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(१) मेष - या राशी�या �थम �थानी याच राशीत स�या हश�ल �ह अस�यामळेु या राशी�या                
मंडळींचा �वभाव अि�थर, चंचल, लहर� झाला अस�याची श�यता वाटत.े �यामळेु कोण�याह�           
�कारचा धाक वा दडपण अस�य होत असावे, असेह� वाटत.े या राशीची लहान मलेु तर अ�तशय               
वांड, हूड, �ा�य अशी झाल� असणेह� संभवत.े तसे असेल तर �य�नपवू�क मनावर संयम व              
सहनशीलतचेे सं�कार घड�वणे आव�यक होईल. कारण हा हष�ल शा��ीय संशोधनात रस           
असणारांना अनकुुल व उपय�ुत असा होणार आहे. असा �वभाव व �यात भर �हणनू लाभ�थानी              
असले�या नेप�यनूमळेु कुमाग� �म�ांशी संपक� झा�यास अ�वचाराने खच� करणे, आ�थ�क घोटाळे           
�नमा�ण होणे अशापकै� सम�या ��त करतील. �यामळेु काह�ंना गहरे नरैा�य येणेह� संभवत.े            
जपा. या राशी�या चतथु� �थानी असले�या राहूमळेु कौटंु�बक सखुात �व�वध कारणांनी बाधा येणे             
संभवत.े तर दशम �थानी असलेला केतू नोकर�-�यवसायात मन�ताप देणा�या घटना घड�व�याची           
श�यता �दसत.े काह�ंना तर हातचे सोडून नवीन काह� तर� कर�याची उम� येईल. पण �यांनी              
तसे क� नये. आहे ती नोकार�च मनापासनू करावी, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े म�ह�या�या             
पवूा�धा�त शार��रक उ�णता भडकून उ�णता �वकाराचा एखादा आजार होणे संभवत.े तसेच काह�ंना            
अप�चाराचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यताह� �दसत.े �याच�माणे आ�थ�क नकुसान होणे,           
अपघातामळेु हाडमोड होणे अशापकै� घटना घडणेह� श�य आहे जपा. परंतु या राशी�या ष�ठ             
�थानी असलेला मंगळ �ह व�ैयक�य संशोधन काया�त उपय�ुत होईल व यां��क तां��क �यवसाय             
असणारांना लाभदायक होईल. म�ह�या�या पवूा�धा�त या राशी�या स�तम �थानी असलेला र�व �ह            
नोकर�-�यवसायास अनकुुल होईल; पण म�ह�या�या उ�राधा�त मन�तापदायक अस�याचाच        
अनभुव येईल. काह�ंना कुमाग� �म�ां�या संगतीमळेु नको ते कर�याची उम� येईल. जपा. गु�             
�हा�या अनकुुलतमेळेु यवुक यवुतींचे �ववाह ठरतील व संप�न होतील. म�ह�या�या अखेर�या           
स�ताहात या राशी�या मंडळीना �व�वध �कारचे लाभ होतील. काय��स�धी होईल. पण र�वमळेु            
अनारो�याचा �ास सहन करणेह� अश�य होईल. शनीमळेु दरूदरूचे �वास होणे श�य �दसत.े काह�ंना             
अनारो�याचा �ास सहन करावा लागेल. ��धेने �ीगणेश व �ीहनमुान यांची उपासना करा.            
�ीहनमुानचाल�सा      �तो�ाचे      दररोज   �नय�मतपणे      पठण         करा. 
 
(२) वषृभ - या राशी�या ततृीय �थानी असलेला राहू हरहु�नर� व कतृ��ववान असला तर� बंधसुखुास               
बाधक असणारा आहे. पंचम �थानी असलेला मंगळ संत�त सखुात बाधा �नमा�ण कर�याची            
श�यता आहे. मलुांपकै� कोणाचे आजार, कोणाचे गैर आचरण अशापकै� घटना घड�यास मन�ताप            
सहन करावा लागेलसे �दसत.े पण व�ैयक�य �श�ण घेत असले�यांना तो अनकुुल होईल.            
शासक�य , �नम-शासक�य नोकरदार मंडळीना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व लाभदायक           
होईल. पण श�ुामळेु आळस, जड�व येऊन काह� क� नये अशी भावना होणे संभवत.े जपा.              
बधुामळेु ववैा�हक जीवनात मतभेद, भांडणे �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. पण म�ह�या�या अखेर�या            
स�ताहात हाच बधु अनकुुल व सखुकारक होईल. या राशी�या अ�टम �थानी असलेला श�न �ह              
आरो�य�वघातक असला तर� गु� �हा�या अनकुुलतमेळेु आरो�य फारसे �बघडणार नाह�. पण           
काह� मंडळींना एखा�या मो�या आजाराला त�ड �यावे लाग�याची श�यता मा� आहे. जपा.            
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भा�य�थानी असले�या केतमूळेु वाद ,भांडणे होऊन कौटंु�बक सखुात व ग�ृसौ�यात बाधा येणे            
संभवत.े जपा. दशम �थानी असलेला नेप�यनू मान�सक आजार त� व �व पदाथा�चे �यापार�             
यांना अनकुुल व लाभदायक होईल. पण इतरां�या �यवसायात अि�थर प�रि�थती �नमा�ण होणे            
संभवत.े �यय �थानी असलेला हश�ल अ�यंत ��तकुल असनू तो श��ुव �नमा�ण कर�ल, काह�ंना             
सांप��क अडचणीना त�ड �यावे लागेल, तर काह�ंना नको �या �संगाला त�ड �यावे लागेल.             
जपा. तसे घडू नये �हणनू सतत सावधानतनेे आचरण करा. चनैी व�ृीला आळा घाला, स�ुत              
राहू नका. मनावर ताबा ठेवनू व सहनशील बननू आचरण करा. दररोज �नय�मतपणे कुलदैवताची             
उपासना         करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ कौटंु�बक व ववैा�हक जीवनातील              
सखुासाठ� ��तकुल ठर�याची श�यताच अ�धक �दसत.े तसेच नोकर�-�यवसाया�या ��ट�ने         
म�ह�याचा पवूा�ध� मन�ताप देणारा असाच �स�ध होईल. �शवाय काह� जणांना आ�थ�क           
सम�यांना त�ड �यावे लागेल. जपा. अशा ��तकुल काळात मनावर व �वचारश�तीवर ताबा ठेवनू,             
मौन �त धारण क�न, न�तचेे आचरण क�न व सहनशील बननू काळ �यतीत करणेच सखुाचे              
होईल. �यामळेु होणारा मन�ताप ससु�य होईल व मनोनकुुल घडणा�या काह� घटनांचा आनंद            
उपभोगू शकाल. काह� जणांना राह�या जागेची सम�या ��त कर�ल; तर काह�ंना �थावर संबंधी             
सम�या मन�ताप देईल असे वाटत.े जीवनसाथीची आरो�य�वषयक सम�या ��त कर�ल. जपा.           
म�ह�या�या पवूा�धा�त मलुांपकै� कोणाचे अनारो�य, कोणास होणारा अ�य �कारचा �ास, ��य           
जनापासनू होणारे दरू�व अशापकै� घटना घडणे संभवत.े या राशी�या गभ�वती ि��यांनी �वशषे            
जपावे. काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े अशा ��तकुल प�रि�थतीत गु�-श�ु या शभु            
�हां�या अनकुुलतमेळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व �दलासा �मळेल. म�ह�या�या           
उ�राधा�त या राशी�या नोकरदार मंडळीं�या नोकर�त सखुकारक घटना घडतील, �हतश�ू पराभतू           
होतील. काह�ंना वाममाग� धन सहज �मळत अस�याने ते �वीकार�याचा मोह होईल; पण असा             
मोह कटा�ाने टाळाच. हो�याचे न�हते हो�यास वेळ लागणार नाह�. �म�ांशी वाद, भांडणे टाळा.             
�यांना अ�या�मात मनापासनू रस आहे �यांना इ�ट देवत�ेया उपसने�वारे �कंवा          
�शवोपासने�वारे मन:शांती �मळू शकेल. या राशी�या काह� भा�यवान मंडळींना सचूक �व�ने           
पडतील      तर      काह�ंना      परदेशगमनाची      संधी      �मळेल.  
 
(४) कक� - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात मन:श�ती �ा�त होईल. �यामळेु मन               
धीट, मह�वाकां�ी बनेल. �ह�मत वाढेल. हातनू कत�बगार�ची एखाद� घटना घडले . काह�ंना            
�वासाचे योग येतील. पण सतत सावधानतनेे आचरण करा. कारण बेसावध अव�थेत एखाद�            
दखुापत होणे संभवत.े जपा. काह�ं�या मनात अपमानाचा सडू घेणार� भावना �नमा�ण होणे            
संभवत.े जपा. शतेी �यवसाय असणारांना या म�ह�याचा काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.            
काह�ंना ऐषाराम �मळेल. �म�सखु �मळेल. कौटंु�बक सखु समाधान लाभेल. �थावर खरेद��व��ची           
इ�छा असणारांची मनोकामना पणू� होईल. पण काह� नातवेाईक मंडळीकडून मन�ताप �दला           
जा�याची श�यता जाणवत.े नोकर�-�यवसायात मन�ताप देणा�या घटना घडणे, �नयोिजत         
काया�त अडचणी, अडथळे �नमा�ण होणे, �यामळेु नरैा�य येणे अशापकै� घटना घडणे संभवत.े            
�यामळेु शार��रक अनारो�य �नमा�ण होणेह� संभवत.े म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात काह�          



मनोनकुुल घटना घडतील. म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या काह�ंना मनासारखे काह�च घडत           
नस�याची जाणीव होऊन नरैा�य येईल. काह�ंना अकारण जड�व येणे संभवत.े लोखंडी सामान,            
कोळसा �व�ेत,े व�कल�-स�लागार� �यवसाय असणारांना, शा��ीय संशोधन काय��े� असणारांना         
काळ अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व आ�थ�क लाभ देणारा असा अस�याचा अनभुव येईल.            
पण मनि�थती काह� कारणाने अ�व�थच राह�ल. जपा. जल�वास क� नका, पा�यापासनू दरू            
राहा, कारण जलभय संभवत.े तसेच �वषभय अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका.            
कक� राशी गु� �हाची उ�च राशी अस�यामळेु या राशी�या मंडळींनी �ीगु�देव द�ा�येाची            
उपासना      करावी   व      दररोज      �नय�मतपणे      “बाव�न      �लोक�      गु�च�र�ाचे   “      पठण      करावे.  
 
(५) �सहं - नोकर�-�यवसाया�या ��ट�ने या राशी�या मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल,            
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. �हणनू �यांनी जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या            
पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा अटोकाट �य�न करावा. पण �यासाठ� सवा�गीण आरो�य उ�म राखता            
आले पा�हजे. कारण धन�थानी असलेला मंगळ आ�थ�क �चतंा �नमा�ण कार�लसे �दसत.े वाढता            
खच�, आ�थ�क नकुसान, अनपे��त पणू� करा�या लागणा�या आ�थ�क जबाबदा�या, येणे वसलू           
हो�याची श�यता कमी अशा का�ीत पकडणा�या घटना घडणे संभवत.े जपा. �यामळेु मन�ताप            
होऊन उ�णता �वकार बळावतील. �यामळेु काह�ंना ने��वकाराचा तर काह�ंना घसा, दाढा, मान            
दखु�याचा आजार होणे संभवत.े जपा. मंगळामळेु मन मह�वाकां�ी बनेल. धयै�, �ह�मत वाढेल.            
हातनू कतृ��वपणू� घटना घडले व �यामळेु आ�म�व�वास वाढेल. काह� मंडळींना �वासाचे योग            
येतील. पण सतत सावधानतनेे आचरण करा. नपे�ा दखुापत, अपघात होणे संभवत.े जपा. या             
राशी�या �यापार� मंडळींना ��ी-�ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ होईल. नोकरदार मंडळींपकै�         
काह�ंना मानाचे �थान तर काह�ंना ��त�ठा �ा�त होणे संभवत.े काह�ंना भ�ूमलाभ होणेह� संभवत.े             
म�ह�याचा उ�राध� कौटंु�बक सखुात बाधा �नमा�ण करणारा व अनारो�यकारक असणे संभवत.े पण            
बधु-श�ुा�या अनकुुलतमेळेु प�रि�थती आटो�यात राह�ल. संत�तसखुाचे ��ट�ने काळ ��तकुल         
अस�याचाच अनभुव येईल. कारण मलुांपकै� कोणाचे अनारो�य, कोणाची आचरण�वषयक सम�या          
��त कर�याची श�यता �दसत.े या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत �व�वध कारणांनी           
बाधा येणे संभवत.े. जपा. भा�य�थानी असले�या हश�लमळेु शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत           
असणारांना �यां�या संशोधन काया�त �गती करणे श�य होईल. तसेच काह�ंना दरू�या �वासाचे            
तर काह�ंना परदेशगमनाचे योग येतील. पण राहू-नेप�यनू दा�प�य जीवनातील सखुात बाधा           
�नमा�ण      कर�याची      दाट      श�यता      आहे.      जपा.   कुलदैवताची      उपासना      मन:शांती      देईल.  
 
(६) क�या - स�या या राशी�या मंडळींचा वत�मान �वभाव अ�यंत अहंकार�, ह�ट�, मानापमान              
फार असलेला, हेकट, उ�धट असा घडला असावा असे वाटत.े तसे असेल तर शार��रक उ�णता              
भडकून उ�णता�वकाराचा �ास सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. जपा. तसेच या राशी�या            
काह�ंना उगीचच आपणास एखादा भयंकर आजार झाला अस�याची भावना ��त कर�ल. तसेच            
का�प�नक �चतंा ��त करतील. जपा. म�ह�या�या पवूा�धा�त या राशी�या नोकरदार मंडळींना           
नोकर�त मन�ताप देणा�या घटनांना त�ड �यावे लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. पण गु�-श�ु            
या शभु �हां�या अनकुुलतनेे ��तकुल प�रि�थती ससु�य होईल व मनोनकुुल घटना घडून            
कौटंु�बक सखु लाभेल. अनारो�याचा फारसा �ास होणार नाह�. धन�थानी असले�या गु� �हामळेु            



बौ��धक काय��े� व सा�हि�यक लेखन �यवसाय असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व           
धनलाभ देणारा अस�याचा अनभुव येईल. काह�ंना भ�ूमलाभ, काह�ंना धनलाभ तर काह�ंना           
मानाचे �थान वा ��त�ठा �ा�त होणे संभवत.े पण �हतश�ूपंासनू सावध राहा. या राशी�या सव�              
�कार�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध� अनकुुल व सखुकारक जाईल. व�र�ठ अ�धकार�           
कामाची �शंसा करतील. या राशी�या चतथु� �थानी असले�या श�न �हामळेु अपे��त गहृसौ�य            
�मळणे अश�य होईल. पण म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात गहृसौ�य व �म�सखु लाभेल.           
केतमुळेु या राशी�या �व�या�या��या श�ै�णक �गतीत अडथळे येणे संभवत.े तसेच या केतमुळेु            
अ�या�म, धम�, गूढ �व�या, वेदांत, उपासना यांची आवड असणारांना �गती करणे श�य होईल.             
अपघात भय अस�याने सतत सावधानतनेे आचरण करा. राहूमळेु संत�तसखुात बाधा येणे           
संभवत.े या राशी�या अ�धकार� मंडळींना वाममाग� धन सहज �मळणे श�य असले तर� तो मोह              
कटा�ाने         टाळा.         �ीगु�देव   द�ा�येाची      उपासना      मन:शांती      देईल.  
 
(७) तळुा - या राशी�या मंडळींची मनि�थती स�या अ�तशय भावनाशील झाल� असावी असे              
वाटत.े तसे असेल तर या म�ह�या�या काळात जे सं�म� �कारचे अनभुव �ा�त होणे संभवत,े ते               
सहन हो�यासाठ� �यांनी आ�याि�मक उपासनेत काळ �यतीत के�यास काळाची ��तकुलता सहन           
कर�यास मन:श�ती �ा�त होईल. र�व-मंगळ हे दो�ह� �भावी �ह ��तकुल अस�यामळेु           
शार��रक-मान�सक आरो�य�वघातक होतील, असे वाटत.े �नयोिजत काया�त अडथळे, अडचणी येणे,          
�गतीत बाधा येणे, मन�ताप देणा�या घटना घडणे, अ�वचाराने खच� होणे, आ�थ�क �चतंा �नमा�ण             
होणे, काह� मंडळींना ज�ुया दबले�या �करणाचा प�ुहा �ास होणे, �यापार� मंडळींना           
��ी-�ाहकांकडून मन�ताप सहन करावा लागणे, आ�थ�क फसवणकू होणे, गैरसमजामळेु वाद,          
भांडणे होणे, अशापकै� कारणानी शार��रक उ�णता भडकून अनारो�य होणे संभवत.े र�व-मंगळ           
दो�ह� अहंकार� �वभावाचे �ह अस�याने अकारण �म, दगदग होणे संभवत.े या राशी�या            
नोकरदार मंडळींना तर घर�दार� सतत मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े पण            
मनावर व �वचारश�तीवर �नयं�ण ठेवू शकलात, सहनशील होऊ शकलात व सतत न�तचेे आचरण             
क� शकलात तरच अनारो�याचा फारसा �ास होणार नाह�. �शवाय गु�-श�ुा�या अनकुुलतमेळेु           
मधनू मधनू �या मनोनकुुल घटना घडतील �यांचे सखुसमाधान अनभुवू शकाल. गु� �ह बौ��धक             
व संशोधना�मक काया�त काय�म�न असणारांना �ग�तकारक व यशदायक होईल. तसेच          
आरो�यदायकह� होईल. श�ुा�या अनकुुलतनेे कौटंु�बक व ववैा�हक जीवनातील सखुसमाधान �मळू          
शकेल. मा� बधु �ह धन�ा�तीस अनकुुल असला तर� �हतश�ूचंा �ास सहन करावयास लावील.             
जपा. या राशी�या ततृीय �थानी असले�या श�न �हामळेु या राशी�या यवुकयवुतींना उ�म नोकर�             
वा नवे आवडते काय��े� �मळू शकेल; पण हाच श�न �ह भावंड�वषयक एखाद� �चतंा सहन              
करावयास लावील. जपा. ��धा असेल तर �शवोपासना अनकुुल होईल व �यामळेु �वपर�त काळ             
फारसा      मन�ताप      न   होता      �यतीत      क�      शकाल.  
 
(८) विृ�चक - श�न �हा�या साडसेातीचा काळ अस�यामळेु व या राशी�या मंडळींचा मळू             
�वभाव तापट, अहंकार�, कमीपणा न घेणारा असा अस�यामळेु �यांनी �य�नपवू�क सतत मनावर            
संयम ठेवनू, सहनशील बननू , न�तचेे आचरण क�न व श�यतो मौन �त धारण क�न �वपर�त               
काळ �यतीत केला तरच होणारा अस�य मन�ताप ससु�य होईल व शभु �हां�या काह�             



�माणातील अनकुुलतमेळेु घडणा�या मनोनकुुल घटनांचा आनंद ते अनभुवू शकतील. र�तदाब व           
�दय�वकार असणा�या या राशी�या मंडळींनी तर �वशषे जपले पा�हजे. र�व �ह व रा�श�वामी             
मंगळ खपू क�ट-प�र�म के�यानंतरच अथ��ा�ती देऊ शकतील. पण हाच मंगळ काह� मंडळीना            
मौ�यवान व�तूंची भेट देऊ शकेल; तर काह� मंडळीं�या बाबतीत �म�ांशी �वत�ुट येऊ शकणा�या             
घटना घड�व�याची दाट श�यता �दसत.े जपा. म�ह�या�या अखेर�या दोन �दवसांत तर हा मंगळ             
अस�य मन�ताप देणा�या घटना घडवील, असे वाटत.े र�व �ह ��तकुल अस�याने �नयोिजत            
काया�त अडथळे, अडचणी �नमा�ण होतील; असे वाटत.े �यामळेु काह�ंना गहरे नरैा�य येणे संभवत.े             
मन सतत अ�व�थ राह�ल. काह� मंडळींना थक�यासारखे वाटेल. गु� �ह अ�या�म व सामािजक             
काय�- �े� असणारांना अनकुुल होणार असला तर� राहू, शनी �माणे तो कौटंु�बक सखुात बाधाच              
�नमा�ण कर�याची दाट श�यता जाणवत.े या राशी�या ष�ठ �थानी असलेला हश�ल शा��ीय            
संशोधन काया�स अनकुुल व �ग�तकारक होईल. पण याच हश�लमळेु काह�ंना डोकेदखुीचा तर            
काह�ंना म�दू �वकाराचा आजार ��त कर�लसे �दसत.े �हणनू अकारण सतत अ�त खोलवर �वचार             
क� नका. गैरसमज, वाद, भांडणे अशापकै� घटनांनी कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य �मळणे कठ�ण             
होईल. �ीगणेश व �ीहनमुान उपासना मन:शांती देईल. दररोज �नय�मतपणे “हनमुानचा�लसा"          
�तो�ाचे      पठण      करा.  
 
(९) धनु - श�न �हाची साडसेाती असनू याच राशीत श�न �ह अस�यामळेु सतत मन�ताप               
देणा�या घटनांशी मकुाबला करावा लाग�याची श�यता वाटत.े �नयोिजत काया�त अडचणी, अडथळे           
येणे, कुटंुबातील ��य �य�तींचे �थलांतरामळेु दरू�व सहन करावे लागणे, �शवाय �वत:�या व            
जीवनसाथी�या आरो�य�वषयक सम�यांमळेु या राशी�या काह�ंना गहरे नरैा�य येणे संभवत.े          
मनि�थती ि�थर राहू शकल� नाह� तर या राशी�या काह� जणांना म�ह�या�या अखेर�या            
स�ताहात कुसंगतीची बाधा ��त कर�लसे �दसत.े जपा. या राशी�या धन�थानी असलेला केतू            
आ�थ�क �चतंा �नमा�ण कार�लसे �दसत.े जपा. अ�याि�मक उपासनेसाठ� काळ अनकुुल अस�याने           
गु� �हा�या उपासने�वारे नरैा�य कमी होईल व मन ि�थर राहू शकेल. या राशी�या नोकरदार              
मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होणार अस�याने �यांनी जे काय सा�य            
करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा अटोकाट �य�न करावा. या राशी�या           
अ�धकार� मंडळींना वाममाग� धन सहज �मळणे श�य असले तर� �यांनी तो मोह टाळावाच. तचे              
सखुाचे होईल. म�ह�याचा उ�राध� ��तकुल अस�याची श�यताच अ�धक �दसत.े �वतं� �यवसाय           
असणारां�या �यवसायात अडचणी, अडथळे �नमा�ण हो�याची श�यता �दसत.े खाजगी नोकर�त          
असणारांना कामाचा ताण सहन करावा लागेलसे �दसत.े काह� यवुाव�थेतील यवुकयवुतींना हातचे           
सोडून नवीन काह� करावेसे वाटेल. पण �यांनी तो मोह टाळावाच. यां��कतां��क �यवसाय,            
औषध �व�ेत,े व�ैयक�य �यवसाय असणारांना काह� �माणात काळ अनकुुल व लाभदायक होईल.            
अशा ��तकुल काळातह� गु�-श�ुा�या अनकुुलतमेळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील,          
धनलाभ होईल, �व�या�या�ना श�ै�णक �गती करणे श�य होईल, �ववाहे�छूना �ववाहयोग येईल,           
काह�ंना जल�वासाचे तर काह�ंना परदेशगमनाचे योगह� येतील. सखुसमाधान लाभेल. �ीगु�देव          
द�ा�येाची उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल. दरोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक�           
गु�च�र�ाचे         पठण   करा.  
 



(१०) मकर - या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ अनकुुल व सखुकारक              
होईल. शासक�य, �नम-शासक�य नोकरदार मंडळींना तर इ�छा -आकां�ा पणू� करणारा असा           
�स�ध होईल. मो�या मंडळीं�या ओळखी होतील. काह�ंना बढती, मानाचे �थान असे काह� �मळू             
शकेल.  
असे असले तर� मंगळामळेु या राशी�या यवुकांना हातचे सोडून नवीन काह� करावेसे वाटेल.             
काह� मंडळीना कामाचा ताण सहन करावा लागेल. �वतं� �यवसाय असणारां�या �यवसायात           
खळबळजनक घटना घडतील. पण गु� �हा�या अनकुुलतनेे बौ��धक काय��े� व शा��ीय           
संशोधना�मक काय��े� असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. कला�मक          
नोकर�-�यवसाय असणारांना �यां�या काया�त अडथळे, अडचणी येत अस�याचा अनभुव येईल. पण           
म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात प�रि�थतीत सधुारणा होईल. काह�ंना नवे �म� �मळतील,          
धनलाभ होईल व सखुसमाधान लाभेल. असे असले तर� काह� मंडळींना आ�थ�क सम�यांची �चतंा             
��त कर�लसे �दसत.े काह�ंना आ�थ�क जबाबदा�या कशा पार पाडावया�या याची �चतंा ��त            
कर�ल. जपा. �यामळेु आहे �यात सखुसमाधान लाभणार नाह�. स�तम �थानी असले�या राहूमळेु            
अपे��त ववैा�हक जीवनातील सखु समाधान �मळणे अश�य होईल. श�यतो �वास क� नका.            
�वासात मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता आहे. जपा. या राशी�या �यय�थानी           
असले�या श�न �हामळेु अनारो�य, मानहानी, मन�ताप देणा�या घटना ��त करतील. श�न           
�हा�या साडसेातीचा काळ अस�याने सतत मनावर संयम ठेवनू व सहनशीलतनेे आचरण करा.            
तचे सखुाचे होईल. ��धा असेल तर �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती लाभेल.             
दररोज      �नय�मतपणे   “हनमुानचा�लसा   “   �तो�ाचे      पठण      करा.  
 
(११) कंुभ - या राशी�या मंडळींची मनि�थती स�या अ�तशय कोमल झाल� असनू मान�सक             
संवेदना अ�त शी� होत असतील, असे वाटत.े तसेच �वभावह� लहर� होणे संभवते �यामळेु             
मना�व��ध थोडे काह�ह� घडले तर� गहरे नरैा�य येत असावे, असे वाटत.े अ�त �वचार क� नका.               
मनि�थती सतत शांत ठेवा. तरच आरो�य उ�म राहू शकेल, व अनकुुल काळाचा लाभ घेऊ              
शकाल. नपे�ा शार��रक उ�णता भडकून उ�णता�वकार बळावतील. तसेच अ�त �तखट पदाथा�चे           
सेवन टाळाच. नपे�ा मळू�याधीसारखे आजार ��त करतील. जपा. िज�द�ला पेटून अकारण           
क�ट, प�र�म होणे संभवत.े जपा. वीज, पाणी यापासनू जपा. अपघात योग संभवतो. म�ह�या�या             
अखेर�या �दवसांत श�यतो �वास क� नका. �वासात �ास, मन�ताप होणे संभवत.े या राशी�या             
सव� �कार�या नोकरदार मंडळीना म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक अनकुुल, �ग�तकारक, यशदायक व           
लाभदायक होईल. उ�च बौ��धक व शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणारांना या म�ह�याचा           
काळ अ�धक अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होणे संभवत.े या राशी�या �या मंडळींचा            
परध�म�यांशी �यावसा�यक संबंध आहे अशांना या संबंधामळेु अ�धक धनलाभ होण� संभवत.े           
कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. भा�य�थानी असले�या गु�=श�ु या शभु �हांमळेु काह� मंडळीना           
गु�कृपा तर काह�ंना ससुंगती, काह�ंना क�त�-��स�धी असे काह� �मळणे संभवत.े पण           
म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात या राशी�या काह� �यावसा�यकां�या �यवसायात अडचणी,         
अडथळे ये�याची श�यताह� �दसत.े बधु �हा�या अनकुुलतनेे कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल.          
काह�ंना नवे �म� �मळतील. काह�ंना धनलाभ होणेह� श�य �दसत.े पण लाभ�थानी असले�या            



श�न �हामळेु �व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर            
�शवोपासना      करा.  
 
(१२) मीन - या म�ह�या�या काळात या राशी�या मंडळींची ब�ुधी अि�थर , चंचल होणे               
संभवत.े �यामळेु अ�वचाराने आचरण होणे संभवत.े वाचा �थानी असले�या हष�ल �हामळेु           
अ�वचाराचे आचरण होणे संभवत.े िजभेला लगाम घाला; नपे�ा आप�या फटकळ बोल�याने           
समोरचा माणसू अकारण दखुावला जाईल व �या�याशी तमुचे संबंध तटुतील. जपा. या राशी�या             
पंचम �थानी असले�या राहूमळेु दलाल�, क�मशन वर �यवसाय करत असणारांना काळ           
लाभदायक होईल. पण हाच राहू �व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा �नमा�ण कर�लसे �दसत.े या             
राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग क� नये. मंगळ �ह पणू�पणे ��तकुल अस�याने            
जीवनसाथीचे �कंवा �वत:चे अनारो�य, वाद, भांडणे , गैरसमज अशापकै� कारणांनी ववैा�हक           
जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. भागीदार�त �यापार-�यवसाय असणारांनी तर          
संशयाने �कंवा अ�य कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह� याची काळजी �यावी. कोट� �करणे             
असतील तर ती पढेु ढकल�याचा �य�न करा. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात तर काह�जण तर             
भावने�या भरात कुठेह� भरकटत जाणे संभवत.े जपा. या राशी�या अ�टम �थानी असले�या गु�             
�हामळेु �यां�या ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभ योग आहे अशांपकै� काह�ंना असा अचानक           
धनलाभ होणे संभवत.े श�ुा�या अनकुुलतनेे काह�ंना धनलाभ , काह�ंना भ�ूमलाभ तर काह�ंना            
मान, ��त�ठा असे काह� �मळू शकेल. मा� या राशी�या नोकरदार मंडळींना संपणू� म�ह�याचा             
काळ ��तकुल व मन�ताप देणारा अस�याचाच अनभुव येईल. लोखंड, कोळसा �यापार असणारांना            
तसेच व�कल� , स�लागार� �यवसाय असणारांना, तसेच गु�त पोल�स खा�यातील नोकरदार           
मंडळीना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक अस�याचा अनभुव येईल.           
��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.  
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