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(१) मेष - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ फारसा अनकुुल नाह�, असेच �हणावे लागेल.                
�वभाव अि�थर, चंचल, लहर� होणे संभवत.ेकसलाह� धाक, दडपण, उपदेश सहन होत नसावा असे             
वाटत.े “व�न क�त�न, आतनू तमाशा “ अशा �कारचे आचरण होणे संभवत.े या राशीची लहान              
मलेु तर स�या अ�तशय �ा�य, हूड झाल� असावीत, असेह� �दसत.े अनारो�य, गैरसमज, अपमान,             
�वाथ� �व�ृी अशापकै� कारणांनी कुटंुबात सतत अ�व�थ प�रि�थती �नमा�ण होणे संभवत.े           
कुमाग� �म�ांमळेु धननाश होणे, अनारो�य होणे संभवत.े जपा. �शवाय आ�थ�क सम�या, आ�थ�क            
घोटाळे, आ�थ�क नकुसान अशापकै� कारणानी आ�थ�क सम�या ��त करतील. जपा. पण श�ु            
�हा�या काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील. व �दलासा           
�मळेल. मंगळ-बधु हे श�ू �ह यतुीत अस�याने संत�त�वषयक सम�या ��त करतील. मलेु            
मना�व��ध वागतील, मलुांचे आजार ��त करतील, �यामळेु या काळात पर��ा असतील तर            
आजारपणामळेु अ�यासावर प�रणाम होईल. जपा. या राशी�या गभ�वती ि��यांनी अकारण दगदग           
क� नये. या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होईल.             
पण म�ह�या�या उ�राधा�त जीवनसाथीचे अनारो�य, काह�ंना पोट�वकाराचा आजार, तर काह�ंना          
�वयोगाचे द:ुख सहन करावे लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. पण स�तम �थानी असले�या गु�             
�हामळेु �ववाहे�छूचे �ववाह ठरतील. �ेमसंबंध असतील तर ते �ढ होतील. काह�ंना धनलाभ तर             
काह�ंना प�ु�ा�ती होणे संभवत.े तसेच काह�ंचे नवे �म�संबंध �नमा�ण होतील. अ�टम �थानी            
श�रूाशीत असले�या श�न �हामळेु अपे�ाभंग होणे, कज� असेल तर �यात वाढ होणे,            
असमाधानकारक घटना घडणे, �व�चत कोणास मोठा आजार होणे अशापकै� अस�य मन�ताप           
देणा�या घटना घडणे संभवत.े जपा. म�ह�याचा अखेरचा स�ताह बरा जाईल. �ीगणेश उपासना            
अनकुुल      होईल.  
 
(२) वषृभ - �वशषे क�न या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा उ�राध�च ब�याच �माणात             
अनकुुल व लाभदायक होईल. तर�ह� या संपणू� म�ह�या�या काळात या राशी�या मंडळींनी सतत             
सावधानतनेे व �वचारपवू�क आचरण करावे, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े ढ�गी आचरण क�            
नका. श�रुाशीतील श�न �ह �व�वध कारणांनी ववैा�हक जीवनात बाधा �नमा�ण कार�लसे �दसत.े            
काह� मंडळीना जीवनसाथी�या व �वत:�या अनारो�याची सम�या ��त कर�ल. काह�ना          
कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े असमाधानकारक घटना घडणे, अपे�ाभंग होणे, मन सतत           
अ�व�थ व बेचनै राहणे असे अनभुव येतील. तसे अनभुव आ�याचे कळ�व�यास बरे वाटेल.             
�यय�थानी असलेला हष�ल �हह� मन�तापदायक असणार आहे. या राशी�या नोकरदार मंडळींना           
म�ह�या�या पवूा�धा�त घर�दार� ��तकुल प�रि�थतीशी मकुाबला करतच काळ �यतीत करावा          
लागेल. पण म�ह�या�या उ�राधा�त या राशी�या सवा�नाच काळ सखुकारक होईल. केवळ व�ैयक�य            
�यवसाय, औषध�व�ेत,े मानसोपचार त�, �व पदाथा�चे �यापार� यांना संपणू� म�ह�याचा काळ           
अनकुुल व सखुकारक होईल. या राशी�या ततृीय �थानी कक� या चं�ा�या राशीतील राहू मन              
उ�साह�, हरहु�नर� राखील . �यामळेु हातनू एखादे कतृ��वसंप�न काय� घडू शकेल. पण याच             
राहूमळेु काह� मंडळीं�या बंधसुखुात बाधा येणे संभवत.े काह�ंना कोट� �करणाशी मकुाबला करावा            
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लागेल. जपा. कौटंु�बक जीवनात गैरसमज, भांडणतंटे, असमाधानकारक घटना, काह�ंना राह�या          
जागेची सम�या तर काह�ंना �थावरसंबंधीची सम�या ��त कर�ल. पण बधु-श�ु या शभु �हांची             
अनकुुलता अस�याने शतेीवाडी असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. �म�सखु �मळेल. पण            
म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. ��धा असेल तर           
कुलदैवताची      उपासना      करा.   “   ओम   नम:   �शवाय   “      मं�ाचा      दररोज      �नय�मतपणे   एक      माळ      जप      करा.  
 
(३) �मथनु - या राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च काह� �माणात अनकुुल होणार आहे.               
म�ह�या�या पवूा�धा�त मनि�थती खंबीर राह�ल. िज�द वाढेल, मह�वाकां�ा वाढेल, हातनू काह�           
कत�बगार� घडणे संभवत.े या राशी�या �यापार� मंडळीना ��ी-�ाहकांकडूनच अ�धक अथ�लाभ          
होईल. काह� भा�यवान मंडळींना भ�ूमलाभ होणे संभवत.े तसेच काह�ना मानाचे �थान �ा�त होणे             
संभवत.े कतृ��वामळेु काह�ंना समाजात ��त�ठा �ा�त होणे संभवत.े ज�मकंुडल�त योग असेल तर            
काह�ंना धनलाभ होणेह� संभवत.े पण एकंदर�त �वचार करता कुटंुब �थानी असले�या राहूमळेु या             
राशी�या बहुतके मंडळींना आ�थ�क �चतंा ��त कर�लसे �दसत.े जीवनसाथीला अ�त क�ट, प�र�म            
करावे लागतील. कुटंुबात �व�वध कारणांनी भांडणे, वाद, �वरोध होणे संभवत.े जपा. या राशी�या             
सव� नोकरदार मंडळींना संपणू� म�ह�याचा काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. अनारो�य,           
�नयोिजत काया�त अडथळे येणे, कौटंु�बक �ास, भांडणे, वाढता खच� अशापकै� कारणांनी ��त            
�हाल. म�ह�या�या उ�राधा�त संत�तसम�या ��त करतील. नोकर�त व�र�ठांचा �ास सहन करावा           
लागेल. ��य जनांपासनू दरू�व �नमा�ण झा�यास अ�व�थ �हाल. जपा. असमाधानकारक घटना           
घडणे संभवत.े काह� मंडळींना राह�या जागेची तर काह�ंना �थावरसंबंधी सम�या ��त कर�ल.            
पण शतेी �यवसाय असणारांना उ�राध� लाभदायक होईल. या राशी�या �व�या�या�ना म�ह�याचा           
पवूा�ध�च अनकुुल व �ग�तकारक होईल. म�ह�या�या उ�राधा�त आरो�य�वषयक सम�या ��त          
करतील. �शवाय अपघात भय आहे. जपा. व�कल�, स�लागार� �यवसाय असणारांना, तसेच लोखंड,            
कोळसा �यापार असणारांना काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात           
अनारो�यामळेु ववैा�हक जीवनातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. काह� मंडळींना �वचारोगाचा           
तर काह�ना मखुदंत रोगाचा आजार ��त कर�ल. अ�या�माची आवड असेल तर उपासने�वारा मन             
शांत व ि�थर राहू शकेल. काह�ंना सचूक �व�ने पडतील; तर काह�ंना परदेशवार�ची संधी �ा�त              
होईल. ��धेने “�शवोपासना “ करा. दररोज �नय�मतपणे “ओम नम:�शवाय" मं�ाची एक माळ जप             
करा.  
 
(४) कक� - या म�ह�या�या काळात या राशी�या काह� मंडळींना उ�णता �वकाराचा तर काह�ंना              
वात�वकाराचा आजार ��त कर�लसे �दसत.े राहूमळेु अपमाना�पद घटना घडणे संभवत.े जपा.           
म�ह�या�या पवूा�धा�त आ�थ�क सम�या ��त करतील. अकि�पतपणे येणा�या आ�थ�क जबाबदा�या          
कशा  
पणू� करावया�या याची �चतंा ��त कर�ल. येणारे धन के�हा येईल ते सांगता येणार नाह�; पण               
�यावे लागणारे धन कसे देणार याची �चतंा ��त करेल. �यासाठ� अ�धक क�ट, दगदग कराल              
तर शार��रक उ�णता भडकून डोळे, घसा, मान, दाढा अशापकै� कसला तर� �वकार ��त कर�ल.              
जपा. म�ह�या�या उ�राधा�त कौटंु�बक सखु लाभेल; धयै�, �ह�मत वाढेल. नोकरदार मंडळींना मा�            
म�ह�याचा पणू� काळ अनकुुल व लाभदायक होईल. काह�ंना बढती, काह�ंना मानाचे �थान तर             

 



काह�ंना एखादे उ�च पद �मळणेह� संभवत.े या राशी�या लेखकांचे लेखन �ंथ�पाने ��स�ध होणे             
संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त कौटंु�बक सखु व गहृसौ�य लाभेल; पण नातलगांपकै� कोणाकडून           
मन�ताप �दला जाणे संभवत.े जपा. �थावर खरेद��व��चे �यवहार अपे�े�माणे होतील. पण           
�व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा येणे संभवत.े म�ह�या�या उ�राधा�त यां��क तां��क नोकर�           
�यवसाय असणारांना तसेच लोखंड, कोळसा �व�े�यांना काळ �ग�तकारक व लाभदायक होईल.           
बौ��धक काय��े� असणारांना, राजकारणी, म�ुस�द� मंडळीना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल,          
�ग�तकारक व लाभदायक होईल. केतमुळेु दांप�य जीवनातील सखुात थोडी बाधा येऊ शकेल.            
जपा. जलभय अस�याने नौका �वहार क� नका, जपनू पोहा. तसेच �वषभय अस�याने बाहेरचे             
उघ�यावरचे खा�यपदाथ� खाऊ नका. मन:शांतीसाठ� �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज          
�नय�मतपणे      “बाव�न   �लोक�      गु�च�र�ा"चे      पठण      करा.  
 
(५) �सहं - आप�या अहंकार� आ�ण अ�धकारशाह� �वभावावर �नयं�ण ठेवलेत व संयम आ�ण             
सहनशीलतनेे आचरण केलेत तर काळाची ��तकुलता ससु�य होईल. व श�ुा�या अनकुुलतमेळेु           
कौटंु�बक सखुसमाधान लाभेल. ह�टाला पेटून अकारण �म, दगदग क� नका. नोकरदार मंडळीना            
नोकर�त या म�ह�याचा काळ ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. त�ेहा सहनशील �हा व न�तचेे             
आचरण करा. तचे सखुाचे होईल. शार��रक उ�णता भडकून काह�ंना ने��वकाराचा तर काह�ना            
घसा, दाढा, मान यापकै� कशाचा तर� आजार ��त कर�ल. जपा. म�हना�या उ�राधा�त आ�थ�क             
सम�या ��त करतील. देणे �यावेच लागेल; पण येणे वसलू होणे कठ�ण अशी अव�था होणे              
संभवत.े अशा प�रि�थतीत अनपे��त खच� �नमा�ण होणे संभवत.े जपा. �या�शवाय आ�थ�क           
फसवणकू होणे ह� संभवत.े जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना म�ह�याचा उ�राध�च अ�धक            
अनकुुल व लाभदायक होईल. या राशी�या लेखकांचे लेखन �ंथ�पाने ��स�ध होईल. �वासाचे            
योग संभवतात. पण भावंडाकडून �ास �दला जाणे संभवत.े जपा. या राशी�या चतथु� �थानी             
असले�या श�न �हामळेु काह� मंडळींना मातबेाबतची �चतंा ��त कर�ल; तर काह�ंना गहृसौ�य            
लाभणार नाह�. जपा. म�ह�या�या अखेर�या स�ताहात संत�त सम�या ��त कर�लसे �दसत.े या            
राशी�या स�तम �थानी असले�या नेप�यनूमळेु व राहूमळेु �व�वध कारणांनी ववैा�हक जीवनातील           
सखुात बाधा उ�प�न होणे संभवत.े पण या राहूमळेु काह�ंना आ�थ�क लाभ होतील' तर काह�ंना              
परदेशवार�ची संधी �मळेल. तसेच �हतश�पूासनू र�ण होईल. ष�ठ �थानी असले�या के�मूळेु           
काह�ं�या हातनू एखादे स�काय� होणे संभवत.े �वतं� �यावसा�यकांना काळ अनकुुल व लाभदायक            
होईल. �याच�माणे भा�य�थानी असले�या हष�लमळेुह� काह�ंना दरू�या �वासाची तर काह�ंना          
परदेशगमनाची संधी �मळेल. शा��ीय संशोधन काया�त काय�रत असणाराना हा हष�ल अनकुुल,           
�ग�तकारक व यशदायक होईल. ��धा असेल तर गाय�ी उपासना करा. “ गाय�ी मं�ा”चा दररोज              
�नय�मतपणे      एक      माळ      जप   करा.  
 
(६) क�या - या राशी�या मंडळींना या म�ह�या�या काळात उगीचच आप�याला काह� आजार              
झाला अस�याची भावना ��त कर�ल. तसेच काह� मंडळीना का�प�नक �चतंा ��त कर�ल.            
मनि�थती अि�थर, चंचल राह�ल. काह� मंडळींना फसवणकू झा�याचा �ास सहन करावा           
लाग�याची श�यता �दसत.े र�व-मंगळ दो�ह� �खर उ�ण, तापट, अहंकार� �ह संपणू� म�ह�या�या            
काळात ��तकुल असणार आहेत. �यामळेु सतत मन�ताप देणा�या घटना घड�याची श�यता आहे.            

 



जपा. काह� मंडळींना ज�ुया दबले�या ��रणाचा प�ुहा �ास स�ु होईल. जपा. आ�थ�क �चतंा,             
भांडणे, गैरसमजतुी, आ�थ�क नकुसान अशापकै� घटनांनी अ�व�थ �हाल. पण मनावर व ब�ुधीवर            
ताबा ठेवनू व सहनशील बननू न�तचेे आचरण केलेत तर होणारा अस�य मन�ताप ससु�य             
होईल. र�तदाब, �दय�वकार अशी दखुणी असणारांनी तर �य�नपवू�क सहनशील बननू , मन शांत             
ठेवनू ��तकुल काळाशी मकुाबला केला पा�हजे. तरच गु�-श�ु या शभु �हां�या काह� �माणातील             
अनकुुलतनेे घडणा�या मनोनकुुल घटनांचा आनंद उपभोगू शकाल. गु� �हा�या अनकुुलतनेे कुटंुबात           
शभु घटना घडतील. �वतं� �यापार, �यवसाय असणारां�या �यवसायात वाढ होईल, आ�थ�क �गती            
होईल. श�ुामळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील. �यामळेु सखुशांती लाभेल. या राशी�या            
ततृीय �थानी असले�या श�न �हामळेु काह�ंना मनपसंत उ�म नोकर� लागेल. काह�ंना मनपसंत            
काय��े� �मळू शकेल. पण हाच श�न �ह एखाद� भावंड�वषयक �चतंा ��त कर�लसे �दसत.े जपा.              
या राशी�या सव� �कार�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा संपणू� काळ ��तकुल अस�याचाच            
अनभुव येईल. अशा या ��तकुल काळात सतत सावधानतनेे आचरण करणे आव�यक होईल.            
कारण या राशी�या अ�टम �थानी असले�या हष�लमळेु अपघात भय संभवत.े जपा. राहू-केतू            
�व�वध कारणांनी संत�तसखुात बाधा �नमा�ण करतील. नोकर�त असणारांनी आप�या हाती          
असले�या अ�धकाराचा द�ुपयोग क� नये. अगंाशी येईल. ��धा असेल तर �ीगु�देव द�ा�येा ची             
उपासना      अनकुुल      होईल.   दररोज         �नय�मतपणे      “   बाव�न         �लोक�      गु�च�र�ा"चे         पठण      करा.  
 
(७) तळुा - व�� श�न �हामळेु या राशी�या मंडळींना काह� काळ जो ��तकुल होता, �यापकै� या                
म�ह�याचा काळ अखेरचा आहे. पढु�ल म�ह�यापासनू या राशीची मंडळी श�न �हा�या           
साडसेातीतनू म�ुत होणार आहेत. स�या या राशी�या मंडळींची मनि�थती अ�यंत भावनाशील           
झाल� असावी, असे वाटत.े �हणनू अ�या�माची मनापासनू ओढ असेल तर �यांनी मन व             
�वचारश�तीवर ताबा ठेवनू, संयमाने, सहनशीलतनेे व न�तनेे आचरण क�न आ�याि�मक          
उपासनेत या म�ह�याचा काळ �यतीत करावा, असे आ�हाने सांगावेसे वाटत.े तचे सखुाचे होईल.             
कारण एकूण सव�च �हि�थती या म�ह�यात ��तकुल असणार आहे. केवळ गु�-श�ुा�या काह�            
�माणातील अनकुुलतमेळेु मधनू मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व थोडासा �दलासा �मळेल.           
म�ह�या�या पवूा�धा�त र�व-श�न आ�ण उ�राधा�त र�व-मंगळ- श�न-हष�ल हे पणू�पणे ��तकुल होणार           
अस�याने कौटंु�बक सखुाचे ��ट�ने, ग�ृसौ�याचे ��ट�ने, नोकर�-�यवसाया�या ��ट�ने, ववैा�हक         
जीवना�या ��ट�ने सतत मन�तापच सहन करावा लाग�याची श�यता जाणवत.े जीवनसाथीचे          
लहर�, �व���त आचरण, दोघांतील गैरसमज, वाद, भांडणे आद� कारणांनी ववैा�हक सखुात बाधा            
येईल.      जपा.      तसेच      आ�थ�क   �चतंा,      कुटंुबात      घडणा�या 
अ�न�ट घटना, जनुी दबलेल� काह� �करणे असतील तर ती प�ुहा उकरल� जाऊन होणारा मन�ताप,              
मानहानी होणे, �म�ांशी �वत�ुट येणे, घरात कोणाशी न पटणे, कोट� �करणे असतील तर �यांचा              
मन�ताप होणे, भागीदार�त �यापार.�यवसाय असेल �या�या भागीदार�त �व�वध कारणांनी बाधा          
�नमा�ण होणे, काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणे अशापकै� घटना घडणे संभवत.े जपा. �वष भय             
अस�याने बाहेरचे उघ�यावरचे पदाथ� खाऊ नका. गु� �ह संत�तसखुाचे ��ट�ने व बौ��धक काय��े�             
असणारांसाठ� अनकुुल होईल. श�ुा�या अनकुुलतनेे मनोनकुुल घटना घडणे , काह�ंना म�ह�या�या           
पवूा�धा�त मौ�यवान व�तूंचा लाभ होणे संभवत.े ��धा असेल तर �शवोपासना व �ीहनमुान            
उपासना अनकुुल होईल व मन शांत, ि�थर व खंबीर राहू शकेल. हनमुानचा�लसा �तो�ाचे दररोज              
�नय�मतपणे      पठण      करा.  

 



 
(८) विृ�चक - श�न �हा�या साडसेातीचा काळ आ�ण �यात श�न �ह व�� . �यामळेु काळ                
��तकुल आहे याची जाणीव ठेवनूच सतत मनावर ताबा ठेवनू, सहनशील बननू व न�तचेे             
आचरण क�नच ��तकुल काळ �यतीत करा. तचे सखुाचे होईल. �वत:�या व जीवनसाथी�या            
अनारो�याची सम�या ��त कर�याची श�यता जाणवत.े �नयोिजत काया�त अडथळे �नमा�ण होणे,           
कुटंुबातील ��य जनांचे दरू�व होणे, �यामळेु नरैा�य येणे, �यवसायात खळबळजनक घटना घडणे,            
अपे�ाभंग होणे अशा �कार�या घटनांनी अ�व�थ �हाल. जपा. अकारण अ�त �वचार क� नका.             
काह� मंडळींना डोकेदखुीचा तर �व�चत कोणास म�द�ूवकाराचा आजार ��त कर�याची श�यता           
�दसत.े जपा. या राशी�या नोकरदार मंडळींना या म�ह�याचा पवूा�ध�च अनकुुल व लाभदायक होऊ             
शकेल. �यामळेु जे काय सा�य करावयाचे ते म�ह�या�या पवूा�धा�तच साधनू घे�याचा �य�न करा.             
अ�या�म आ�ण समाजकाय� यांची आवड असणारांना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल व           
सखुसमाधान देणारा असेल. पण श�यतो �वास क� नका. �वासात अडचणी, अडथळे, मन�ताप            
यांना त�ड �यावे लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. �वतं� �यवसाय असणारां�या �यवसायात           
खळबळजनक घटना घडणे संभवत.े जपा. या राशी�या यवुकांना हातचे सोडून नवीन काह�            
कर�याची उम� येईल. पण �यांनी तसे क� नये. मनावर ताबा ठेवनू मोहाला बळी न पडता आहे                
ती नोकार�च मनापासनू करावी. म�ह�या�या उ�राधा�त श�ुा�या अनकुुलतमेळेु मनोनकुुल घटना          
घडतील. �व�चत कोणास मौ�यवान व�तूंचा लाभ होणेह� संभवत.े शा��ीय संशोधन काय��े�           
असणारांना, यां��कतां��क उ�योग�यवसाय असणारांना काळ अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक         
होईल. ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना अनकुुल होईल व मन:शांती             
लाभेल.      दररोज      �नय�मतपणे      �ीहनमुानचा�लसा   �तो�ाचे      पठण      करा.  
 
(९) धनु - श�ू राशीत श�न आ�ण �यात श�न �हा�या साडसेातीचा काळ अस�यामळेु या              
राशी�या मंडळींना या म�ह�याचा काळ आ�थ�क �चतंा आ�ण शार��रक-मान�सक अनारो�य          
यां�याशी मकुाबला कर�यातच �यतीत करावा लागेलसे �दसत.े �हणनू या म�ह�या�या काळात           
या राशी�या मंडळींनी मन व ब�ुधीवर �नयं�ण ठेवनू, संयमाने आचरण क�न व सहनशील बननू              
काळ �यतीत करणेच सखुाचे होईल. सव� आ�थ�क �यवहार काळजीपवू�क, यो�य अस�याची खा�ी            
क�नच करा. स�या या राशी�या मंडळींचे मन अ�यंत भावनाशील झाले असेल तर सतत             
मन�ताप व संघष� यांना त�ड �यावे लाग�याची श�यता �दसत.े जपा. या राशी�या सव� नोकरदार              
मंडळीना या म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व लाभदायक असला तर� व�र�ठांचा जाच            
सहन करावा लाग�याची श�यता जाणवत.े जपा. तसेच कामाचा ताण सहन करावा लाग�याची            
श�यता आहे. उ�च बौ��धक, शा��ीय संशोधना�मक काय��े� असणाराना काळ अनकुुल,          
�ग�तकारक व यशदायक अस�याचा अनभुव येईल. म�ह�याचा उ�राध� कला�े�ातील मंडळीना          
अनकुुल व सखुाचा होईल. काह�ंना ��स�धी �मळणेह� संभवत.े या राशी�या यवुकयवुतीची           
�ेम�करणे असतील तर ती सफल होणे संभवत.े क�पनार�य सा�ह�य �न�म�तीसाठ� काळ अनकूुल            
होईल. अ�या�म ,गूढ�व�या यांत रस असणारांना उपासने�वारे पढु�ल माग� सापडणे श�य होईल.            
या राशी�या काह� मंडळींना जल�वासाचे तर काह�ंना परदेशगमनाचे योग येतील. पण �वासात            
�ास होणे संभवत.े जपा. या राशी�या यवुकांना काह� तर� नवीन कर�याची उम� येईल. पण �यांनी               
हातचे सोडून काह� नवीन कर�याचा �य�न क� नये. या राशी�या �व�या�या�ना श�ै�णक �गतीस             

 



काळ अनकूुल होईल. ववैा�हक जीवनात समजतूदारपणे वागूनच सखुसमाधान �मळेल. ��धा          
असेल तर �ीगु�देव द�ा�येाची उपासना करा. दररोज �नय�मतपणे “बाव�न �लोक� गु�च�र�ा"चे           
पठण      करा   . 
 
(१०) मकर - या राशी�या मंडळींना स�या शार��रक-मान�सक जड�व आले असावे, असे वाटत.े             
�यामळेु काह� क� नये, ऐशारामात राहावे असे वाटत असावे, असे वाटत.े मनात सतत खळबळ              
चालल� असनू कोण�याह� प�रि�थतीत सखुसमाधान लाभत नसावे. कोणाशी पटत नसावे, सतत           
सा�यासा�या गो�ट�व�न त�ार� करत असाल असे वाटत.े राह�या जागेत �व�थता लाभत नसावी,            
असे वाटत.े याचे कारण आ�थ�क �चतंा असावी. �शवाय घर�दार�, नोकर�-�यवसायाचे �ठकाणी           
कामाचा ताण, मानहानी, व�र�ठ अ�धका�याचा �ास अशापकै� काह�तर� असावे, असे वाटत.े या            
राशी�या नोकरदार मंडळींना नोकर�त म�ह�याचा पवूा�ध� ��तकुल अस�याचाच अनभुव येईल. पण           
म�ह�या�या उ�राधा�त प�रि�थती सधुारेल. बौ��धक, श�ै�णक, शा��ीय संशोधना�मक काय��े�         
असणाराना संपणू� म�ह�याचा काळ अनकुुल, �ग�तकारक व यशदायक होईल. पण उ��ता�वकारांनी           
अनारो�य होणे संभवत.े काह�ंना मळू�याधीचा आजार ��त कर�ल; तर काह�ंना डोळे तळावणे,            
हातापायाची आग होणे अशापकै� आजार ��त कर�याची श�यता �दसत.े जपा. �शवाय या काळात             
सतत सावधानतनेे आचरण करा. दखुापत होणे, हाडमोड होणे संभवत.े तसेच वीज, पाणी यापासनू             
धोका अस�याने जपा. श�न �हामळेु संत�त�वषयक सम�या मन�ताप दे�याची श�यता आहे.           
तसेच राहूमळेु दा�प�यजीवानातील सखुात बाधा येणे संभवत.े जपा. पण श�ु �हा�या           
अनकुुलतमेळेु काह�ंना भ�ूमलाभ तर काह�ंना मानाचे �थान वा ��त�ठा �ा�त होणे संभवत.े            
काह�ंना गु�कृपा �ा�त होईल ��धा असेल तर �ीगणेश उपासना व �ीहनमुान उपासना अनकुुल             
होईल व मन:शांती लाभेल . दररोज �नय�मतपणे �ीगणप�त अथव�शीष� व हनमुानचा�लसा �तो�ाचे            
��धेने   पठण      करा.  
 
(११) कंुभ - स�या या राशी�या मंडळींची मान�सक ि�थती अ�यंत कोमल झाल� अस�याचे              
जाणवत.े �वभाव अ�तशय लहर� झाला असावा, असेह� वाटत.े तसे असेल तर मान�सक संवेदनाह�             
अ�त शी� होत असा�यात असे वाटत.े �यामळेु मना�व��ध थोडहे� काह� घडले तर लगेच गहरे              
नरैा�य येत असले पा�हजे. तसे होत अस�यास कळवा. बरे वाटेल. पण स�या या राशी�या              
मंडळींना उ�च �कारची बौ��धक श�ती �ा�त झा�याचेह� जाणवत.े तसेच व�ृी चौकस, उ�म            
�मरणश�ती व आकलनश�ती �ा�त झाल� अस�याचेह� जाणवत.े �यामळेु कठ�ण कठ�ण सम�या           
�यां�याकडून अगद� सहज सोडव�या जात अस�या पा�हजेत. तसे असेल तर कळवा. आनंद            
वाटेल. पण मंगळ �ह पणू�पणे ��तकुल अस�याने म�ह�या�या पवूा�धा�त ववैा�हक जीवनातील           
कटकट�, जीवनसाथीचे अनारो�य, काह�ंना कुसंगातीची बाधा, कोट� �करणे असतील तर �यांचा           
मन�ताप, भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल तर �यात �नमा�ण होणा�या सम�या अशापकै�          
कारणांनी मनि�थती अ�व�थ होत असावी, गहरे नरैा�य येत असावे व �यामळेु अनकुुल बौ��धक             
�मतचेा उपयोग हातनू होत नासावा, असे वाटत.े �यात भर �हणनू म�ह�या�या उ�राधा�त            
�वत:�या अनारो�याची भर पडले असे वाटत.े जपा. अकारण संतापू नका. उ�णता �वकार            
बळावतील . र�व �ह पणू�पणे ��तकुल अस�याने या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना सतत             
मन�ताप देणा�या घटना ��त करतील. पण शभु �हां�या काह� �माणातील अनकुुलतमेळेु मधनू            

 



मधनू मनोनकुुल घटना घडतील व ��तकुल काळ ससु�य होईल. परध�म�यांशी �यावसा�यक           
संबंध असणारांना अशा संबंधामळेु काह� लाभदायक गो�ट� �ा�त होतील. श�ु �ह म�ह�या�या            
उ�राधा�त या राशी�या अ�टम �थानी गे�यावर काह�ंना भ�ूमलाभ तर काह�ंना मानाचे �थान वा             
��त�ठा �ा�त होणे संभवत.े गु� �हामळेु अ�या�माची आवड असणारांना आ�याि�मक �गतीस           
काळ अनकुुल होईल. संत�तसखु �मळेल. लोखंड, कोळसा �यापार असणारांना काळ लाभदायक           
होईल. काह�ंना परदेशगमनाची संधी �मळेल. ��धा असेल तर �शवोपासना अनकुुल होईल व मन             
�व�थ      राह�ल. 
 
(१२) मीन - या राशी�या मंडळींचा �वभाव स�या अ�तशय चंचल, लहर� झाला असनू             
�यां�याकडून अ�वचाराने नको इतका खच�ह� होत असावा, असे वाटत.े �याच�माणे �यांचे बोलणे            
फटकळ व अ�वचाराचे होत अस�याची श�यताह� जाणवत.े �यामळेु समोरचा माणसू अकारण           
दखुावला जात अस�याची श�यताह� �दसत.े मनावर संयम नस�याने �व�च� आचरणह� होत           
अ��याची श�यता �दसत.े राहूमळेु संत�तसखुात बाधा येते का? पण या राहूमळेु दलाल�,            
क�मशनवर �यवसाय करत असणारांना आ�थ�क लाभ होत असले पा�हजेत. मंगळ �ह व�ैयक�य            
संशोधन काय��े� असणाराना अनकुुल व �ग�तकारक तसेच यशदायक होईल; पण होणारे वाद,            
भांडणे �मटवता आले नाह�त तर �नयोिजत काया�त अडथळे �नमा�ण होतील. जपा. म�ह�या�या            
पवूा�धा�त काह� मंडळीना पोट�वकाराचा आजार ��त कर�ल; तर काह� मंडळीना अप�चाराचा           
मन�ताप सहन करावा लाग�याची श�यता �दसत.े तसेच काह� मंडळींना र�त�वकाराचा आजार           
��त कर�ल, तर काह�ंना ताप येणेह� संभवत.े चोर�ची घटना घडणेह� संभवत.े जपा. अपघाताचे             
भय अस�याने या राशी�या मंडळींनी सतत सावधानतचेे आचरण करावे. म�ह�या�या उ�राधा�त           
ववैा�हक जीवनात दोघांपकै� कोणाचे तर� अनारो�य, दोघांतील वाद, भांडणे अशापकै� कारणानी           
ववैा�हक सखुसमाधान �मळणे अश�य होईल. जपा. �यांचा भागीदार�त �यापार-�यवसाय असेल          
�यांनी काह�ह� कारणाने भागीदार�त बाधा येणार नाह�, याची काळजी �यावी. अ�वचार�           
आचरणामळेु काह�ंना कुसंगतीची बाधा होणे संभवत.े जपा. या राशी�या सव� नोकरदार मंडळींना            
म�ह�याचा उ�राध� भावने�या भरात भरकटत जाणारा अस�याचा अनभुव येईल. पण �यां�या           
ज�मकंुडल�त अचानक धनलाभाचा योग असेल �यांना असा अनपे��त धनलाभ होणे संभवत.े           
काह�ंना वारसा ह�काने असा धनलाभ होणेह� संभवत.े दरू�या �वासाचे योग येतील. ह� गु�             
द�ा�येां�या मालक�ची राशी अस�याने �ी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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