. दररोज �नान झा�यावर “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे पठण करा. तसेच दररोज            
सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� उ�रा आहे �यांनी “ओम आय�मे नमः:” मं�ाचा,            
ज�मन�� ह�त असणारांनी “ ओम सयूा�य नमः:” मं�ाचा व ज�मन�� �च�ा असणारांनी “ओम             
�व�टे  नमः:” मं�ाचा  ��धेने १०८  वेळा   जप करावा.  
 
(७) तळुा - या संपणू� म�ह�यात या राशी�या दशम व लाभ�थानी र�व -बधु हे अनकुुल �ह                
अस�यामळेु या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल,            
�ग�तकारक, यशदायक व लाभदायक होईल. मान�सक व कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. धनलाभ,           
�म�लाभ होईल. नोकर�त कोणास बढती, कोणास अ�धकारपद, �व�चत कोणास उ�च पद �मळणेह�            
श�य आहे. या राशी�या �तस�या �थानी �वराशीत व�� गु� व केतू असे दोन �ह आहेत. येथील                
केतू मन�तापदायक होणे संभवत.े पण आ�याि�मक उपासने�वारे मन:शांती लाभेल. गु� �ह           
व�� अस�यामळेु �वासात �ास होणे संभवत.े पण या राशी�या लेखकांचे लेखन �ंथ�पात            
�का�शत होईल. पण भावंडांपकॆ� कोणाकडून तर� मन�ताप �दला जाणे संभवत.े या राशी�या            
चतथु� �थानी मकर या �वराशीत असले�या श�न �हामळेु गहृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े            
द:ुखदायक घटना घडतील. माता असेल तर मातसे अनारो�याचा �ास होणे संभवत.े या राशी�या             
पंचम �थानी कंुभ राशीत नेप�यनू अस�यामळेु मनि�थती अ�यंत भावनाशील होईल. हा           
नेप�यनू आ�याि�मक उ�नतीस अनकुुल होईल. गूढसंशोधन काया�त �गती होईल. या राशी�या           
ष�ठ  �थानी  मीन  राशीत  मंगळ  आहे. 
�यामळेु या राशी�या मंडळींना चोर� हो�याचा, आ�थ�क नकुसान हो�याचा, अप�चाराचा �ास होणे            
संभवत.े �या�शवाय उ�णता�वकार बळावनू अनारो�याचा �ास होणेह� संभवत.े पण हा मंगळ औषध            
संशोधन काया�स उपय�ुत होईल. �दय�वकार असणारांनी मनाचा �ोभ होणार नाह� याची काळजी            
�यावी. येथील मंगळ म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या स�तम �थानी गे�यावर हा मंगळ            
व तथेे असलेला हष�ल हे दो�ह� �ह �व�वध कारणांनी ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण              
करतील. जपा. या राशी�या �या मंडळींचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय आहे अशांनी गैरसमज,           
संशय अशापकै� कारणांनी भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. या राशी�या            
भा�य�थानी  
�मथनु  राशीत  श�ु व  राहू  असे  दोन  �ह   आहेत. पकै�  राहूमळेु   �वासयोग  येणे संभवत.े  श�ुामळेु  
गु�कृपा, थोरकृपा, ससुंगती �ा�त होईल. काह� मंडळींना क�त�, ��स�धी �मळणेह� संभवत.े           
��धा असेल तर �ी�शवशंकराची उपासना व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज सकाळी            
�नान क�न “�ी�शवल�लामतृ �तो�ा” चे व रा�ी झोपी जा�यापवू� “हनमुानच�लसा �तो�ाचे पठण            
करा. तसेच दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� �च�ा आहे �यांनी “ओम �व�टे             
नमः “  मं�ाचा,  
�वाती ज�मन�� असणारांनी “ओम वायवे नमः” मं�ाचा आ�ण �यांचे ज�मन�� �वशाखा           
आहे �यांनी  “ओम  इं�ा�नये नमः “  मं�ाचा  मनापासनू  ��धेने   १०८  वेळा  जप करावा.  
 



(८) विृ�चक - या राशी�या धन�थानी धनु या �वराशीत व�� गु� व केतू असे दोन �ह आहेत.                 
येथील केतमूळेु आ�थ�क �चतंा ��त कर�ल. पण गु� �ह अनकुुल अस�यामळेु कुटंुबात शभु             
घटना घडतील. �यावसा�यकां�या �यवसायात वाढ होईल. उ�म अथ�लाभ होईल. पण तो व��            
अस�यामळेु अडचणी, अडथळे सहन क�नच सव� काह� �मळेल. या राशी�या ततृीय �थानी            
मकर या �वराशीत श�न �ह असनू �या�यामळेु काह� मंडळींना उ�म नोकर� �कंवा आवडते             
काय��े� �मळेल. पण भावंड�वषयक एखाद� �चतंा ��त कर�याची श�यता आहे. या राशी�या            
चतथु� �थानी कंुभ राशीत नेप�यनू असनू �या�यामळेु घरगुती प�रि�थतीत गैरसमज, घोटाळे           
अशापकै� कारणांनी गहृसौ�यात बाधा येणे संभवत.े जपा. या राशी�या पंचम �थानी मीन            
राशीत मंगळ असनू हा मंगळ व�ैयक�य �श�ण घेत असले�या �व�या�या�ना अनकुुल व            
�ग�तकारक होईल. पण तो संत�तसखुाचे ��ट�ने तापदायक होईल. काह� मंडळींना �थावरसंबंधी           
�ास, काह� मंडळींना अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल. या राशी�या गभ�वती ि��यांनी            
अकारण दगदग क� नये. म�ह�या�या उ�राधा�त हा मंगळ या राशी�या ष�ठ �थानी मेष राशीत              
�वेश कर�ल. �या�या सोबत हष�लह� असेल. हे दो�ह� �ह अनारो�यकारक होतील. मंगळामळेु            
शार��रक उ�णता भडकून कोणाला ताप येईल, कोणाला दखुापत होईल, कोणाला अप�चाराचा           
�ास होईल, चोर� होणेह� संभवत.े �दय�वकार असणारांनी मनाचा �ोभ होणार नाह� याची काळजी             
�यावी. आ�थ�क नकुसान होणेह� संभवत.े पण हा मंगळ व�ैयक�य संशोधन काय��े� असणारांना            
अनकुुल होईल. येथील हष�ल शा��ीय संशोधन काया�स उपय�ुत होईल. पण �यासाठ� सतत खपू             
खोल �वचार करत बसू नका. नपे�ा डोकेदखुी �कंवा म�द�ूवकार ��त कर�ल. काह� मंडळींना             
मदुतीचा ताप येणेह� श�य आहे. या राशी�या अ�टम �थानी �मथनु या �वराशीत राहू असनू              
सोबत श�ुह� आहे. येथील श�ुामळेु काह� मंडळींना कमी �मात अपे�ेपे�ा अ�धक अथ��ा�ती            
होईल. काह� मंडळींना अचानक धनलाभ होणे संभवत;े तर काह� मंडळींना वारसाह�काने धनलाभ            
हो�याची श�यता आहे. येथील राहूस�ुधा ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा �नमा�ण कर�ल. या            
राशी�या भा�य�थानी व दशम �थानी र�व -बधु असे दोन �ह असनू हे दो�ह� �ह म�ह�या�या               
पवूा�धा�त ��तकुल होतील व म�ह�या�या उ�राधा�त अनकुुल होतील. म�ह�या�या उ�राधा�त या           
राशी�या नोकरदार मंडळींना र�व -बधु अनकुुल अस�यामळेु �व�वध �कारचे लाभ होतील.           
मान�सक व कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. ��धा असेल तर �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना            
मन:शांती देईल. दररोज सकाळी �नान क�न “�ीगणेश अथव�शीषा�”चे पठण करा. रा�ी झोपी            
जा�यापवू� “हनमुानचा�लसा �तो�ा”चे पठण करा. तसेच दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे           
ज�मन�� �वशाखा आहे �यांनी “ओम इं�ा�नये नमः: “ मं�ाचा, �यांचे ज�मन�� अनरुाधा आहे             
�यांनी “ओम �म�ाय नमः:” मं�ाचा आ�ण �यांचे ज�मन�� �ये�ठा आहे �यांनी “ओम इं�ाय             
नमः:”  मं�ाचा  मनापासनू  ��धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.  
 
(९) धनु - या राशी�या �थम �थानी याच राशीत व�� गु� व केतू आहे. या केतमूळेु वाहन                 
धोका अस�यामळेु सतत सावधानतनेे व �नयं��त वेगाने वाहन चालवा. येथील �वराशीतील गु�            
बौ��धक व शा��ीय संशोधन काया�स अनकुुल असला तर� तो व�� अस�यामळेु �नयोिजत            
काया�त अडचणी, अडथळे येणे संभवत.े पण यश �मळेल. आरो�य उ�म राह�ल. या राशी�या             
धन�थानी मकर या �वराशीत श�न �ह अस�यामळेु कुटंुबात अ�न�ट घटना घडणे संभवत.े            
�नयोिजत काया�त अडथळे ये�याची श�यता आहे. तसेच आ�थ�क संकटे ��त करतील. या            



राशी�या ततृीय �थानी कंुभ राशीत नेप�यनू अस�यामळेु या राशी�या मंडळींची मनि�थती           
अ�यंत भावनाशील राह�ल. �यामळेु आ�याि�मक �गतीस व गूढ संशोधन काया�स अनकुुल व            
यशदायक होईल. �या�शवाय या राशी�या काह� मंडळींना जल�वासाची तर काह� मंडळींना           
परदेशगमनाची संधी �मळेल. या राशी�या चतथु� �थानी मीन राशीत मंगळ असनू �या�यामळेु            
कुटंुबात कटकट�, गैरसमज, भांडणतंटे, असमाधानकारक घटना घडणे संभवत.े जपा. या          
राशी�या पंचम �थानी मेष राशीत हष�ल असनू म�ह�या�या उ�राधा�त चतथु� �थानी असलेला            
मंगळ हष�लसोबत या राशी�या पंचम �थानी जात आहे. �यामळेु तो व�ैयक�य �श�ण घेणा�या             
�व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस अनकुुल होईल. येथील हष�लमळेु बौ��धक व कला�मक          
काय��े�ातील मंडळींना उ�च �गती करणे सहज श�य होईल. काह�ंना अतं�ा�न श�ती �ा�त            
होईल. या राशी�या स�तम �थानी �मथनु या �वराशीत राहू असनू �यासोबत श�ुह� आहे. या              
राहूमळेु मनात कपट� �वचार येतील. वाममाग� धन �मळ�व�याची �बळ इ�छा �नमा�ण होईल.            
जपा. पण श�ु �ेम�ववाहास अनकुुल असला तर� राहू- मळेु �यात बाधा येणे संभवत.े तसेच              
�ववा�हतां�या ववैा�हक जीवनातील सखुात येथील राहूमळेु बाधा येणे संभवत.े या संपणू�           
म�ह�या�या काळात या राशी�या अ�टम आ�ण नवम �थानी र�व -बधु असणार आहेत.            
�यामळेु हे दो�ह� �ह ��तकुल होतील. �यां�यामळेु अडचणी, अडथळे �नमा�ण होतील. मानहानी            
होईल. पण बधु �ह केवळ म�ह�या�या पवूा�धा�तच अनकुुल होईल व काय��स�धी होऊन यश             
लाभेल. तसेच सखुसमाधान लाभेल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना मन:शांती           
देईल. दररोज सकाळी �नान झा�यावर ��धेने “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा”चे पठण करा. तसेच            
दररोज सकाळी �नान करताना ज�मन�� मळू असणारांनी “ ओम �नऋतये नमः:” मं�ाचा,            
पवूा�षाढा ज�मन�� असणारांनी “ ओम उदकाय नमः: “ मं�ाचा व उ�राषाढा ज�मन��            
असणारांनी  “ओम  �व�वेदेवाय नमः:” मं�ाचा  मनापासनू  ��धेने  १०८  वेळा   जप  करावा.  
 
(१०) मकर - या राशी�या �थम �थानी याच �वराशीत श�न �ह असनू तो �वतः:�या व               
जीवनसाथी/सं�गनी�या अनारो�यास कारणीभतू होईल. �नयोिजत काया�त अडचणी, अडथळे        
�नमा�ण होतील. कुटंुबात �थलांतर होईल. काह� मंडळींना दरू�या �वासाचे योग येतील. या राशी�या             
धन�थानी कंुभ राशीत नेप�यनू असनू �या�यामळेु आ�थ�क �चतंा , आ�थ�क घोटाळे, आ�थ�क संकटे             
��त करतील. या राशी�या ततृीय �थानी मीन राशीत मंगळ असनू तो अनकुुल होईल व              
�या�यामळेु धयै�, �ह�मत वाढेल. हातनू कत�बगार� घडले. �यामळेु मह�वाकां�ा वाढेल. पण इजा            
होणेह�  संभवत.े 
हा मंगळ म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या चतथु� �थानी मेष या �वतः�या राशीत �वेश कर�ल.              
�या �थानी हष�लह� आहे. या हष�लमळेु मनि�थती अ�व�थ राह�ल. कशातच सखुसमाधान लाभणार            
नाह�. कोणाशी पटणार नाह�. आहे �या प�रि�थतीत वा�तसुखु लाभणार नाह�. सतत त�ार� करत             
राहाल. 
म�ह�या�या उ�राधा�त मंगळाची भर पडले व कुटंुबात भांडणतंटे होतील, असमाधानकारक घटना           
घडतील, या राशी�या ष�ठ �थानी �मथनु या �वराशीत राहू असनू �यासोबत श�ुह� आहे.             
येथील राहूमळेु �वभाव कपट�, धतू�, कावेबाज होणे संभवत.े पण या राहूमळेु �हतश�ू पराभतू             
होतील. तसेच �यांचा अ�य जा�तधमा��या मंडळींशी �यावसा�यक संबंध आहे �यांना अशा संबंधामळेु            
आ�थ�क लाभ होतील. पण या राहूमळेु �वषभय अस�यामळेु बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ            
नका. काह� मंडळींना पोट�वकाराचा आजार ��त कर�ल. श�ुामळेु या राशी�या कलाकार मंडळींना            



कलेतील उ�च गुणव�ा असनूह� अपे��त �गती करणे जमणार नाह�. कलेतील �ावी�य           
दश��व�यास   संधीच  
�मळणार नाह�. �यामळेु काह� कलाकार �यसनाधीन होणे संभवत.े या राशी�या स�तम-अ�टम           
�थानी र�व-बधु हे दो�ह� �ह असणार आहेत. र�व �ह पणू�पणे ��तकुल असनू तो अनारो�यकारक              
व अपयश देणारा तसेच संत�तसखुात बाधा आणणारा अस�याचा अनभुव येईल. बधु �ह            
म�ह�या�या पवूा�धा�त ��तकुल होईल; पण उ�राधा�त काय��स�धी करणारा अस�याचा, यशदायक व           
सखुसमाधान देणारा अस�याचा अनभुव येईल. ��धा असेल तर �शवोपासना व हनमुान           
उपासना मन:शांती देईल. दररोज सकाळी �नान क�न “�शवल�लामतृ �तो�ा “चे पठण करा. तसेच             
रा�ी झोपी जा�यापवू� “ हनमुानचा�लसा �तो�ा “चे पठण करा. �याच�माणे दररोज सकाळी �नान             
करताना �यांचे ज�मन�� उ�राषाढा आहे �यांनी “ओम �व�वेदेवाय नमः:” मं�ाचा, �वण           
ज�मन�� असणारांनी “ओम �व�णवे नमः:” मं�ाचा आ�ण ध�न�ठा ज�मन�� असणारांनी “ओम           
वसवे नमः:” मं�ाचा  मनापासनू ��धेने  १०८ वेळा  जप  करावा.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या �थम �थानी कंुभ राशीत नेप�यनू अस�यामळेु स�या या राशी�या               
मंडळींची मनि�थती अ�तशय कोमल झाल� असावी, असे वाटत.े तसे असेल तर मान�सक            
संवेदनाह� अ�त जलद होत असतील. �यामळेु मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� लगेच ग�हरे             
नरैा�य येत असावे, असे वाटत.े या राशी�या धन�थानी मीन राशीत मंगळ अस�यामळेु काह�             
मंडळींना उ�णता�वकाराचा आजार ��त कर�ल. काह� मंडळींना डो�याचे अनारो�य, तर काह�           
मंडळींना मान, घसा, दाढा यां�यापकै� कसला तर� आजार अ�व�थ कर�ल. तसेच आ�थ�क            
सम�याह� ��त करतील येणे असलेले धन �मळ�यास �वलंब होईल; पण देणे असलेले धन मा�              
�यावेच लागेल. येथील मंगळ म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या ततृीय �थानी मेष राशीत            
गे�यावर अनकुुल होईल व �यामळेु कत�बगार�, मह�वाकां�ा, �ह�मत वाढेल. पण इजा हो�याची            
श�यता अस�यामळेु सतत सावधानतनेे आचरण करा. या मंगळासोबत असले�या हष�लमळेु उ�च           
बौ��धक श�ती, आकलनशा�ती व �मरणश�ती �ा�त होईल. काह� मंडळींना परदेशगमनाची          
संधी �मळेल. या राशी�या पंचम �थानी �मथनु या �वराशीत राहू असनू सोबत श�ुह� आहे.              
येथील श�ु सव� �कार�या कलाकारां�या कलेतील �गतीस अनकुुल होईल. पण येथील राहूमळेु            
संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. पण             
हा राहू क�मशन, दलाल� �यवसाय असणाराना अनकुुल व लाभदायक होईल. या म�ह�या�या            
संपणू� काळात या राशी�या ष�ठ व स�तम �थानी र�व -बधु हे दोन �ह असनू हे दो�ह� �ह या                  
म�ह�या�या पवूा�धा�त अनकुुल व भा�योदयकारक होतील. पण म�ह�या�या उ�राधा�त तलुना�मक          
���या बधु �ह अ�धक ��तकुल होईल. र�व �ह अनारो�यकारक होईल व काह� मंडळींना             
पोट�वकाराचा आजार ��त कर�ल. बधुामळेु द:ुख, भांडणे होणे संभवत.े या राशी�या लाभ�थानी            
धनु या �वराशीत व�� गु� व केतू असे दोन �ह असनू ते दो�ह� �ह अनकुुल व मान�सक                 
सखुसमाधान देतील. इ�छाआकां�ा पणू� होतील. �ववाहे�छूना �ववाहयोग येईल. �व�या�या�ना         
श�ै�णक �गती करणे श�य होईल. केतमूळेु �वासाचे योग येतील. या राशी�या �यय�थानी            
मकर या �वराशीत श�न असनू �या�यामळेु अनारो�य होणे, मानहानी होणे, मन�तापदायक           
घटना घडणे संभवत.े . आ�थ�क �यवहार �वचारपवू�क करा. ��धा असेल तर �शवोपासना व             
हनमुान उपासना सहनश�ती व मन:शांती देईल. दररोज सकाळी �नान झा�यावर “�शवल�लामतृ           
�तो�ा”चे पठण करा. रा�ी झोपी जा�यापवू� “हनमुानचा�लसा �तो�ा”चे पठण करा. तसेच दररोज            



सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� ध�न�ठा आहे �यांनी “ ओम वसवे नमः:” मं�ाचा,             
ज�मन�� शततारका असणारानी “ओम व�णाय नमः:” मं�ाचा आ�ण पवूा�भा�पदा ज�मन��          
असणारानी  “ओम अजकैचरणाय नमः:”  मं�ाचा मनापासनू  ��धेने  १०८  वेळा  जप  करावा.  
 
(१२) मीन - या राशी�या �थम �थानी मंगळ अस�यामळेु या राशी�या मंडळींचा �वभाव             
स�या ह�ट�, �चडखोर, मानापमान फार असणारा, अकारण �म, दगदग करणारा, नोकर�           
-�यवसायास ��तकुल असणारा असा घडला असावा, असे वाटत.े तो म�ह�या�या उ�राधा�त या            
राशी�या धन�थानी मेष या �वतः:�या राशीतच �वेश करत आहे. तथेे हष�लसारखा �व���त �ह             
अस�यामळेु �वभाव अ�धकच अ�वचार�, अि�थर, �व�च� आचरण करणारा, फटकळपणे बोलनू          
समोर�याचा अपमान करणारा असा झाला अस�याची दाट श�यता वाटत.े �शवाय आ�थ�क           
सम�याह� ��त करत असतील व अनारो�याचा �ासह� होत असेल. या राशी�या चतथु� �थानी             
�वराशीत राहू व श�ु असनू राहूमळेु कौटंु�बक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े पण             
श�ुामळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील. तसेच शतेीवाडी असणारांना �यापासनू लाभ           
होईल. या म�ह�या�या संपणू� काळात र�व -बधु हे दो�ह� �ह या राशी�या पंचम व ष�ठ �थानी                
असणार आहेत. हे दो�ह� �ह म�ह�या�या पवूा�धा�त अनारो�यकारक, नोकर�स ��तकुल,          
संत�तसखुात बाधा आणणारे, नातवेाईक मंडळीत दरुावा आणणारे असे होणार आहेत. म�ह�या�या           
उ�राधा�त र�व �ह �सहं या �वराशीत जात आहे व र�व -बधु हे दो�ह� �ह दशम या                
नोकर�-�यवसाया�या �थानास परूक होणार असनू भागोदयकारक होतील. या राशी�या दशम          
�थानी धनु या �वराशीत व�� गु� व केतु असनू येथील केतमूळेु या राशी�या काह� मंडळींना               
हातचे सोडून नवीन काह� कर�याची ती� इ�छा होईल. पण �यांनी तसे काह� क� नये. आहे               
ती नोकर�च मनापासनू करावी. �वराशीतील गु� �ह बौ��धक व शा��ीय संशोधन काय��े�            
असणारांना अनकुुल होईल; पण �नयोिजत काया�त �गती व यश �मळ�यासाठ� अडचणी, अडथळे            
सहन क�नच सव� काह� मनासारखे होईल. या राशी�या लाभ�थानी मकर या �वराशीत श�न             
�ह असनू सव� बाबतीत अनकुुल होईल, अथ�लाभ होईल. पण संततीस �ासदायक होईल. जपा.             
या राशी�या �यय�थानी कंुभ राशीत नेप�यनू असनू तो मान�सक �य�ता, �चतंा �नमा�ण            
कर�याची श�यता आहे. �यामळेु नरैा�य येणे संभवत.े पण हा नेप�यनू गु�त पो�लसखा�यातील            
मंडळींना अनकुुल होईल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व            
मन:शांती लाभेल. दररोज सकाळी �नान झा�यावर “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा “चे पठण करा.            
�या�शवाय दररोज सकाळी �नान करताना �यांचे ज�मन�� पवूा�भा�पदा आहे �यांनी “ओम           
अजकैचरणाय नमः:” मं�ाचा, उ�राभा�पदा ज�मन�� असणारांनी “ओम अ�हबु���याय नमः: “          
मं�ाचा आ�ण �यांचे ज�मन�� रेवती आहे �यांनी “ओम पषूाय नमः:” मं�ाचा मनापासनू            
��धेने  १०८ वेळा  जप  करावा.  
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