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sample horoscope
જ મકાલીન પંચાંગ િવગેર ે

જ મ માિહતી
લીંગ

:

પુ)ષ

જ મ દીવસ

:

10 આૅગ ટ 2019

જ મ વાર

:

શિનવાર

જ મ સમય

:

17:42:23 કલાક

ઈ$કાળ

:

29:12:20 ઘટી

જ મ થળ

:

Hyderabad

દે શ

:

India

અ-ાંશ

:

17ઉ22'00

રેખાંશ

:

78પૂ28'00

સમય -ે/

:

‐05:30:00 કલાક

સમય ફે રફાર

:

00:00:00 કલાક

1.એમ. ટી. સમય

:

12:12:23 કલાક

લોકલ સમય સં કાર

:

‐00:16:08 કલાક

લોકલ સમય

:

17:26:15 કલાક

સાંપિતક કાળ

:

14:41:00 કલાક

સનસાઈન (સાયન સૂય8)

:

િસંહ

લ:; રાિશ

:

મકર 07:24:40

પિરવારની માિહતી
બાપાનું નામ

:

િપતાનું નામ

:

માતાનું નામ

:

નાત

:

કુ ળ

:

ચૈ/ાિદ િવિધ
િવNમ સંવત

:

2076

મિહનો

:

Oાવણ

િવNમ સંવત

:

2075

મિહનો

:

Oાવણ

શક સંવત

:

1941

સૂય8 આયન/ગોળ

:

દિ-ણાયળ/ઉSર

ૠતુ

:

વષા8

પખવાિડયું

:

શુકલ

Rોતીિષય વાર

:

શિનવાર

સૂયTદિય િતિથ

:

શુકલ દશમ

િતિથ સમાિUકાળ

:

10:08:43 ઘંટે

:

10:18:10 ઘટી

જ મકાલીન િતિથ

:

શુકલ અ-યારસ

સૂયTદય ન-/

:

જયેVા

ન-/ સમાિUકાળ

:

23:05:32 કલાક

:

42:40:12 ઘટી

:

જયે#ા

સૂયTદયી યોગ

:

એE

યોગ સમાિUકાળ

:

10:43:44 કલાક

:

11:45:43 ઘટી

:

વૈધૃિત

સૂયTદયી કરણ

:

ગર

કરણ સમાિUકાળ

:

10:08:43 કલાક

:

10:18:10 ઘટી

જ મકાલીન કરણ

:

વિણજ

સૂયTદય

સમય

:

06:01:27 કલાક

અંશ

:

કક8 23:00:08

કાિત8કાિદ િવિધ

જ મકાલીન ન-/

જ મકાલીન યોગ

અવકહડા ચ
1. વણ8

:

IાJણ

ર. વDય

:

કીટ

3. ન-/‐ચરણ

:

જયે#ા ‐ 4

4. યોિન

:

મૃગ

પ. ચંE રાિશ વામી

:

મંગળ

6. ગણ

:

રા-સ

7. ચંE રાિશ

:

વૃિ&ક

8. નાડી

:

વગ8

સમય

:

18:41:30 કલાક

અંશ

:

કક8 23:30:34

આગલો સૂયTદય

:

રિવવાર 06:01:41 કલાક

આધ

ચંEનો ન-/ Wવેશ

:

9 આૅગ. 19 21:58:12

:

મૃગ

ચંEનો ન-/ થી િનકાસ

:

10 આૅગ. 19 23:05:32

યુGા

:

અંHય

ભયાત

:

49:20:27 ઘટી

હં સક (તHવ)

:

જલ

ભભોગ

:

62:48:19 ઘટી

નામા-ર

:

યૂ

જ મકાલીન દશા

:

બુધ‐ગુY‐શુN

રાિશ પાયા

:

સોનું

દશા ભો:યકાળ

:

બુધ 3વ.‐7મ.‐12િદ.

ન-/ પાયા

:

તાંબુ

આયનાંશ

:

‐24:07:36 લહરી
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ॐ
જ મકાલીન પંચાંગાિદ િવવરણ

વેદ સવ8 Zંથોમાં Wાચીન આધ Zંથ છે . િવ\ના સવ8 શા]ોની ઉHપિSનો આધાર વેદ જ છે . વેદ શ^દની ઉHપિS િવદ્ ધાતુથી થઈ છે .
જેનો અથ8 છે , aાન. Rોિતષશા] bારા 1વાcાના aાનની સાથે સાથે પરમાcાનું aાન પણ સુલભ રીતે WાU થઈ શકે છે . તેથી જ
Rોિતષશા]ને વેદના ચ-ુને/ કહેવામાં આવે છે . િ/કાળaાની મહિષ8ઓએ હeરો વષ8 પહેલાં પોતાના તપોબળ અને aાનબળ
bારા Zહોના ગુણ, ધમ8, રં ગ, )પ, વભાવ ઈHયાિદનાં આ ચરાચર િવ\ ઉપર પડતાં શુભાશુભ પિરણામોનું વણ8ન Rોિતષ
ફિલતશા]માં િવ તારપૂવ8ક કરવામાં આfયું છે . WHયેક fયિકતનું જ મ થાન, જ મિદવસ અને જ મસમયાનુસાર તે -ણોનું,
IJાંડમાં Zહ‐રાશી‐ન-/ોની િ થતીનું િચ/ણ, જેને `જ મકુ ં ડળી' કહેવામાં આવે છે . જ મ સમયે પૂવ8 િ-િતજમાં જે રાશી ઉિદત હોય
છે , તેને `લ:;' કહેવામાં આવે છે . ચંE જે રાશીમાં હોય છે , તે રાશીને `જ મરાશી' અને જે ન-/માં હોય તે ન-/ને `જ મન-/'
કહેવામાં આવે છે . તમારાં જ મ સમયના પંચાંગનું તેના િવિભh અંગોનું િવવરણ નીચે દશા8f યું છે .

અવકહડા ચ
લ:;

:

મકર

ચંE રાશી

:

વૃિiક

ચંE રાશી વામી

:

મંગળ

જ મકાલીન ન-/

:

જયેVા

ન-/ ચરણ

:

4

નામા-ર

:

યૂ

રાશી પાયા

:

સોનું

ન-/ પાયા

:

તાંબુ

વણ8

:

IાJણ

વDય

:

કીટ

નાડી

:

આધ

યોની

:

મૃગ

ગણ

:

રા-સ

જ મકાલીન પંચાંગાિદ
િવNમ સંવત

:

2076

માસ

:

Oાવણ

જ મકાલીન િતિથ

:

શુકલ અ:યારસ

જ મકાલીન યોગ

:

વૈધૃિત

જ મકાલીન કરણ

:

વિણજ

આધુિનક જ મવાર

:

શિનવાર

Rોતીષીય જ મવાર

:

શિનવાર

ઘાતચ
ઘાતમાસ

અિ\ન

ઘાત યોગ

fયિતપાત

ઘાતિતિથ

1/6/11

ઘાત કરણ

ગર

ઘાતવાર

શુNવાર

ઘાત Wહર

1

ઘાત ન-/

રેવતી

ઘાત ચંE

વૃષભ
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ॐ
મહ4વપૂણ6 7ણકારી
તમા8ં મૂળ વાકય છે .
હુ ં વતુ8 છું.

સહુ થી મોટો ગુણ છે .
ગંભીરતા.

સહુ થી મોટી ખામી છે .

અયો:ય સીમા પયjત 1aાસા.

મહ4વાકાં>ા છે .

સાવ8જિનક WિતVા અને સSા WાિU.

શુભ િદવસ.

શુNવાર તથા શિનવાર.

શુભ રં ગ.

ખાખી, બkગની, કાળો, ગાઢો લીલો, ગાઢો ભૂરો રં ગ શુભ છે .

શુભ અંક.

6, 9, 8 સવા8િધક શુભ અંક છે .

શુભ ર@.

નીલમ તથા હીરા.

શુભ ઉપર@.
જમુિનયા.

અશુભ મિહના, તારીખો.

Wિતવષ8 મે મિહનો, Wિતમાસ 1, પ, 1પ, રપ તારીખો અને શુNવારનો િદવસ અશુભ રહેશે.

અશુભ િતિથ.

Wિતપદા, છઠ અને એકાદશી આ િતિથ eતકને માટે અશુભ છે .

શુભ રાશી.

મેષ, કક8 , િસંહ, ધન અને મીન રાશીની fયિકતઓ િમ/તાને યો:ય હોય છે . િમથુન રાશીની fયિકતઓ શ/ુતા કરવાને યો:ય હોય છે .

શુભ િદવસ.

બૃહ પિતવાર.

અિરC સમય.

યવનાચાય8ના મતાનુસાર RેV માસ, શુકલ પ-, દશમ િતિથ, બુધવાર, હ ત ન-/ અને અnધ રા/ી તમારે માટે અિન$કારક હોય છે .
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જ મ કુ ં ડલી

ॐ
10 આૅગ ટ 2019 શિનવાર 17:42:23 કલાક

કે 23:16
શ(વ) 20:56

11

9

12

8

લ 07:24

ચં 27:10
ગુ(વ) 20:22

10
1

7
4

બુ 04:28
શુ 22:26
સૂ 23:28

2
3

6
5

રા 23:16

મં 00:58

ચ D કુ ં ડલી

નવાંશ કુ ં ડલી

શ(વ) કે
લ 10

9

મં રા

11
12

7

ગુ(વ) ચં
8
2

2

6

વ/ધ

1

3

રાશી

અંશ

1

3
4

સૂ

4

બુ શુ

ગિત

ન>G

પદ

11

ચં લ

મં

5

રા
Eહ

સૂ

12

10

8

7

બુ

શ(વ) કે
ન. વા

ઉપ

ગુ(વ)

9

6

5

રા. વા.

શુ

ઉપઉપ

વા.

વા.

શુ‐અશુ

ષડબળ

લ:;

મકર

07:24:40

ઉSરાષાઢા

4

શ

સૂ

કે

રા

સૂય8

કક8

23:28:08

00:57:32

અoેષા

3

ચં

બુ

મં

રા

સમ

1.33

ચE

વૃિiક

27:10:00

12:39:16

જયેVા

4

મં

બુ

ગુ

શુ

નીચ

1.09

મંગળ

િસંહ

00:58:35

00:38:05

મઘા

1

સૂ

કે

શુ

શુ

અિતિમ/

1.47

કક8

04:28:39

00:59:44

પુpય

1

ચં

શ

શ

સૂ

અિતશ/ુ

0.96

ગુY

વૃિiક

20:22:48

‐00:00:12

જયેVા

2

મં

બુ

શુ

રા

અિતિમ/

0.92

શુN

કક8

22:26:05

01:14:06

અoેષા

2

ચં

બુ

ચં

રા

અિતશ/ુ

1.43

ધનુ

20:56:18

‐00:03:21

પૂવા8ષાઢા

3

ગુ

શુ

ગુ

કે

િમ/

1.22

િમથુન

23:16:11

00:01:38

પુનવ8સુ

1

બુ

ગુ

શ

મં

મૂલિ/ક

ધનુ

23:16:11

00:01:38

પૂવા8ષાઢા

3

ગુ

શુ

શ

ચં

મૂલિ/ક

બુધ

શિન
રાહુ
કે તુ

(અ)

(વ)
(અ)
(વ)
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રાિશ, નવાંશ અને ભાવ કુ ં ડળી

ॐ
ચંD કુ ં ડળી

નવાંશ

શ(વ) કે
લ 10

9

મં રા

11
12

7

ગુ(વ) ચં
8
2

6

2

સૂ

1

મં

5

1

3

3
4

સૂ

4

બુ શુ

રા

શુ
11
10

ચં લ
12
6

ગુ(વ)

9
8

5

7

બુ

શ(વ) કે

ભાવ (Jીપિત)

શ(વ) કે
12

11

1
2

9

લ
10

7

4

બુ શુ
3

ચં
8
ગુ(વ)

સૂ

5

રા

6

મં
ભાવ પC Jીપિત િવિધ

ભાવ

ભાવ શુL

ભાવ મMય

ભાવ ખતમ

પહેલો ભાવ

ધનુ

24:16:15

મકર

07:24:40

મકર

24:16:15

બીજો ભાવ

મકર

24:16:15

કું ભ

11:07:49

કું ભ

27:59:24

/ીજો ભાવ

કું ભ

27:59:24

મીન

14:50:59

મેષ

01:42:34

ચોથો ભાવ

મેષ

01:42:34

મેષ

18:34:09

વૃષ

01:42:34

પાંચમો ભાવ

વૃષ

01:42:34

વૃષ

14:50:59

વૃષ

27:59:24

છqો ભાવ

વૃષ

27:59:24

િમથુન

11:07:49

િમથુન

24:16:15

સાતમો ભાવ

િમથુન

24:16:15

કક8

07:24:40

કક8

24:16:15

આઠમો ભાવ

કક8

24:16:15

િસંહ

11:07:49

િસંહ

27:59:24

નવમો ભાવ

િસંહ

27:59:24

ક યા

14:50:59

તુલા

01:42:34

દશમો ભાવ

તુલા

01:42:34

તુલા

18:34:09

વૃિiક

01:42:34

અ:યારમો ભાવ

વૃિiક

01:42:34

વૃિiક

14:50:59

વૃિiક

27:59:24

બારમો ભાવ

વૃિiક

27:59:24

ધનુ

11:07:49

ધનુ

24:16:15
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ॐ

જ મ કુ ં ડળી

શ(વ) કે
12

11

9

લ
10

1

4

સૂ

3

હોરા (ધન‐સSપિT)
મં ગુ(વ) શુ સૂ ચં

ચં
ગુ(વ)

5

6

બુ શ(વ) લ કે

7

5

રા

6

3

રા

7

બુ શુ

2

8

વગ6 કુ ં ડળીઓ ‐1

8

4
10

2

1

9

11

12

મં

DેOકાણ (ભાઇ‐બેન)

ચતુથાUશ (ભા-ય)

રા
શુ
સૂ

12

11

9

લ
10

1

4

ચં

3

5

ગુ(વ) 2

6

શ(વ) મં કે

4

મં લ
8

5
11

2

બુ

10

3

સૂ
શુ

2

ગુ(વ)

5

6

કે

12

સૂ

1

1 શ(વ)

4

11

ચં લ
12
6

10

શુ
ગુ(વ)

9
8

5

7

બુ

શ(વ) કે

Wાદશાંશ (માતા‐િપતા)

9

7

લ
11

12

7

મં ચં

3

શુ સૂ
10

4

બુ

3

કે

દશાંશ (કમ6ફળ)

રા

10

મં રા

6

9

1

8

નવાંશ (Vવનસાથી)

ગુ(વ)

ચં રા

9

લ શુ

શ(વ)

સQાંશ (સંતિત)

7

11

સૂ

7

ગુ(વ) બુ

2

રા 12

8

8
2

5

સૂ
6

2

રા લ

1

શુ

મં

3
4

1

3

ચં બુ

શ(વ)

કે
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ગુ(વ) 4

11

5

12
6

કે ચં

10

9

7

8

શ(વ) મં બુ
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ॐ

ષોડશાંશ (વાહન)

મં

ચં
શ(વ) 8

િવશાંશ (Xાથ6ના, ભિકત)

બુ ગુ(વ)

5

6

વગ6 કુ ં ડળીઓ ‐ર

3

લ
4

7

10

1

9

શ(વ)

2

11

કે રા
12 શુ

મં

9

કે રા

રા

10

1

5
11

બુ
ચં શુ

2

10

12

ગુ(વ)
શ(વ) લ

8

શુ
12

ચં

8

3

1

સQાવેશાંશ (બળાબળ)

સૂ
11

4

લ

ગુ(વ)

ચતુિવ6શાંશ (િવિધ)

કે

6

7

સૂ

સૂ

9
3

7

કે
બુ

12

મં

6

2

11

4

5

મં

બુ

2

3

9

ચં લ
1

10
4

7

ગુ(વ)

8

સૂ શ(વ)

5

6

શુ

રા
િGશાંશ (દુ :ખ)

ચં

8

ખવેદાંશ (શુભ‐અશુભ ફળ)

7

5

લ
9

6
12

3

સૂ

11

6

રા

1

2

5

ચં

શ(વ) કે

ગુ(વ) શુ

10

4

બુ

કે
રા

8

9

લ શ(વ)
7

4
10

3

2

મં
સૂ

1

ગુ(વ)

11

12

બુ
શુ

મં
અ>વેદાંશ (સહુ >ેG)

ષOYાંશ (સહુ >ેG)

ગુ(વ)
2

1

3

શ(વ) 4

5

11

લ સૂ
12
6

મં

9

10 શુ

રા
ચં શ(વ)
સૂ

2

1

3
8

બુ કે રા
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4

11

શુ બુ

ચં

7

ગુ(વ) લ

5

12
6

મં

10

9

7

8

કે
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ષોડશવગ6 યાદી

ॐ
ષોડશવગ6 યાદી

ષોડશવગ6 માં રાિશઓમાં Eહ
લ-Z

સૂય6

ચD

મંગળ

બુધ

ગુ8

શુ

શિન

રાહુ

કે તુ

જમ

મકર

કક8

વૃિiક

િસંહ

કક8

વૃિiક

કક8

ધનુ

િમથુન

ધનુ

હોરા

કક8

િસંહ

િસંહ

િસંહ

કક8

િસંહ

િસંહ

કક8

કક8

કક8

Eેpકાણ

મકર

મીન

કક8

િસંહ

કક8

કક8

મીન

િસંહ

કું ભ

િસંહ

ચતુથાjશ

મકર

મેષ

િસંહ

િસંહ

કક8

વૃષ

મકર

િમથુન

મીન

ક યા

સUાંશ

િસંહ

િમથુન

વૃિiક

િસંહ

કું ભ

ક યા

િમથુન

મેષ

વૃિiક

વૃષ

નવાંશ

મીન

કું ભ

મીન

મેષ

િસંહ

મકર

મકર

તુલા

મેષ

તુલા

દશાંશ

વૃિiક

તુલા

મેષ

િસંહ

મેષ

મકર

તુલા

િમથુન

મકર

કક8

bાદશાંશ

મીન

મેષ

ક યા

િસંહ

િસંહ

કક8

મીન

િસંહ

મીન

ક યા

ષોડશાંશ

કક8

મેષ

તુલા

િસંહ

િમથુન

િમથુન

મીન

વૃિiક

ધનુ

ધનુ

િવશાંશ

િસંહ

કક8

િમથુન

ધનુ

િમથુન

મકર

િમથુન

ક યા

વૃિiક

વૃિiક

ચતુિવ8શાંશ

ધનુ

મકર

મેષ

િસંહ

તુલા

વૃિiક

ધનુ

ધનુ

કું ભ

કું ભ

સUિવશાંશ

મકર

તુલા

મકર

મેષ

વૃષ

કક8

ક યા

તુલા

િમથુન

ધનુ

િ/શાંશ

ક યા

મકર

વૃિiક

મેષ

વૃષ

મકર

મકર

િમથુન

િમથુન

િમથુન

ખવેદાંશ

કક8

વૃષ

તુલા

વૃષ

મીન

મકર

મીન

કક8

વૃિiક

વૃિiક

અ-વેદાંશ

મીન

મીન

ધનુ

ક યા

તુલા

કું ભ

મકર

કક8

તુલા

તુલા

ષprાંશ

મીન

વૃષ

વૃષ

ક યા

મીન

મીન

મીન

વૃષ

મેષ

તુલા

ષોડશવગ6 માં શુભ અશુભ
સૂય6

ચD

મંગળ

બુધ

ગુ8

શુ

શિન

રાહુ

કે તુ

જમ

સમ

નીચ

અિતિમ/

અિતશ/ુ

અિતિમ/

અિતશ/ુ

િમ/

મૂલિ/ક

મૂલિ/ક

હોરા

મૂલિ/ક

સમ

સમ

સમ

સમ

અિતશ/ુ

સમ

સમ

સમ

Eેpકાણ

સમ

સમ

અિતશ/ુ

ઉsચ

ઉsચ

અિતશ/ુ

ચતુથાjશ

ઉsચ

સમ

સમ

સમ

અિતશ/ુ

સમ

અિતિમ/

સમ

સમ

સUાંશ

શ/ુ

નીચ

અિતિમ/

િમ/

અિતશ/ુ

સમ

નીચ

નીચ

નીચ

નવાંશ

અિતશ/ુ

િમ/

મૂલિ/ક

સમ

નીચ

અિતિમ/

ઉsચ

સમ

સમ

દશાંશ

નીચ

શ/ુ

અિતિમ/

શ/ુ

નીચ

મૂલિ/ક

અિતિમ/

સમ

સમ

bાદશાંશ

ઉsચ

અિતિમ/

સમ

સમ

ઉsચ

ઉsચ

અિતશ/ુ

સમ

સમ

ષોડશાંશ

ઉsચ

શ/ુ

સમ

વરાિશ

અિતશ/ુ

ઉsચ

સમ

સમ

મૂલિ/ક

િવશાંશ

અિતિમ/

સમ

અિતિમ/

વરાિશ

નીચ

સમ

અિતિમ/

નીચ

ઉsચ

ચતુિવ8શાંશ

સમ

શ/ુ

સમ

અિતિમ/

અિતિમ/

િમ/

િમ/

વરાિશ

સUિવશાંશ

નીચ

િમ/

વરાિશ

સમ

ઉsચ

ક યા

ઉsચ

મૂલિ/ક

મૂલિ/ક

િ/શાંશ

અિતશ/ુ

નીચ

મૂલિ/ક

સમ

નીચ

સમ

અિતિમ/

અિતિમ/

સમ

ખવેદાંશ

સમ

શ/ુ

િમ/

નીચ

નીચ

ઉsચ

સમ

નીચ

ઉsચ

અ-વેદાંશ

અિતિમ/

િમ/

સમ

અિતિમ/

શ/ુ

સમ

અિતશ/ુ

સમ

સમ

ષprાંશ

સમ

ઉsચ

અિતશ/ુ

નીચ

ઉsચ

અિતિમ/

સમ

સમ

સૂય6

ચD

મંગળ

બુધ

ગુ8

શુ

શિન

રાહુ

કે તુ

ષtગ8

10

13

19

7

14

7

10

11

10

સUવગ8

12

13

18

7

13

7

9

11

10

દશવગ8

9

11

16

9

14

8

9

11

10

ષોડશવગ8

9

11

17

9

14

8

10

11

11

વરાિશ

વરાિશ

વરાિશ

સમ

સમ

િવંશોપક બળ
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Eહ મૈGી

ॐ
નૈસિગ6ક મૈGી ચ

િમ/

સૂય6

ચD

મંગળ

બુધ

ગુ8

શુ

શિન

રાહુ

કે તુ

ચE

સૂય8

સૂય8

સૂય8

સૂય8

બુધ

બુધ

ગુY

મંગળ

મંગળ

બુધ

ચE

શુN

ચE

શિન

શુN

શુN

શુN

મંગળ

રાહુ

રાહુ

શિન

ગુY

ગુY
કે તુ

શ/ુ

સમ

શુN

રાહુ

બુધ

શિન

કે તુ

રાહુ

કે તુ
બુધ

સૂય8

સૂય8

સૂય8

સૂય8

શુN

ચE

ચE

ચE

ચE

રાહુ

મંગળ

મંગળ

શિન

કે તુ

કે તુ

કે તુ

કે તુ

ગુY

બુધ

બુધ

ચE

મંગળ

શુN

મંગળ

શિન

મંગળ

ગુY

શિન

ગુY

રાહુ

ગુY

શુN

શિન

કે તુ

શિન

રાહુ

ગુY
બુધ

તા4કાિલક મૈGી ચ
સૂય6
િમ/

મંગળ રાહુ

ચD

મંગળ

બુધ

ગુ8

શુ

શિન

મંગળ શિન

સૂય8 ચંE

મંગળ રાહુ

મંગળ શિન

મંગળ રાહુ

ચંE ગુY

કે તુ

બુધ ગુY

કે તુ

રાહુ

કે તુ

સૂય8 મંગળ

ચંE ગુY

બુધ શુN

શુN રાહુ
શ/ુ

ચંE બુધ

સૂય8 બુધ

સૂય8 ચંE

સૂય8 ચંE

સૂય8 ચંE

સૂય8 મંગળ

ચંE ગુY

સૂય8 મંગળ

ગુY શુN

ગુY શુN

શિન કે તુ

ગુY શુN

બુધ શુN

બુધ ગુY

બુધ શુN

શિન કે તુ

બુધ શુN

શિન કે તુ

રાહુ

શિન કે તુ

રાહુ

શિન કે તુ

રાહુ કે તુ

ગુ8

શુ

શિન

મંગળ

રાહુ

શિન રાહુ

પંચધા મૈGી ચ
સૂય6
અિતિમ/

ચD

મંગળ

મંગળ

બુધ

સૂય8 ચંE

રાહુ

કે તુ

શુN

ગુY

િમ/

સમ

શ/ુ

મંગળ શિન

શુN

મંગળ રાહુ

શિન કે તુ

મંગળ

ગુY

બુધ

ગુY

ચંE ગુY

સૂય8 બુધ

બુધ રાહુ

સૂય8 શુN

સૂય8 ચંE

બુધ શિન

ચંE બુધ

સૂય8 મંગળ

ચંE મંગળ

રાહુ

કે તુ

કે તુ

કે તુ

શુN રાહુ

ગુY શિન

શુN

બુધ

ગુY શુN

શિન

ગુY શિન

રાહુ

ગુY

બુધ શુN

સૂય8 ચંE

બુધ

કે તુ

અિતશ/ુ

શુN શિન

રાહુ

ચંE

કે તુ
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સૂય8 મંગળ
કે તુ

ચંE કે તુ

સૂય8 શિન
રાહુ
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ષ[બળ અને ભાવબળ

ॐ
ષ[બળ
સૂય6

ચD

મંગળ

બુધ

ગુ8

175.51

176.81

248.49

143.37

121.75

160.27

127.81

31.63

12.87

34.14

0.98

44.32

28.71

5.49

3. કાળ બળ

147.42

127.47

92.51

135.11

135.74

185.28

209.32

4. ઈsછાબળ

50.23

41.23

3.13

49.50

48.42

1.30

49.68

પ. નૈસિગ8ક બળ

60.00

51.42

17.16

25.74

34.26

42.84

8.58

6. uકબળ

53.94

‐16.02

46.43

49.08

‐24.38

54.97

‐35.41

1. થાન બળ
ર. િદ:બળ

કુ ળ ષડબળ

શુ

શિન

518.73

393.77

441.86

403.77

360.12

473.38

365.47

ષડબળ ()પમાં)

8.65

6.56

7.36

6.73

6.00

7.89

6.09

ઓછામાં ઓછું ઈsછા યો:ય

390

360

300

420

390

330

300

ઈsછા યો:ય નો અંશ

1.33

1.09

1.47

0.96

0.92

1.43

1.22

3

5

1

6

7

2

4

ઈ$ ફળ

34.82

24.64

2.06

42.99

31.65

11.41

44.69

દુ :ખ ફળ

25.18

35.36

57.94

17.01

28.35

48.59

15.31

તુલનાcક િ થિત

ભાવ બળ
I

II

III

IV

V

VI

ભાવ મnય રાિશ

મ

કુ

મી

મે

વૃ

િમ

ભાવ મnય અંશ

7

7

7

7

7

7

7

7

365

365

360

441

473

403

393

30

50

50

0

10

10

60

ભાવાિધપિત બળ
ભાવ િદ:બળ

VII

VIII

ક

IX

X

XI

XII

ક

તુ

વૃ

ધ

7

7

7

7

518

403

473

441

360

40

20

30

20

50

િસં

‐51

‐28

8

18

32

56

50

38

‐21

‐56

‐40

‐12

Zહ

0

0

0

0

0

0

0

‐60

0

0

60

‐60

િદવસ રાત

0

15

0

0

0

15

0

15

15

15

15

0

344

402

419

460

516

486

504

552

417

462

496

338

ભાવ uૃિ$

કુ ળ ભાવ બળ

િવંશોપક બળ
સૂય6

ચD

મંગળ

બુધ

ગુ8

શુ

શિન

રાહુ

કે તુ

ષtગ8

10

13

19

7

14

7

10

11

10

સUવગ8

12

13

18

7

13

7

9

11

10

દશવગ8

9

11

16

9

14

8

9

11

10

ષોડશવગ8

9

11

17

9

14

8

10

11

11

ષ\ગ6 માં િડ પાVટર
સૂ

ચં

મં

બુ

ગુ

શુ

શ

રા

કે

શ(2)
ચં(1)
મં(1)
ગુ(1)
સૂ(1)

મં(2)
ચં(1)
સૂ(1)
બુ(1)
ગુ(1)

સૂ(4)
મં(2)

ચં(3)
સૂ(2)
શુ(1)

ચં(2)
શ(2)
મં(1)
સૂ(1)

ગુ(2)
શ(2)
સૂ(1)
ચં(1)

સૂ(2)
ચં(1)
બુ(1)
ગુ(1)
શુ(1)

બુ(2)
ચં(1)
મં(1)
ગુ(1)
શ(1)

બુ(2)
ચં(1)
સૂ(1)
ગુ(1)
શુ(1)
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Eહ અવ થા

ॐ
Eહોની અવ થાઓ

Eહ

સૂય6

ચD

મંગળ

બુધ

ગુ8

શુ

શિન

રાહુ

કે તુ

7Eદાધ

બાલાધ

લજVતાધ

દીQાધ

શયનાધ

અવ થા

અવ થા

અવ થા

અવ થા

અવ થા

(3 નું ટોળું)

(પ નું ટોળું)

(6 નું ટોળું)

(9 નું ટોળું)

(1ર નું ટોળું)

જુ વાન

Wસh

વv;

ગરીબ

નૃHય લોભ

(સમ-ે/)

(િવbાન)

Nૂ ર

નૃHય લોભ

(ચતુથાjશફળ)

(પાપરાશી)

(ગાન િનપુણ)

(મnયમફળ)

(1/રફળ)

િનEાની

બાળક

(શૂ યફળ)
વv;

Wસh

બાળક

મદમ ત

છપાવુ

(મnયમફળ)

(ચતુથાjશફળ)

(આધિમ/)

(રાR થી સwમાન)

િનEાની

મરેલું

Nૂ ર

ઉપવેશન

(શૂ યફળ)

(શૂ યફળ)

(પાપરાશી)

(ગુણ સમૂહ પૂણ8)

વv;

જુ વાન

(મnયમફળ)

(1/રફળ)

િનEાની

જુ વાન

(શૂ યફળ)

(1/રફળ)

વv;

ઘરડું

(મnયમફળ)

(અHયxપફળ)

eગેલુ

ઘરડું

(પૂણ8ફળ)

(અHયxપફળ)

eગેલુ

ઘરડું

(પૂણ8ફળ)

(અHયxપફળ)

-ુિદત Wસh

Wસh

-ુિદત Wસh

Wસh

અિભમાિનત

અિભમાિનત -ુિદત

મદમ ત

છપાવુ

(આધિમ/)

(આન દ અનેક સુખ)

Nૂ ર

છપાવુ

(પાપરાશી)

(કાfયિવધા લીલાશીલ)

ચુપ

આવવું

(િમ/)

(મૂખ8 િનરાિOત)

તંદુર ત

આવવું

( વ-ે/)

(Nોધી કામી કં જૂસ)

તંદુર ત

નૃHય લોભ

( વ-ે/)

(દુ રાધષ8 અનથ8કારી)

ટીકા : eZદાધ અને બાલાધ અવ થાઓ માં કોઠામાં Zહો ના ફળ ની મા/ા અને શયનાધ અવ થામાં Zહો ની અવ થાઓ નો ફળ આપેલ છે .

નીચભંગ યોગ
ચ D ના નીચભંગ યોગ :‐

‐ શુN જે ઉsચ રાશી નો વામી છે , તે કે E માં છે
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સુદશ6ન ચ

ॐ
સુદશ6ન ચ

બહારનો ગોળો : સૂય8 કુ ં ડળી
વચલો ગોળો : ચંE કુ ં ડળી
અ દરનો ગોળો : જ મ કુ ં ડળી

શુ

સૂ

4

મં
5

શ(વ)

કે
6

લ

બુ
રા

ગુ(વ)

ચં

3

8

9

લ
10

11

7

કે

શ(વ)

9

ચં

10
12

ॐ

7

2
ગુ(વ)

4
3

8

રા
1

ચં

5

4
બુ

શુ

સૂ

બુ

મં

2
9

મં

5

6

12

શ(વ)

6

8 ગુ(વ)

1

11

7

2

1

સૂ
શુ

12

3
રા
11

કે

10
લ

સુદશ8ન ચNના બહારનાં ગોળામાં સૂય8 કું ડળી, વsચે ગોળામાં ચંE કું ડળી અને અંદરના ગોળામાં
જ મ કું ડળી બનાવી /ણેય કું ડળીઓના જુ દા જુ દા ભાવોમાં આવેલા
Zહોનો એકસાથે િવoેષણ કરાય છે
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જૈિમની પ]િત

ॐ
જૈિમની પ]િત
ચર કારક

નવાંશ

આc

Wધાન

ભાઈ

માતા

િપતા

eિત

]ી

ચંE

સૂય8

શુN

શિન

ગુY

બુધ

મંગળ

27:10

23:28

22:26

20:56

20:22

04:28

00:58

જ મ કુ ં ડળી

10 આૅગ ટ 2019 17:42:23

મં રા

3

9

લ
1

10
4

ચં

8

5

6

9પ 2

મં

1

રા
બુ શુ
સૂ

4

5

11

3

12
6

9

2

શ(વ) કે

7

શ(વ) કે

4પ

11

8

ગુ(વ)

મં

4

10
4

11

ચં લ
12
6

10

6પ
ઉપપદ લ-Z કુ ં ડળી

શુ

શ(વ)

ગુ(વ)

કે

9

8

6

લ

9

8

7

બુ

શ(વ) કે

જૈિમની ^િCઓ
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6 5પ

5

ગુ(વ) ચં

5

િb વભાવવાળી રાિશઓમાં િ થત Zહોમાં uિ$ઓ શ‐રા‐કે
ચર અને િ થર રાિશઓમાં િ થત Zહોમાં uિ$ઓ સૂ‐ચં, સૂ‐ગુ, બુ‐ચં,
બુ‐ગુ, શુ‐ચં, શુ‐ગુ

8 1પ

2પ 12પ

7

3પ

3

સૂ

3

ચં

9

10પ લ:;

8પ

1

8

બુ

વાંશ (કારકાંશ નવાંશમાં)

10 લ

ગુ(વ)

9

7

1

મં રા

શુ

પદ કુ ં ડળી

7પ 12

રા

2

6

10

5

ગુ(વ)

7

સૂ

કારકાંશ (જ મ કુ ં ડળીમાં)

12

11પ

બુ શુ
3

4

11

ચં લ

Hyderabad, Andhra Pradesh, India

11

2

1

2

શ(વ) કે
12

સૂ

10

7
1

5 મં

સૂ

4

બુ શુ

11
12

2

3 રા

િવશેષ ગણનાઓ
જૈિમની હોરા લ:;

:

ધનુ 27:52:46

વણ8 લ:;

:

કું ભ

Wાણપદ લ:;

:

મેષ 18:09:07

આ)ઢ લ:;

:

વૃિiક

ઉપપદ

:

તુલા

દ:ધ રાિશ

:

ધનુ,મીન

IJા

: ગુY

મહે\ર

: શુN

)ંE

: ચE
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અCકવગ6 ‐ િભ_ાCક વગ6 1

ॐ
અCકવગ6 ‐ િભ_ાCક વગ6
સૂય6

સૂય6

સૂય8
રાિશ

4

5

6

7

8

9

10 11 12 1

2

3

શિન
ગુY
મંગળ
સૂય8
શુN
બુધ
ચE
લ:;

1
1
0
1
0
0
0
0

1
0
1
1
0
0
1
0

1
1
1
0
0
1
1
0

1
0
0
1
0
0
0
1

0
0
1
0
0
1
0
1

1
0
0
0
1
1
0
1

1
0
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0
1

0
1
1
1
0
1
1
1

0
0
1
1
0
1
0
0

1
0
1
0
1
1
0
1

8
4
8
8
3
7
4
6

યોગ

3

4

5

3

3

4

4

2

6

6

3

5

48

2
6 12

11

6
3

2

4
9

4
1

10
4

7

3

3

3

6

5

8

5

6

6

8

4

6

6

8

5

6

6

3

5

5

8

4

ચD

ચD

ચE
રાિશ

8

9

10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

શિન
ગુY
મંગળ
સૂય8
શુN
બુધ
ચE
લ:;

0
1
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
0

1
1
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1

1
0
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0

0
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
0
1
1
0
1

4
7
7
6
7
8
6
4

યોગ

5

2

5

4

2

6

7

3

1

2

6

6

49

4
2 12

11

6
7

2

2
9

5
1

10
4

7

1

3

5

3

મંગળ

6

2
મંગળ

મંગળ
રાિશ

5

6

7

8

9

10 11 12 1

2

3

4

શિન
ગુY
મંગળ
સૂય8
શુN
બુધ
ચE
લ:;

1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
0
1
0
1

1
0
0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
1
0
1
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
1

0
1
0
1
0
0
1
0

0
0
1
1
1
1
0
0

1
0
1
0
1
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0

7
4
7
5
4
4
3
5

યોગ

3

6

3

4

4

2

2

3

3

4

4

1

39

2
3 12

11

3
4

2

4
9

2
1

10
4

7

1

3

3

5

4

3

બુધ

બુધ

બુધ
રાિશ

4

5

6

7

8

9

10 11 12 1

2

3

શિન
ગુY
મંગળ
સૂય8
શુN
બુધ
ચE
લ:;

1
0
0
0
1
1
0
0

1
0
1
0
1
0
1
1

1
1
1
0
1
1
1
0

1
1
0
0
1
0
0
1

0
0
1
1
1
1
0
1

1
0
0
1
0
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
0
1
0
1
1

1
0
1
1
1
1
0
0

0
1
1
0
0
1
1
1

0
0
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
0
1
1
1

8
4
8
5
8
8
6
7

યોગ

3

5

6

4

5

4

2

4

5

5

4

7

54
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4
5 12

11

5
4

2

4

3

7

9

2
1

10
4

3

7

4

5

5
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અCકવગ6 ‐ િભ_ાCક વગ6 ર

ॐ
અCકવગ6 ‐ િભ_ાCક વગ6
ગુ8

ગુ8

ગુY
રાિશ

8

9

10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

શિન
ગુY
મંગળ
સૂય8
શુN
બુધ
ચE
લ:;

1
1
1
0
1
1
0
1

0
1
0
0
1
1
1
0

0
1
0
1
0
0
0
1

1
1
1
1
0
0
0
1

0
0
1
1
1
1
1
0

1
0
0
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
1
1
1

0
1
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
0
0
1
1

0
0
0
1
0
1
0
1

4
8
7
9
6
8
5
9

યોગ

6

4

3

5

5

5

8

3

4

5

5

3

56

5
5 12

11

5
8

2

4
9

3
1

10
4

7

4

3

6

6

5

8

4

6

6

8

1

6

2

8

3

6

5

3

5

3

8

5

શુ

શુ

શુN
રાિશ

4

5

6

7

8

9

10 11 12 1

2

3

શિન
ગુY
મંગળ
સૂય8
શુN
બુધ
ચE
લ:;

1
1
1
0
1
0
1
0

1
1
0
0
1
0
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શિન

4

4
શિન

શિન
રાિશ
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5

6

7

8

શિન
ગુY
મંગળ
સૂય8
શુN
બુધ
ચE
લ:;

0
0
1
0
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1

1
0
0
1
0
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0
1

1
1
0
1
0
1
1
1

1
0
1
1
1
1
0
0

0
0
1
0
1
1
0
1

0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0

1
1
1
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1

4
4
6
7
3
6
3
6

યોગ

3

4

3

3

6

5

4

2

1

2

5

1

39

3
3 12

11

6
5

2

3
9

4
1

10
4

7

2

3

5

5

4

1

લ-Z

લ-Z

લ:;
રાિશ
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2

3

4
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8

9
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4
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અCકવગ6

ॐ
અCકવગ6 ‐ િભ_ાCક વગ6
સૂય6

ગુ8

સૂય8
રાિશ

4

5

6

7

8

9

10 11 12 1

2

3

શિન
ગુY
મંગળ
સૂય8
શુN
બુધ
ચE
લ:;

1
1
0
1
0
0
0
0

1
0
1
1
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1
1
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0
1
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0
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0
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0
0
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0
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યોગ
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4

5
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4
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ગુY
રાિશ
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9

10 11 12 1
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4
8
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સૂય8
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યોગ
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ચE
રાિશ
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યોગ
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કૃ Oણમૂિત6 પ]િત ‐ કુ ં ડળી

ॐ
કૃ Oણમૂિત6 પ]િત
10 આૅગ ટ 2019 •17:42 કલાક

Eહ

વ/અ

રાિશ

અંશ

ન>G

• Hyderabad, Andhra Pradesh, India
ચરણ

રા. વા.

ન. વા.

ન. ઉપ.

ઉપ. ઉપ.

લ:;

મકર

07:30:27

ઉSરાષાઢા

4

શ

સૂ

કે

ગુ

સૂય8

કક8

22:35:08

અoેષા

2

ચં

બુ

ચં

ગુ

ચE

વૃિiક

27:15:48

જયેVા

4

મં

બુ

ગુ

શુ

િસંહ

01:04:23

મઘા

1

સૂ

કે

શુ

શુ

કક8

04:34:27

પુpય

1

ચં

શ

શ

ચં

મંગળ

(અ)

બુધ
ગુY

(વ)

વૃિiક

20:28:36

જયેVા

2

મં

બુ

શુ

ગુ

શુN

(અ)

કક8

22:31:52

અoેષા

2

ચં

બુ

ચં

રા

શિન

(વ)

ધનુ

21:02:06

પૂવા8ષાઢા

3

ગુ

શુ

ગુ

શુ

રાહુ

િમથુન

23:21:59

પુનવ8સુ

2

બુ

ગુ

શ

રા

કે તુ

ધનુ

23:21:59

પૂવા8ષાઢા

4

ગુ

શુ

શ

મં

યૂરન
ે સ

મેષ

12:35:03

અિ\ની

4

મં

કે

બુ

રા

નેપsયૂન (વ)

કું ભ

24:04:41

પૂવા8ભાEપદ

2

શ

ગુ

બુ

બુ

(વ)

ધનુ

27:14:14

ઉSરાષાઢા

1

ગુ

સૂ

સૂ

શુ

vલૂટો

જ મ કુ ં ડળી

ક પ કુ ં ડળી

શ(વ) કે
12

11

1
2

9

લ
10
4

ચં

ચં

લ

ગુ(વ)

ગુ(વ)

7

બુ શુ
3

8

શ(વ) કે

સૂ

રા

5

મં શુ

6

સૂ

મં

બુ રા
ભાવ માિહતી

ભાવ ક પ

રાિશ

અંશ

ન>G

1 પહેલો

મકર

07:30:27

ઉSરાષાઢા

4

શ

સૂ

કે

ગુ

ર બીજો

કું ભ

12:33:37

શતિભષા

2

શ

રા

બુ

બુ

3 /ીજો

મીન

17:38:24

રેવતી

1

ગુ

બુ

બુ

મં

4 ચૌથો

મેષ

18:39:56

ભરણી

2

મં

શુ

રા

ગુ

પ પાંચમો

વૃષ

15:29:03

રોિહણી

2

શુ

ચં

ગુ

રા

6 છqો

િમથુન

10:37:39

આEા8

2

બુ

રા

શ

શ

7 સાતમો

કક8

07:30:27

પુpય

2

ચં

શ

કે

શુ

8 આઠમો

િસંહ

12:33:37

મઘા

4

સૂ

કે

બુ

રા

9 નવમો

ક યા

17:38:24

હ ત

3

બુ

ચં

શ

ગુ

10 દસમો

તુલા

18:39:56

વાિત

4

શુ

રા

ચં

શ

11 અ:યારમો

વૃિiક

15:29:03

અનુરાધા

4

મં

શ

ગુ

બુ

1ર બારમો

ધનુ

10:37:39

મૂલ

4

ગુ

કે

શ

ચં
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ન. વા.
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ઉપ. ઉપ.
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કૃ Oણમૂિત6 પ]િત

ॐ
કૃ Oણમૂિત6 પ]િત
ભાવોંના કારક Eહ

ભાવ

ભાવ િ થત Zહોં

ભાવ િ થત Zહ

ભાવ ક પ વામી

ના ન-/ોમાં Zહ

ના ન-/માં Zહ

1 પહેલો

બુ
બુ
રા

ર બીજો
3 /ીજો
4 ચૌથો
પ પાંચમો
6 છqો
7 સાતમો
8 આઠમો

સૂ,ચં,ગુ,શુ
શ,કે

બુ,રા
સૂ,મં,શુ

સૂ,ચં,ગુ,શુ
શ,કે

10 દસમો
1ર બારમો

રા
બુ,મં

શ
શ
ગુ
મં
શુ
બુ
ચં
સૂ
બુ
શુ
મં
ગુ

શ,કે
સૂ,ચં,ગુ,શુ

9 નવમો
11 અ:યારમો

ભાવ ક પ વામી

ચં,ગુ
શ,કે

રા

Zહો bારા અિભસૂિચત ભાવ
Zહ

Zહો થી મતલબ ભાવ
વધુ બળશાળી

બળશાળી કારક

કારક

સામા ય (સાધારણ)

િનબ8ળ (નબળો)

કારક

કારક

6
6

સૂય8
ચE
મંગળ

7
11
7 12
12
11
7
7 12
6 11
7 12

6
6
6

બુધ
ગુY
શુN
શિન
રાહુ
કે તુ

8
7
4
1
3
5
1
3
5

9
9
11
2 9
9 12
9 10
2 5 10
12
10

વામી Zહ
વારેશ

:

શિન

ભા:ય

:

વૃષ 11:12:20

લ:;ેશ

:

શિન

ભો:યદશા

:

બુધ 3વ.‐5મ.‐25િદ.

લ:; ન-/ વામી

:

સૂય8

કે .પી. અયનાંશ

:

‐24:01:48

લ:; ન-/ ઉપ વામી

:

કે તુ

ચંE રાિશ વામી

:

મંગળ

ચંE ન-/ વામી

:

બુધ

ચંE ન-/ ઉપ વામી

:

ગુY
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િવંશોTરી અ તર અને X4યંTર દશાઓ 1

ॐ
િવંશોTરી અ તર અને X4યંTર દશાઓ
બુધ મહાદશા : 10‐08‐2019 થી 22‐03‐2023
ઉમર : 0વ 0મ થી

બુધ‐કે તુ

બુધ‐બુધ
WHયંતર

3વ 7મ

શ)

અંત

WHયંતર

બુધ‐શુ
શ)

અંત

WHયંતર

શ)

અંત

બુધ

‐

કે તુ

‐

શુN

‐

કે તુ

‐

શુN

‐

સૂય8

‐

શુN

‐

સૂય8

‐

ચE

‐

સૂય8

‐

ચE

‐

મંગળ

‐

ચE

‐

મંગળ

‐

રાહુ

‐

મંગળ

‐

રાહુ

‐

ગુY

‐

રાહુ

‐

ગુY

‐

શિન

‐

ગુY

‐

શિન

‐

બુધ

‐

શિન

‐

બુધ

‐

કે તુ

‐

બુધ‐સૂય6
WHયંતર

બુધ‐ચ D
શ)

અંત

WHયંતર

બુધ‐મંગળ
શ)

અંત

WHયંતર

શ)

અંત

સૂય8

‐

ચE

‐

મંગળ

‐

ચE

‐

મંગળ

‐

રાહુ

‐

મંગળ

‐

રાહુ

‐

ગુY

‐

રાહુ

‐

ગુY

‐

શિન

‐

ગુY

‐

શિન

‐

બુધ

‐

શિન

‐

બુધ

‐

કે તુ

‐

બુધ

‐

કે તુ

‐

શુN

‐

કે તુ

‐

શુN

‐

સૂય8

‐

શુN

‐

સૂય8

‐

ચE

‐

બુધ‐રાહુ
WHયંતર

બુધ‐ગુ8
શ)

અંત

WHયંતર

બુધ‐શિન
શ)

અંત

WHયંતર

0વ11મ
શ)

અંત

રાહુ

‐

ગુY

‐

શિન

12‐07‐2020 ‐ 14‐12‐2020

ગુY

‐

શિન

‐

બુધ

14‐12‐2020 ‐ 02‐05‐2021

શિન

‐

બુધ

‐

કે તુ

02‐05‐2021 ‐ 29‐06‐2021

બુધ

‐

કે તુ

‐

શુN

29‐06‐2021 ‐ 10‐12‐2021

કે તુ

‐

શુN

10‐08‐2019 ‐ 03‐10‐2019

સૂય8

10‐12‐2021 ‐ 28‐01‐2022

શુN

‐

સૂય8

03‐10‐2019 ‐ 13‐11‐2019

ચE

28‐01‐2022 ‐ 20‐04‐2022

સૂય8

‐

ચE

13‐11‐2019 ‐ 21‐01‐2020

મંગળ

20‐04‐2022 ‐ 16‐06‐2022

ચE

‐

મંગળ

21‐01‐2020 ‐ 09‐03‐2020

રાહુ

16‐06‐2022 ‐ 11‐11‐2022

મંગળ

‐

રાહુ

09‐03‐2020 ‐ 12‐07‐2020

ગુY

11‐11‐2022 ‐ 22‐03‐2023
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sample horoscope

િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ ર

ॐ
િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ
કે તુ મહાદશા : 22‐03‐2023 થી 21‐03‐2030
ઉમર : 3વ 7મ થી

કે તુ‐કે તુ
WHયંતર

3વ7મ
શ)

અંત

10વ 7મ

કે તુ‐શુ
WHયંતર

4વ0મ
શ)

અંત

કે તુ‐સૂય6
WHયંતર

5વ2મ
શ)

અંત

કે તુ

22‐03‐2023 ‐ 30‐03‐2023

શુN

18‐08‐2023 ‐ 28‐10‐2023

સૂય8

17‐10‐2024 ‐ 23‐10‐2024

શુN

30‐03‐2023 ‐ 24‐04‐2023

સૂય8

28‐10‐2023 ‐ 18‐11‐2023

ચE

23‐10‐2024 ‐ 03‐11‐2024

સૂય8

24‐04‐2023 ‐ 02‐05‐2023

ચE

18‐11‐2023 ‐ 24‐12‐2023

મંગળ

03‐11‐2024 ‐ 10‐11‐2024

ચE

02‐05‐2023 ‐ 14‐05‐2023

મંગળ

24‐12‐2023 ‐ 17‐01‐2024

રાહુ

10‐11‐2024 ‐ 30‐11‐2024

મંગળ

14‐05‐2023 ‐ 23‐05‐2023

રાહુ

17‐01‐2024 ‐ 21‐03‐2024

ગુY

30‐11‐2024 ‐ 17‐12‐2024

રાહુ

23‐05‐2023 ‐ 14‐06‐2023

ગુY

21‐03‐2024 ‐ 17‐05‐2024

શિન

17‐12‐2024 ‐ 06‐01‐2025

ગુY

14‐06‐2023 ‐ 04‐07‐2023

શિન

17‐05‐2024 ‐ 24‐07‐2024

બુધ

06‐01‐2025 ‐ 24‐01‐2025

શિન

04‐07‐2023 ‐ 28‐07‐2023

બુધ

24‐07‐2024 ‐ 22‐09‐2024

કે તુ

24‐01‐2025 ‐ 31‐01‐2025

બુધ

28‐07‐2023 ‐ 18‐08‐2023

કે તુ

22‐09‐2024 ‐ 17‐10‐2024

શુN

31‐01‐2025 ‐ 22‐02‐2025

કે તુ‐ચ D
WHયંતર

5વ6મ
શ)

અંત

કે તુ‐મંગળ
WHયંતર

6વ1મ
શ)

અંત

કે તુ‐રાહુ
WHયંતર

6વ6મ
શ)

અંત

ચE

22‐02‐2025 ‐ 11‐03‐2025

મંગળ

23‐09‐2025 ‐ 01‐10‐2025

રાહુ

19‐02‐2026 ‐ 17‐04‐2026

મંગળ

11‐03‐2025 ‐ 24‐03‐2025

રાહુ

01‐10‐2025 ‐ 24‐10‐2025

ગુY

17‐04‐2026 ‐ 08‐06‐2026

રાહુ

24‐03‐2025 ‐ 25‐04‐2025

ગુY

24‐10‐2025 ‐ 13‐11‐2025

શિન

08‐06‐2026 ‐ 07‐08‐2026

ગુY

25‐04‐2025 ‐ 23‐05‐2025

શિન

13‐11‐2025 ‐ 06‐12‐2025

બુધ

07‐08‐2026 ‐ 01‐10‐2026

શિન

23‐05‐2025 ‐ 26‐06‐2025

બુધ

06‐12‐2025 ‐ 27‐12‐2025

કે તુ

01‐10‐2026 ‐ 23‐10‐2026

બુધ

26‐06‐2025 ‐ 26‐07‐2025

કે તુ

27‐12‐2025 ‐ 05‐01‐2026

શુN

23‐10‐2026 ‐ 26‐12‐2026

કે તુ

26‐07‐2025 ‐ 08‐08‐2025

શુN

05‐01‐2026 ‐ 30‐01‐2026

સૂય8

26‐12‐2026 ‐ 14‐01‐2027

શુN

08‐08‐2025 ‐ 12‐09‐2025

સૂય8

30‐01‐2026 ‐ 06‐02‐2026

ચE

14‐01‐2027 ‐ 15‐02‐2027

સૂય8

12‐09‐2025 ‐ 23‐09‐2025

ચE

06‐02‐2026 ‐ 19‐02‐2026

મંગળ

15‐02‐2027 ‐ 09‐03‐2027

કે તુ‐ગુ8
WHયંતર

7વ6મ
શ)

અંત

કે તુ‐શિન
WHયંતર

8વ6મ
શ)

અંત

કે તુ‐બુધ
WHયંતર

9વ7મ
શ)

અંત

ગુY

09‐03‐2027 ‐ 24‐04‐2027

શિન

13‐02‐2028 ‐ 17‐04‐2028

બુધ

24‐03‐2029 ‐ 14‐05‐2029

શિન

24‐04‐2027 ‐ 17‐06‐2027

બુધ

17‐04‐2028 ‐ 14‐06‐2028

કે તુ

14‐05‐2029 ‐ 05‐06‐2029

બુધ

17‐06‐2027 ‐ 04‐08‐2027

કે તુ

14‐06‐2028 ‐ 07‐07‐2028

શુN

05‐06‐2029 ‐ 04‐08‐2029

કે તુ

04‐08‐2027 ‐ 24‐08‐2027

શુN

07‐07‐2028 ‐ 13‐09‐2028

સૂય8

04‐08‐2029 ‐ 22‐08‐2029

શુN

24‐08‐2027 ‐ 20‐10‐2027

સૂય8

13‐09‐2028 ‐ 03‐10‐2028

ચE

22‐08‐2029 ‐ 21‐09‐2029

સૂય8

20‐10‐2027 ‐ 06‐11‐2027

ચE

03‐10‐2028 ‐ 06‐11‐2028

મંગળ

21‐09‐2029 ‐ 12‐10‐2029

ચE

06‐11‐2027 ‐ 04‐12‐2027

મંગળ

06‐11‐2028 ‐ 29‐11‐2028

રાહુ

12‐10‐2029 ‐ 06‐12‐2029

મંગળ

04‐12‐2027 ‐ 24‐12‐2027

રાહુ

29‐11‐2028 ‐ 29‐01‐2029

ગુY

06‐12‐2029 ‐ 23‐01‐2030

રાહુ

24‐12‐2027 ‐ 13‐02‐2028

ગુY

29‐01‐2029 ‐ 24‐03‐2029

શિન

23‐01‐2030 ‐ 21‐03‐2030
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sample horoscope

િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ 3

ॐ
િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ
શુ

મહાદશા : 21‐03‐2030 થી 21‐03‐2050
ઉમર : 10વ 7મ થી

શુ ‐શુ
WHયંતર

10વ7મ
શ)

અંત

શુ ‐સૂય6
WHયંતર

30વ 7મ

13વ11મ
શ)

અંત

શુ ‐ચ D
WHયંતર

14વ11મ
શ)

અંત

શુN

21‐03‐2030 ‐ 10‐10‐2030

સૂય8

21‐07‐2033 ‐ 08‐08‐2033

ચE

21‐07‐2034 ‐ 10‐09‐2034

સૂય8

10‐10‐2030 ‐ 10‐12‐2030

ચE

08‐08‐2033 ‐ 07‐09‐2033

મંગળ

10‐09‐2034 ‐ 15‐10‐2034

ચE

10‐12‐2030 ‐ 22‐03‐2031

મંગળ

07‐09‐2033 ‐ 29‐09‐2033

રાહુ

15‐10‐2034 ‐ 15‐01‐2035

મંગળ

22‐03‐2031 ‐ 01‐06‐2031

રાહુ

29‐09‐2033 ‐ 23‐11‐2033

ગુY

15‐01‐2035 ‐ 06‐04‐2035

રાહુ

01‐06‐2031 ‐ 30‐11‐2031

ગુY

23‐11‐2033 ‐ 10‐01‐2034

શિન

06‐04‐2035 ‐ 11‐07‐2035

ગુY

30‐11‐2031 ‐ 11‐05‐2032

શિન

10‐01‐2034 ‐ 09‐03‐2034

બુધ

11‐07‐2035 ‐ 05‐10‐2035

શિન

11‐05‐2032 ‐ 19‐11‐2032

બુધ

09‐03‐2034 ‐ 30‐04‐2034

કે તુ

05‐10‐2035 ‐ 10‐11‐2035

બુધ

19‐11‐2032 ‐ 11‐05‐2033

કે તુ

30‐04‐2034 ‐ 21‐05‐2034

શુN

10‐11‐2035 ‐ 19‐02‐2036

કે તુ

11‐05‐2033 ‐ 21‐07‐2033

શુN

21‐05‐2034 ‐ 21‐07‐2034

સૂય8

19‐02‐2036 ‐ 21‐03‐2036

શુ ‐મંગળ
WHયંતર

16વ7મ
શ)

અંત

શુ ‐રાહુ
WHયંતર

17વ9મ
શ)

અંત

શુ ‐ગુ8
WHયંતર

20વ9મ
શ)

અંત

મંગળ

21‐03‐2036 ‐ 15‐04‐2036

રાહુ

21‐05‐2037 ‐ 01‐11‐2037

ગુY

21‐05‐2040 ‐ 27‐09‐2040

રાહુ

15‐04‐2036 ‐ 18‐06‐2036

ગુY

01‐11‐2037 ‐ 27‐03‐2038

શિન

27‐09‐2040 ‐ 01‐03‐2041

ગુY

18‐06‐2036 ‐ 13‐08‐2036

શિન

27‐03‐2038 ‐ 17‐09‐2038

બુધ

01‐03‐2041 ‐ 17‐07‐2041

શિન

13‐08‐2036 ‐ 20‐10‐2036

બુધ

17‐09‐2038 ‐ 19‐02‐2039

કે તુ

17‐07‐2041 ‐ 11‐09‐2041

બુધ

20‐10‐2036 ‐ 19‐12‐2036

કે તુ

19‐02‐2039 ‐ 24‐04‐2039

શુN

11‐09‐2041 ‐ 21‐02‐2042

કે તુ

19‐12‐2036 ‐ 13‐01‐2037

શુN

24‐04‐2039 ‐ 24‐10‐2039

સૂય8

21‐02‐2042 ‐ 11‐04‐2042

શુN

13‐01‐2037 ‐ 25‐03‐2037

સૂય8

24‐10‐2039 ‐ 17‐12‐2039

ચE

11‐04‐2042 ‐ 01‐07‐2042

સૂય8

25‐03‐2037 ‐ 15‐04‐2037

ચE

17‐12‐2039 ‐ 18‐03‐2040

મંગળ

01‐07‐2042 ‐ 26‐08‐2042

ચE

15‐04‐2037 ‐ 21‐05‐2037

મંગળ

18‐03‐2040 ‐ 21‐05‐2040

રાહુ

26‐08‐2042 ‐ 20‐01‐2043

શુ ‐શિન
WHયંતર

23વ5મ
શ)

અંત

શુ ‐બુધ
WHયંતર

26વ7મ
શ)

અંત

શુ ‐કે તુ
WHયંતર

29વ5મ
શ)

અંત

શિન

20‐01‐2043 ‐ 22‐07‐2043

બુધ

21‐03‐2046 ‐ 15‐08‐2046

કે તુ

19‐01‐2049 ‐ 13‐02‐2049

બુધ

22‐07‐2043 ‐ 02‐01‐2044

કે તુ

15‐08‐2046 ‐ 14‐10‐2046

શુN

13‐02‐2049 ‐ 25‐04‐2049

કે તુ

02‐01‐2044 ‐ 09‐03‐2044

શુN

14‐10‐2046 ‐ 05‐04‐2047

સૂય8

25‐04‐2049 ‐ 16‐05‐2049

શુN

09‐03‐2044 ‐ 18‐09‐2044

સૂય8

05‐04‐2047 ‐ 26‐05‐2047

ચE

16‐05‐2049 ‐ 21‐06‐2049

સૂય8

18‐09‐2044 ‐ 15‐11‐2044

ચE

26‐05‐2047 ‐ 21‐08‐2047

મંગળ

21‐06‐2049 ‐ 16‐07‐2049

ચE

15‐11‐2044 ‐ 19‐02‐2045

મંગળ

21‐08‐2047 ‐ 20‐10‐2047

રાહુ

16‐07‐2049 ‐ 18‐09‐2049

મંગળ

19‐02‐2045 ‐ 27‐04‐2045

રાહુ

20‐10‐2047 ‐ 23‐03‐2048

ગુY

18‐09‐2049 ‐ 13‐11‐2049

રાહુ

27‐04‐2045 ‐ 18‐10‐2045

ગુY

23‐03‐2048 ‐ 08‐08‐2048

શિન

13‐11‐2049 ‐ 20‐01‐2050

ગુY

18‐10‐2045 ‐ 21‐03‐2046

શિન

08‐08‐2048 ‐ 19‐01‐2049

બુધ

20‐01‐2050 ‐ 21‐03‐2050
ઉમર દશા શ) કાળમાં આપેલ છે .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 22

sample horoscope

િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ 4

ॐ
િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ
સૂય6 મહાદશા : 21‐03‐2050 થી 21‐03‐2056
ઉમર : 30વ 7મ થી

સૂય6‐સૂય6
WHયંતર

30વ7મ
શ)

અંત

સૂય6‐ચ D
WHયંતર

36વ 7મ

30વ10મ
શ)

અંત

સૂય6‐મંગળ
WHયંતર

31વ4મ
શ)

અંત

સૂય8

21‐03‐2050 ‐ 27‐03‐2050

ચE

09‐07‐2050 ‐ 24‐07‐2050

મંગળ

07‐01‐2051 ‐ 15‐01‐2051

ચE

27‐03‐2050 ‐ 05‐04‐2050

મંગળ

24‐07‐2050 ‐ 04‐08‐2050

રાહુ

15‐01‐2051 ‐ 03‐02‐2051

મંગળ

05‐04‐2050 ‐ 11‐04‐2050

રાહુ

04‐08‐2050 ‐ 31‐08‐2050

ગુY

03‐02‐2051 ‐ 20‐02‐2051

રાહુ

11‐04‐2050 ‐ 28‐04‐2050

ગુY

31‐08‐2050 ‐ 24‐09‐2050

શિન

20‐02‐2051 ‐ 12‐03‐2051

ગુY

28‐04‐2050 ‐ 12‐05‐2050

શિન

24‐09‐2050 ‐ 23‐10‐2050

બુધ

12‐03‐2051 ‐ 30‐03‐2051

શિન

12‐05‐2050 ‐ 30‐05‐2050

બુધ

23‐10‐2050 ‐ 18‐11‐2050

કે તુ

30‐03‐2051 ‐ 07‐04‐2051

બુધ

30‐05‐2050 ‐ 14‐06‐2050

કે તુ

18‐11‐2050 ‐ 29‐11‐2050

શુN

07‐04‐2051 ‐ 28‐04‐2051

કે તુ

14‐06‐2050 ‐ 20‐06‐2050

શુN

29‐11‐2050 ‐ 29‐12‐2050

સૂય8

28‐04‐2051 ‐ 05‐05‐2051

શુN

20‐06‐2050 ‐ 09‐07‐2050

સૂય8

29‐12‐2050 ‐ 07‐01‐2051

ચE

05‐05‐2051 ‐ 15‐05‐2051

સૂય6‐રાહુ
WHયંતર

31વ9મ
શ)

અંત

સૂય6‐ગુ8
WHયંતર

32વ7મ
શ)

અંત

સૂય6‐શિન
WHયંતર

33વ5મ
શ)

અંત

રાહુ

15‐05‐2051 ‐ 03‐07‐2051

ગુY

08‐04‐2052 ‐ 17‐05‐2052

શિન

25‐01‐2053 ‐ 21‐03‐2053

ગુY

03‐07‐2051 ‐ 16‐08‐2051

શિન

17‐05‐2052 ‐ 02‐07‐2052

બુધ

21‐03‐2053 ‐ 09‐05‐2053

શિન

16‐08‐2051 ‐ 07‐10‐2051

બુધ

02‐07‐2052 ‐ 13‐08‐2052

કે તુ

09‐05‐2053 ‐ 29‐05‐2053

બુધ

07‐10‐2051 ‐ 23‐11‐2051

કે તુ

13‐08‐2052 ‐ 30‐08‐2052

શુN

29‐05‐2053 ‐ 26‐07‐2053

કે તુ

23‐11‐2051 ‐ 12‐12‐2051

શુN

30‐08‐2052 ‐ 17‐10‐2052

સૂય8

26‐07‐2053 ‐ 13‐08‐2053

શુN

12‐12‐2051 ‐ 05‐02‐2052

સૂય8

17‐10‐2052 ‐ 01‐11‐2052

ચE

13‐08‐2053 ‐ 11‐09‐2053

સૂય8

05‐02‐2052 ‐ 21‐02‐2052

ચE

01‐11‐2052 ‐ 25‐11‐2052

મંગળ

11‐09‐2053 ‐ 01‐10‐2053

ચE

21‐02‐2052 ‐ 20‐03‐2052

મંગળ

25‐11‐2052 ‐ 12‐12‐2052

રાહુ

01‐10‐2053 ‐ 22‐11‐2053

મંગળ

20‐03‐2052 ‐ 08‐04‐2052

રાહુ

12‐12‐2052 ‐ 25‐01‐2053

ગુY

22‐11‐2053 ‐ 07‐01‐2054

સૂય6‐બુધ
WHયંતર

34વ4મ
શ)

અંત

સૂય6‐કે તુ
WHયંતર

35વ3મ
શ)

અંત

સૂય6‐શુ
WHયંતર

35વ7મ
શ)

અંત

બુધ

07‐01‐2054 ‐ 20‐02‐2054

કે તુ

14‐11‐2054 ‐ 21‐11‐2054

શુN

21‐03‐2055 ‐ 21‐05‐2055

કે તુ

20‐02‐2054 ‐ 10‐03‐2054

શુN

21‐11‐2054 ‐ 12‐12‐2054

સૂય8

21‐05‐2055 ‐ 08‐06‐2055

શુN

10‐03‐2054 ‐ 01‐05‐2054

સૂય8

12‐12‐2054 ‐ 19‐12‐2054

ચE

08‐06‐2055 ‐ 09‐07‐2055

સૂય8

01‐05‐2054 ‐ 16‐05‐2054

ચE

19‐12‐2054 ‐ 29‐12‐2054

મંગળ

09‐07‐2055 ‐ 30‐07‐2055

ચE

16‐05‐2054 ‐ 11‐06‐2054

મંગળ

29‐12‐2054 ‐ 06‐01‐2055

રાહુ

30‐07‐2055 ‐ 23‐09‐2055

મંગળ

11‐06‐2054 ‐ 29‐06‐2054

રાહુ

06‐01‐2055 ‐ 25‐01‐2055

ગુY

23‐09‐2055 ‐ 11‐11‐2055

રાહુ

29‐06‐2054 ‐ 15‐08‐2054

ગુY

25‐01‐2055 ‐ 11‐02‐2055

શિન

11‐11‐2055 ‐ 08‐01‐2056

ગુY

15‐08‐2054 ‐ 25‐09‐2054

શિન

11‐02‐2055 ‐ 03‐03‐2055

બુધ

08‐01‐2056 ‐ 28‐02‐2056

શિન

25‐09‐2054 ‐ 14‐11‐2054

બુધ

03‐03‐2055 ‐ 21‐03‐2055

કે તુ

28‐02‐2056 ‐ 21‐03‐2056
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િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ પ

ॐ
િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ
ચ D મહાદશા : 21‐03‐2056 થી 21‐03‐2066
ઉમર : 36વ 7મ થી

ચ D‐ચ D
WHયંતર

36વ7મ
શ)

અંત

ચ D‐મંગળ
WHયંતર

46વ 7મ

37વ5મ
શ)

અંત

ચ D‐રાહુ
WHયંતર

38વ0મ
શ)

અંત

ચE

21‐03‐2056 ‐ 15‐04‐2056

મંગળ

19‐01‐2057 ‐ 31‐01‐2057

રાહુ

20‐08‐2057 ‐ 10‐11‐2057

મંગળ

15‐04‐2056 ‐ 03‐05‐2056

રાહુ

31‐01‐2057 ‐ 04‐03‐2057

ગુY

10‐11‐2057 ‐ 22‐01‐2058

રાહુ

03‐05‐2056 ‐ 17‐06‐2056

ગુY

04‐03‐2057 ‐ 02‐04‐2057

શિન

22‐01‐2058 ‐ 19‐04‐2058

ગુY

17‐06‐2056 ‐ 28‐07‐2056

શિન

02‐04‐2057 ‐ 06‐05‐2057

બુધ

19‐04‐2058 ‐ 06‐07‐2058

શિન

28‐07‐2056 ‐ 14‐09‐2056

બુધ

06‐05‐2057 ‐ 05‐06‐2057

કે તુ

06‐07‐2058 ‐ 07‐08‐2058

બુધ

14‐09‐2056 ‐ 27‐10‐2056

કે તુ

05‐06‐2057 ‐ 17‐06‐2057

શુN

07‐08‐2058 ‐ 06‐11‐2058

કે તુ

27‐10‐2056 ‐ 14‐11‐2056

શુN

17‐06‐2057 ‐ 23‐07‐2057

સૂય8

06‐11‐2058 ‐ 03‐12‐2058

શુN

14‐11‐2056 ‐ 04‐01‐2057

સૂય8

23‐07‐2057 ‐ 02‐08‐2057

ચE

03‐12‐2058 ‐ 18‐01‐2059

સૂય8

04‐01‐2057 ‐ 19‐01‐2057

ચE

02‐08‐2057 ‐ 20‐08‐2057

મંગળ

18‐01‐2059 ‐ 19‐02‐2059

ચ D‐ગુ8
WHયંતર

39વ6મ
શ)

અંત

ચ D‐શિન
WHયંતર

40વ10મ
શ)

અંત

ચ D‐બુધ
WHયંતર

42વ5મ
શ)

અંત

ગુY

19‐02‐2059 ‐ 25‐04‐2059

શિન

20‐06‐2060 ‐ 19‐09‐2060

બુધ

19‐01‐2062 ‐ 02‐04‐2062

શિન

25‐04‐2059 ‐ 11‐07‐2059

બુધ

19‐09‐2060 ‐ 10‐12‐2060

કે તુ

02‐04‐2062 ‐ 03‐05‐2062

બુધ

11‐07‐2059 ‐ 18‐09‐2059

કે તુ

10‐12‐2060 ‐ 13‐01‐2061

શુN

03‐05‐2062 ‐ 28‐07‐2062

કે તુ

18‐09‐2059 ‐ 16‐10‐2059

શુN

13‐01‐2061 ‐ 19‐04‐2061

સૂય8

28‐07‐2062 ‐ 23‐08‐2062

શુN

16‐10‐2059 ‐ 05‐01‐2060

સૂય8

19‐04‐2061 ‐ 18‐05‐2061

ચE

23‐08‐2062 ‐ 05‐10‐2062

સૂય8

05‐01‐2060 ‐ 30‐01‐2060

ચE

18‐05‐2061 ‐ 06‐07‐2061

મંગળ

05‐10‐2062 ‐ 04‐11‐2062

ચE

30‐01‐2060 ‐ 10‐03‐2060

મંગળ

06‐07‐2061 ‐ 08‐08‐2061

રાહુ

04‐11‐2062 ‐ 21‐01‐2063

મંગળ

10‐03‐2060 ‐ 08‐04‐2060

રાહુ

08‐08‐2061 ‐ 03‐11‐2061

ગુY

21‐01‐2063 ‐ 31‐03‐2063

રાહુ

08‐04‐2060 ‐ 20‐06‐2060

ગુY

03‐11‐2061 ‐ 19‐01‐2062

શિન

31‐03‐2063 ‐ 21‐06‐2063

ચ D‐કે તુ
WHયંતર

43વ10મ
શ)

અંત

ચ D‐શુ
WHયંતર

44વ5મ
શ)

અંત

ચ D‐સૂય6
WHયંતર

46વ1મ
શ)

અંત

કે તુ

21‐06‐2063 ‐ 03‐07‐2063

શુN

20‐01‐2064 ‐ 30‐04‐2064

સૂય8

19‐09‐2065 ‐ 29‐09‐2065

શુN

03‐07‐2063 ‐ 08‐08‐2063

સૂય8

30‐04‐2064 ‐ 31‐05‐2064

ચE

29‐09‐2065 ‐ 14‐10‐2065

સૂય8

08‐08‐2063 ‐ 18‐08‐2063

ચE

31‐05‐2064 ‐ 20‐07‐2064

મંગળ

14‐10‐2065 ‐ 24‐10‐2065

ચE

18‐08‐2063 ‐ 05‐09‐2063

મંગળ

20‐07‐2064 ‐ 25‐08‐2064

રાહુ

24‐10‐2065 ‐ 21‐11‐2065

મંગળ

05‐09‐2063 ‐ 17‐09‐2063

રાહુ

25‐08‐2064 ‐ 24‐11‐2064

ગુY

21‐11‐2065 ‐ 15‐12‐2065

રાહુ

17‐09‐2063 ‐ 19‐10‐2063

ગુY

24‐11‐2064 ‐ 13‐02‐2065

શિન

15‐12‐2065 ‐ 13‐01‐2066

ગુY

19‐10‐2063 ‐ 17‐11‐2063

શિન

13‐02‐2065 ‐ 21‐05‐2065

બુધ

13‐01‐2066 ‐ 08‐02‐2066

શિન

17‐11‐2063 ‐ 20‐12‐2063

બુધ

21‐05‐2065 ‐ 15‐08‐2065

કે તુ

08‐02‐2066 ‐ 19‐02‐2066

બુધ

20‐12‐2063 ‐ 20‐01‐2064

કે તુ

15‐08‐2065 ‐ 19‐09‐2065

શુN

19‐02‐2066 ‐ 21‐03‐2066
ઉમર દશા શ) કાળની આપેલ છે .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 24

sample horoscope
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ॐ
િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ
મંગળ મહાદશા : 21‐03‐2066 થી 21‐03‐2073
ઉમર : 46વ 7મ થી

મંગળ‐મંગળ
WHયંતર

શ)

46વ7મ
અંત

મંગળ‐રાહુ
WHયંતર

53વ 7મ

47વ0મ
શ)

અંત

મંગળ‐ગુ8
WHયંતર

48વ0મ
શ)

અંત

મંગળ

21‐03‐2066 ‐ 30‐03‐2066

રાહુ

17‐08‐2066 ‐ 14‐10‐2066

ગુY

05‐09‐2067 ‐ 20‐10‐2067

રાહુ

30‐03‐2066 ‐ 21‐04‐2066

ગુY

14‐10‐2066 ‐ 04‐12‐2066

શિન

20‐10‐2067 ‐ 13‐12‐2067

ગુY

21‐04‐2066 ‐ 11‐05‐2066

શિન

04‐12‐2066 ‐ 03‐02‐2067

બુધ

13‐12‐2067 ‐ 30‐01‐2068

શિન

11‐05‐2066 ‐ 04‐06‐2066

બુધ

03‐02‐2067 ‐ 29‐03‐2067

કે તુ

30‐01‐2068 ‐ 19‐02‐2068

બુધ

04‐06‐2066 ‐ 25‐06‐2066

કે તુ

29‐03‐2067 ‐ 20‐04‐2067

શુN

19‐02‐2068 ‐ 16‐04‐2068

કે તુ

25‐06‐2066 ‐ 03‐07‐2066

શુN

20‐04‐2067 ‐ 23‐06‐2067

સૂય8

16‐04‐2068 ‐ 03‐05‐2068

શુN

03‐07‐2066 ‐ 28‐07‐2066

સૂય8

23‐06‐2067 ‐ 12‐07‐2067

ચE

03‐05‐2068 ‐ 01‐06‐2068

સૂય8

28‐07‐2066 ‐ 05‐08‐2066

ચE

12‐07‐2067 ‐ 13‐08‐2067

મંગળ

01‐06‐2068 ‐ 20‐06‐2068

ચE

05‐08‐2066 ‐ 17‐08‐2066

મંગળ

13‐08‐2067 ‐ 05‐09‐2067

રાહુ

20‐06‐2068 ‐ 11‐08‐2068

મંગળ‐શિન
WHયંતર

શ)

49વ0મ
અંત

મંગળ‐બુધ
WHયંતર

50વ1મ
શ)

અંત

મંગળ‐કે તુ
WHયંતર

51વ1મ
શ)

અંત

શિન

11‐08‐2068 ‐ 14‐10‐2068

બુધ

19‐09‐2069 ‐ 10‐11‐2069

કે તુ

17‐09‐2070 ‐ 25‐09‐2070

બુધ

14‐10‐2068 ‐ 10‐12‐2068

કે તુ

10‐11‐2069 ‐ 01‐12‐2069

શુN

25‐09‐2070 ‐ 20‐10‐2070

કે તુ

10‐12‐2068 ‐ 03‐01‐2069

શુN

01‐12‐2069 ‐ 30‐01‐2070

સૂય8

20‐10‐2070 ‐ 28‐10‐2070

શુN

03‐01‐2069 ‐ 11‐03‐2069

સૂય8

30‐01‐2070 ‐ 17‐02‐2070

ચE

28‐10‐2070 ‐ 09‐11‐2070

સૂય8

11‐03‐2069 ‐ 31‐03‐2069

ચE

17‐02‐2070 ‐ 19‐03‐2070

મંગળ

09‐11‐2070 ‐ 18‐11‐2070

ચE

31‐03‐2069 ‐ 04‐05‐2069

મંગળ

19‐03‐2070 ‐ 10‐04‐2070

રાહુ

18‐11‐2070 ‐ 10‐12‐2070

મંગળ

04‐05‐2069 ‐ 28‐05‐2069

રાહુ

10‐04‐2070 ‐ 03‐06‐2070

ગુY

10‐12‐2070 ‐ 30‐12‐2070

રાહુ

28‐05‐2069 ‐ 27‐07‐2069

ગુY

03‐06‐2070 ‐ 21‐07‐2070

શિન

30‐12‐2070 ‐ 23‐01‐2071

ગુY

27‐07‐2069 ‐ 19‐09‐2069

શિન

21‐07‐2070 ‐ 17‐09‐2070

બુધ

23‐01‐2071 ‐ 13‐02‐2071

મંગળ‐શુ
WHયંતર

51વ6મ
શ)

અંત

મંગળ‐સૂય6
WHયંતર

52વ8મ
શ)

અંત

મંગળ‐ચ D
WHયંતર

53વ0મ
શ)

અંત

શુN

13‐02‐2071 ‐ 25‐04‐2071

સૂય8

14‐04‐2072 ‐ 20‐04‐2072

ચE

20‐08‐2072 ‐ 06‐09‐2072

સૂય8

25‐04‐2071 ‐ 16‐05‐2071

ચE

20‐04‐2072 ‐ 01‐05‐2072

મંગળ

06‐09‐2072 ‐ 19‐09‐2072

ચE

16‐05‐2071 ‐ 21‐06‐2071

મંગળ

01‐05‐2072 ‐ 08‐05‐2072

રાહુ

19‐09‐2072 ‐ 21‐10‐2072

મંગળ

21‐06‐2071 ‐ 15‐07‐2071

રાહુ

08‐05‐2072 ‐ 28‐05‐2072

ગુY

21‐10‐2072 ‐ 18‐11‐2072

રાહુ

15‐07‐2071 ‐ 17‐09‐2071

ગુY

28‐05‐2072 ‐ 14‐06‐2072

શિન

18‐11‐2072 ‐ 22‐12‐2072

ગુY

17‐09‐2071 ‐ 13‐11‐2071

શિન

14‐06‐2072 ‐ 04‐07‐2072

બુધ

22‐12‐2072 ‐ 21‐01‐2073

શિન

13‐11‐2071 ‐ 20‐01‐2072

બુધ

04‐07‐2072 ‐ 22‐07‐2072

કે તુ

21‐01‐2073 ‐ 03‐02‐2073

બુધ

20‐01‐2072 ‐ 20‐03‐2072

કે તુ

22‐07‐2072 ‐ 29‐07‐2072

શુN

03‐02‐2073 ‐ 10‐03‐2073

કે તુ

20‐03‐2072 ‐ 14‐04‐2072

શુN

29‐07‐2072 ‐ 20‐08‐2072

સૂય8

10‐03‐2073 ‐ 21‐03‐2073
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િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ
રાહુ મહાદશા : 21‐03‐2073 થી 21‐03‐2091
ઉમર : 53વ 7મ થી

રાહુ ‐રાહુ
WHયંતર

53વ7મ
શ)

અંત

રાહુ ‐ગુ8
WHયંતર

71વ 7મ

56વ3મ
શ)

અંત

રાહુ ‐શિન
WHયંતર

58વ8મ
શ)

અંત

રાહુ

21‐03‐2073 ‐ 16‐08‐2073

ગુY

02‐12‐2075 ‐ 28‐03‐2076

શિન

26‐04‐2078 ‐ 08‐10‐2078

ગુY

16‐08‐2073 ‐ 25‐12‐2073

શિન

28‐03‐2076 ‐ 14‐08‐2076

બુધ

08‐10‐2078 ‐ 05‐03‐2079

શિન

25‐12‐2073 ‐ 30‐05‐2074

બુધ

14‐08‐2076 ‐ 16‐12‐2076

કે તુ

05‐03‐2079 ‐ 04‐05‐2079

બુધ

30‐05‐2074 ‐ 17‐10‐2074

કે તુ

16‐12‐2076 ‐ 05‐02‐2077

શુN

04‐05‐2079 ‐ 25‐10‐2079

કે તુ

17‐10‐2074 ‐ 14‐12‐2074

શુN

05‐02‐2077 ‐ 01‐07‐2077

સૂય8

25‐10‐2079 ‐ 16‐12‐2079

શુN

14‐12‐2074 ‐ 27‐05‐2075

સૂય8

01‐07‐2077 ‐ 14‐08‐2077

ચE

16‐12‐2079 ‐ 12‐03‐2080

સૂય8

27‐05‐2075 ‐ 15‐07‐2075

ચE

14‐08‐2077 ‐ 26‐10‐2077

મંગળ

12‐03‐2080 ‐ 11‐05‐2080

ચE

15‐07‐2075 ‐ 05‐10‐2075

મંગળ

26‐10‐2077 ‐ 16‐12‐2077

રાહુ

11‐05‐2080 ‐ 15‐10‐2080

મંગળ

05‐10‐2075 ‐ 02‐12‐2075

રાહુ

16‐12‐2077 ‐ 26‐04‐2078

ગુY

15‐10‐2080 ‐ 02‐03‐2081

રાહુ ‐બુધ
WHયંતર

61વ6મ
શ)

અંત

રાહુ ‐કે તુ
WHયંતર

64વ1મ
શ)

અંત

રાહુ ‐શુ
WHયંતર

65વ1મ
શ)

અંત

બુધ

02‐03‐2081 ‐ 12‐07‐2081

કે તુ

20‐09‐2083 ‐ 12‐10‐2083

શુN

07‐10‐2084 ‐ 08‐04‐2085

કે તુ

12‐07‐2081 ‐ 05‐09‐2081

શુN

12‐10‐2083 ‐ 15‐12‐2083

સૂય8

08‐04‐2085 ‐ 02‐06‐2085

શુN

05‐09‐2081 ‐ 07‐02‐2082

સૂય8

15‐12‐2083 ‐ 03‐01‐2084

ચE

02‐06‐2085 ‐ 01‐09‐2085

સૂય8

07‐02‐2082 ‐ 25‐03‐2082

ચE

03‐01‐2084 ‐ 04‐02‐2084

મંગળ

01‐09‐2085 ‐ 04‐11‐2085

ચE

25‐03‐2082 ‐ 11‐06‐2082

મંગળ

04‐02‐2084 ‐ 27‐02‐2084

રાહુ

04‐11‐2085 ‐ 17‐04‐2086

મંગળ

11‐06‐2082 ‐ 04‐08‐2082

રાહુ

27‐02‐2084 ‐ 24‐04‐2084

ગુY

17‐04‐2086 ‐ 10‐09‐2086

રાહુ

04‐08‐2082 ‐ 22‐12‐2082

ગુY

24‐04‐2084 ‐ 14‐06‐2084

શિન

10‐09‐2086 ‐ 03‐03‐2087

ગુY

22‐12‐2082 ‐ 25‐04‐2083

શિન

14‐06‐2084 ‐ 14‐08‐2084

બુધ

03‐03‐2087 ‐ 05‐08‐2087

શિન

25‐04‐2083 ‐ 20‐09‐2083

બુધ

14‐08‐2084 ‐ 07‐10‐2084

કે તુ

05‐08‐2087 ‐ 08‐10‐2087

રાહુ ‐સૂય6
WHયંતર

68વ1મ
શ)

અંત

રાહુ ‐ચ D
WHયંતર

69વ0મ
શ)

અંત

રાહુ ‐મંગળ
WHયંતર

70વ6મ
શ)

અંત

સૂય8

08‐10‐2087 ‐ 24‐10‐2087

ચE

01‐09‐2088 ‐ 16‐10‐2088

મંગળ

03‐03‐2090 ‐ 25‐03‐2090

ચE

24‐10‐2087 ‐ 21‐11‐2087

મંગળ

16‐10‐2088 ‐ 17‐11‐2088

રાહુ

25‐03‐2090 ‐ 21‐05‐2090

મંગળ

21‐11‐2087 ‐ 10‐12‐2087

રાહુ

17‐11‐2088 ‐ 08‐02‐2089

ગુY

21‐05‐2090 ‐ 12‐07‐2090

રાહુ

10‐12‐2087 ‐ 28‐01‐2088

ગુY

08‐02‐2089 ‐ 22‐04‐2089

શિન

12‐07‐2090 ‐ 10‐09‐2090

ગુY

28‐01‐2088 ‐ 12‐03‐2088

શિન

22‐04‐2089 ‐ 17‐07‐2089

બુધ

10‐09‐2090 ‐ 04‐11‐2090

શિન

12‐03‐2088 ‐ 03‐05‐2088

બુધ

17‐07‐2089 ‐ 03‐10‐2089

કે તુ

04‐11‐2090 ‐ 26‐11‐2090

બુધ

03‐05‐2088 ‐ 19‐06‐2088

કે તુ

03‐10‐2089 ‐ 04‐11‐2089

શુN

26‐11‐2090 ‐ 29‐01‐2091

કે તુ

19‐06‐2088 ‐ 08‐07‐2088

શુN

04‐11‐2089 ‐ 03‐02‐2090

સૂય8

29‐01‐2091 ‐ 17‐02‐2091

શુN

08‐07‐2088 ‐ 01‐09‐2088

સૂય8

03‐02‐2090 ‐ 03‐03‐2090

ચE

17‐02‐2091 ‐ 21‐03‐2091
ઉમર દશા શ) કાળની આપેલ છે .
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ॐ
િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ
ગુ8 મહાદશા : 21‐03‐2091 થી 22‐03‐2107
ઉમર : 71વ 7મ થી

ગુ8‐ગુ8
WHયંતર

71વ7મ
શ)

અંત

ગુ8‐શિન
WHયંતર

87વ 7મ

73વ8મ
શ)

અંત

ગુ8‐બુધ
WHયંતર

76વ3મ
શ)

અંત

ગુY

21‐03‐2091 ‐ 03‐07‐2091

શિન

08‐05‐2093 ‐ 02‐10‐2093

બુધ

20‐11‐2095 ‐ 16‐03‐2096

શિન

03‐07‐2091 ‐ 03‐11‐2091

બુધ

02‐10‐2093 ‐ 10‐02‐2094

કે તુ

16‐03‐2096 ‐ 03‐05‐2096

બુધ

03‐11‐2091 ‐ 22‐02‐2092

કે તુ

10‐02‐2094 ‐ 05‐04‐2094

શુN

03‐05‐2096 ‐ 18‐09‐2096

કે તુ

22‐02‐2092 ‐ 07‐04‐2092

શુN

05‐04‐2094 ‐ 06‐09‐2094

સૂય8

18‐09‐2096 ‐ 29‐10‐2096

શુN

07‐04‐2092 ‐ 15‐08‐2092

સૂય8

06‐09‐2094 ‐ 22‐10‐2094

ચE

29‐10‐2096 ‐ 06‐01‐2097

સૂય8

15‐08‐2092 ‐ 23‐09‐2092

ચE

22‐10‐2094 ‐ 07‐01‐2095

મંગળ

06‐01‐2097 ‐ 24‐02‐2097

ચE

23‐09‐2092 ‐ 27‐11‐2092

મંગળ

07‐01‐2095 ‐ 02‐03‐2095

રાહુ

24‐02‐2097 ‐ 28‐06‐2097

મંગળ

27‐11‐2092 ‐ 11‐01‐2093

રાહુ

02‐03‐2095 ‐ 19‐07‐2095

ગુY

28‐06‐2097 ‐ 16‐10‐2097

રાહુ

11‐01‐2093 ‐ 08‐05‐2093

ગુY

19‐07‐2095 ‐ 20‐11‐2095

શિન

16‐10‐2097 ‐ 24‐02‐2098

ગુ8‐કે તુ
WHયંતર

78વ6મ
શ)

અંત

ગુ8‐શુ
WHયંતર

79વ5મ
શ)

અંત

ગુ8‐સૂય6
WHયંતર

82વ1મ
શ)

અંત

કે તુ

24‐02‐2098 ‐ 16‐03‐2098

શુN

31‐01‐2099 ‐ 13‐07‐2099

સૂય8

02‐10‐2101 ‐ 17‐10‐2101

શુN

16‐03‐2098 ‐ 12‐05‐2098

સૂય8

13‐07‐2099 ‐ 30‐08‐2099

ચE

17‐10‐2101 ‐ 10‐11‐2101

સૂય8

12‐05‐2098 ‐ 29‐05‐2098

ચE

30‐08‐2099 ‐ 20‐11‐2099

મંગળ

10‐11‐2101 ‐ 27‐11‐2101

ચE

29‐05‐2098 ‐ 27‐06‐2098

મંગળ

20‐11‐2099 ‐ 15‐01‐2100

રાહુ

27‐11‐2101 ‐ 10‐01‐2102

મંગળ

27‐06‐2098 ‐ 16‐07‐2098

રાહુ

15‐01‐2100 ‐ 10‐06‐2100

ગુY

10‐01‐2102 ‐ 18‐02‐2102

રાહુ

16‐07‐2098 ‐ 06‐09‐2098

ગુY

10‐06‐2100 ‐ 18‐10‐2100

શિન

18‐02‐2102 ‐ 05‐04‐2102

ગુY

06‐09‐2098 ‐ 21‐10‐2098

શિન

18‐10‐2100 ‐ 22‐03‐2101

બુધ

05‐04‐2102 ‐ 17‐05‐2102

શિન

21‐10‐2098 ‐ 14‐12‐2098

બુધ

22‐03‐2101 ‐ 06‐08‐2101

કે તુ

17‐05‐2102 ‐ 03‐06‐2102

બુધ

14‐12‐2098 ‐ 31‐01‐2099

કે તુ

06‐08‐2101 ‐ 02‐10‐2101

શુN

03‐06‐2102 ‐ 21‐07‐2102

ગુ8‐ચ D
WHયંતર

82વ11મ
શ)

અંત

ગુ8‐મંગળ
WHયંતર

84વ3મ
શ)

અંત

ગુ8‐રાહુ
WHયંતર

85વ2મ
શ)

અંત

ચE

21‐07‐2102 ‐ 31‐08‐2102

મંગળ

20‐11‐2103 ‐ 10‐12‐2103

રાહુ

26‐10‐2104 ‐ 07‐03‐2105

મંગળ

31‐08‐2102 ‐ 28‐09‐2102

રાહુ

10‐12‐2103 ‐ 31‐01‐2104

ગુY

07‐03‐2105 ‐ 02‐07‐2105

રાહુ

28‐09‐2102 ‐ 11‐12‐2102

ગુY

31‐01‐2104 ‐ 16‐03‐2104

શિન

02‐07‐2105 ‐ 18‐11‐2105

ગુY

11‐12‐2102 ‐ 13‐02‐2103

શિન

16‐03‐2104 ‐ 09‐05‐2104

બુધ

18‐11‐2105 ‐ 22‐03‐2106

શિન

13‐02‐2103 ‐ 02‐05‐2103

બુધ

09‐05‐2104 ‐ 26‐06‐2104

કે તુ

22‐03‐2106 ‐ 12‐05‐2106

બુધ

02‐05‐2103 ‐ 10‐07‐2103

કે તુ

26‐06‐2104 ‐ 16‐07‐2104

શુN

12‐05‐2106 ‐ 05‐10‐2106

કે તુ

10‐07‐2103 ‐ 07‐08‐2103

શુN

16‐07‐2104 ‐ 11‐09‐2104

સૂય8

05‐10‐2106 ‐ 18‐11‐2106

શુN

07‐08‐2103 ‐ 27‐10‐2103

સૂય8

11‐09‐2104 ‐ 28‐09‐2104

ચE

18‐11‐2106 ‐ 30‐01‐2107

સૂય8

27‐10‐2103 ‐ 20‐11‐2103

ચE

28‐09‐2104 ‐ 26‐10‐2104

મંગળ

30‐01‐2107 ‐ 22‐03‐2107
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ॐ
િવંશોTરી અ તર અને X4યંતર દશાઓ
શિન

મહાદશા : 22‐03‐2107 થી 22‐03‐2126
ઉમર : 87વ 7મ થી

શિન‐શિન
WHયંતર

87વ7મ
શ)

અંત

શિન‐બુધ
WHયંતર

106વ 7મ

90વ7મ
શ)

અંત

શિન‐કે તુ
WHયંતર

93વ3મ
શ)

અંત

શિન

22‐03‐2107 ‐ 12‐09‐2107

બુધ

25‐03‐2110 ‐ 11‐08‐2110

કે તુ

02‐12‐2112 ‐ 25‐12‐2112

બુધ

12‐09‐2107 ‐ 15‐02‐2108

કે તુ

11‐08‐2110 ‐ 07‐10‐2110

શુN

25‐12‐2112 ‐ 03‐03‐2113

કે તુ

15‐02‐2108 ‐ 19‐04‐2108

શુN

07‐10‐2110 ‐ 20‐03‐2111

સૂય8

03‐03‐2113 ‐ 23‐03‐2113

શુN

19‐04‐2108 ‐ 19‐10‐2108

સૂય8

20‐03‐2111 ‐ 08‐05‐2111

ચE

23‐03‐2113 ‐ 26‐04‐2113

સૂય8

19‐10‐2108 ‐ 13‐12‐2108

ચE

08‐05‐2111 ‐ 29‐07‐2111

મંગળ

26‐04‐2113 ‐ 20‐05‐2113

ચE

13‐12‐2108 ‐ 14‐03‐2109

મંગળ

29‐07‐2111 ‐ 25‐09‐2111

રાહુ

20‐05‐2113 ‐ 19‐07‐2113

મંગળ

14‐03‐2109 ‐ 17‐05‐2109

રાહુ

25‐09‐2111 ‐ 19‐02‐2112

ગુY

19‐07‐2113 ‐ 11‐09‐2113

રાહુ

17‐05‐2109 ‐ 29‐10‐2109

ગુY

19‐02‐2112 ‐ 29‐06‐2112

શિન

11‐09‐2113 ‐ 14‐11‐2113

ગુY

29‐10‐2109 ‐ 25‐03‐2110

શિન

29‐06‐2112 ‐ 02‐12‐2112

બુધ

14‐11‐2113 ‐ 11‐01‐2114

શિન‐શુ
WHયંતર

94વ5મ
શ)

અંત

શિન‐સૂય6
WHયંતર

97વ7મ
શ)

અંત

શિન‐ચ D
WHયંતર

98વ6મ
શ)

અંત

શુN

11‐01‐2114 ‐ 22‐07‐2114

સૂય8

12‐03‐2117 ‐ 30‐03‐2117

ચE

22‐02‐2118 ‐ 11‐04‐2118

સૂય8

22‐07‐2114 ‐ 18‐09‐2114

ચE

30‐03‐2117 ‐ 28‐04‐2117

મંગળ

11‐04‐2118 ‐ 15‐05‐2118

ચE

18‐09‐2114 ‐ 24‐12‐2114

મંગળ

28‐04‐2117 ‐ 18‐05‐2117

રાહુ

15‐05‐2118 ‐ 10‐08‐2118

મંગળ

24‐12‐2114 ‐ 01‐03‐2115

રાહુ

18‐05‐2117 ‐ 09‐07‐2117

ગુY

10‐08‐2118 ‐ 26‐10‐2118

રાહુ

01‐03‐2115 ‐ 22‐08‐2115

ગુY

09‐07‐2117 ‐ 24‐08‐2117

શિન

26‐10‐2118 ‐ 26‐01‐2119

ગુY

22‐08‐2115 ‐ 23‐01‐2116

શિન

24‐08‐2117 ‐ 18‐10‐2117

બુધ

26‐01‐2119 ‐ 17‐04‐2119

શિન

23‐01‐2116 ‐ 24‐07‐2116

બુધ

18‐10‐2117 ‐ 06‐12‐2117

કે તુ

17‐04‐2119 ‐ 21‐05‐2119

બુધ

24‐07‐2116 ‐ 04‐01‐2117

કે તુ

06‐12‐2117 ‐ 26‐12‐2117

શુN

21‐05‐2119 ‐ 26‐08‐2119

કે તુ

04‐01‐2117 ‐ 12‐03‐2117

શુN

26‐12‐2117 ‐ 22‐02‐2118

સૂય8

26‐08‐2119 ‐ 24‐09‐2119

શિન‐મંગળ
WHયંતર

શ)

100વ1મ
અંત

શિન‐રાહુ
WHયંતર

101વ2મ
શ)

અંત

શિન‐ગુ8
WHયંતર

104વ0મ
શ)

અંત

મંગળ

24‐09‐2119 ‐ 17‐10‐2119

રાહુ

01‐11‐2120 ‐ 06‐04‐2121

ગુY

08‐09‐2123 ‐ 10‐01‐2124

રાહુ

17‐10‐2119 ‐ 17‐12‐2119

ગુY

06‐04‐2121 ‐ 23‐08‐2121

શિન

10‐01‐2124 ‐ 04‐06‐2124

ગુY

17‐12‐2119 ‐ 09‐02‐2120

શિન

23‐08‐2121 ‐ 04‐02‐2122

બુધ

04‐06‐2124 ‐ 13‐10‐2124

શિન

09‐02‐2120 ‐ 13‐04‐2120

બુધ

04‐02‐2122 ‐ 02‐07‐2122

કે તુ

13‐10‐2124 ‐ 06‐12‐2124

બુધ

13‐04‐2120 ‐ 09‐06‐2120

કે તુ

02‐07‐2122 ‐ 31‐08‐2122

શુN

06‐12‐2124 ‐ 09‐05‐2125

કે તુ

09‐06‐2120 ‐ 03‐07‐2120

શુN

31‐08‐2122 ‐ 21‐02‐2123

સૂય8

09‐05‐2125 ‐ 25‐06‐2125

શુN

03‐07‐2120 ‐ 08‐09‐2120

સૂય8

21‐02‐2123 ‐ 14‐04‐2123

ચE

25‐06‐2125 ‐ 10‐09‐2125

સૂય8

08‐09‐2120 ‐ 29‐09‐2120

ચE

14‐04‐2123 ‐ 10‐07‐2123

મંગળ

10‐09‐2125 ‐ 03‐11‐2125

ચE

29‐09‐2120 ‐ 01‐11‐2120

મંગળ

10‐07‐2123 ‐ 08‐09‐2123

રાહુ

03‐11‐2125 ‐ 22‐03‐2126
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સાઢાસાતીનો િવચાર

ॐ
શિનની સાઢાસાતીનો િવચાર

Rોિતષ તHવ Wકાશના મુજબ‐ :
cादशे जiगे राशौ िcतीये च शनैtर:।
साधाxिन सy वषाxिण तथा दु :खैयुxतो भवेत्।।

જ મ રાિશ (ચંE રાિશ) માં ગોચર Rારે શિન બારમો પહેલા અને બીe થોનોમાં ફરે છે તો સાઢા સાત વષ8ના
સમયને શિનની સાઢા સાતી કહે છે .
તમારી જ મ રાિશ વૃિiક છે . અટલે શિન તુલા અને વૃિiક અને ધનુ ની રાિશમાં yમણ ફરશે તો શિન ની
સાઢાસાતી કહેવાશે.
સાઢાસાતી /ણ અિઢયા થી મળીને બને છે . કારણકે શિન એક રાિશમાં આશરે અઢી વષT સુધી રહે છે .
લગભગ 1વનમાં /ણવાર સાઢાસાતી આવે છે .
નીચે લખેલી સારણી (યાદી) માં દરેક સાઢાસાતીમાં શ)આત અને સમાિUનો સમય બતાવવામાં આવે છે .
સાઢાસાતી ચ

શિન નો

શLઆત

સમાિQ

ગોચર

અંતરાળ

અCકવગ6

વષ8‐મ‐િદવસ

શિન

સહ

5

28

1

28

3

24

5

28

1

28

3

24

5

28

1

28

3

24

પહે લા ચ ની સાઢાસાતી
પહેલો અિઢયો (જ મરાિશથી બારમો)
બીજો અિઢયો (જ મ રાિશ પર)
/ીજો અિઢયો (જ મરાિશથી બીજો)

તુલા

‐‐

તુલા (વ)

‐‐

વૃિiક

‐‐

વૃિiક (વ)

‐‐

ધનુ

‐‐

ધનુ (વ)

24‐01‐2020

0‐5‐14

બી7 ચ ની સાઢાસાતી
પહેલો અિઢયો (જ મરાિશથી બારમો)
બીજો અિઢયો (જ મ રાિશ પર)
/ીજો અિઢયો (જ મરાિશથી બીજો)

તુલા

27‐01‐2041

06‐02‐2041

0‐0‐9

તુલા (વ)

26‐09‐2041

11‐12‐2043

2‐2‐15

વૃિiક

11‐12‐2043

23‐06‐2044

0‐6‐12

વૃિiક (વ)

30‐08‐2044

07‐12‐2046

2‐3‐7

ધનુ

07‐12‐2046

06‐03‐2049

2‐2‐29

ધનુ (વ)

09‐07‐2049

04‐12‐2049

0‐4‐25

તુલા

04‐11‐2070

05‐02‐2073

2‐3‐1

તુલા (વ)

31‐03‐2073

23‐10‐2073

0‐6‐22

વૃિiક

05‐02‐2073

31‐03‐2073

0‐1‐26

વૃિiક (વ)

23‐10‐2073

16‐01‐2076

2‐2‐23

ધનુ

16‐01‐2076

10‐07‐2076

0‐5‐24

ધનુ (વ)

11‐10‐2076

14‐01‐2079

2‐3‐3

Gી7 ચ ની સાઢાસાતી
પહેલો અિઢયો (જ મરાિશથી બારમો)
બીજો અિઢયો (જ મ રાિશ પર)
/ીજો અિઢયો (જ મરાિશથી બીજો)
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સાઢાસાતી ફળ

સાઢાસાતી ફળ
જૂ ના કાળથી ભારતીયોની આ મા યતા છે કે શિનની સાઢાસાતી ઘણીવાર માનિસક, શારીિરક અને આિથ8ક uૃિ$એ દુ :ખવાળી અને ક$કારી
હોય છે . શિનની સાઢાસાતી સાંભળતાજ લોકો િચ તામાં પડી eય છે અને ડરી eય છે . સાઢાસાતી માં અસંતોષ, િનરાશા, આળસ, માનિસક
તનાવ, િવવાદ, રોગચાળો થી ક$, ચોરી અને આગથી નુકશાન અને ઘર‐પિરવારમાં મોટા‐વડીલો નું મરણ જેવા અશુભ ફળ નીવડે છે . શા]ની uૃિ$એ
શિનની સાઢાસાતીનું ફળ આ Wમાણે બતાવે છે .
क„ाणं खलु य‡ित रिवसुतो राशौ चतुथxˆ मŠ ‹ािध ब•ुिवरोधदे शगमनं Žेशंच िच•ािधकम्।।
राशौ cादशशीषxजi•दये पादौ िcतीये शिननाxनाŽेशकरोऽिप दु जxनभयं पु“ान् पशून् पीडनम्।।
हािन:—ाiरणं िवदे शगमनं सौ˜ं च साधारणम् रामा™रšिवनाशनं ›कुœते तुयाxˆमे वाथवा।।

એટલે કે ચ E રાિશ થી ચોથા અથવા આઠમા થાન માં શિન આવવાથી રોગ, ભાઈઓ સાથે ઝઘડો, િવદે શમાં Wવાસક$ િચ તા આ ફળ મળે છે .
ચ E રાિશથી બારમે, પહેલા અથવા બીe થાનમાં ગોચરના શિન આવવા થી (સાઢાસાતીમાં)માથામાં, {દય, પગમાં પીડા થાય છે , દુ $ો થી ડર થાય
છે . સંતાન અને પશુઓને ક$ થાય છે .
અનુભવમાં જોવા મ|યું છે કે પુરા સાઢા સાત વષ8 દુ :ખકારી નથી હોતા, બxકે (પર તુ) સાઢાસાતીના સમયે ઘણા લોકોને બહુ જ શુભફળ જેમકે
િવવાહ, સંતાનનો જ મ, નોકરી ધંધામાં ઉhિત, ચુંટણીમાં િવજય, િવદે શ Wવાસ, વગેરપ
ે ણ મળે છે .
પહે લો ચ ની સાઢાસાતીનું ફળ

( સુધી 24‐01‐2020
શિનના સાઢાસાતીનો પહેલો ચN ઘણો Wબળ હોય છે . આ સમય uરિમયાન આપને શારીિરક ક$, અડચન અને અનેકWકાર નું નુકશાન ઉઠાવું પડી શકે છે . માતા‐િપતાને પણ
શિન દુ :ખી કરે છે .
બી7 ચ ની સાઢાસાતીનું ફળ
(27‐01‐2041 સુધી 04‐12‐2049
બીe ફે રામાં શિન પહેલા કરતા મnયમ Wભાવ નાખે છે . આ સમય uરિમયાન પોતાના Oમ અને સંઘષ8થી ઉhિતથશે. માનિસક અશાિ ત જ)ર બની રહી શકે છે પણ ભૌિતક
ઉhિત ચોકકસ થશે. માતા‐િપતા અથવા બીeવડીલોનો િવરહ સહન કરવો પડી શકે છે .
Gી7 ચ ની સાઢાસાતીનું ફળ
(04‐11‐2070 સુધી 14‐01‐2079
/ીe ફે રામાં શિન ઘણા કઠણ ફળ આપે છે . આ સમય પય8 તમાં મારક નો Wભાવ ઘણો હોવાના કારણે આપનેWબળ શારીિરક ક$ થઈ શકે છે . આ હમલાથી સૌભા:યશાળી
જ સુરિ-ત રહે છે .
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શિનની સાઢાસાતી અને અિઢયા નો ઉપાય

શિનની સાઢાસાતી અને અિઢયા નો ઉપાય
શિનની સાઢાસાતી અથવા અિઢયાના અશુભ Wભાવને ઓછો કરવા માટે નીચે લખેલ ઉપાય કરો.

1.

મ G
(ક) મહામૃHયુજ
ં ય મં/નો સવા લાખ eપ (દરરોજ 10 માળાઓ 1રપ િદવસ) કરવો.
ॐ “य•कम् यजामहे सुगž•ं पुिˆवŸx नं उवाxœकिमव ब•नाiृ¢ोमुx£ीय मामृतात्।

(ખ) શિનનો નીચે આપેલ મં/નો ર1 િદવસમાં ર3 હeર eપ કરવા.
ॐ श¤ोदे वीरिभˆय आपो भव•ु पीतये । शंयोरिभ¦व•ु न:। ॐ शं शनैtराय नम:।

(ગ) પૌરાિણક શિન મં/
ॐ नीलांजनसमाभासं रिवपु“ं यमा§जम्। छायामातx©सªूतं तं नमािम शनैtरम्।।

2.

તોG શિનનું નીચે લખેલ તુિત ગીતનું 11 વાર પાઠ કરવો અથવા દશરથે રએલુ શિન તુિત ગીત નો પાઠ કરવો.
कोण«थ: िपंगलो ब¬ु: कृ-ो रौ®ोऽ•को यम:। सौ™र: शनैtरो म¯: िप°लादे न सं±ुत:।।
तािन शिन‐नामािन जपेद²³सि¤धौ। शनैtरकृता पीडा न कदािचद् भिव´ित।।

સાઢાસાતી પીડાનાશક તુિત પીvપલાદ ઉsચારણ
नम±े कोणसं«थय िपंµलाय नमो±ुते। नम±े ब¬ु¶पाय कृ-ाय च नमो±ु ते।।
नम±े रौ®दे हाय नम±े चा•काय च। नम±े यमसं·ाय नम±े सौरये िवभो।।
नम±े यमदसं·ाय शनै²र नमो±ुते। ›सादं कुœ दे वेश दीन— ›णत— च।।

3.

ર@ ધાતુ
શિનવાર ના િદવસે કાળા ધોડાની નાળ અથવા નાવની તલની ખીલથી બનેલો છxલો (વીંટી) મnયમ આંગળીમાં પહેરવી.
આપની કુ ં ડળીમાં શિન લ:;ેશ છે .
ઓછામાં ઓછી 4 રતીનું લીલમ ર} પાંચધાતુમાં વીંટી બનાવી મnયમ આગળીમાં પહેરવાથી લાભ થશે.

4. ¸ત

શિનવાર નો ~ત રાખવો. ~તના િદવસે શિનદે વની પૂe (કવચ, તુિતગીત, મં/ eપ) કરવી. શિનવાર ~તકથા વાંચવાથી લાભ દાયક રહે છે .
~તના િદવસે દૂ ધ, લ સી અને ફળોનો રસ લેવો. સાંજ ે હનુમાન1 અથવા ભૈરવ1 ના દશ8ન કરવા. કાળા અડદની ખીચડી (કાળું મીઠું િમકસ
કરી શકો છો) અથવા અડદની દાળનો મીઠો હલવો Zહણ કરવો.

5. ઔષધી

દર શિનવારે સુરમા, કાળાતલ, વિરયાળી, નાગરમોથા અને લવીંગ મળે લા પાણીથી નહાવું.

6. દાન

શિનને રા1 (ખુશ) રાખવા માટે અડદ, તેલ, નીલમ, તલ, ધાન, ભ•સ, લોખંડ, દિ-ણા અને કાળુ કપડું દાન આપવું.

7. બી7 ઉપાય (યુિકત)

(ક) શિનવાર સાંઝે પીપળાના ઝાડની ચારે બાજુ 7 વાર કાચો દોરો વીંટવો. તે વખતે શિનનાં મં/નું eપ કરતા. પછી પીપળા નીચે સરસવના
તેલનો દીવો સળગાવવો અને e€•ા અe€•ા ભૂલોની માફી માંગવી.(ખ) શિનવારે આપણા હાથના માપના 19 હાથ કાળા દોરાની માળા
બનાવી પહેરવી.(ગ) ટુ ચકો ‐ શિનવારના િદવસે અળદ, તલ, તેલ, ગોળ ભેગું કરી લાડુ બનાવી લો અને Rાં હળ ના ચાxયો હોય Hયાં દાટી
દો.(ઘ) શિનની શાિ ત માટે વીંછીંનું મૂળ શિનવારે કાળા દોરામાં વીંટવી પહેરવું.
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સાઢાસાતીની પહે લા, બી7 અને Gી7 અઢીયા નો ફળ

સાધારણ રીતે એવું જોવામાં આfયું છે કે સાઢાસાતીની /ણ અઢીયા માંથી એક શુભ, એક મnયમ અને એક અશુભ ફળકાર હોય છે . આનો િનણ8ય શિનના
અ$ક વગ8 અને સવા8$ક વગ8માં મળે લ શુભ રેખાઓની સં‚ યાના આધારે કરવામાં આવે છે . જો શિન અ$ક વગ8માં ચાર રેખાઓ અને સવા8$ક વગ8માં ર8 રેખાઓ
છે તો શિન ભેળવેલો ફળકારક હોય છે . આનાથી ઓછું છે તો અશુભ અને વધારે હોવાથી શુભ ફળ મળે છે . જો જ મ કું ડળીમાં શિન બળવાન (ઉંચુ, વ-ે/
િવગેર)ે અથવા યોગકારક હોય અથવા ચ Eરાિશનો વામી હોય તો eતક માટે , શિન નો ખરાબ Wભાવ બીeના કરતા ઘણા ઓછા થાય છે .
સાઢાસાતીની પહે લા અઢીયા નો ફળ

પહેલો ચ થી સુધી અને થી સુધી
બીજો ચ 27‐01‐2041 થી06‐02‐2041 સુધી અને
Gીજો ચ 04‐11‐2070 થી 05‐02‐2073 સુધી અને

26‐09‐2041 થી 11‐12‐2043 સુધી
31‐03‐2073 થી 23‐10‐2073 સુધી

આ સમયમાં શિન ચ E રાિશથી બારમાં yમણ (ફરે) કરે છે અને બીe, છઠા, નવમા ભાવો ઉપર પુરી uૃ$ી હોય છે . પહેલા અઢીયામાં શિન નો વાસ માથા ઉપર
રહે છે . માનિસક, શારીિરક સુખમાં કમી (ઉણપ) આવે છે . આંખો ના રોગ, ચDમા વગેરન
ે ો ઉપયોગ સંભવ છે . ઓિચંતા આિથ8ક નુકશાન થાય છે . ઈરછા
વગરનો વધારાનો ખોટો ખચ8 થાય છે . eતક આિથ8ક )પે દુ :ખી રહે છે . આવક કરતા ખચ8 વધારે થાય છે . કુ ટું બથી િવયોગ (જુ દાઈ) થઈ શકે છે . પિરવારમાં
અશાિ ત રહે છે . િપતા ને પીડા થાય છે . િપતા થી તનાવ થાય છે . ભા:ય પતન નો ભય રહે છે . કામમાં દુ :ખી અને મોડું થાય છે . મહેનત ના સારા ફળ નથી
મળતા. લોકોથી સહકાર નથી મળતો. રાજકીય લોકોથી દુ :ખ સંભવ છે . આnયાિcકતામાં ઈરછા eગે છે . અક માતનો ભય રહે છે . નકામું yમણ થાય છે . બહુ
દૂ રની યા/ા કરવી પડે છે જેથી દુ :ખ ઉઠાવવું પડે છે . આ શિન પાંચમેથી આઠમો હોય છે . એટલે સંતાન માટે પણ આ સમય દુ :ખ ભરેલું હોય છે .
સાઢાસાતીની બી7 અઢીયા નો ફળ

પહેલો ચ થી સુધી અને થી સુધી
બીજો ચ 11‐12‐2043 થી 23‐06‐2044 સુધી અને 30‐08‐2044 થી 07‐12‐2046 સુધી
Gીજો ચ 05‐02‐2073 થી 31‐03‐2073 સુધી અને 23‐10‐2073 થી 16‐01‐2076 સુધી

આ સમયમાં શિન ચ E રાિશ પર ફરે છે અને /ીe, સાતમા, દસમા ભાવો પર પુરી નજર હોય છે . શિન આ અઢીયા માં ઉદર (પેટ) ભાગમાં રહે છે . એટલે
શરીરના આખા મnચ ભાગમાં રોગચાળો સંભવ થાય છે . શારીિરક તેજ Wભાિવત થાય છે . ખરાબ કામ નથી કરતા, ખોટા િનણ8યો થાય છે . ભાઈઓથી અને
વેપારમાં ભાગીદારથી ભાંજગળ થાય છે . પ}ીને શારીિરક દુ :ખ અથવા પ}ીથી ઝગડો થાય છે . આિથ8ક િચ તાઓ સતત રહે છે . મન ઘણું fયિથત રહ છે .
નકામો ભય સતાવે છે . કોઈ કામ મનમાફક નથી થતું. અધૂરા કામો દુ :ખી કરે છે . અડચણો Wબળ રહે છે . પાિરવાિરક અને fયાવસાિયક 1વન આડાઅવળી
રહે છે . કોઈ સગાfહાલાને મારક ક$ થાય છે . બહુ દૂ રની યા/ા, શ/ુઓ થી દુ :ખ, આપણા માણસોથી જુ દાઈ, રોગ, ધન દૌલત નું નુકશાન અને સામાિજક
પતન, િમ/ોની ખોટ અને કાયTમાં અડચણ.
સાઢાસાતીની Gી7 અઢીયાનો ફળ

પહેલો ચ થી સુધી અને થી 24‐01‐2020 સુધી
બીજો ચ 07‐12‐2046 થી 06‐03‐2049 સુધી અને 09‐07‐2049 થી 04‐12‐2049 સુધી
Gીજો ચ 16‐01‐2076 થી 10‐07‐2076 સુધી અને 11‐10‐2076 થી 14‐01‐2079 સુધી

આ સમયમાં શિન ચ E રાિશથી બીજે yમણ કરે છે . અને ચોથા, આઠમા, અ:યારમા ભાવો પર પુરી નજર હોય છે . ઉતરતી સાઢાસાતીમાં શિન પગમાં રહે છે .
એટલે આ સમયમાં પગમાં પીડા થાય છે . શારીિરક રીતે કમજોરી (િનબ8ળતા) આવે છે . શરીરમાં જડતાનો અનુભવ થાય છે . શરીરમાં આળસ રહે છે . આનંદમાં
અડચણ થાય છે . નકામા ઝઘડા ઉભા થાય છે . સગાfહાલા સાથે િવના કારણે ઝઘડો થાય છે . તેમને અસાnય રોગ અથવા કોઈને મરવા જેટલું દુ :ખ થાય છે .
સુખો નો નાશ થાય છે . હોƒા પર સંકટ આવે છે . ખચ8 વધારે થાય છે . પૈસો આવે છે પણ તેજ ઝડપથી ખચ8 પણ થાય છે . નીચલા વગ8ના લોકોને દુ :ખ મળે છે .
આઠમા પર નજર હોવાથી ઉમર Wભાિવત થાય છે . ચૌથા પર નજર હોવાથી ગૃહ સુખ, માતૃ સુખ, વાહન સુખ વગેર ે અને ભૌિતક સુખ‐સુિવધાઓમાં અડચણ
આવે છે .
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અઢીયા અને િવ» શિન નો ફળ

લધુ ક¼યાણી અઢીયા અને િવ» શિન નો ફળ
શિનની ચૌથો થાનની અઢીયા (િવ¾ન શિન) નો ફળ

પહેલો ચ 29‐04‐2022 થી 12‐07‐2022 સુધી અને 17‐01‐2023 થી 29‐03‐2025 સુધી
બીજો ચ 24‐02‐2052 થી 14‐05‐2054 સુધી અને 01‐09‐2054 થી 05‐02‐2055 સુધી
Gીજો ચ 11‐04‐2081 થી 03‐08‐2081 સુધી અને 06‐01‐2082 થી 19‐03‐2084 સુધી

ચંE રાિશથી શિન ચૌથા થાનમાં yમણ કરે છે તો છqા, દસમા અને ચ E લ:; પર પુરી નજર હોય છે . જ:યા ફે ર અથવા ફે રબદલી થાય છે . ઘરના
સુખનો નાશ થાય છે . {દયને લાગતી પીડા અથવા અfયવિ થત રકતચાપ સંભવ હોય છે . સગા‐fહાલા થી જુ દા થવાય છે . પારીવાિરક સુખમાં
ઉણપ (કમી) આવે છે . We અને રાR બhે bારા િવરોધ થાય છે . શિનની પુરી નજર છઠા ભાવ પર રહે છે . એટલે શ/ુઓ, અને રોગોથી પીડા થાય
છે . શિનની પુરી નજર દશમ પર રહે છે . એટલે કાય8-ે/માં અડચણ આવે છે . શિનની દશમ uૃિ$ (નજર) ચ E લ:; પર રહે છે . એટલે મનમાં ગભરાટ
રહે છે .
શિનના સાતમાં થાનની અઢીયા (િવ¾ન શિન) નો ફળ

પહેલો ચ 08‐08‐2029 થી 05‐10‐2029 સુધી અને 17‐04‐2030 થી 17‐04‐2030 સુધી
બીજો ચ 27‐05‐2059 થી 10‐07‐2061 સુધી અને 13‐02‐2062 થી 06‐03‐2062 સુધી
Gીજો ચ 18‐07‐2088 થી 31‐10‐2088 સુધી અને 05‐04‐2089 થી 18‐09‐2090 સુધી

જ મ રાિશથી શિન સાતમા થાનમાં yમણ કરે છે તો નવમા ચ E લ:; અને ચૌથા પર પુરી uૃિ$ રહે છે . પ}ી ને શારીિરક પીડા થાય છે . અથવા
પ}ી અથવા વેપારમાં ભાગીદારીથી મતભેદ થાય છે . eતક મૂ/ (પેશાબ) ને લાગતા રોગો થી દુ :ખી થાય છે . મનની િચ તાઓ વધે છે . નવમા પર
uૃિ$ હોવાથી ભા:યમાં અડચણ આવે છે . િપતા ને દુ :ખ થાય છે . માન‐સwમાન ને આઘાત લાગે છે . અને કાય8-ે/માં ઉથલ પાથલ થાય છે . ચૌથા પર
uૃિ$ હોવાથી માતાની તિબયત Wભાિવત થાય છે . વાહનથી લાગતી પીડા થાય છે . ઘર છોડવું પડે છે . લાંબો Wવાસ થાય છે . e/ાઓ થાય છે અને
યા/ામાં દુ :ખ થાય છે .
શિનના આઠમા થાનની અઢીયા (િવ¾ન શિન) નો ફળ

પહેલો ચ 30‐05‐2032 થી 12‐07‐2034 સુધી અને થી સુધી
બીજો ચ 10‐07‐2061 થી 13‐02‐2062 સુધી અને 06‐03‐2062 થી 24‐08‐2063 સુધી
Gીજો ચ 18‐09‐2090 થી 25‐10‐2090 સુધી અને 20‐05‐2091 થી 02‐07‐2093 સુધી

જ મ રાિશથી શિન આઠમા થાનમાં yમણ કરે છે . તો દસમાં, બીe અને પાંચમાં ભાવ પર પુરી નજર હોય છે . ઉમર બળ Wભાિવત થાય છે . લાંબા
સમયની બીમારી અથવા અક માતની શકયતા રહે છે . અનાદર થવાનો ભય રહે છે . રાજકીય લોકોથી દુ :ખનો ભય રહે છે . કાય8-ે/માં ફે રબદલનો
યોગ બને છે . કામ વેપાર પર આઘાત લાગે છે . ધન દૌલતનું નુકશાન થાય છે . સંતાનને પીડા થાય છે . અથવા સંતાન જુ દાથવાની શકયતા બને છે .
શિનના દસમા થાનની અઢીયા (િવ¾ન શિન) નો ફળ

પહેલો ચ 27‐08‐2036 થી 22‐10‐2038 સુધી અને 05‐04‐2039 થી 12‐07‐2039 સુધી
બીજો ચ 12‐10‐2065 થી 03‐02‐2066 સુધી અને 03‐07‐2066 થી 30‐08‐2068 સુધી
Gીજો ચ 18‐08‐2095 થી 11‐10‐2097 સુધી અને 02‐05‐2098 થી 19‐06‐2098 સુધી

શિન રાિશથી દસમાં થાનમાં yમણ કરે છે . તો બારમાં, ચૌથા અને સાતમાં ભાવોંને પણ પોતાની પૂરી uૃિ$થી Wભાિવત કરે છે . કાય8-ે/માં અડચણ
આવે છે . રોજગાર -ે/માં ચડતી પડતી અથવા નુકશાન થાય છે . કોઇ કારણસર કાય8માં (વેપારમાં) )ચી હોય જેમાં અસફળ થાય અથવા એવું
ખરાબ કામ બની eય જેના કારણે બેઆબ) થાય, સwમાન તુટે. અકારણ આિથ8ક ખચ8ના Wસંગ આવે છે . પ}ી સાથે મતભેદ અથવા જુ દા
થવાનુંશકય છે . ઘર, ધનદૌલતની બાબત િચ તા ઉભી થાય છે .
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અઢીયા અને િવ» શિન

ॐ
શિનની લઘુ ક¼યાણી અઢીયા અને િવ» શિન

જ મ રાિશ (ચ E રાિશ) થી ચૌથા અને આઠમા થાનમાં શિનનો yમણ લઘુકxયાણી અઢીયા કહેવાય છે :

क„ाणी ं ›ददाित वै रिवसुतो राशेtतुथाxˆमे ।
તમારી જ મ રાિશ વૃિiક છે Rારે શિન ચૌથા એટલે કે કું ભ રાિશમાં અને આઠમો એટલે િમથુન રાિશમાં yમણ
કરશે તો શિનની લઘુકxયાણી અઢીયા કહેવાશે.
ચ E લ:;થી ગોચરમાં શિન ચૌથો, સાતમો, દસમાં થાનમાં હોય તો િવ… શિન કહેવાય છે .
તમારી જ મરાિશ વૃિiક છે એટલે Rારે શિન કું ભઅને વૃષ અને િસંહ માં yમણ કરશે તો િવ… શિન કહેવાશે.
તમારા 1વનમાં લઘુ કxયાણી અઢીયા અને િવ… શિન કયારે ચાલશે એની eણકારી નીચે લખેલી યાદી થી કરો ‐
શિનનો

શLઆત

સમાિQ

ગોચર

અંતરાળ

અCકવગ6

વ‐મ‐િદ

શિન
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અઢીયાની પહે લી આવૃિT
ચૌથા થાનનો િવ… શિન અને
લઘુ કxયાણી અઢીયા
સાતમા થાનનો િવ… શિન

આઠમા થાનનો લઘુ કxયાણી અઢીયા

કું ભ

29‐04‐2022

12‐07‐2022

0‐2‐13

કું ભ (વ)

17‐01‐2023

29‐03‐2025

2‐2‐12

વૃષ

08‐08‐2029

05‐10‐2029

0‐1‐27

વૃષ (વ)

17‐04‐2030

30‐05‐2032

2‐1‐13

િમથુન

30‐05‐2032

12‐07‐2034

2‐1‐12

િમથુન (વ)
દસમા થાનનો િવ… શિન

‐‐

િસંહ

27‐08‐2036

22‐10‐2038

2‐1‐25

િસંહ (વ)

05‐04‐2039

12‐07‐2039

0‐3‐7

કું ભ

24‐02‐2052

14‐05‐2054

2‐2‐20

કું ભ (વ)

01‐09‐2054

05‐02‐2055

0‐5‐4

વૃષ

27‐05‐2059

10‐07‐2061

2‐1‐13

વૃષ (વ)

13‐02‐2062

06‐03‐2062

0‐0‐23

િમથુન

10‐07‐2061

13‐02‐2062

0‐7‐3

િમથુન (વ)

06‐03‐2062

24‐08‐2063

1‐5‐18

િસંહ

12‐10‐2065

03‐02‐2066

0‐3‐21

િસંહ (વ)

03‐07‐2066

30‐08‐2068

2‐1‐27

કું ભ

11‐04‐2081

03‐08‐2081

0‐3‐22

કું ભ (વ)

06‐01‐2082

19‐03‐2084

2‐2‐13

વૃષ

18‐07‐2088

31‐10‐2088

0‐3‐13

વૃષ (વ)

05‐04‐2089

18‐09‐2090

1‐5‐13

િમથુન

18‐09‐2090

25‐10‐2090

0‐1‐7

િમથુન (વ)

20‐05‐2091

02‐07‐2093

2‐1‐12

િસંહ

18‐08‐2095

11‐10‐2097

2‐1‐23

િસંહ (વ)

02‐05‐2098

19‐06‐2098

0‐1‐17

અઢીયાની બીV આવૃિT
ચૌથા થાનનો િવ… શિન અને
લઘુ કxયાણી અઢીયા
સાતમા થાનનો િવ… શિન

આઠમા થાનનો લઘુ કxયાણી અઢીયા

દસમા થાનનો િવ… શિન

અઢીયાની GીV આવૃિT
ચૌથા થાનનો િવ… શિન અન
લઘુ કxયાણી અઢીયા
સાતમા થાનનો િવ… શિન

આઠમા થાનનો લઘુ કxયાણી અઢીયા

દસમા થાનનો િવ… શિન
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ર@ પરામશ6

ર} ધારણ કરવાથી 1વન ના િવિભh -ે/ો માં બદલાવ કરી શકાય છે . આ એક Wચીન િવધા છે . મણીમાલા નામક Z થમાં ર}ો બાબત
કહેવાયુ છે ‐

मािणÀं तरणे : सु जा¢ममलं मु Áाफलं शीतगोमाx हेय— च िव®ुमो िनगिदत: सौÃ— गाœÄतं ।
दे वेÅ— च पुÆरागमसु राचा¶यxसय वÇं शनेनÈलं िनÉx लमÊयोt गिदते गोमे दवैदूËxके ।।
''Zહો ના િવપરીત થતા તમને શા ત કરવા માટે ર} પહેરવામાં આવે છે .સૂય8 ના િવપરીત થતા િનદTષ માણેક, ચ E ના િવપરીત થતા ઉSમ
મોતી, મંગલ માટે મૂંગો, બુધ માટે પાનુ, બૃહ પિત માટે પોખરાજ, શુN માટે હીરો, શિન ને શા ત કરવા માટે નીલમ, રાહુ માટે ગોમેદક અને
કે તુ ના િવપરીત થતા લહસુિનયા ધારણ કરવુ જોઇએ.''મણી માલા ભાગ ર, 79
धÊं यÌ—मायु´ं Íीमद् ‹सनसू दनं । हषxणं काÃमोज—ं रÎाभरणधारणं ।।
§हÏिˆहरं पुिˆकरं दु :ख›णाशनं । पापदौभाx Ðशमनं रÎाभरणधारणं ।।
''ર} જડીત દાગીના ધારણ કરવાથી સwમાન, યશ, લાંબી ઉમર, ધન, સુખ અને ધન માં વૃિ† થાય છે તથા દરેક eત ની અિભલાષાઓ
પૂ)ી થાય છે . આવુ કરવા થી Zહો ના િવપરીત Wભાવ ઓછા થાય છે , શરીર બળવાન થાય છે તથા દુ ખ, પાપ અને દુભા8:ય નુ નાશ થાય
છે .'' મણી માલા, ભાગ ર, 1ર1 ‐ 1રર
Vવન ર@
લ:;ેશ નુ ર} ધારણ કરવાથી હમેશા શુભફળ મળે છે . આ વા ‡ય, Wાણશિકત, કાય8 માં િસિ† તથા કુ શળતા આપે છે . આ 1વન ના
બાકી -ે/ો માં પણ મદદ આપે છે . તમારો લ:;ેશ શિન છે માટે શિન નુ ર} ધારણ કરવુ તમારા માટે શુભકારી થશે. શિન માટે ર} છે ‐
નીલમ, નીલા પાિનલ, રાજવS8 મણી, નીલમણી, િબxલૌર.
''નીલમ કડવો તથા ગરમ હોય છે તથા કફ, િપS અને વાયુ /ણેય નો નાશ કરે છે તથા ધારણ કરવા થી શિન ના દોષ દૂ ર કરે છે .'' મણી
માલા, ભાગ ર, 68
''જે મનુpય વsછ નીલમ ધારણ કરે છે , નારાયણ તેનાથી ખુશ રહે છે , તેની ઉમર, પિરવાર WિતVા, યશ તથા એ\ય8 માં વૃિ† થાય છે .''
મણી માલા, ભાગ 1, 419
''જે મનુpય ની પાસે દોષાિહત, વsછ નીલમ રહે છે , તેને યશ, ઉમર તથા વા ‡ય ની WાિU થાય છે .'' મણી માલા, ભાગ રઅ418
''નીલમણી રાe ની ખાસ કૃ પા અપાવે છે , િવરોિધઓ ના Nોધ ને શા ત કરે છે , eદુ થવાથી મુકત કરાવે છે તથા ધારણ કરવાવાળા ને જેલ
થી મુકતી અપાવે છે .'' ‐ સંત જેરોમ
''રાજવS8 મણી કોમલ, િ ન:ધ, શીતલ તથા િપS નો નાશ કરવાવાળી હોય છે તથા ધારણ કરવા થી સૌભા:ય ને વધારવાવાળી હોય છે .''
મણી માલા, ભાગ ર, 69
ધારણ કરવાની િવિધ : શિન માટે ર} ને સોનામાં જડાવવુ જોઇએ પણ એને લોખંડ માં પણ જડાવી શકાય છે . ર} જડાવેલી અંગુઠી ને
મnયમા આંગળી માં શિનવાર ના દીવસે સૂયTદય થી ર કલાક 40 મીનીટ પહેલા ધારણ કરવી.

શિન ના ર} ને શુ† તથા Wબળ કરવા માટે મં/ : ॐ शं शनै •राय नम:।
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પંચમેશ નો ર} પુ€ • આપે છે તથા આ સૃજનાcક શિકત તથા સ તાન માટે પણ શુભકારી છે . તમારો પંચમેશ શુN છે માટે શુN નુ ર}
ધારણ કરવુ તમારા માટે લાભકારી થશે. શુN માટે ર} છે ‐ હીરો, સફે દ 1રકૉન, સફે દ ટોપાઝ, ફટીક.
''હીરો બધા છ રસ નો િમOણ છે , દરેક eત ના રોગો નો નાશ કરે છે તથા અ1ણ8 નો નાશ કરે છે , દરેક eત નુ સુખ આપે છે , શરીર ને
મજબુત બનાવે છે તથા રાસાયિનક કાયT માં ઘણો ઉપયોગી છે .'' મણી માલા, ભાગ ર, 67
''જે મનુpય પોતાની પાસે એક અણીવાળો, સાફ તથા િનદTષ હીરો સંભાળીને રાખે છે , તે આખી 1ં દગી સwપh, પુ/વાન, ભા:યવાન,
ધન‐ધા ય, ગૌ અને પશુ નો માિલક રહેશે.'' મણી માલા, ભાગ 1, 10ર
''જે મનુpય ભીpમર} 1/4 ફટીક 1/ર સોનામાં જડાવી ગળા અથવા હાથમાં પહેર ે તે સદા સફળતા મેળવે છે .'' મણી માલા, ભાગ 1, 447
ધારણ કરવાની િવિધ : શુN માટે ર} vલેટીનમ, સફે દ સોનામાં અથવા ચાંદીમાં જડાવવુ જોઇએ. ર} જડાવેલી અંગુઠી ને મnયમા અથવા
કિનિVા આંગળી માં શુNવાર ના દીવસે સૂયTદય ના સમયે ધારણ કરવી.

શુN ના ર} ને શુ† તથા Wબળ કરવા માટે મં/ : ॐ शुं शु•ाय नम:।

ભા-ય ર@
નવમેશ માટે ર} ભા:ય આપે છે . તમારો નવમેશ બુધ છે , માટે બુધ નુ ર} તમારા માટે લાભકારી થશે. બુધ માટે ર} છે ‐ પાનુ, પેરીડાટ,
જેડ.
''પાનુ શીતલ, િવષ નો નાશ કરવાવાળો, મધુર , અિતસાર, અ1ણ8 તથા િપS નો નાશ કરવાવાળો, શૂળ અને ગુમડાના રોગ નો નાશ
કરવાવાળો તથા ધારણ કરવાથી ભૂત ના ભય થી મુિકત અપાવે છે .'' મણી માલા, ભાગ ર, 70
''એવા ગુણો વાળુ પાનુ મનુpય ના બધાજ પાપો નુ નાશ કરે છે .'' મણી માલા, ભાગ 1, 37પ
''IાJણો મુજબ પાનુ ધન‐ધા ય વધારવાવાળુ, યુ† માં િવજય અપાવવાવાળુ, િવષજ ય રોગો નો ઉપચાર કરવાવાળો તથા અથવ8વેદ માં
લખેલા કમT કરવામાં સફળતા અપાવવાવાળુ હોય છે .'' મણી માલા, ભાગ 1, 376
ધારણ કરવાની િવિધ : બુધ ના ર} ને સોનામાં જડાવવુ જોઇએ. ર} જડાવેલી અંગુઠી ને કિનVા આંગળી માં બુધવાર ના દીવસે સૂયTદય
ના બે કલાક પછી ધારણ કરવી.

બુધ ના ર} ને શુ† તથા Wબળ કરવા માટે મં/ : ॐ बुं बुधाय नम:।

સામા ય નોંધ
હમેશા ઉsચ કોટી ના ર}ો ધારણ કરવા જોઇએ. ઉપ ર} અને ઓછી શિકત ના ર} સ તા હોવા છતા સારા ફળ આપે છે પણ ફળદાયી
થવા માટે એનો આકાર મોટો હોવો જ)રી છે . ર} ને Wભાવશાળી કરવા માટે તેણે ધારણ કરતા પહેલા કાચા દુ ધ અને શુ† જળ થી ધોવુ
જોઇએ. તે પછી તેણે હાથ માં લઇ nયાન ધરી આપેલા મં/ નો 108 વાર eપ કરવો. પુ)ષો એ ર} જમણા હાથ ઉપર તથા ]ીઓ એ
ડાબા હાથ ઉપર ધારણ કરવુ જોઇએ. ર} ને અંગુઠીમાં અથવા ભુeમાં પહેરવુ જોઇએ. તેણે ગળામાં પણ પહેરી શકાય છે પણ ગળામાં
પહેરવાથી તે સતત શરીર ને અડી ને રહેતુ નથી. ર} ને શરીર થી અડી ને રહેવુ જ)રી છે .
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Rોિતષશા]ના aાનને કારણે મનુpયને OેV લાભ થાય છે . જેના કારણે તે પૂવજ
8 મનાં શુભાશુભ કમTનું aાન, વત8માન જ મમાં શુભ કમT કરવાની
આવDયકતા, માનવીય જ મનો ઉƒે શ, ઈ\રીય અને માનવીય શિકતનું અંતર, કમ8 અને ભોગની મયા8દા, Wાર^ધ અને Wય}ોની સીમા, તેમજ
બhેનો પર પર સંબંધ, અનુકૂળ અને Wિતકૂ ળ સમયનું aાન, તેમજ સંકટ સમયે ધીરજ રાખીને, સંયમથી તે સંકટો ઉપર િવજય WાU કરવાની શિકત
WાU થાય છે . આ શિકતને કારણે મનમાં સંતોષ, સંતોષથી િચંતા‐નાશ, િચંતા નાશથી ધમ8ની WાિU, ધમ8થી ધૈય8‐ધીરજ અને શિકતની WાUી અને
શિકતથી ઈ\ર Wિત ભિકત અને િવ\ાસ અનુNમે WાU થાય છે અને સાંસાિરક મુDકે લીઓ, આપિSઓને સહષ8 વીકાર કરવાની -મતા WાU થાય
છે .

Xકૃ િત અને વભાવ
1 ‐ તમે અિતશય મહHવાકાં-ી છો. તમે તમારા લ˜ WાUી માટે આસપાસની fયિકતઓનો ઉપયોગ કરવા માટે ચૂકશો નહીં. આ WવૃિS તમને
વાથ™ બનાવે છે .
ર ‐ તમે અિતશય ઉsચાિભલાષી છો. તેમજ તમારા સમૂહમાં Wમુખ થાન eળવી રાખવા Wય}શીલ છો. તમારી ‚યાિત ચારે તરફ ફે લાય, તેમજ
બધાં તમારા કાયTની Wશંસા કરે તે માટે તમે Wય}શીલ રહેશો.
3 ‐ તમારો વભાવ સેવાભાવી છે . જેથી તમે સમાજમાં Wશંસનીય છો. પરં તુ અિધક વાતોિડયો વભાવ હોવાને કારણે અપકીિત8નો િશકાર થવાની
શકયતા સંભવે છે . તમારી 1ભ ઉપર તમારો િબલકુ લ કાબુ નથી, તેથી વગર િવચારે વાતો કરો છો.
4 ‐ તમારી અંદર દાશ8િનકતાની ઝલક છે . પરં તુ સાથે ઘોર પદાથ8િWયતા પણ છે .
પ ‐ તમારે માટે પોતાની WિતVા, સામા1ક િ થિત અને પદનું અિધક મહHવ છે .
6 ‐ તમારો વભાવ ઉધમી, ધીરજવાન, પિરOમી, તેમજ લગનશીલ છે . પોતાના પિરOમથી જ તમે ઉhિત કરો છો. કોઈપણ કાય8 અથાક પિરOમ
કરીને તેને પૂણ8 કરવું તે તમારી િવશેષતા છે .
7 ‐ તમે બધા કાયT સુંદર રીતે કરવામાં િવ\ાસ રાખો છો. eણી‐િવચારીને પગલું ભરવાની Wવૃિતને કારણે તHકાળ કોઈપણ મોટું જોખમ તમે
ઉઠાવતાં નથી.
8 ‐ તમારી ઈિતહાસ, પુરાતšવ અને Wાચીન વ તુઓની Wિત િવશેષ Yિચ છે .
9 ‐ તમારા fયિકતHવમાં િવરોધાભાસ દે ખાઈ આવે છે . કયારેક એકદમ ક›ર આ થાવાદી તો કયારેક એકદમ અના થાવાદી, કયારેક પરં પરાવાદી થઈ
eવ છો. તો કયારેક બુિ†પૂજક એટલે કે કે વળ તક8 સંગત બાબતો જ તમે વીકારો છો.
10 ‐ તમે પોતાને પિરિ થિત અનુસાર બદલવામાં અથવા તેવી રીતે જ પોતાને બદલવામાં સ-મ છો.
11 ‐ તમે તમારી ભાવનાઓ મનની અંદર છૂપાવો છો. તમે તમારી કોઈપણ યોજના અથવા િદલની વાતનો અણસાર બીeઓને eણવા દે તાં નથી.
અચાનક િનણ8ય લઈને બધાંને આiય8ચિકત કરો છો.
1ર ‐ તમારા Wમુખ ગુણ છે ‐ આcાનુશાસન, ઓછો ખચ8 કરવો, ઉSરદાિયHવની ભાવના, પિરપકવતા લગન અને સાદગી.
13 ‐ તમારાં Wમુખ અવગુણ છે ભાવનાહીનતા, વાથ™પણુ, િનરાશાવાદીતા, અધીરતા, આળસ, અિધક અને સમRા વગર બોલવાની આદત હોય
છે . આ અવગુણોને eણીને સુધારવાનો Wયાસ કરવો જોઈએ.
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શાÓોને અનુસાર ફળ

તમારી આંખો મોટી, િવશાળ વ- થળ, ગોળ eંઘો અને ઘૂંટણો, Dયામવણ8, હાથ અથવા પગમાં મH ય િચ હ, વœ અને પ-ીના આકારની રેખા
(મતા તરને કારણે હાથ અને પગમાં કમળ રેખા) ચાલવામાં તેજ, હડપચી અને નખોમાં જખમો થાય છે . તમારા વભાવમાં કુ િટલતા, વાદ‐િવવાદમાં
અZણી રહેવાની Wવૃિત હોય છે . િવચારોમાં િ થરતા, માતા‐િપતા, ગુYજનોનું સુખ મળતું નથી. રાજ‐ખાનદાનમાં પૂR, ગુU પાપ કમTમાં મDગુલ,
પરં તુ દશ8નીય શુભઆચરણ હોય છે . તમારા વભાવમાં bેષભાવના, િમ/ Eોહ, કયારેકયારે ધૂત8તાપૂણ8 આચરણ, પાિરવાિરક કાયTમાં િવશેષ Yિચ
હોતી નથી. અસંતોષીવૃિS, ઔપચાિરકતાને અિધક મહšવ આપો છો. તમેચતુર વભાવના બીeઓ પાસેથી તમારી Wશંસા સાંભળવા ઈsછુક રહો
છો. લોભી, એકાંતિWય, કુ િટલતાથી Efય મેળવવાની WવૃિS, તમેજ મદોષથી પરેશાન છો. શ/ુઓને કારણે /ાસ, અિધકારપદની WાUી, રાe bારા
ધનની હાિન, ભાઈઓથી સુખ મળતું નથી. બાળપણથી મુસાફરીનો શોખ, વાવલંબી, કલેશદાયી ગૃહ થ 1વન, અનેક કિઠનાઈઓ, મુDકે લીઓથી
Zાિસત 1વન. નવીન અનુભવ WાU કરવાની લાલસા હોય છે . ગંભીર અને સમ યાપૂણ8 કાયTમાં Yિચ, આnયાcની 1aાસા, પરં તુ કામવાસના
અિધક હોવાથી ધાિમ8ક ઉhિત માટે સંદેહ િનમા8ણ થાય છે . આcિનZહી હોવાથી રહ ય િવaાનમાં સફળતાં મળશે. તમારી પ}ી આaાકારી હોય
છે . છતાં અ ય ]ીઓ પાસેથી સુખની લાલસા રાખો છો.
બાળપણમાં રોગી, રકત, િપS, અથવા અિ:;થી પીિડત, ઉદાસીન અથવા િચંિતત રહેવાનો વભાવ હોય છે .

આધુિનક મતના આધાર ે ફળ.

તમારો ચહેરો ચોરસ, કપાળ પહોળું, આંખો કાળી, સતક8 ‐િનભ8ય uિ$ આરપાર છેદતી હોય છે . નાક સWમાણ, Wશ તઅને આકષ8ક, શારીિરક
fયિકતšવ Wભાવરશાળી અને ભfય હોય છે . તમે કમ8ઠ અને લગનશીલ છો. Rારે તમે મનથી સંકxપ કરો છો Hયારે સંકxપ પૂણ8 કયા8 વગર ચેનથી
બેસતાં નથી. તમે અžભૂત કxપના શિકત, તી~ બુિ†વાન, Wભાવશાળી અને ભાવના Wધાન છો. તમારી પાસે આcિવ\ાસ આવેશમાં કામ
કરવાની વૃિS, Wભાવશાળી fયિકતમHવ જેવા ગુણો છે . તમે અિતશયતાવાદી છો. એટલે કે તમેઉHકૃ $ યોગી થઈ શકો છો. સાથે સાથે ઘોર ભોગી પણ
થઈ શકો છો. Wેમ કરશો તો પણ િદવાના થઈ ને, અને ઘૃણા‐િતર કાર કરશો.તો પણ ગાંડપણની હદ સુધી. તમે સફળ આલોચક છો. એટલે ટીકાકાર,
બી1 fયિકતઓની ખામી શોધવામાં િસ†હ ત છો. પરં તુ તમારી કોઈ આલોચના કરે તે તમારે માટે અસહનીય છે . તમે પ$વાદી છો. તેમજ કોઈ
પિરિ થતમાં કટુ ભાષી પણ છો, fયંગાcક િટvપણી કરો છો. તમારી અંદર બદલાની ભાવના Wબળ હોય છે . તમે બહારથી ઉદાર, નીિતવાન દે ખાવ
છો, પરં તુ તમારાં અંત:કરણમાંએક શંકાવાળુ‐ઇpયા8ળુ મન હોય છે . તમારી WવૃિS બેવડું 1વન 1વવાની છે . એક દુ િનયાને બતાવવાની અને એક
પોતાને માટે , તમેપોતાના મહHવ માટે અિતશય સચેત, સાવધાન છો. પોતાનું મહHવ W થાિપત કરવા માટે તમારા કાયTને મોટાં બતાવવામાં ચતુર
છો. તમને રહ ય, અaાત, મૃHયુ અને પરાશિકત જેવા િવષયો પસંદ છે . રહ યાcક િવષયો જેવા કે , Rોિતષ, તં/‐મં/, યોગ સામુિEક શા]રસાયન
શા], દશ8નશા], અને મનોિવaાનમાં Yિચ હોય છે . તમને સાિHવક Wેમની Wબળ લાલસા હોય છે . જે fયિકત માટે Wેમ હશે તેમના માટે તમે
િનVાવાન અને અતૂટ િવ\ાસ દશા8વો છો. િWય fયિકત માટે કોઈપણ Hયાગ કરવાની તૈયારી રાખો છો.

શારીિરક લ>ણ
1 ‐ તમારો ચહેરો ચોરસ એટલે કે લંબાઈ‐પહોળાઈમાં લગભગ સમાન જણાશે.
ર ‐ તમારાં શરીરનો નીચેનો ભાગ દુબળો‐પાતળો અને િનબ8ળ હશે.
3 ‐ આંખો અને yમરનાં વાળ મોટાં, ગાઢા તેમજ ભાલWદે શ ભfય હશે.
4 ‐ માથુ આકારથી થોડુ મોટું હશે. માથાનાં અિધક મોટાં વાળની ખાિસયત હશે. વાળની અિધકતા એટલે સુધી કે શરીર ઉપરના વાળ (રોમ)
આવDયકતાથી વધારે હશે.
પ ‐ તમે એકવડાં બાંધાના છો. તેમજ ઉમરની સાથે સાથે વા ‡યમાં પણ સુધારો થશે.
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કુ ં ડલીમા િમિJત યોગ

આOય યોગ ‐ રGુ યોગ
જો લ:; ચર રાિશમાં હોય તથા ઘણા Zહ ચર રાિશમાં હોય તો રજજુ યોગ થાય છે .
કલ : 'eતક મહHવાકાં-ી હોય છે . અને નામ ‐ W‚યાતી અને યશ માટે ઘણી જ:યાએ ફરે છે . યા/ા િWય, તરત િનણ8ય
લેનાર અને વધારે મેલવનાર હોય છે . બૌધીક )પે ગિતશીલ, અને ખુલા િવચાર નો હોય છે . જોકે કયારેક‐કયારેક ખુબજ
પિરવત8નશીલ વભાવ, અિનણ8ય, અિ થર મન, અિવ\સનીય અને કોઈ એક કામમા સંલ:; રહેવામાં અસમથ8 હોય છે .
eતક કાયમ સંઘષ8માં રહે છે . અને સામા યત: િ થર િમલકત બનાવામા સફલતા મલતી નથી. '

સુનફા (શિન) યોગ
ચ Eથી બીe માં શિન હોય તો સુનફા યોગ બને છે .
કલ : 'જો સુનફા યોગ કારક શિન હોય તો eતક ચતુર બુિ†વાળો, ગામ અને શહેરી માણસોથી દરરોજ પૂ1ત, ધની,
કામોમા સંલ:; અને ધૈય8 ધારણ કરવાવાળો હોય છે . િનપૂણમિત Zિમપુરિૈ ન8Hયં સંપૂિજતો ધન સમૃn ધ: । સુનફાયાં રિવપુ/ે
િકયાસુ ગUો ભવેƒૌર: ।। સારાવલી (અnયાય‐13, oોક‐14) બૃહજeતક મા કહેલ છે ‐ `પરિવભવપિરsછદોપભોકતા
રિવતનયો બહુ કાય8કૃદ્ ગણેશ:' । '

સમ યોગ
'સુય8થી પણકર થાન (ર,પ,8,11) માં ચ Eમા હોય તો સમ યોગ થાય છે . ચ Eે કે EાિદગેડકિદધમસમવિરVા‚યયોગા:
Wિસnધા: ।'
કલ : 'જો સમ યોગમાં ઉHપh હોય તો Efય, સવારી, યશ, સુખ, સwપિત, aાન, બુn ધી, િનપુણતા, િવધા, ઉદારતા અને સુખ
યોગ, આમનુ મnય ફલ મલે. ક$મnયમવરાƒયયોગે Efયવાહનયશ: સુખસંપત્ । aાનીધીિવનયનૈપૂણ િવધાHયાગ
ભોગજફલા યિપ તƒત્ ।। ફલ દીપીકા (અnયાય‐6, oોક‐14,18) '

વેિશ યોગ (અશુભ)
સુય8થી બીe થાનમાં ચ Eમા િસવાય ના કોઈ અશુભ Zહ હોય.
કલ : 'eતક સુવકતા, ધનવાન અને પોતાના શ/ુઓને ન$ કરનાર હોય છે .'

મnયાયુ યોગ
લ:; અને ચ E બhે િb વભાવ રાિશમાં અથવા એક ચર રાિશમાં અને બીજો િ થર રાિશમાં હોય તો આ યોગ થાય છે . (ડો.
કે . એસ. ચરક)
કલ : આ યોગ eતકની મnયાયુ 70 વષ8 સુધીની બતાવે છે .

સૂય8 શુN યોગ
સૂય8 અને શુNની યુિત કોઈ ભાવમાં હોવાથી સૂય8 શુN યોગ થાય છે . (ડો. કે . એસ. ચરક)
કલ : 'eતક બુિ†માન, શ] સંચાલનમાં િનપુણ, આદશ8વાદી, ]ીથી કમાવાવાળો (પોતાનાથી નહીં), નાટક, અિભનય
અને સંગીતથી લાભાિ વત અને કારાવાસ ભોગવનાર, ઘડપણમાં નજરથી નબળો હોય છે . '

સૂય8 બુધ શુN યોગ
'સૂય8, બુધ અને શુN જો કોઈ ભાવમાં સાથે હોય તો આ યોગ થાય છે . (ડો. કે . એસ. ચરક)'
કલ : 'eતક વાતુડો, ફરવાવાળો, સારા શારીિરક ગઠનવાળો, aાની, અિભભાિવકો અને િશ-કોથી અપમાિનત અને
પોતાના 1વનસાથીએ આપેલ ક$ સહેવાવાળો હોય છે .'
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Eહ ફળ

a

સૂય6

a

શુભફળ : આ fયિકત ઘણી ઉંચી પણ હોતી નથી અને નાનીપણ (એટલે ઉંચાઈમાં ઓછી) હોતી નથી. પેટ અને દે હ એક સરખાં જ
હોય છે . આ fયિકતનો રં ગ અને આંખોનો રં ગ કાળો હોય છે . આ fયિકતના વાળ સોનેરી હોય છે . મeકીય‐મDકરો વભાવ હોય છે .
]ી સુખનું હોવું સUમ ભાવ થ સૂય8નું શુભફળ હોય છે . સૂય8 પિત‐પ}ીનું સૌમ ય ય કાયમ રાખે છે . એટલે એકબીe WHયે નેહભાવ
કાયમ રાખે છે . સUમ રિવના Wભાવમાં આવેલી fયિકતની ]ી સુંદર, Wભાવશાળી fયવહાર અને વત8નમાં સારી, આપિSનાં
સમયમાં પિતને સાથ આપનારી, અિતિથ સHકાર કરવાવાળી, દયાળુ તથા નોકરો પાસેથી કામ કરાવી લેવાવાળી હોય છે . પ}ી
ધન‐િWય હોય છે .)િપયા‐પૈસા ઉપર પોતાનું વHવ eળવી રાખે છે . આ fયિકતને માટે ]ી જ સવ8 વ હોય છે . તે પોતાના
અિ તHવને ખોઈ બેસે છે અને ]ીમાં પોતાનો િવલય કરી દે છે . આ fયિકતને ]ીનો ઉપભોગ WાU થાય છે .
સૂય8‐કક8 , વૃિiક અથવા મીનરાશીમાં હોય તો તે fયિકત ડૉકટર હોય છે અથવા િવaાન િવષયક પદવી મેળવે છે . નહેરનો અિધકારી
હોય છે .
અશુભફળ : દે ખાવે સુ વ)પ હોતાં નથી. અHયંત Nોધી, કપટી અને દુજન
8 હોય છે . અિ થર વભાવનો હોય છે . મનમાં સદૈ વ લોકોનો
ડર રહે છે . તેથી સુખની િનંદર આવતી નથી. સાતમાં થાનમાં સૂય8 હોય તો તે fયિકત ]ી તથા રાજકુ ળની fયિકતઓથી પીિડત રહે
છે .આ fયિકતને િWય દુ $ fયિકતઓ હોય છે . આ fયિકતને પુ/ સુખ થોડું મળે છે . આ fયિકત શારીિરક અને માનિસક fયાિધઓથી
Z ત હોય છે . ગુUરોગથી દુ :ખી રહે છે . એટલે Wમેહ જેવા રોગ થાય છે . આ fયિકત સુખી રહેતો નથી. સUમ ભાવમાં સૂય8 હોવાથી આ
fયિકત લŸમીથી વંિચત રહે છે . એટલે િનધ8ન હોય છે . રપ વરસની ઉંમરે પરદે શ ગમનના યોગ હોય છે . વેપારમાં હાિન થાય છે . ધન
કમાવવાનો Wય} કરે તો પણ ઘણાં Wમાણમાં ધનની WાUી થતી નથી. પગે ચાલવું પડે છે . કારણકે એને વાહન સુખ હોતું નથી.
સUમભાવમાં સૂય8 દાwપHય સુખનો બાધક છે તેથી પિત‐પ}ીમાં અણબનાવ રહે છે . ]ીઓ સાથે વેર રહે છે . ]ીઓથી િતર કાર
અને અનાદર WાU થાય છે . આ fયિકતની પ}ી મિલન, રોગZ ત, કલેશદાયી, વાિભમાની, કઠોર વભાવની, આcરત અને
પોતાની વાતનેજ બરોબર માને છે . આ fયિકતને ]ીનું સુખ મળતું નથી. સUમભાવનો સૂય8 હોય તો તે fયિકતનાં લ:; િવલંબે થાય
છે . આ fયિકત ]ી સાથે િવરોધ દશા8વે છે . એટલે પિત‐પ}ીમાં એકYપતા હોતી નથી. આ fયિકત બે ]ીઓનો પિત હોય છે . અથા8ત
પહેલી પ}ીનાં મૃHયુ પછી િbતીય ]ી પ}ી Yપે આવે છે . અથવા Wથમ પ}ી 1વીત હોવા છતાં બી1 ]ી ઘરમાં Wવેશે છે .
પોતાની પ}ી સાથે બેબનાવ હોવાથી પર]ીમાં આસકત રહે છે .
સૂય8 શ/ુZહ અથવા નીચ રાશીZહથી E$ હોય અથવા કોઈ પાપZહથી E$ હોય તો તે fયિકતને અનેક ]ીઓ હોય છે .
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ચંD એકાદશ ભાવમાં
શુભ ફળ : એકાદશ ચંEમાં િદવસે જ મ થાય તો તે fયિકત ધનવાન, યશ વી, લોકરં જક, સાવ8જિનક કાય8કુશળ હોય છે . એકાદ થ
ચંEને કારણે સંતાન‐ભાઈ અથવા બહેન એમાંથી કોઈ એક /ાસદાતા, દુ રાચારી અથવા િન)પયોગી હોય છે . અથવા કોઈ fયંગને
કારણે એને સમZ 1વન ઘરમાં fયિતત કરવું પડે છે . એકાદશ ચંE હોય તો સંતતી, ભાઈ‐બહેનો અિધક હોતા નથી. અિધકથી અિધક
સં‚ યા ચાર‐પાંચ હોય છે . અિગયારમાં ભાવમાં ચંE દીઘા8યુતાનો સુચક છે . આ fયિકત સુંદર, OેVમાગ8 ઉપર ચાલનાર, લGાશીલ,
Wતાપી અને ભા:યવાન હોય છે . આ fયિકત બોલવામાં િનભ8ય તથા ચતુર હોય છે . સદૈ વ Wસh રહે છે . મન વી, બુિ†માન, aાની,
મધુરભાષી અને િનદTષ કામ કરવાવાળો હોય છે . આ fયિકત ચંચળ બુિ† અને કxપનાશીલ હોય છે . ઉદારમનનો, )પવાન,
બહુ ગુણી, મં/a અને દાની હોય છે . આ fયિકત બહુ Oુત હોય છે અથા8ત Oવણ bારા ઘણાં શા]ોનું aાન હોય છે . ઘણી િવધાઓનો
aાતા હોય છે . પરોપકારી હોય છે . ઘણાં લોકોનો પાલનકતા8 હોય છે . આ fયિકત રાeનો ખeનચી અથવા ટે જરી ઓિફસર હોય છે .
રાR કાય8દ- હોય છે . રાe bારા WભુH વ WાU કરે છે . રાR bારા સ માિનત હોવાનો અવસર આવે છે . રાજદરબારમાં WિતVા
અિધકાર અને બહુ મૂxયવાન વ]ોનો લાભ થાય છે . આ fયિકતના ઘરમાં Wસh મનના લŸમી તથા સુંદર ]ી (પ}ી) િનવાસ કરે છે .
કે ટલાં‐ઘણાં Wકારના ભોગ ભોગવવા મળે છે . આ fયિકતની WિતVા કીિત8 િવ\fયાપી અને િ થર હોય છે . આ fયિકત સવ8/ લોકિWય
અને Wિસ† હોય છે . યશ વી અને કીિત8માન હોય છે . OેV‐આUજનોથી આદર અને માન WાU થાય છે . આ fયિકત શુભકમ8 અને
જનિહતના કામ કરે છે જેને કારણે લોકો તેના ગુણગાન કરે છે . આ fયિકતને સવ8 Wકારનો લાભ થાય છે . ધનવાન હોય છે . આ
fયિકતને અનેક Wકારના પદાથTના વેપારથી લાભ થાય છે . આ fયિકત ધનાઢ• અને ધિનક હોય છે . ઘણાં Wકારે ધનની WાUી થાય
છે . અને ધનોપલ^ધ સુખોનો ભોગ WાU થાય છે . યથાલાભ સંતુ$ રહે છે . ચાંદી અને મૂxયવાન ધાતુઓની WાUી થાય છે .
લાભભાવમાં ચંE હોવાથી જમીનમાં પૂરલ
ે ી, છુપાવેલી વ તુઓનો ‐ધનનો લાભ થાય છે . ભૂિમથી અંદર ગુU છૂપાવેલાં હીરા‐મોતી
અને જવાહરો WાU થાય છે . આ fયિકતને સારો િમ/ સમૂહ હોય છે . આ fયિકતની પાસે મુસાફરી માટે સુંદર વાહન‐ઘોડા‐ગાડી,
મોટર ઈHયાદી હોય છે . અથા8ત વાહનસુખ મળે છે . ઉSમ વ તુઓનો ઉપભોગ મળે છે . નોકર ચાકરનું સુખ મળે છે . એકાદશ થાનનો
ચંE આ fયિકતને ક યા સંતિત અિધક હોવાનો સૂચક છે . પુ/ સંતિત હોય છે . પચાસ વરસની ઉંમરે પુ/‐WાUી થાય છે . જેને કારણે
િપતૃના ૠણમાંથી મુિકત મળે છે . ઘણા પુ/ો હોવાનું સૌભા:ય મળે છે . aાન WાUી માટે /ણ મુ‚ ય સાધન છે . Oવણ કરવાથી
મનુpયોને ઘણાં શા]ોનું aાન થાય છે તેથી Oવણસાધનને Wાથિમકતા અને મુ‚ યતા આપવામાં આવી છે . ખેતી‐વાડીનો માિલક હોય
છે . સંસાર સુખ સાYં મળે છે . સાવ8જિનક સં થાઓમાં આ નેતા હોય છે .
]ી રાશીમાં ચંE હોય તો તે fયિકત સાવ8જિનક કાય8 કરે છે અને પોતાનો fયવસાય પણ ચાલુ કરે છે .
અશુભ ફળ : આ fયિકતએ કરેલા કામો બગડી eય છે . અથા8ત કરેલા કાયT અને Wય}ો િવફળ eય છે . ક યા સંતિત થાય છે .
ચંE ]ી રાશીમાં હોવાથી અશુભ ફળ મળે છે .
એકાદશભાવ િ થત ચંE હીનબલી હોવાથી, નીચરાશીમાં, પાપZહની રાશીમાં તથા શ/ુZહની રાશીમાં હોવાથી આ fયિકત
સુખોથી વંિચત રહે છે . રોગી, મૂખ8 અને અaાની હોય છે .
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મંગળ અCમ ભાવમાં
શુભ ફળ : આ fયિકતનાં કપડાં સાદગીપૂણ8 હોય છે . ર}પારખી, ધનવાન લોકોની સંગતમાં હોય છે . સોનું, ચાંદી અને ધન WાU થાય
છે અને ઉપભોગી હોય છે . આ fયિકત સારો પરી-ક હોય છે . અ$મભાવ થ મંગળનાં અફસર ઘણી લાંચ લે છે . પરં તુ પકડતાં નથી.
અ$મભાવનો વામી બળવાન હોય તો દીઘા8યુpય મળે છે .
અશુભ ફળ : અ$મ થાનનો મંગળ fયિકતને અશુભ ફળ આપે છે . આ fયિકતના કાયT અધૂરાં રહે છે . કામમાં મુDકે લીઓ, )કાવટ
આવે છે . ઘણાં Wયાસો કરવાં છતાં ઈsછા પૂરી થતી નથી. કાયTને અનુકૂળ ઉધોગ કરવા છતાં મનોરથ સફળ થતાં નથી અને તેથી
િવ…ોથી પીિડત હોય છે . અ$મ થાનમાં મંગળ હોવાથી તે fયિકત મૂખ8, ચુગલખોર, કઠોરભાષી શ]ચોર, અિ:;ભીY તથા િનગુ8ણ
હોય છે . આ fયિકત સવ8દા અનુિચત બોલનારો અને બુિ†હીન હોય છે . આ fયિકત િનદ8 ય, અિવચારી, બુરાં િવચાર કરનારો તથા
િનંદનીય હોય છે . લોકો તેની િનંદા કરે છે . આ fયિકત દુ રાચારી તથા શોક સંતU હોય છે . આ fયિકતની આંખો સુંદર હોતી નથી.
કુ )પ હોય છે . બુરાં કામ કરવાની Wવૃિત હોય છે . સGનો િનંદક હોય છે . fયસની શરાબી હોય છે . આ fયિકતનું શરીર પાતળું‐કૃ શ
હોય છે . આઠમાં થાનમાં મંગળ હોવાથી ઘણાં Wબળ રોગોનો Wાદુભા8વ થાય છે . જેમની િચિકHસા કરવા છતાં કોઈ લાભ થતો નથી.
અને આ રોગ એટલે એક િવ… બની eય છે . અ$મ મંગળનો fયિકત અિતશય ભોજન કરનારો હોય છે . અિતશય ખાવાની
આદત‐ટે વ 30 વરસ સુધી રહે છે . તેથી ઉSરાયુpયમાં અ1ણ8 રોગને કારણે મલેિરયા, અધાjગવાયુ, અિનયિમત ^લડWેસર જેવા રોગ
થાય છે . આ fયિકતને ગુ{રોગ પણ થાય છે . મુ/કૃ sછને કારણે અિધક પીડા થાય છે . રકતિવકારને કારણે દુબ8ળ શરીરનો હોય છે .
રકત રોગ, સંZહણી ઈHયાદી રોગ થાય છે . મંગળ નીચરાશીમાં હોય તો રકતિપત જેવાં અસ¡ રોગ થાય છે . ને/રોગ, વાતશૂળ
ઈHયાદી રોગ થાય છે . પાપZહની રાશીમાં અથવા પાપZહથી યુકત અથવા u$મંગળ હોવાથી વાત-યાિદ રોગ થાય છે . આ
fયિકતને કોઢ થઈ શકે છે . શ]ોના Wહારને કારણે અવયવોમાં પીડા થાય છે . આિથ8ક uિ$થી િનધ8ન હોય છે . િચંતાZ ત રહે છે .
અ$મ ભાવ થ મંગળનાં Wભાવથી WિતVાપૂવ8ક સ માન કરવા છતાં િમ/ શ/ુ સમાન આચરણ કરે છે . પોતાના જ લોકો શ/ુ સમાન
હોય છે . આ fયિકતનાં ભાઈ‐બહેનો પણ શ/ુ થઈ eય છે . ભાઈઓનાં સુખથી વંિચત રહે છે . પ}ીનું સુખ મળતું નથી. પ}ીને
કારણે દુ :ખી રહે છે . િવવાહ કરવાથી લાભ થતો નથી. પ}ીને ક$ થાય છે . પુ/ િચંતા યુકત હોય છે . િપતાને અિર$ હોય છે . આયુpય
ઓછું રહે છે . મnયમ આયુpય હોય છે . મૃHયુભાવનો મંગળ મૃHયુદાયી હોય છે . આ fયિકતનું મૃHયુ શ]ોને કારણે કોઢ થવા અથવા
અવયવો સડવાથી અથવા દાઝવાથી થાય છે . અધોગિત થાય છે . બંદૂકની ગોળીને કારણે મૃHયુ થાય છે . અ$મભાવમાં મંગળ હોય
તો તે શુભ થાનોમાં આવતા બૃહ પિત‐શુN‐ઈHયાિદ શુભZહ શુભફળ આપી શકતાં નથી. કારણેકે મંગળ વયં દુ $ ફળ દાતા હોય
છે . તેથી તે શુભફળ WાિUમાં Wિતબંધક થઈ eય છે શ]ોનાં Wહારથી જખમી થાય છે . તલવારના Wહારના કારણે મોત થાય છે .
મંગળ પુYષ રાશીમાં હોય તો પુ/ સંતિત ઓછી હોય છે .
અિ:; રાશીમાં હોય તો આગમાં દાઝી જવાથી મૃHયુ થાય છે .
સાપ કરડવાથી મૃHયુ થાય છે .
વૈધનાથને છોડીને અ ય સવ8 Zંથકારોએ અ$મભાવ થ મંગળ પુYષરાશીઓમાં હોય તો અશુભ ફળ ક¡ા છે .
Rારે લ:;‐મેષ, િસંહ અથવા ધન રાશીમાં હોય અને અ$મનો મંગળ હોય તો રાજનીિતa હોય છે .
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બુધ

d

બુધ સાતમા ભાવમાં
શુભ ફળ : બુધ સાતમા ભાવમાં હોવાથી eતક સરસ, કુ લીન, િશ$, ઉદાર, ધાિમ8ક, ધમ8a, લાંબા આયુpયનો હોય છે . eતક
બુિ†માન, સરસ કપડાવાળા, સારી મિહમા મેળવે છે . બુધ સાતમા ભાવમાં હોવાથી eતક દે ખાવડો, િવbાન, સુશીલ, કામશા]ને
eણનાર અને ]ી મા ય હોય છે . eતક મીઠી ભાષાવાળો અને સુશીલ હોય છે . િશxપકલા (આટ8 ) માં ચતુર અને હસમુખ હોય છે .
િવધમાન, લેખક, સwપાદક હોય છે . વેપારમાં હોંિશયાર હોય છે . ખરીદ‐વેચાણના fયવહારમાં લાભ હોય છે . સાતમા ભાવમાં બુધ ના
Wભાવમાં ઉHપh eતક ઉંચાકુ ળની પ}ીનો પિત હોય છે . eતકની પ}ી દે ખાવડી અને સરસ આંખોવાળી હોય છે પણ તેના
ઉપયોગ માટે eતક પાસે શરીરમાં જ)રી તાકત અને વીય8 નથી હોતું. પ}ી પૈસાવાળી હોય છે એટલે પૈસાવાળા કુ ટું બમાં લ:; થાય
છે . અને કિરયાવર મળે છે . eતકની પ}ીના િપતાને સંતાન ઘણી હોય છે . સાતમામાં બુધ હોવાથી ]ી સં કારી, દે ખાવડી, સામા ય
કુ ટું બની, થોડીક ઝઘડાળુ અને પૈસાવાળી હોય છે . સાતમો બુધ હોય તો ]ી સુખ મળે છે . eતક ]ીના eતક સુખી, પૈસાવાળા હોય
છે . Wવાસમાં લાભ થાય છે .
સાતમા થાને બુધ મજબુત હોવાથી અથવા શ/ુZહથી u$ હોવાથી દે ખાવડી, )પવાન, કલા કુ શલ, બુિ†વાળી, પુ/‐Wસવીની ]ી
મળે છે .
બુધ ]ી રાિશમાં હોવાથી પ}ીનું મોઢું ગોલ, વાળ લહીરીલા અને રેશમ જેવા, કોમલ, મીઠો વર પણ તીખો હોય છે .
કક8 , વૃિiક અથવા મીનમાં બુધ હોવાથી કwપાઉંડર, સરકારી ઓફીસનો કલક8 વગેર ે વેપાર હોય છે .
અશુભ ફળ : બુધ અ તગત (છુપાયેલ) હોય તો શરીરમાં થોડીક કમી હોય છે . થોડુ ક વીય8 હોય છે . eતકની uિ$ ચંચલ હોય છે .
જં ગમાં અને વાદ‐િવવાદમાં પરાજય થાય છે . eતક ભાગીદાર ઉપર િવ\ાસ નથી રાખતા. લેખનથી થોડોક સમય ઘણા સંકટમાં
આવે છે . eતકના લ:; સમયે ઝઘડા થાય છે . eતક વૈDયાગમન કરે છે .
સUમેશ નબળો અથવા પાપZહથી મળી અથવા પાપZહની રાિશમાં મંગળથી મળે લ હોવાથી ]ીની મૃHયુ થાય છે . ]ી કુ Vી અને
કુ )પા હોય છે .
અશુભ ફળ બુધને ]ી રાિશઓમાં હોવાથી વધારે થાય છે .
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બૃહ પિત
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બૃહ પિત અ-યારમા ભાવમાં
શુભ ફળ : અ:યારમા ભાવ બૃહ પિત હોવાથી eતક દે ખાવડો નીરોગી, વ થ શરીરવાળો, લાંબુ આયુpય હોય છે . eતક Wમાણીક,
સાચું બોલનાર, તેજ બુિ†, િવચારવાન હોય છે . સંતોષી, ઉદાર, પરોપકારી અને સાધુ વભાવનો હોય છે . સGનોની સંગિતમાં રહે
છે . ''લાભ થાને Zહા: સવ¢, બહુ લાભWદા'' આના મુજબ બધા Z થકારોએ લગભગ શુભ ફળ બતાવેલ છે . eતકને રાeથી સwમાન
અને લાભના િવલ-ણ યોગ મળે છે . Oીમાન અને ખાનદાની લોકોથી િમ/તા થાય છે . સારા િમ/ોથી મળે લ હોય છે . િમ/ોની મદદથી
આશાઓ અને મહHવકાં-ાઓ પુરી થાય છે . એમની સારી સલાહ ઉSમ અને લાભવાળી હોય છે . પોતાના કામોથી સમાજમાં નામ
થાય છે અને OેVતા મળે છે . અ:યારમા થાનમાં બૃહ પિતથી ખુબજ અથ8‐લાભ, ધન WાિU સારી થાય છે . ધન ધા યથી પુરો
ભા:યવાન હોય છે . eતકના ધન મેળવવાના માગ8 અપિરમીત અને અસં‚ ય હોય છે . સારા ર}, ઘણા કપડાથી યુકત અને વેપારથી
લાભ મળે છે . સોના‐ચાંદી વગેર ે સારા અને અમુxય વ તુ મળે છે . eતક હાથી ઘોડો વગેર ે ધન િમલકતથી મળે લ હોય છે . પૃ‡વી ઉપર
eતક માટે કાઈપણ લાભ વગરનું નથી હોતું. રાe, યa, હાથી, જમીન અને aાનની િNયા થી લાભ હોય છે . 3ર વષ8 ખુબજ લાભ થાય
છે . કે ટલાયે )પે WિતVા મળે છે . eતકની પાસે વાહન પણ ખુબજ હોય છે . સારા વાહન મળે છે . eતક સેવકોનું સુખ મેળવે છે .
નોકર‐ચાકર ખુબજ હોય છે . eતક ઘણી ]ીયોનો ઉપભોગ કરે છે અને પાંચ પુ/ ઉHપh કરે છે . સંતિત સુખ સારો મળે છે . પુ/ના
જ મ થી ભા:ય ઉદય ચાલુ થાય છે . eતક પોતાના િપતાના ભારને સંભાળનાર એટલે પોતાના િપતાનો પોષક અથવા સહાયક હોય
છે . પરાNમી હોય છે . શ/ુ ગણ સંZામમા જxદી જ િવમુખ થઈને ભાગી eયે છે . મં/a અને બીeના શા] eણનાર હોય છે . ધનવાન
માણસ અને IાJણ ગણ (િવbાન) તુિત કરે છે . રાજપૂR, રાજકૃ પાવાળો હોય છે . પોતાના કુ લને વધારનાર હોય છે . સંતિત‐િમલકત
અને િવધા, આ /ણોમાંથી એકનું સા) લાભ, અ:યારમા ગુ)નો સામા ય ફળ છે . શ^દનો અથ8 એ છે કે જો િમલકત સારી હશે તો
બી1 બhે સંતાન અને િવધા ઓછી હશે. પહેલા ઉHપh િમલકત નથી મળતી અથવા પોતાના હાથે ખc થઈ જશે અથવા બીe
જU કરી લેશે.
શુભ ફળોનું અનુભવ કક8 , ક યા અને મીન ને મુકી બી1 રાિશઓમાં આવે છે .
ગુ) િ થર રાિશમાં હોવાથી ગિવ8V અને અિભમાની હોય છે .
ચંEની યુિત હોવાથી અમાનત રાખેલ ધન મળે છે .
અશુભ ફળ : કxયાણ વમા8 અને ગગ8 એ થોડાક અશુભ ફળ પણ કહેલ છે . ''િશ-ા ન હોવી'' ''થોડીક સંતાન થવી'' આ અશુભ ફળ
છે . eતક નુ Efય (ધન) બીe માટે હોય છે . eતકના ઉપભોગ માટે નથી હોતું એટલે eતક કૃ પણ હોય છે . એટલે દાન‐ભોગ
વગેરમ
ે ાં પોતાના ધનનું ઉપયોગ પોતે નથી કરતો અને eતકના ધનનું આનંદ બીe લેય છે . થોડીક સ તિતવાળો એટલે પુ/ પણ
બહુ નથી હોતા. ભણતર બહુ નથી હોતું એટલે બહુ િવbાન નથી હોતો. અ:યારમા ગુ) હોવાથી પુ/ ખુબજ દુ રાચારી હોય છે .
માં‐બાપ થી ઝઘડે છે . માર‐પીટ કરવાથી પણ પાછળ નથી રહેતા. વગર ઉપયોગનો હોય છે . પોતાનો પેટ પણ ભરી નથી શકતો.
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શુ સાતમા ભાવમાં
શુભ ફળ : સાતમા ભાવનો શુN માણસને િમિOત ફળ આપે છે . કે ટલાય Z થકારોએ શુભ ફળ બત્◌ાાવેલ છે અને કે ટલાય અશુભ ફળ
કહેલ છે . સાતમા ભાવમાં હોવાથી ઉદાર, લોકિWય, િચ તાવાળો, સાધુWેમી, ચંચળ, િવલાસી, ગાયન િWય અને ભા:યવાન હોય છે .
eતકની બુિ† ઉદાર, શરીર ઉGવળ, કુ લ Wગિત અને Wતાપ રાe જેવો હોય છે . eતક થોડીક કોિશશ કરનાર એટલે
આરામવાળો હોય છે . ખુબજ દે ખાવડો હોય છે . સરસ હોય છે . કોણ એવું છે જે એના સરસ )પ ઉપર મોહીત ન હોય એટલે eતક
ખુબજ આકષ8ક હોય છે . અથવા eતક એટલો fયવહાર ચતુર હોય છે કે એના ચતુરથી બધાયે મોહીત થાય છે . એક સારો કલાકાર
હોય છે . અને eતકની કલાથી બધાયે રસીક સારા લોકો મોહીત થાય છે . eતક કોઈ સાથે બાજતો નથી. ખુશ મન અને સુખી હોય
છે . eતક ઘણી કલાઓમાં ચતુર , કામNીડામાં ચતુર , જલNીડા (જલરમત) માં ચતુર , જલNીડા કરનાર હોય છે . ગાયન ‐ નાટક વગેર ે
લોકોના આનંદના સાધનોથી સંબંધ રહે છે . ગાન િવધામાં પુરો હોય છે . માણસના લ:; નાની ઉંમરમાં જ દે ખાવડી અને સારા
ગુણવાળી છોકરીથી થાય છે . લ:; પછી ભા:ય ઉદય થાય છે . ખુબજ ધન લાભ હોય છે . સાતમા થાનના શુNના લીધે eતક
દે ખાવડી, ચતુર પ}ીનો સુખ મેળવે છે . ]ીઓના સુખની અછત નથી રહેતી, ]ીથી પુરો સુખ મેળવે છે . દે ખાવડી ]ીઓના
ઉપભોગનો સુખ વધારે થી વધારે મળે છે . ]ીઓના સમુહમાં રહેનાર હોય છે . eતકની પ}ી કુ લીન એટલે સારા કુ લમાં ઉHપh હોય
છે . eતકની પ}ીના ગભ8થી ર} જેવો શુ† ‐ સારો ચિર/ અને ભા:યવાન પુ/ જ મે છે . સંતાન સુખ ખુબજ મા/ામાં મળે છે . પુ/ો
ઉપર ખાસ Wેમ હોય છે . વેપારથી ધન લાભ હોય છે . આ વૈભવવાળો, ભા:યવાન, પૈસાવાળો હોય છે . સુખવાળો અને ખુબજ
ભા:યશાળી હોય છે . વાહનોવાળો, બધા જ કામોમાં પુરો હોય છે . ]ીના સંબંધથી ખુબજ ઉhિત મેળવે છે . શુNથી ભાગીદારીમાં,
કોટ8 ના કામોમાં સફળતા મેળવે છે . સાવ8જિનક વ)પના fયવહારોમાં સારી સફળતા મેળવે છે . eતકની ]ી, પુ/, ભાગીદારી
વગેરથ
ે ી અનુકૂળ fયવહાર મળવાથી સુખી 1વન પસાર થાય છે . પરદે શમાં રહેવું, પરદે શમાં રહેનાર હોય છે . રાજકુ લમાં માન મેળવે
છે .
સાતમા ભાવમાં શુN મજબુત હોવાથી eતક એક થી વધારે ]ીઓનો પિત હોય છે .
]ીના સાતમા ભાવમાં બળવાન હોવાથી eિતકા ભા:યવતી અને પૈસાવાળી હોય છે .
શુN શુભ રાિશમાં, શુભZહના સાથે અથવા શુભZહની uિ$માં હોવાથી eતકની પ}ી જવાન હોય છે . અને ખુબજ દે ખાવડી, સરસ,
)પાળી અને ખુશ કમલ જેવી આંખોવાળી હોય છે .
અશુભ ફળ : જ મ સમયમાં શુN સાતમા ભાવમાં હોવાથી eતક પુ)ષાથ8 વગરનો હોય છે . અને કાયમ શંકાવાળો હોય છે . શુN
કલ/ ભાવમાં હોવાથી eતક ખુબજ કામુક હોય છે . આરામથી Wેમ કરવું, fચિભચાર કરવું eતકનો વભાવ હોય છે . પોતાની
પરણેલી ]ીથી દુ Dમની રાખે છે . પારકી પરનારીમાં આસકત હોય છે . કુ ચિર/, જઘનચપલા, કુ લટા ]ીઓનો Wેમી હોય છે . કોઈ એક
અિભને/ી અથવા વેDયાઓથી Wેમ કરનાર હોય છે . ]ીના િવષયમાં ખુબજ િચ તા રહે છે . શુN દુ િષત હોવાથી લ:; મોડા થઈ ]ી સુખ
સારો નથી મળતો. ભાગીદાર અને િમ/ોથી હાની થાય છે . eતકની કે ડમાં વાતજ ય લીધે પીડા થતી રહે છે . એના શરીરમાં થોડાક
fયંગ હોય છે . eતકને શોકમ:; થવાના Wસંગ વારં વાર આવે છે . પૈસા હોવાથી પણ િચ તા રહે છે . eતકને પુ/ નથી થતા.
શુN પાપZહ સાથે, શુભZહની રાિશમાં અથવા નીચ રાિશમાં હોવાથી પહેલી પ}ીની મ્◌ાૃHયુ થાય છે અને બીe લ:; થાય છે .
શુNના સાથે ખુબજ પાપZહ હોય તો ઘણા લ:; થાય છે .
કક8 , વૃિiક અથવા મીનમાં શુN હોવાથી ]ીનો શરીર દુબળો‐પાતળો, કદ ઉંચા, મોઢું લ્◌ાાંબુ, ચમકીલી આંખો, લાંબા અને
ચમકીલા વાળ, ચામડી કોમલ અને સરસ હોય છે . પ}ી વાથ™, કં કાસવાળી, કુ ટુ w બ મળીને ન રહેવાવાળી અને ખચ™લી હોય છે .
પોતાના હાથમાં સSા રાખવાની કાયમ ઈsછા રાખે છે .
શુN ]ી રાિશનો હોવાથી ]ીના ગુણ પુરી રીતે િવકસીત થાય છે .
કુ ં વારા રહેવું, પ}ીથી જુ દા થવું, બે લ:; થવા સાતમા શુNના અશુભ ફળ છે . આ Wકારના ફળોનો અનુભવ વૃષભ, કક8 , વૃિiક, મકર
અને મીન રાિશઓમાં ખાસ હોય છે . પુ)ષ રાિશઓમાં િમથુન અને ધનુમાં પણ આજ ફળ મળે છે .
]ી રાિશનો શુN હોવાથી નોકરી સારી હોય છે . ]ી રાિશમાં વેપાર અને નોકરી બhે સારા હોય છે . ભાગીદારી ગમતી નથી.
]ી રાિશમાં શુN હોવાથી વૃિS આના Wિતકુ ળ હોય છે . ]ીને તુsછ અને કામવાસના પુિત8નો સાધન માને છે .
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શિન બારમા ભાવ માં
શુભ ફળ: બારમા થાનમાં શિન હોવાથી eતકની WવૃિS એકલા રહેવાની, સ યાસી જેવી હોય છે . દયાળુ છે . ભી-ાગૃહ, કારાગૃહ,
દાન સં થા વગેરથ
ે ી સબંધ રહે છે . eતક ગુU (છુપાયેલી) રીતીથી ધન ભેગો કરે છે . છુપાયેલી નોકરી, હલકા કામ વગેરથ
ે ી લાભ થાય
છે . શ/ુ હ તા અને કુ બેરની જેમ યa કરનાર હોય છે . શિન fયયભાવમાં હોવાથી જન સમુહનો નેતા હોય છે .
શિન લ:;ેશ થઈ ખચ8 થાનમાં હોવાથી eતક શુ/ુઓનો નાશ કરે છે અને યaથી િમલકતવાળો થાય છે .
શિન લ:;ેશ થઈ fયય થાનમાં હોવાથી eતક પરદે શ જઈ ખુશ રહે છે .
અશુભ ફળ: કાતર, શરમ વગરનો અને શુભ કામોમાં કઠોર બુિ† હોય છે . મુખ8, ગરીબ અને વંચક (છે તરનાર) હોય છે . eતક પાપી,
હીનાંગ અને ભોગોમાં લાલસા રાખે છે . eતકની )િચ Nુ ર કામોમાં હોય છે . કોઈ અંગમા fયંગવાળો અથવા કોઈ અંગના ટુ ટવાથી
કાયમ દુ :ખી રહે છે . બારમા થાનમાં શિન માણસને શંકાવાળો અને દુ $ વભાવનો બનાવે છે . eતક માંસ, દા)નો સેવન કરનાર,
મલેsછોના સાથે સંગિત કરનાર, પાપકમ8માં આસકત, પિતત હોય છે . આ fયસની, કટુ વાણી, અિવ\ાસી અને આળસી હોય છે . શિન
બારમામાં હોવાથી eતક fયાકુ ળ (િચ તાવાળો) રહે છે . બારમા ભાવમાં શિન હોવાથી eતક આંખના રોગ, ઓછું દે ખાવું અથવા
નાની આંખોવાળો હોય છે . બારમા ભાવમાં હોય તો અપ માર, ઉ માદનો રોગી, લોહીનો િવકારી હોય છે . eતક પાંસળીમાં
દુ ખાવાવાળો હોય છે . eંઘમાં ~ણ હોય છે .નકામના ખચ8, નકામનું ખચ8 કરવાવાળો, ખચ8થી દુ :ખી રહે છે . શિન બારમા ભાવમાં
હોવાથી eતક ખરાબ કામોમાં ધન ખચ8 કરે છે . પોતાના સગાં સંબંધીથી વૈર કરવાવાળો હોય છે . eતકના વજનોનુ નાશ થાય છે .
ગુU શ]ુઓના લીધે Wગિતમાં વારં વાર અવરોધ આવે છે . કોઈ પશુના લીધે અપઘાત થાય છે . પોતાના હાથથી જ નુકસાન કરે છે .
અaાતવાસ, કારાવાસ, ગર ઉપયોગ, ખોટી તહોમતોથી કૈ દ વગેરથ
ે ી ક$ થાય છે . શિનથી સાધરણ ઉદાસ અને શોકવાળી Wકૃ િત
હોય છે . eતક લોકોથી અપમાિનત થાય છે . શ/ુથી પરા1ત થાય છે . શિનના બારમો હોવાથી દયા વગરનો, ધન વગરનો, વકમ8
વગરનો, સુખ વગરનો અને અંગ વગરનો હોય છે .
શિન પાપZહથી પીડીત અને રાિશથી બલહીન હોવાથી આ અશુભ ફળ વધારે હોય છે .
પાપZહ સાથે હોવાથી મૃHયુ પછી નરકગામી થાય છે .
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રાહુ છÕા ભાવમાં
શુભ ફળ: છqા ભાવમાં રાહુ અિર$ િનવારક હોય છે . બધાય દુ :ખ દૂ ર કરે છે . ન$ થાય છે . છqા ભાવમાં રાહુ હોવાથી eતક ખુબજ
પરાNમી, શિકતવાળો હોય છે . eતક ઉદાર {દય, ધૈય8વાન, િ થરમન, બુિ†માન હોય છે . સાહિસક કામ કરાવે છે . અને મોટા‐મોટા
કામ કરવાવાળો હોય છે . શરીર િનરોગી, ખુબજ તાકતવાળો અને લાંબો આયુpય હોય છે . eતક શ/ુ નાશક, શ/ુ હ તા, શ/ુઓને
1તવાવાળો હોય છે . શ/ુઓથી ક$ નથી થતો. રાeની જેમ મા ય અને W‚યાત હોય છે . રાeની કૃ પા હોય છે . િવધિમ8ઓથી લાભ,
ધન મળે છે . રાહુ છqા ભાવમાં હોય તો માણસને મલેsછ રાeથી ધન લાભ થાય છે . ખુબજ પૈસાવાળો હોય છે . eતક વાહન, ઘરેણા,
વધારે પૈસાવાળો અને ભા:યવાન હોય છે . રાહુ ના સાથે શુભZહ હોવાથી ધનનો સુખ મળે છે . eતક ખુબજ સુખી અને કુ લીન હોય
છે . eતકની પ}ી સારી હોય છે .
રાહુ અને શિન અથવા કે તુ બળવાન હોવાથી ઘરમાં ભ•સો ખુબજ હોય છે .
અશુભ ફળ: eતક ઉZ કુ લથી ઉHપh હોય છે . eતક તાકત વગરનો, માતૃિપતૃ bેષી હોય છે . eતક fયિભચારી હોય છે . eતક િનw;
Oેણી (દુ $ માણસ) ના સાથે મૈ/ી કરે છે . eતકનો સંબંધ મલેsછોથી એટલે િવદે િશઓથી થાય છે . eતક શ/ુઓથી પીડીત હોય છે .
eતકની કે ડમાં દુ ખાવો રહે છે . કમરમાં રોગ થાય છે . છqામાં રાહુ ના સાથે હોવાથી પેટમાં Iુણ હોય છે . છqા ભાવમાં રાહુ હોવાથી
eતકને દાંત અને હોઠના રોગ થાય છે . eતક ને સેના અથવા જહાજોની નોકરીથી ખતરો (બીક) હોય છે . રાહુ નોકરી માટે સારો
નથી ‐ Wગિત મુDકે લથી થાય છે . પે શન લેવાથી સુખ થાય છે . eતક નીચોનો વેપાર કરે છે . eતક ગરીબ અને ચોર હોય છે . નાનપણ
સારો નથી જતો. નજર લાગી eય છે . ભુતનો વાંધો હોય છે . નખ ગર ફે લાય છે . માથાના દુ ખાવા વગેરથ
ે ી ક$ થાય છે . કયાંક‐કયાંક
િમરગી (ફીટ), કોઢ વગેર ે ઉપEfય પણ થાય છે . છqા ભાવના રાહુ થી eતકનું મૃHયુ લાકડી અથવા પHથરના આઘાતથી, ચાર પગના
પશુથી, ઝાડ ઉપરથી પડવાથી અથવા પાણીમાં ડુ બવાથી થાય છે . રાહુ છqામાં હોવાથી મામા વગર સંતાનનો હોય છે અથવા મા/
છોકરીઓ થાય છે . મામાના વંશનો કોઈ માણસ િવદે શમાં મરે છે . માસીના સંતાનનું મોત થાય છે . તે િવદે શ eય છે . િવધવા હોય છે .
કાકા, મામા વગેરથ
ે ી કોઈ સુખ નથી મળતું. િપતા અથવા મામાનો મન િ થર નથી રહેતો. eતકના પશુઓને પીડા થાય છે . આ
ભાવના રાહુ થી eતક પર]ીગામી હોય છે .
રાહુ Nુ ર Zહથી પીડીત હોવાથી eતક ગુદ રોગી હોય છે .
પુ)ષરાિશનો છqામાં રાહુ હોવાથી રમતમાં ઈe આવે છે . પોલો વગેરથ
ે ી અપઘાતથી ક$ થાય છે .
છqા ભાવમાં રાહુ પુ)ષ રાિશઓમાં હોવાથી ઉપર લખેલ અશુભ ફળ થાય છે .
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કે તુ

i

કે તુ બારમા ભાવમાં
શુભ ફળ : બારમા ભાવમાં કે તુ વધારામાં વધારે Wગિત આપે છે . આંખો દે ખાવડી હોય છે . અ¤યાસ સારો હોય છે . રાeની જેમ
સુખ‐ઐ\ય8 આપે છે . કિવ શા]a અને રાe જેવો સwપh થાય છે . શ/ુઓને પરા1ત કરે છે . શ/ુઓનો નાશ કરનાર હોય છે .
વાદ‐િવવાદમાં કાયમ િવજય મેળવે છે . ધન સારા કામોમાં ખચ8 કરે છે . eતકનો ધન સારો કામોમાં ખચ8 થાય છે . માણસ રાeની જેમ
ઐ\ય8 સwપh થઈને રાe જેવા ખચ8 કરે છે .
ઉsચ અથવા વગૃહમાં અથવા ગુ)ના સાથે હોવાથી ખાસ યો:ય, સાધુ અને 1તેિ Eય વૃિSનો હોય છે .
અશુભ ફળ : જ મ લ:;થી બારમા ભાવમાં કે તુ ખોટો અને દં ગાબાજ બનાવે છે . eતક ચંચલ બુિ†, ધુત8, છે તરનાર, અિવ\ાસી
અને જનતાને ભુત‐Wેતોની eણથી છે તરવાવાળો હોય છે . eતક ગુU પાપ કરનાર, અધમ, ખોટા ર તે eવાવાળો, ઝઘડામાં બીકણ,
શુભકામ વગરનો હોય છે . eતકના મનમાં અશાિ ત રહે છે . eતક ખચ™લા, ગરીબ, દીન અને કં જુસ હોય છે . eતક જુ ની િમલકત
ખc કરનાર હોય છે . eતક ખરાબ કામોમાં ખચ8 કરે છે . આંખ ના રોગથી પીડીત હોય છે . ડું ટીની પાસે, ડું ટીની નીચેની જ:યાએ,
વિ તમાં રોગથી પીડીત હોય છે . ગુદામા અથવા ગુ¡ ભાવમાં રોગ થાય છે . પગમાં રોગથી પીડા થાય છે . eતકને મામાથી સુખ નથી
મળતો. બારમો કે તુ Wભાવવાળો eતક ખુબજ Wવાસ કરે છે .
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ભાવેશ ફળ

લ-Zેશ ‐ બારમા થાનમાં

લોમેશ સંિહતા મુજબ :

लÖेश ‹यगे चाˆे िश×िवØािवशारद: ।
द्ू यती चौरो महाÙोधी परभायाxितभोगकृत।।

માનસાગરીના મુજબ :

cादशगे मूितxपतौ कटु कवÛमxपरोऽशुभो नीच:।
मानो सहगो“ीिभिवxदेश गो दÜभूÁनर:।।

ગગ8 સંિહતાના મુજબ :

cादशगे लÖपतौ पटु वाग वाचं करोित कणxिहतम्।
सहगो“कैरिमिलतं िवदे शगं िवÜभोÁारम।

લ:;ેશ બારમા થાનમાં હોવાથી eતક િશxપ િવધામાં િનપુણ, જુ ગારી, ચોર, ખુબજ ગુ સૈલ, પર]ીઓમાં આસકત હોય છે .
eતક ખરાબ કામ કરનાર, અશુભ, નીચ, અિભમાની, સંબંધીઓની સાથે િવદે શ eવાવાળો અને દSક પુ/ના )પમાં ઉપભોગ
કરનાર હોય છે . તે બોલવામાં ચતુર , સાંભળવામાં િહતકારી વાતો બોલવાવાળો, સંબંધીઓથી ના મળવાવાળો, િવદે શ eવાવાળો,
અને ધનનો ઉપભોગ કરવાવાળો હોય છે . એના બધાજ fયવહાર લોચાવાળા હોય છે . ધન હાથમાં નથી રહેતો. કજ8 ચુકવવું મુDકે લ
હોય છે . ઘણા )પે ધન સંકટ આવે છે . ખરાબ માગ¢ eવાવાળો હોય છે .

અનુભવ ‐ લ:;ેશ શિન હોવાના લીધે શુભ ફળ અનુભવમાં આવે છે .

ધનેશ ‐ બારમા થાનમાં

લોમેશ સંિહતા મુજબ :

धनेशे ‹यगे मानी साहसी धनविजxत:।
िवÙमी नृपमेखवासी ÅेÝपु“सुखं न िह ।।

યવન eતકના મુજબ :

िवदे शगो दु ˆमना ‹यािÍतो ®‹ािधप: पापरतो जडाÄा।
कापािलको Þे‡जनािभसÁ: कू्ररोितचौरो बलवान् नर: —ात्।।

માનસાગરીના મુજબ :

®िवणपतौ ‹यलीने पुœष: कृपणो धनविजxत: Ùूरे ।
सौÃे लाभालाभ˜ातो नरो भवेßात:।◌ं

ધનેશ બારમા ભાવમાં હોવાથી માણસ અિભમાની, સાહસી, પરાNમી, રાજકારણમાં ચતુર પણ ગરીબ હોય છે . અને એને મોટા
પુ/નો સુખ નથી મળતો. િવદે શ eવાવાળો, દુ $, મુખ8, કાપાલીક (જે દે વી‐દે વતાઓને નરબલી આપતા હોય) મલેsછ લોકોથી
fયવહાર રાખવાવાળો, િનદ8 ય, ચોર, તાકતવાળો, હોય છે .

અનુભવ ‐ ધનેશ શિન હોવાના લીધે eતક કં જુસ અને િનધ8ન હોય છે . આ ખરાબ કામ કરવાવાળો, પાખંડી, િવદે શમાં ધન કમાવ
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તૃતીયેશ ‐ અ-યારમાં થાનમાં
લોમેશ સંિહતાના મુજબ :

सथ"सथभ॥थãäथे तनौ लाभे åभुजािजxतिवतवान्।
सुखो कृशो महाÙोधी साहसी जनसेवक:।।

યવન eતકના મુજબ :

सहजपे शुभलाभपराÙमी भवगते सुतब•ुिभरžæत:।
नृपितनािभमतो िवजयी नरो बçलभोगयुतो िनपुण: सदा।।

ગગ8 સંિહતાના મુજબ :

लाभ«थ: सहजेश: सुबा•वं राजि›यं नर कुœते।
पुœषब•ुषु पूÅं सेवा िभधाियनं भोगिनरतंच।।

તૃતીયેશ લાભ થાનમાં હોવાથી eતક પોતાની મહેનતથી પૈસાવાળો હોય છે . સુખી, નબળો, ખૂબ જ ગુ સૈલ, સાહસી, લોકોની
સેવા કરનાર હોય છે . સારા લાભ મેળવનાર, પરાNમી, પુ/ અને સગાંઓ સિહત, રાeથી સwમાિનત, િવજયી અને ખૂબ જ
ભોગોવાળો હોય છે . સગાં સારા હોય છે . એમનાથી સwમાન મળે છે . આ રાeને િWય, લોકોથી સેવા કરાવાવાળો અને
ઉપભોગોવાળો હોય છે . વેપારથી ખૂબ જ ધન કમાવે છે . Oીમાન હોય છે અને િમ/ોનો સુખ મેળવે છે . પૈસાવાળો અને પરાNમી હોય
છે .

ચતુથèશ ‐ આઠમા થાનમાં

લોમેશ સંિહતાના મુજબ :

सुखेशे ‹यरé«थे सुखहीनो भवे¤र:।
्
िपतृसौ˜ं भवेद× दीघाxयुजाxयते धुरवम्
।।

યવન eતકના મુજબ :

मृितगते सœजो•ुपतौ नर: सुखयुत: िपतृमातृसुखा×क:।
भवित वाहननाशकर: शुभे खलखगेितसमागमनाशक:।।

ચતુથ¢શ આઠમામાં હોવાથી eતકને સુખ નથી મળતું, િપતાનું સુખ ઓછું મળે છે . તેનું લાંબું આયુpય હોય છે . માતા‐િપતાનું સુખ
ઓછું મળે છે . વાહનનું સુખ ન$ થાય છે . માંદો હોય છે . ચતુથ¢શ પાપZહ હોય તો ]ી અથવા િમ/ોથી િવયોગ થાય છે . Nૂ ર, માંદો,
દુ રાચારી, આcઘાત કરનાર હોય છે . જમીનમાં દટાયેલું ધન મળી શકે છે . આિથ8ક િ થિત સારી રહે છે . માતા અને સગાંઓનું સુખ
ઓછું મળે છે . તિબયત સારી નથી રહેતી.
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પંચમેશ ‐ સાતમા થાનમાં
ફળ દીપીકાના મુજબ :

दारे शे सुतगे ›णˆविनतोऽपु“ोथवाधी²री द्ू यने वा ।
िनधने²रोिप कुœते पÎीिवनाशं ëुवम्।।

લોમેશ સિહં તાના મુજબ :

सुतेशे कामगे मानी सवxधमxसमžæत:।
तुंगयिˆतनु:åामी भžÁयुÁt तेजसा।।

યવન eતકના મુજબ :

मदनग±नय«थलनायक: सुभगपु“वती दियता भवेत्।
åजनभžÁरता ि›यवािदनी सुजनशीलवती तनुमšमा।।

પંચમેશ સાતમામાં હોવાથી પ}ીનું મૃHયુ થઈ શકે છે . eતક અિભમાની, બધા જ ધમTનો સwમાન કરવાવાળો, ઉંચા કદનો,
અિધકારી, ભકત અને તેજ વી હોય છે . eતકની પ}ી સદાચારી અને મીઠું બોલવાવાળી અને પુ/ સરસ અને દે વ‐ગુ)‐ભકત હોય
છે . eતકની પ}ી સરસ, પુ/વાળી, પોતાના સગાંઓ ઉપર નેહ રાખવાવાળી, મીઠી બોલવાવાળી, સદાચારી અને વચલા કદની
હોય છે . ભા:ય ઉપર િવ\ાસ રાખવાવાળી અને સારા પુ/ોવાળો હોય છે . પ}ી બુિ†માન મળે છે . aાનચચા8 કરે છે . પુ/ સુખ મળે
છે . વેપાર અથવા વકાલાતમાં બુિ† સારી રહે છે . પરાNમી અને પૈસાવાળો હોય છે .

અનુભવ ‐ પંચમેશ શુN હોવાના લીધે ઉપર લખેલ શુભ ફળ અનુભવ થાય છે .

ષ#ેશ ‐ સાતમા થાનમાં

લોમેશ સિહં તાના મુજબ :

ÏथÏबãäथे सyमŠ लाभे लÖे वा पशुमान् भवेत्।
धनवान् गुìान् मानी साहसी पु“विजxत:।।

યવન eતકના મુજબ :

अ™रपतौ मदने खलसंयुते ›वरकामभरा विनतायुतम्।
बçलवादकरो िवषसेवक: शुभखगे बçलाभसुताžæत:।।

ગગ8 eતકના મુજબ :

अिहतपतौ सyमगे कू्ररे भायाx िवरोिधनी च©ा।
तापकरी îथ साÃे वïा वा गभxपतनपरा।।

ષVેશ સાતમામાં હોવાથી eતક પૈસાવાળો, ગુણવાન, અિભમાની, સાહસી, પશુ પાળવાવાળો પણ પુ/ વગરનો હોય છે . ષVેશ
પાપZહવાળો હોય તો પ}ી ખૂબ જ કામુક હોય છે . eતક ખૂબ જ વાદ કરનાર અને ગર ખાઈ શકે છે . શુભ Zહ હોય તો ખૂબ જ
લાભ અને પુ/ોવાળો હોય છે .
ષVેશ ષVેશ પાપZહ (રિવ, મંગળ અને શિન) હોય તો પ}ી િવરોધ કરવાવાળી, Nૂ ર, ક$ આપનારી હોય છે .
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સQમેશ ‐ લાભ થાનમાં

લોમેશ સિહં તાના મુજબ :

द्ू यनेशे सहजे लाभे मृतपु“ोिप जायते।
कदािचत् जीवित कÊा पtात् पु“ोिपत जीवित।।

યવન eતકના મુજબ :

भवगते तु कल“पतौ सदा åदियता ि›यकृð तथ सती।
अनुचरी åधव— सुशीिलनी वसुमती कलना िपतृसंñा।।

ગગ8 eતકના મુજબ :

लाभ«थे जायेशे भÁा ¶पाžæता सुशीला च।
दियता प™रणीता —ाद् िम्रयते सा च ›सवसमये।।

સUમેશ લાભ થાનમાં હોવાથી eતકના પુ/ જ મ લેતા જ મરે છે . કાદાચ છોકરી 1િવત રહે છે . પછી પુ/ પણ 1િવત રહે છે .
પ}ી પિત ઉપર Wેમ કરવાવાળી, પિતનું કહેવા માનવાવાળી, સદાચારી, ધની હોય છે . એને િપતાના િવષયમાં શક રહે છે . પ}ી
સરસ, સુશીલ, િWય, Wેમ કરનાર હોય છે . પણ Wસવમાં તેનું મૃHયુ શકય છે . સ તાનને ક$ થાય છે . ધન, પુ/ અને િમ/ોનું સુખ સારો
મળે છે .

અનુભવ ‐ સUમેશ ચ E હોવાના લીધે ઉપર લખેલ શુભ ફળ અનુભવ થાય છે .

અCમેશ ‐ સાતમા થાનમાં

લોમેશ સિહં તાના મુજબ :

अˆमेशे तनौ कामे भायाxcयं समािदशेत्।
िव-ु®ोहरतो िन¢ं òणरोग: ›जायते।।

યવન eતકના મુજબ :

मदनगेऽˆमपेऽिप च गुóœक् कृपणदु ˆकुशीलजनि›य:।
खलखगैबxçपापिवरोधकृत् ›मदया ि£ितजेन च शाÃित।।

ગગ8 eતક અને માનસાગરી ના મુજબ :

मृ¢ुपतौ सyमगे दु ˆ कुल¦ीि›यो गुद‹ािध:।
Ùूरे भायाx cे षी कल“दोषात् मृित लभते।।

અ$મેશ સાતમામાં હોવાથી eતકના બે લ:; થાય છે . આ ભગવાનનો િવરોધી અને ~ણ રોગથી પીડીત હોય છે . eતકને ગુU
(અંદરના) રોગ થાય છે . આ કં જૂસ, દુ $, દુ રાચારી લોકોને િWય હોય છે . અ$મેશ પાપZહ (રિવ, મંગળ અને શિન) હોય તો ખૂબ જ
પાપ અને િવરોધ થાય છે અને મન ]ીથી શાંત થાય છે . દુ $ કુ ળની ]ી ઈsછે છે . ગુદા ના રોગ (મ સા અથવા ભગંદર) થાય છે . આ
પ}ીથી bેષ કરે છે અને ]ીના દોષથી (ગુU રોગ વગેરથ
ે ી) આની મૃHયુ થાય છે . eતક ધન િવષય વાસના પુરી કરવામાં અને ગુU
(છુપાયેલા) કામોમાં ખચ8 કરે છે .

અનુભવ ‐ અ$મેશ રિવ હોવાના લીધે ઉપર લખેલ અશુભ ફળ અનુભવ થાય છે .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 52

sample horoscope

ॐ

નવમેશ ‐ સાતમા થાનમાં

લોમેશ સિહં તાના મુજબ :

भाÐेशे सyमे लÖे गुणवान् पशुमान् भवेत्।
कदािच¤भवेत् िसžŸयxत् कायx कतुxिमžôõत।।

યવન eતકના મુજબ :

नवमपे मदगे विनतासुखं वचनकृत् चतुरा धनसंयुता।
भवित रागवित िकल सु¯री सुकृतकमxरता बçशीलवान्।।

ગગ8 eતક અને માનસાગરી ના મુજબ :
यवनजातक जैसा वणxन है।

નવમેશ સાતમા થાનમાં હોવાથી eતક ગુણવાન હોય છે . પશુપાલન કરે છે . કયારેક કયારેક તે જે કામ કરવા ઈsછે તે િસ† નથી
થતા. ]ી સુખ પામે છે . પ}ી આદે શ માનવાવાળી, ચતુર , ધન સંપh, Wેમ કરવાવાળી, સરસ, પુ€ • કામોમાં )િચ લેવાવાળી હોય
છે . eતક લાંબી યા/ાઓ કરશે. લ:; પછી ભા:ય ઉદય થશે.

દસમેશ ‐ સાતમા થાનમાં

લોમેશ સિહં તાના મુજબ :

धने मदे च सहजे कमöशो यिद सž«थत:।
मनåी गुणवान् कामी स¢धमxसमžæत:।।

યવન eતકના મુજબ :

सुतवती बç¶पसमžæता रमणमात™र भžÁसमžæता।
भवित त— जन— िनर•र ि›यतमा•रपे दियतागते।।

ગગ8 eતક અને માનસાગરી ના મુજબ :
यवनजातक जैसा वणxन है।

દસમેશ સાતમા થાનમાં હોવાથી eતક અિભમાની, ગુણવાન, કામુક, સHય અને ધમ8વાળો હોય છે eતકની પ}ી પુ/વાળી, ખુબ
જ દે ખાવડી, સાસુ ઉપર ભિકત રાખનાર હોય છે . વેપાર માટે િવદે શ યા/ા થશે. દૂ ર દે શોમાં વેપાર થશે. કોટ8 ના કામ અને
ભાગીદારીના fયવહાર કરશે અને વતં/ રહેશે.

અનુભવ ‐ દસમેશ શુN હોવાના લીધે ઉપર લખેલ શુભ ફળ અનુભવ થાય છે .
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લાભેશ ‐ આઠમા થાનમાં

લોમેશ સિહં તાના મુજબ :

लाभेशे सyमे रéे भायाx त— å¶पवान्।
्
उदरो घनवान् कामी भूसुरो भवित धुरवम्
।।

યવન eતકના મુજબ :

बçलरोगयुतt तथा शुभ: खचर एविमदं ददते फलम्।
भवपतौ मृितगे ™रपुवृ¯तो िवपुलवैरकरt सदा नर:।।

ગગ8 eતક અને માનસાગરી ના મુજબ :

रोगी होना इतना ही फल बताया है।

લાભેશ આઠમા થાનમાં હોવાથી eતકની પ}ી દે ખાવડી હોય છે . eતક ઉદાર, ધનવાન, કામુક અને પૃ‡વી ઉપર દે વતા જેવો હોય
છે . શુભ Zહ હોય તો ઘણા રોગ થાય છે . અને શ/ુઓથી ખુબ જ વૈર હોય છે . ગુU (છુપાવેલ) ધન, લાવાિરસ િમલકત,
વગર મહેનતથી મળે લ ધન વગેર ે લાભ થશે.
અનુભવ
‐ લાભેશ મંગળ હોવાના લીધે ઉપર લખેલ ફલ વધારે અનુભવ થાય છે .

ùયયેશ લાભ થાનમાં

લોમેશ સિહં તાના મુજબ :

‹येशे दशमे लाभे पु“सौ˜ं भवे¤िहं ।
मिणमािणÀमुÁािभधxनं िकंचित् समालभेत।।

યવન eતકના મુજબ :

धनयुतो बçजीिवतयुक् पुमान् न च खल: ›मदt उदारघी:।
भवगे सित स¢वाक् सकलकायxकर: ि›यवाग् भवेत्।।

ગગ8 eતક અને માનસાગરી ના મુજબ :

यवनजातक जैसा वणxन है, िसफx अपने «थान मŠ
Íे Ý व ›िसŸ होना इतना फल अिधक बताया है।

fયયેશ લાભમાં હોવાથી eતકને પુ/ સુખ નથી મળતો, હીરા, જવેરાત, મોતી વગેરન
ે ા )પમાં થોડું ધન મળે છે . eતક ધની, લાંબુ
આયુpય, સદાચારી, ખુશ િમeજ, ઉદાર બુિ†, સાચું બોલવાવાળો, બધાજ કામ કરવાવાળો, મીઠું બોલનાર હોય છે . eતક પોતાની
જ:યામાં OેV અને W‚યાત હશે. eતકને મોટા લાભ નથી થતા, િમ/ોના લીધે ક$ આવે છે .
અનુભવ
‐ fયયેશ ગુ) હોવાના લીધે ઉપર લખેલ શુભ ફળ અનુભવ થાય છે .
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1વન ફલાદે શ

તમે િમિOત શિકતવાળા fયિકત છો. ચો¦સ ધુત8તાના કારણે તમારી શિકતનો નાશ થાય છે . તમારા fયવસાયના કાય8માં ઘણો
ઊHસાહના કારણે તમે તમારા પિરવારને સમય આપી શકતા નથી, તમને fયવસાયમાં રહ યમય માગ8 bારા ધન WાિU થશે,
આiય8થી તમને aાન WાU થાય છે . રહ યમય નુસખાનો ઊકે લ લાવવા તમે કુ શળ છો. તમે ખુબ સંવેદનશીલ છો. એવી
સમ યાનુ િનરાકરણ મેળવવુ તમારા માટે આસાન છે . જેનો અમુક લોકો ઊકે લ લાવી શકે છે . જયારે તમારી Wિતભા સંબોધીન
વાત હોય તો તમે ન¨ અને પ$વાદી બની eવ છો. બધી પિરિ થતમાં કાબુ મેળવવો સામા ય વાત નથી, તમે ખુબ હોશીયાર
મગજવાળા fયિકત છો.
તમા) ચિર/ સા) છે તથા વભાવમાં તમે સારા છો. તમારા અનુયાયીઓને તમે મોંિહત )પથી આકિષ8ત કરો છો. તમારો
ઝુ કાવ સબંધ બનાવવા માટે હમેશા રહે છે . તમારો િનિiંતતાવાળો વભાવ છે . તમે અજય ખુશિમeજ fયિકત છો. તમે
સામા1ક Wાણી છો. તમે આનંદ Wમોદ પસંદ કરવાવાળા fયિકત છો. તમે હા ય વૃિતવાળા છો. તમે હાજર જવાબી છો.
આવનારી પિરિ થિતનુ િનમા8ણ તમે હકારાcક )પથી કરો છો. તમે મેળવડા છો. િમ/તાપૂણ8 આચરણ તમારા 1વનનું
મહHવપૂણ8 ભાગ છે
તમે લોકોની મદદ કરવાવાળા છો. તમે વધારેથી વધારે fયિ©ઓને તેમના લાભ માટે પોતાની સં થા સાથે જોડવા માંગો છો.
કોઇક અવગુણને લીધે તમારી દયાળુતા ઓછી થઇ eય છે . તમે Wેમથી પૂણ8 fયિ© છો.
તમે તમારા કાય8ને Wિત જવાબદાર છો. તમે તમારી )િચના કાય8 હોઈ તો તમે ખુબ uઢ સંકxપ થઇ eવ છો. Rારે પણ કોઇ
કઠોર પિરિ થિત સામે આવી eય છે Hયારે તમે સંઘષ8 િWય તથા અનુસાશન Wીય થઇ eવ છો. તમે પિરOમી તથા કમ8ઠ છો.
તમે શાંત fયિ© છો. તમારો વભાવ શાંિત િWય છે . તમે ગંભીર fયિ© છો.
તમારામાં નૈિતકતા છે . તમારામાં યાયની ચાહના છે , તથા ªારેય પણ પ-પાત પૂણ8 િનણ8ય તમારા તથા બીe કોઇના
પ-માં હોવા પર તમે િવચિલત થઇ eવ છો. તમે િસ†ાંતો પર ચાલો છો. તમે સમજદાર છો. તથા fય ત સુધારક છો જે
સમાજમાં બહુ મોટો બદલાવ લાવી શકે છે . તમે પોતાના આંતિરક િવ\ાસથી કાય8 કરો છો. તેથી તમને લાભ પણ થાય છે , તથા
તમને ªારેક ªારેક પોતાના િવ\ાસથી ભયને કારણે ડગવું પણ નથી પડતું. તમે દરેક વાતની ઉંડાઇમાં જઇને તેના કારણોને
શોધી કાઢવા માંગો છો. તમે આcિવ\ાસથી પિરપૂણ8 છો, તી~તાથી કાય8 કરવાવાળા બુિ†1વી તથા આડં બર રિહત છો.
તમે બુિ†માન છો. ªારેક ªારેક તમે કુ ટનીિત, બુિ†માની તથા ચતુરાઈ થી વધારે Wગિત કરી શકશો.
તમે સાહસી,આNમક અને ખતરનાક કાય8 કરવાવાળા છો. તમે આcિવO્વવાસી છો. તમે આવેગશીલ, ખુબજ સંવેદનશીલ,
ભાવુક, તાિક8 ક, શિ©શાલી અને િવવેકપૂણ8 fયિ© છો. તમે હઠધમ™ (િનO્વયાcક) છો. તમે બહુ Wભાવશાળી છો. કે ટલીયે
મુDકે લીઓ કે મ ન આવે તમે તેવા સમયમાં પણ િનડરતાથી કાય8 કરી શકશો. તમે તમારા અનુભવોને WાU કરવામાટે પુરી શિ©
તથા સાહસ સાથે લાગેલા રહેશો. તમે બહાદુ ર છો. 1વનમાં તમારા લ˜ ખુબ યથાથ8 હોય છે . કાય8માં દ- તેમજ યથાથ8પરક,
તમારામાં વાથ8ની લાલસા છે . તમે પોતાના લાયક ઓળખાણ મેળવવા માટે ઉતે1ત થઇ eવ છો.
તમે અહં કારી હોઇ શકો છો. ªારેક ªારેક તમે ઘમંડી કે ઓછા િવન¨ થઇ eવ છો અને બીeને ખુશ કરવાની િચંતા પણ
નથી કરતા તમે પોતાના Oોતાઓની સંભાળ રાખો છો. તમે િવપરીત પિરિ થિતઓમાં પણ કાય8ની જવાબદારી લઇ બીeને
માગ8દશ8ન પુ) પાડો છો. તમે વv;u$ા છો. તમે Rાં પણ eવ છો, સંપhતાના અવસર શોધો છો.
વચન િનભાવવુ, અનુશાસન અને િ થરતાની તમારામાં ઉણપ હોઈ શકે છે . અfયવ થાને હટાવી તમે સામા ય 1વન 1વવા
માંગો છો. તમને િનજ8ન અને એકાંત થાન પસંદ છે .
તમે પોતાના િહત Wિત સચેત છો. તમારામાં ઇsછાઓનો ભંડાર છે , જેનાથી છુટકારો મેળવવું જરા કઠણ છે . એકવાર લ˜
િનધા8િરત કરવાપર પૂર ે પૂરા મનથી તમે તેને પૂ) કરવામાં લાગી eવ છો.
તમારામાં આcિનયં/ણની -મતા છે પરં તુ તમે તેનો ઉપયોગ ઓછો જ કરો છો. તમે સૌwય અને મૃદુભાષી છો, અને રા/ે વધુ
િ«નયાશીલ થઇ eવ છો. Rારે તમે ગુU રીતે કાય8 કરો છો તો વધુ Wભાવી Wદશ8ન કરો છો. તમે દરેક માટે , થોડા ગંદા તથા
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બેશરમ વાળા રહ ય યાદ રાખો છો. તમે આcકે િ Eત છો.
તમારામાં ધૈય8નો અભાવ છે . તમે «નોધને Wિત ઉ¬ત છો. કાય8ને પૂણ8 કરવા માટે તમે આ«નમક વભાવ અપનાવો છો. તમે કાયમ પોતાને તે
Wાથ8ના કરતા મેળવશો કે તમારી પાસે પણ તે હશે જે કોઇ બીe પાસે છે . Rારે તે ઘિટત થાય છો તો તમારા િવચાર સકારાcક નથી હોતા.
તમે -મા કરીદો છો પરં તુ ભુલતા નથી. તમે એક આ«નમક fયિ© છો.
ખુx લા )પથી કાય8 કરવામા તમે સંકોચ અનુભવો છો. Rારે તમને તેવું કરવા પર િવવશ કરવામાં આવે છે . તો તમે વયંને અસુરિ-ત તથા
તનાવપૂણ8 પિરિ થિતમાં મેળવો છો. તમે એક શરમાળ fયિ© હોઇ શકો છો.
ખુબ વધુ જવાબદારીઓ તમારા પર ક$દાયી Wભાવ પાડે છે . તમારો શિ©નો તર કમજોર છો તથા તમને ªારેક ªરાકે Wેરણાની જ)ર હોઈ
છે . તમે એક અિનયંિ/ત તોપની સમાન છો જે ફ© યુ† શ) થવાની રાહ કરી ર¡ા છે .
આ તમારા માટે માની લેવું ઉSમ હશે કે અિવવેકી, અથ8હીન સબંધ અથવા વાતા8લાપ તથા લોકિનંદા તમારા માટે લાભ નહીં લાવે. તમને બા¡
Wદશ8નનું માગ8દશ8ન કરવાવાળી ઉsચતર શિ©ઓની સાથે સંરચનાcક સહયોગ કરવાની આવDયકતા છે .
તમે Wાકૃ િતક )પથી Wસh છો. તમે તમારા 1વનના પૂવા8ધ8માં Wસh નહી થઈ શકો પરં તુ પછીના ભાગમાં તમે Wસh અને Wબળ થશો.

તમારા સંભવતઃ ભૂરા વાળ છે . આ સંભવ છે કે તમારા વાળ સોનેરી હોય. આ સંભવ છે કે તમારી Hવચા પર લાિલમા હોય. તમા) મુખમંડલ
પીળુ પડી ગયુ છે . તમા) મુખમંડલ Dયામલ છે . તમારા ને/ આકષ8ક છે . તમારા ચહેરા પર કોઈ િચ હ અથવા દાગ હોઈ શકે છે . તમારા િપંડલ
સારી રીતે િવકિસત છે .
તમા) વ)પ મોિહત છે .
તમે તમારા પિરવારથી વધારે fયવહાર કુ શળ પિરવારથી આવેલા લાગો છો.
તમે વાકપટુ હોઈ શકો છો. તમે મૃદુ ભાષા વાળા છો. તમે બે ટુ ક‐વાત કરવા વાળા તથા fયિકત અથવા વ તુ નાં ગુણ‐દોષ કહેવામાં િનપુણ
છો.
તમે પૂણ8તઃ તક8 સંગત છો, તથા તમે બીeના સાથે સંધષ8 કરવાના સમય Wાયઃ િવજેતા રહો છો. તમે પોતાના સહુ થી ઉંડા િવચારોને Wસાિરત
કરો છો, પરં તુ થઈ શકે છે કે તમે આના માટે Oોતા ન પામી શકો.
તમારા લોકોને કે વીરીતે 1વવુ જોઇએ, એવા ઘણાં િવષયોં પર ભાષણ આપો છો.
પોતાને પ$ )પે અિભfયકત કરવા, તમારા માટે મુDકે લ થઇ શકે છે . તમે ખોટુ ના સમ1 eવ એ ડરને તમે મનમાં ગુU રાખી શકો છો.
તમારો બોલવાની રીત )ખી હોઈ શકે છે . તમારે પોતાની 1ભ ઉપર િનયં/ણ ન હોવાના કારણે, તમે િવના િવચારે કઈ પણ બોલી દો છો.
તમે પોતાને અિભfયકત કરતા સમય સHય બોલો.

તમા) સંચાલક મિ તpક હોવાને કારણે, તમે સરકારી કાયT બાબતમાં નકારાcક મત રાખો છો.
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તમા) િદમાગ અHયંત શિ©શાળી છે . તમા) મગજ Wખર, પણ સમ યાZ ત છે . તમે વધારે ભોિતક છો. તમારામાં Zહણશીલ, તHપર, શોધક,
ઓજ વી િદમાગ છે . તમા) મગજ લ˜ WાિUને લઇને િનધા8િરત છે . તમે હાથમાં લીધેલા કાય8ને ®યાનપુવ8ક કરો છો.
તમે કxપનાશીલ છો. તમે એ eણતાના સાથે ભી િરDતો બનોવો છો કે તે વધારે નહીં ચાલશે.
તમારી કxપના અHયંત સંકીણ8 છે .
તમે ઘણીવાર વધારે બહાદુ ર તથા ઉHસાહી થઇ eવ છો.. તમારી આcા પિવ/ છે . તમે છુપાયેલા રહ યો પરથી પદા8 ઉઠાવા તથા શોધમાં
આનંદ નો અનુભવ કરો છો. તમે અિત સંવેદલશીલ છો તથા સહલાઇથી પરેશાન કરી શકાય છે . તમે િસતારાની ચાલ સમજો છો પરં તુ બીe
તમારે નથી સમજતા.
ધણા સંપક8 તમારા માટે અસમંજસ સાિબત થશે. ધણી વાર તમારો અંતરમન તમારે હાર નો અનુભવ કરાવશે જેનાથી તમારો આcિવ\ાસ
Wભાિવત થય શકે છે .
તમે અિત સંવેદનશીલ છો જેથી તમને અનેક વાર પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પ¯યો છે . ªારેક ªારેક તમે પોતાની આશાને ખોઇ બેસો છો
પરં તુ તે સમયે તમને 1વનથી બહુ બધુ મળે છે . તમે તમારા ફાયદા માટે વાતોને ખ•ચવાથી બચો છો. ªારેક ªારેક તમે પોતાને ભીડ‐ભાડમાં
ફસાયેલા મેળવો છો.
તમે અવનિતના ચ«નવાતમાં પડી શકો છો. ભાવનાઓની સાથે રમત તમને િવિનશકારી કાયTમાં લગાવી શકે છે .
તમે ચતુર પરં તુ અસાિહિHયક છો. તમારામાં િવશેષતઃ માનવીય ગુણોની ઉણપ છે .
તમારામાં તમારી તીŸણબુિ† તથા eગૃતતાના કારણે 1વનના સHયને સમજવાનું સામ‡ય8 છે .
તમારામાં ઉંડી િવવેકશીલતા છે . તમારામાં સાચા તથા ખોટાનું સા) aાન છે પરં તુ તમે કાયમ તેનો ઉપયોગ નથી કરતા. તમા) દશ8ન
Rોિતષી Wકારનું છે જે 1વનના બધાય -ે/ોમાં લાગુ પડે છે .

િશ-ામાં તમે સારી તથા ઉSમ Wગિત કરી છે . િશ-ા અથવા શીખવાની કોઇ પણ Wિ«નયા તમારા માટે આનંદદાયી છે . િશ-ણ અને Wિશ-ણ
પર કરાયેલો fયય સારા પિરણામ આપશે.
તમે તમારા માટે જ)રી િવષયોની શોધમાં કલાકો fયિતત કરી શકો છો.
તમારા ભણતરમાં ખૂબજ િવ®નો છે , પરં તુ આનાથી તમારો િવચારમાં બદલાવ નહી આવે.
તમને ભણતર પસંદ છે પણ શાળાકીય િશ-ા સાથે થોડી કિઠનાઈયો થઈ શકે છે .
તમે કાયદાનું સા)ં એવું aાન રાખો છો તથા સોદાઓ સમજોતાઓમાં મ:; થઈ શકો છો તમે છુપુ aાન WાU કરવા માંગો છો.
તમે શીખવામાં આનંદ લો છો. તમે જવાબની શોધમાં દરેક Wય}ો કરશો.
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તમે તરત જ કાય8 કરો છો. તમે તમારી મહHવકા-ાંથી તમા) લ˜ને ઓળખવામાં કુ શળ છો.
તમારામાં સારી સલાહ આપવાની યો:યતા છે . તમે લોકોમાં fયવહાર કરવામાં કુ શળ છો. તમે બીeથી અલગ હોવા છતાં, તમે બધા સાથે
સરળતાથી સંપક8 સાધો છો. તમારામા નાયક બનવાનાં વાભાિવક ગુણ છે . તમે જ)ર મુજબ fયિકતગત અને સમજદારી પૂણ8 વત8નથી લોકોને
પોતાની વાત માટે રા1 કરવાની યો:યતા રાખો છો. તમે તમારી કાય8 કરવાની આવડતથી eણીતા છો.
તમે સફળ સંગઠનકતા8 કે Wશાંસક છો. તમારામાં તકને ઓળખવાની તથા િવકાસની સંભાવનામાં વધારવાની સારી િનણ8ય શિકત છે .
તમારામાં સારા સામાિજક ગુણ છે .
ગિણતની યો:યતા તમને િવaાન તેમજ ટે કિનકમાં મદદ કરે છે . તમારામાં કોઈપણ કાય8નુ કારણ eણવા માટે ગહરાઈમાં ઉતરવાની શિકત
છે . તમે કોwvયુટરમાં િશ-ણ તથા કોઈક જિટલ ટે કનીકોમાં િવશેષતા WાU કરશો. તમ• િવ ફોટક તથા રાસાયણો તથા િવિચ/ Wકારના
સાધનોમાં હોિશયાર છો.
તમારામાં નફા કરવાની તથા વધારવાની યો:યતા છે . તમે ઈલાજ કરવામાં OેV છો. ભલે તમે ધંધાકીય ડોકટર હોવ કે ના હોવ, તમે વંય તથા
બીeને વ થ કરી શકવાની યો:યતા રાખો છો. તમે કોઈપણ fયિકતની અચેતના મનને વાંચી શકો છો.
તમે સંબધમાં સંતુલન નહી બનાવી શકતા. સફળ સોદા માટે સહી સંપ8કના બનાવી શકવાના કારણે તમે અસફળ રહો છો. તમે કુ ટનીતીમાં
દ- નથી. તમે જવાબદારીથી ભાગો છો તથા એને જેમ તેમ િનભાવો છો. તમને આિથ8ક fયવ થા કરવાની કિઠનાઈ થશે. તમારી ભૈાિતક
જ)િરયાતોના માટે તમા) ®યાન તથા સાચી િદશા રાખવાની તમારા માટે ચુનોતીપૂણ8 હોય છે . તમે એક કુ શલ િશxયકાર છો પરં તુ તમા)
®યાન ભંગ થઈ eય છે .
તમારામાં Wિતભા, તાકાતને Wદિશત કરવાની અનોખો અંદાજ છે . તમારામાં કળાcક યો:યતાઓ છે .
તમારામાં મુDકે લીઓ તથા જિટલતાઓના મ®ય પણ પોતાના માગ8 શોધવા માટે ઉHકૃ V માનિસક -મતા છે .
તમે કxપનાશીલ, કળાcક તતા સૃજનાcક છો. તમારી °ાણશિકત સારી છે .
તમે મજબુત છો.
તમે જળ િ«નડા જેવુ કે સેિલંગને પસંદ કરો છો.

તમે બીeના WHયે વ થ અને સકારાcક ઉદે Dયરાખો છો. તમારો fયવહારીક િવચાર છે . તમે સમૂહના િહ સાની જેમ સા) રોલ િનભાવો
છો.
તમે સારા આચરણના માટે ઓળખવામાં આવો છો. તમારી ઇsછા તથા ચાહત Hયારેજ પુણ8 થશે જયારે બીeની ઇsછા તથા ચાહતપુણ8 કરશો.
તમે બીeના ભલા માટે પૂણ8ત સમિપ8ત રહો છો. તમે સમાજને Wભાિવત કરવાવાળા કાયTમાં સદાય સાચા મનથી લા:યા રહો છો. તમે પોતાના
કત8f યોને પૂરા કરવામાં પૂણ8 )પથી સમિપ8ત છો.
તમે એક તીŸણ Oોતા છો.
તમે ઘમંડી અને બેઇમાન હોઇ શકો છો. તમે તમારી િ થિત પર uઢતાથી કાયમ થઇ eવ ચો અને બીeના Wિત સંવેદના ઓછીજ રાખો છો.
તમે ઓછા ભા:યશાળી લોકોની સહાયતાના નામ પર કં જૂસી બતાવી દો છો. તમે વાથ8 સાધન કરવાવાળાને નાના‐નાના ખોટા ઉદે Dયોની
પૂિત8માટે પોતાના Wભાવ નો ઉપયોગ કરવાવાળા હોઇ શકો છો.
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તમારામાં «નોધ અને િચડિચડાપણની ભાવના એટલી બળવિત છે કે એ તમારા Wેમને છુપાવી દે છે અને આવા સમય પર તમે પોતાના પરમ
િમ/થી પણ શ/ુતા મોલ લઈ શકો છો. તમને બીeના દુભા8:યથી લાભ હોઇ શકે છે . તમારા કાયTની ઈમાનદારી કયારેક કયારેક Wશનગત હોઈ
શકે છે . તમે સાધનોને અંત સુધી યાયોિચત ઠહરાવવામાં િવ\ાસ રાખો છો અને પોતાના લ˜ની WાિU માટે વફાદાર સેવકો અને
અનુયાઈઓને બિલદાન પણ કરી શકો છો. તમે તમારા અનુિચત fયવહારના કારણે અપમાિનત હોઈ તેમજ કલંિકત હોઈ શકો છો.

તમે િવbાન અને પિવ/ fયિ©ઓના સાથનો આનંદ લો છો.
તમે બધા Wકારના aાન, િવશેષ )પથી Wાચીન આ®યાિcક અથવા ઐિતહાિસક બુિ†મSા સબંધી, પસંદ કરો છો. તમને બૌિ†ક સંવાદ પસંદ
છે .
તમરા પુ તકો, િમિડયા, લેખન અને Wકાશનમાં પણ )િચ છે . તમને Wાચીન સ¤યતાઓની શોધ કરવું પસંદ છે . તમે, સમુEના ન1ક રહેવુ પસંદ
કરો છો. તમને માછલીઓ અને માછલી પકડવુ પસંદ છે . તમારી કાનુનમાં )િચ છે કારણકે તે ઔપચાિરક )પે લોકોના fયવહારને કાબુમાં કરે
છે . તમે હોિ પટલ, જેલ, આવાસગૃહો, આOમ, અaાત થળ અથવા દુ રના દે શોના WHયે આકિષ8ત હોઈ શકે છે . તમે િવિભh સં કૃ િતઓ અને
િવદે શી પરં પરાઓમાં )િચ રાખી શકો છો. તમારી )િચ ગુU અને રહ યમયી કળા ઓમાં હોઈ શકે છે . તમે સદૈ વ અનુભવ અને લાભના નવાં
િવભાગો શોઘતા રહો છો.
તમે સાહિસક અને રમત ગિતિવિધઓંમાં મોટી લગનથી કાય8 કરો છો. તમે સમાજમાં વધુ પડતા Wમુખ હોવુ પસંદ કરતા નથી ઓછોમાં ઓછુ
ખુલી રીતેના થઇને સંભિવત રીતે છુપીને કાય8 કરવુ પસંદ કરો છો. તમને એકાંતમાં આનંદ આવે છે , તમારામાં આ®યાિcક િવકાસની WHયે લલક
હોઈ શકે છે . તમે દશ8ન પર ચચા8ને છોડીને એકાંત પસંદ કરો છો.
તમારા માટે કોઇપણ Wકારની Wિતયોગી ભાવના અસુિવધાજનક હોઈ છે . તમને લોકોના સંપક8 માટે વધારે Wય} કરવુ પસંદ નથી. કોઈક
ઉપNમો અને િવફલ રહેવાના કારણે તમે તમારા fયવસાયમાં અસતુ$ હોય શકો છો. તમે પાણીથી દૂ ર રહેવાનો Wય} કરો છો.

તમે રોગોથી બહાર આવી જશો. તમે પોતાનું ®યાન ઓછુ રાખી શકવાના કારણે થકાવટ જxદી અનુભવો છો.
તમા) કાય8 ખતરનાક WવૃિSનું છે જે તમારા વા ‡ય માટે સા) નથી. તમારી નીEામાં fયવધાન ઉHપh હોઇ શકે છે . તમા) વા ‡ય નરમ
હોઇ શકે છે અને તેવું ભાવનાcક છે જેનો પSો લગાડવો મુDકે લ છે . તમારે )િધર અથવા Wજનન અંગ સંબંધી સમ યા હોઈ શકે છે . તમે
ગુદા8માં કોઇ રોગથી પીડાય શકો છો. પાળતુ પશુઓ પર રહેવાવાળી પર1વી તમારા માટે સમ યાજનક હોઈ શકે છે . તમે દાંતના સબંિધત
સમ યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે . તમારા દાંત પીળા અને ડાઘાવાળા હોઇ શકે છે . તમારી Hવચાનો રં ગ બગડવો સંભિવત છે . તમારા
જનનાંગો, મૂ/માગ8 અથવા ગુરદામાં કઈક કમજોરી અથવા સમ યા િવકિસત હોઇ શકે છે . તમારા માટે ઠં ડી ફુહારો ઉe8દાયક છે .
તમને સામા યરીતે આયુ સબંિધત W± )િચકર લાગશે.
તમે વાહન ચલાવતા સમયે સાવધાની રાખો. તમે દા) પીને વાહન ન ચલાવશો. તમને નશો કરી વાહન ન ચલાવવું જોઇએ.
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તમારી માતા «નોધી, ઉpણ, બહાદુ ર તથા અHયંત vયાર કરવા વાળી મિહલા છે . તે એક ચતુર , પોતાનાના મૂxય પર કે િ Eત, િ«નયાશીલ નેતા છે .
સાહસ, મહાHવકાં-ા અને િવપરીત િવચાર તમારી માતાની ઓળખ િચ હ છે .તે ચતુર , કયારેક‐કયારેક આવેગી, ગરમ િદમાગ અને હં મેશા
આગળ વધવાવાળી મિહલા છે .તેમના Wબંધ િદમાગી ઊપજ છે અને તેમની સંસૂચનાથી તેમના Wારં િભક W તાવ Wારં ભ હોઈ છે .તે આc ર-ણ
કરી શકે છે , તક8 પર તેમનું Wબળ અિધકાર છે પરં તુ તેમનુ કાય8 તેમજ યોજનાઓ એ જ આ\ય8જનક )પથી બાધીત હોઈ શકે છે , જેનાથી તે
અંધિવશઅવાસી હોઈ શકે છે તેમજ અaાતની ઊંડી ખોજ માટે Wરીત હોઈ શકે છે . તેનું સા)ં ટે કનીકલ િદનાગ છે મશીનોની આંતિરક કાય8
Wણલીમાં જઈને લોકોને નવીનતમ રાતે સહાયતા કરવા માટે fયવહારીક િનવારણ Wદાન કરે છે . તમારી માતાના મુખથી ઊદભૂત હોવાવાળી
િવવેકપૂણ8 આદે શ ઊSમ કાય8વાહીઓ પર જોર દો છો તે Wાકૃ િતક િશ-ક, Hયાં સુધી કે , મં/ી છે જો આવા આરામ‐તલબ સુખ વાિદયોના
િવરોધને પણ સમાU કરી શકે છે ., જે Wવચન પસંદ નથી કરતા પણ તે તેમના કxપીત િદમાગના િનધા8રણમા એટલી િન\ત છે કે તે િવપ- bારા
શાંત રહે છે અને WHયેક fયિ©ની ઊhિત માટે પોતાના ગુણોનો ઊપયોગ કરે છે .ધાિમ8ક અને પિરવારને ®યાનમાં રાખીને તેમનો E$કો
આ®યાિcક અને સરસતાથી ભરપૂર છે . તે દાશ8િનક, બહુ સાફ િદમાગવાળી મિહલા છે અને પોતાનો ઊsચતર Wાધા યચારો અને આદરણીય
િશ-કોના Wિતિનિધના )પમાં સwમાન કરે છે .તેના માટે િશ-/ બહુ જ લાભદાયક છે કારણકે તેની બુિ† પહેલેથી જ તેજ છે અને Wબોધની
vયાસ પૃVભૂિમમાં સદાય છે . તમારી માતા ચપળ અને કોમળ છે . તમારી માતા નો 1વન ઓિડિસસની જેમ નવા નવા સાહિસક કાયTની
શોધમાં રહે છે , નવા અનુભવોની િનરં તર તલાશ અને નવા યો:યતાઓના િવકાસમાં લાગી રહે છે .
તમારી માતા સલાહ આપવા માટ ઉHસુકરહે છે .
તમારી માતા સHયની WાિUના માટે આવેશ ઉતાવળના કારણે અHયંત સરળ ઉSરોને પકડે છે અને WHયેકને તેનાથી જોડવાનો Wયાસ કરો છો.
તમારી માતાની જવાન મોત થઇ શકે છે અથવા તે બીમાર અથવા દીમાગી )પથી અસંતુિલત થઇ શકે છે . તમે તમારી માતાના WHયે સમિપ8ત
છો. તમારી માતા અને તમારો સંબંધ થોડુ કટુ તાપુણ8 છે . તમા) તમારી માતાથી તુરંત લાગણી હોઇ શકે છે .
તમારા િપતા નો માનવુ છે કે કોઇ પણ સુધારી જઇ શકે છે અને ગણના અને માપના રીતે કોઇ પણ સમ1 શકાય છે . તે સં‚ યાઓ અને
શ^દોથી રમવુ eણે છે . તે બીe નો લાભ કરાવે છે અને તેનાથી તેને પોતાને લાભ થાય છે . તમારા િપતા પણ િવષય અથવા વાત અથવા
બાબતને તેની આદશ8 િ થિત સુધી પહોંચાવામાં સ-મ છે . તમારા િપતા તેની તાિક8 ક બુિ†થી કોઇ પણ Wકારના િવરોધને સમાU કરી દે છે . તે
બીeને એટલા Wભાિવત કરે છે કે તે કરવા લાગે છે જ ે તમારા િપતા ઇsછે છે . જોકે તમારા િપતા વવલંબી અને પોતાનામાં િ થત રહેવાવાળા
છે જોકે તે એક સમયમાં બે ભૂિમકા પણ િનભાવી શકે છે . તમારા િપતા વsછ અને સાથે લઇને ચાલવાની WવૃિSવાળા છે . તમારા િપતા
િવિભh કળાcક )પોથી કોમેડી સંગીત તથા ગીતથી પિરિચત છે . તમારા િપતાને ગિણત પસંદ છે તથા તે આંકડાકીમાં િવ\ાસ રાખે છે .
તમારા િપતા વભાિવક )પથી એક સારી ગણના કરવાવાળા તથા િવશલેષક હોઇ શકે છે .
તમારા િપતા WHયેક વ તુને િવ તૃત ^યૌરો આપે ચે તે વાતની પરવાહ કયા8 વગર કે તેનાથી તેના Oોતાઓમાં અ)િચ ઉHપh થવા લાગે છે .
તમારા િપતા ભાવનાઓની બુિ†સંગત fયા‚યા Wસતુત કરે છે . તમારા િપતા તેના અંદર સંઘટનની અનેક અવ થાઓથી ગુજરી ર¡ા છે જો કે
કયારેક‐કયારેક તેનો સમાયોજનમાં સમ યાઓ પેદા કરી શકે છે .

તમને કામ કે કોઈ બીe અિનO્િવત Wભાવ તમારા િપતાથી તમારી ઈsછાથી વધુ દુ ર રહેશે. કોઈ કોઈ અિનયંિ/ત પિરિ થિતઓને કારણે તમે
તમારા િપતાની મદદથી દુ ર હોઈ શકો છો.
એવુ શકય હોઈ કે તમે બાળપણમાં બીમાર પડયા હોવ તમા) બાળપણ ખુશીઓથી ભરેલું હોઈ અને તમારા પોતાના માતા િપતા સાથે
મનમેળ રહયો હોઈ. તમારા જ મ પછી તરત તમારા કુ ટું બમાં ભા:યમા ખુબ મોટુ પિરવત8ન થયુ હશે.
જે તમારા કામની Wશંસા કરે છે તે તમને ખોળામા લઈ બાળકની જેમ માને છે . તમારે કોઈ વખત પોતાના માતા િપતા સાથે કોઈ વખત
લાગણીસભર પિર થિત હોઈ શકે છે . તમને તમારી િપતાની સંપિS તમારી ઈsછાઅનુસાર છોડવામા થોડી મુDકે લી થઈ શકે છે .
તમારા ભાઇ‐બહેન માગ8દશ8ન અથવા સારા aાનનો ]ોત બની શકે છે .
તમારી માતા તથા નાના ભાઈ બહેન તમને અસાધારણ સમજે છે , અથવા તેમની સં કૃ િત aાનને વધારવા ઈsછે છે . તમે તમારા ભાઈઓ
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અથવા તમારા િમ/ સાથે જગડામાં ફસાઈ શકો છો. તમારા પિરવાર સાથે તમારા કોઈ સંબધ કટુ તા અનુભવ કરી શકો છો, કદાચ તમારા ભાઈ
બહેન તમારી િવ)†મા પણ હોઈ શકે છે . તમારા કોઈ ભાઈ બહેન અથવા તમારા પર િનભ8ર રહેવાવાળા હોઈ શકે છ• , જો કે તમા) ધન તથા
િમલકત ખચ8 કરી શકે છે .
મોટા ભાઈ બહેનની સાથે તમારો સંબધ વધારે મધુર નહી હોય. તમારા મોટા ભાઈ બહેનથી છુટા પડી શકો છો. તમારા મોટા ભાઈના
આયુpયમાં મુDકે લી હોઈ શકે છે .
તમે તમારા નાના ભાઈના ખુબજ ન1ક રહો છો. તમારા નાના ભાઈ બહેન તમારીથી દુ ર હોય શકે છે .
તમારી માતાનો સંબધી િવદે શમાં રહી શકે છે . તમારા નાના1ના પિરવારના સંબધોમા તમને કોઈ હાની થઈ શકે છે .

તમારો વધારે િWય વભાવ હશે. તમારી ભાવનાઓ વધારે મજબુત છે , તથા તમે તેમના અનુસાર કાય8 કરવા તરફ Wવૃત હોય છો. તમે
મિહલાઓને પસંદ કરો છો, તથા ભાવનાcક સંબધો માનિસક સંતુિ$ શોધવાની કોશીશ કરે છે . તમે સંબંધમા થોડા ચાલાક રહો છો. તમે
Wેમમાં તમારી વતં/તા ઈsછો છો. તમને મિહલાઓનો સાથ સારો લાગે છે , તેમનો તમારા 1વનમાં મહHવપૂણ8 Wભાવ છે . તમારો કોઈની
સાથે સંબંધ બની eય છે , કે મકે તમે તેનાથી વાત કરવા ઈsછો છો, તથા ધીમે ધીમે વધારે સમય પસાંર કરવા લાગો છો. તમે eણો છો, કે Wેમમા
ખુશી કે વી રીતે માણી શકો છો. તમારા 1વનમાં સંબધમાં વધારે બળ આપે છે , જેના કારણે તમે વધારે ભાવુક થઈ eવ છો.
તમે બીe લોકોની ભાવનાઓના WHયે વધારે સંવેદનશીલ છો. તમે ભાવનાઓથી પિરવિત8ત થઈ eવ છો, તથા તમારી મજબુતી પસંદ નાપસંદ
છે . તમારા ખરાબ સાથી તમારા માટે સમ યા ઉHપન કરવાવાળા હોય શકે છે . તમે તમારા સંબધમાં ®યાન નથી આપતા તથા તેમે તેને લાબા
સમય સુધી નથી િનભાવી શકતા તમારે િવચરીત eતીના લાકો સાથે fયવહાર બનાવી રાખવામાં કુ શળ ન હોવાના કારણે મુDકે લી શિકત
અને સઘષ8 સહન કરવો પડી શકે છે . તમારા Wેમ સંબધ અને લ:; થઈ શકે છે . તમારા માટે સંબધ બનાવવા આસાન છે , તેને િનભાવવા તમારા
માટે મુDકે લ હોય શકે છે . તમે વધારે fયિકતઓ સાથે અસફળ હોય શકો છા, તથા ખોટા સંબધ બનાવી શકો છો. તમે કામુક છો. તમારી
કામવાસના Wબણ છે . તમે તમારી સેકસ શિકતને કોઈ રચનાcક કાયTની તરફ ફે રવાથી ફાયદામા રહેશો. તમે કદાચ સેકસની બાબતમાં
વધારે િવચારો છો, પરં તુ તમને તેમા સતોષ નહી મળે .
તમે સંબંધોમાં તથા લ:;1વનમાં એકબીe માટે સમપ8ણની ભાવનાને જ સwમાનનો િવષય માનો છો.
તમને સુખી લ:;1વન બનાવી રાખવામાં કે ટલીક મુDકલીઓ આવી શકે છે . તમારા લ:;સંબંધ સીવાય અનૈિતક સંબંધ હોઈ શકે છે . તમારા
લ:;સંબંધોમાં કે ટલીક હાની થઈ શકે છે . તમે સારા લ:;સંબંધોમાં વધારે ®યાન આપો છો પરં તુ તમારી આ તી~તા તમારા લાંબા લ:;1વન
આનંદને ઓછી કરી શકે છે . તમારા 1વનસાથી તમારાથી એટલો vયાર કરવાના નથી જેટલો તમે ચાહો છો. જો તમે લ:; કરો છો તો તમારો
અહં મ તથા વગ8 તમને તમારો 1વનસાથીના અિતઅિધક ન1ક જવાથી રોકી શકે છે . તમારી અને તમારી 1વનસાથીના વsચે અિતઅિધક
ગલત કમી હોઈ શકે છે . તમે તમારા સાથીની આલોચક થઈ શકો છો તથા એમની સાથે તમારા fયવહારમાં સનકી તથા અચેતક )પથી એનું
તમારાથી દૂ ર જવાનુ કારણ બની શકે છે . તમારી અને એમની ઈsછોઓ કયારેક કયારેક અલગ અલગ હોઈ છે . તમારા 1વનસાથી તમારી
માતા તથા િપતાથી મધુર સબંધ રાખે છે .
તમારા માટે િવવાહ તથા સબંધ અિતઅિધક મહHવપૂણ8 છે તથા તમારા સબંધને તમે સારીરીતે પૂણ8 યોગદાન કરો છો. તમને તમારા
1વનસાથી તથા ભાગીદારથી સફળતા WાU હશે.
તમારા કાય8 તમને તમારા 1વનસાથીથી દુ ર કરી શકે છે . તમે તમારા 1વનસાથીને વધારે શિકત આપવાના કારણે તમારા કામમાં િવમુખ હોય
શકે છે . તમારા 1વનસાથી તમારા લ- WાિUના કાય8 યોજનામાં અધુરા અનુભવ કરે છે . તમારા 1વનસાથી તમારા કાય8ની જટીલતાઓને
સમજવામાં અસમથ8 છે , તથા તેનાથી તમારા વsચે વધારે દુ ર થઈ શકો છે .
તમારા 1વનસાથી માહક આકષ8ક અને મહHવપૂણ8 fયિકત છે . તમારા 1વનસાથી દે ખાવમાં સુંદર ઓ યુવાન હશે. તમે એવા સાિથને તમારી
તરફ આકિષ8ત કરો છો, જે Wસhિચત અને મધુર વભાવના હોય છે . તમારી પ}ીના આતિરક િવચાર અને સંવેગ પ$ )પે તેમના ચહેરાના
કાયTમાં Wબિધત હોય છે . તમારો 1વનસાથી કોમળ fયવહાર કરવાવાળા છે . તમારી પ}ી એક સારા મહેમાન છે ,તથા તેમના ઘરના દરવાe
હં મેશા તેમના િમ/ માટે ખુx લા રાખે છે . તમારા સાથી જે કાઈપણ કરે છે , મોટી uઢતાથી કરે છે . જયારે તમારી પ}ીને Wેમ આપવામાં આવે છે
તો તે વફાદારીથી Wિત ઉતર આપે છે . જયારે તમારી પ}ીને નેહ મળવાનુ બંધ થઈ eય છે , Hયારે તે એવી Wિતિક્ રયા કરે છે ,જેમ તેમના
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1વન માથી શિકત ખેચી લીધી હોય. તમારામાં અથવા તમારા સાથમાં કલાcક યો:યતા છે . તમારી પ}ી વૃથા િચ તા િદવા વv; અને ગહન
િચંતામા રહેવાનુ પંસદ કરો છો. તમારી પ}ી પિરવાિરવારીક નેહ મેળવવા માટે ઈsછુક છે અને તેમના મૂxયો અને પાિરવારીક િનવાસથી દુ ર
રહેવાથી ઉદાસ રહે છે .
તમારા 1વનસાથી નસીબદાર ઉsચ િશિ-ત અને સંભિવત આ®યાિcક છો. તમે એવા કાય8-ે/માં અનુકરણ કરશો/કરશે જેને સભાળવુ કઠીન
હશે.
તમે જો િવવાહ કરો તો તમને એક નેહી અને આ®યાિcક 1વનસાથી મળશે. તમે સદગુણી ગિરમાં અને બોલવાની રીતની મૂિત8 હશો/ છો.
તમારી પ}ી ભાવુક વભાવના હોવાના કારણે અfયવહાિરક િનણ8ય લઈ શકે છે . તે અિમલનસાર તથા અિધકારીક વભાવ ના/ની હોઈ
શકે /શકે છે . તમારી પ}ી િતર કૃ ત ન હોવા છતા તેની કxપના કરી શકે છે . તમારી પ}ીની ભાવનાઓને ચૂક આસાનીથી ઠે સ લાગી eય છે
તથા અ યોના િવચાર‐શૂ યતાના િચંતન કરવાના કારણે અનેક શુઅવસર ગવાય દો છો. તમારી પ}ીની ભાવનાઓના )પ લગભગ ચં Eમાંની
તરફ છે જે વધવા તેમજ ધટતા, આ Wકાર તમારી પ}ી પણ કયારેક કયારેક અિધક કxપનાશીલ તથા Wગિતશીલ હોવ છો અને કયારેક ઓછું.
તમારી પ}ીને કયારેક કયરેક મુ‚ યધારાથી હટાવીને એકાંતમાં રહેવાની જ)િરયાત અનુભવી શકો છો.
તમારો 1વનસાથી ઝઘડો તેમજ સમ યોઓ નું કારણ બની શકે છે . તમારા પ}ીની ભાવનાઓ તેમજ િવચારોની સીમાઓ સદા પિરવત8નશીલ
છે . જેનાથી 1વનના Wિત એનેા fયવહાર સદા બદલાતો રહે છે . તમારી પ}ીના 1વનમાં એક િનિiત લય પિરવત8નોની હારમાળા લાવે છે .
તમારા 1વનમાં દુભા8:ય હોઈ શકે છે જે તમારા 1વનસાથી અથવા સંતાનને Wભાિવત કરી શકે છે . તમારી પ}ીના વાભાિવક િવકાસમાં
જયારે )કાવટ અથવા બાધા આવી eય છે Hયારે એ જિટલ ઉલજનોમાં ફસાઈ eય છે . તમા) ઘરેલુ 1વન ઉપEવપૂણ8 હશે જેમા તમારા
1વન સાથીને િવશેષ ક$ થશે. તમારા 1વન‐સાથીની ઉંમરનો િનણ8ય િવશેષ ))પથી િનિમ8ત તમારી જ મકું ડલીના નીરી-ણ bારા જ થઈ
શકે છે . તમારી પ}ી Zહણશીલ છે અને આસાનીથી Wભાિવત થઈ eય છે . તમારી પ}ી પોતે ઉદાસ હોવા છતા પોતાના વાતાવરણ અને
પોતાની પિરિ થિતઓથી Wબળ )પથી Wભાિવત હોઈ છે . તમારા 1વન ‐સાથીનો તમારા પિરવારથી દુ રનો સંબંધ હોઈ શકે છે .
તમારા 1વન‐સાથીમાં શાિરિરક અ-મતાએ હોઈ શકે છે અથવા તમારી પાસે કં ઈક એવા શાિરિરક તેમજ ભાવનાcક કારણ હોઈ શકે છે જે
સંભોગની Wિત તમારામાં અિનsછા ઉHપh કરે છે . તમારો 1વન‐સાથી સંતાન ધારણ કરવાની -મતાને લઈને િચંિતત હોઈ શકે છે . તમારા
1વન‐સાથીના Wસવમાં કિઠનાઈ આવી શકે છે . તમારા 1વન‐સાથીની પિરપકવ તેમજ સાંસાિરક‐fયવહારમાં એક દ- fયિકત હોવાની
સંભાવના છે . જે તમને fયવસાયમાં સહયોગી તેમજ તેના માટે સહાયક છે . તમારો 1વન‐સાથી તમારા -ે/માં અHયંત સwમાનનીય તેમજ સફળ
થશે.

તમે એવા લોકો સાથે આકિષ8ત થાવ છો, જે હં મેશા એક િવbાન છે જે તેમના aાનને વગર સકોચે તમારી સાથે વેહેચે છે . તમે તમારા િમ/ પર
વધારે ખચ8 કરો છો, પરં તુ કયારેક કયારેક તેમની સમ યઓ તમારા માટે મુDકે લી લાવી શકે છે .
તમારી ઈsછા પિરકૃ ત થવા અને મૂxયોને મહHવ આપોવાના કારણે તમે સમૃ† અને સુંદર fયિકતઓના WHયે આકિષ8ત હોય છો. તમે લોકોના
મનને િવOાત આપો છો, તે તમારી દીધ8કાલીન િમ/તાઓ છે .
તમે સંભિવત વધારે શ/ુ અને Wિતયોગી છો, અને તમારા િમ/ અિવ\સનીય છો. તમારા જે fયિકતઓો તમારા સમથ8ક માનો છો, તે
સમથ8કોના વેષમાં Wિતb bી હોય છે . તમારા શિકતશાળી શ/ુ છે , તમારો મુકાબલો િવ\ાસઘાતી લોકો સાથે પડી શકે છે . તમે તમારા
શ/ુઓને પરાિજત કરી શકો છો, કયારેક કયારેક મહાન િવજયની સાથે. તમારા શ/ુઓ િવરોધી અને Wિતbિ bઓને તરફ દબાણ આવે છે , જે
તમારા 1વનમાં ઉHપીડીત કરશે, પ)તુ તમે સંઘષ8 અને Wય}ોના પછી તેમના પર િવજય WાU કરશો. તમારા શ/ુને આિથ8ક નૂકશાનનો
સામનો કરવો પડે છે , જેમકે તમે આિથ8ક રીતે સફળ છો. તમે શ/ુ અને Wિતb bી જલદી હેરાન કરી શકે છે .
શિકતશાળી પદો પર િ થત લોકો અથવા જે Wિસ† છો, તે તમને તમારા Wિતb bી માની શકે છે . સંભિવત છે કે લોકો તમારા fયવહારની
િનદા કરે છે .
સંભવ છે કે તમે િનw; િક્ રયા‐કલાઓ પર ઉતરી eવ જેનાથી તમને કલંક તેમજ અપમાન જ WાU થાય.
તમે Wિસ†ી WાU કરશો તેમજ સમુ†શાળી fયિકતઓથી સારી રીતે સંપક8 કરશો. તમે લોકોની દિ$ીમાં Wગિત WાU કરો છો ભલેતે એક Oોતા
હોઈ. તમે સંગઠનોના તરફ હકારાcક યોગદાન દો છો.
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સબંધ તમારા 1વનનું મહHવ પૂણ8 અંગ છે . તમારા વધારાના સબંધ આનંદ Wદાન છે કદાચ તમે સાથીના ચાહતમાં અHયંત લાપરવાહ હોઈ
શકો છો. લોકો તમારી ર તામાં વsચે ન આવે તે સા) છે . તમારામાં અધુ સHય તથા વાતને વધારી‐ચઢાવીને બોલવાની લોકોની Wિત ચતુરાઈથી
fયવહાર કરવાની Wવૃિત થઈ શકે છો. તમને આસાનાથી ખોટુ સમeવી શકાય છે જેનાથી તમને મુDકે લી થઈ શકે છે . લોકોથી દૂ ર રહીને તથા
એકાંકી )પથી હુ કાય8 કરવા એક ગંભીર આવચેતન જ)રી છે . તમારા 1વનમાં હં મેશા િવવેકી તથા સહાયક લોકો હશે જે તમારી લ-ની
WાUીમાં મદદ થશે. તમે સબંધોની Wકુ િતને સમe છો તથા તમે WHયેક fયિકતની fયિકતHવના વભાવની િવશેષતા તેમજ રવૈયો કે થાન તેમજ
મહHવને આસાનીથી દે ખી શકો છો તથા તમે એ બhે લોકોને સાથે હોવાનો પિરણામ વભાિવક)પથી સમ1 શકો છો.
તમે તમારી માતૂભૂિમથી વધારે િવદે શમાં જણીતા છો. તમે િવદે શમાં ભા:ય બનાવશો. તમે િવદે શીઓને િવ\ાસમાં લઈને તેમનાથી પૈસા તથા
સંપિત ભેગી કરશો.

પોતાનુ કામ પુ) કરીને લ˜ હાિસલ કરવાના બદલ તમે તમારી મહHવાકાં-ા બદલતા રહો છો અને એ પિરવત8નમાં પોતાની શિકત લગાડી
દો છો.
તમે fયવસાયી સમૂહો અને સરં ચનાને માગ8દશ8ન આપશો. તમે એક વાભાિવક દુ િનયાદારીના કારણે મોટા Wકારના કાય8 કરી શકો છો. તમે
fયાપાર તથા કાનૂનના મામલાની સારી દુ િનયાદારી રાખો છો. તમે ધીમા તથા ધૈય8વાન છો. તમારી fયવસાયમાં બઢતી ધીમી ગિતથી થશે.
તમે એક રા-સની જેમ તમારા લ˜ પર આNમણ કરશો. તમે તમારા કામમાં ગવ8 મહેસૂસ કરો છો અત કોઈપણ લા પરવાહીની તરફ ®યાન દો.
તમે કોઈક દાશ8િનક અને િવચારક હોય શકો છો. તમે અક અનુસંધાનકતા8 અને મનોવૈaાનીક છો. તમે એવા કાય8 અથવા નૌકરીમા હશો, જેમા
તમે વધારે લોકોને નજરમાં નહી આવો.
તમે fયાપારની બાબતમાં કં પની સાથે દુ રના થાનોમા લીન હાય શકો છો, અને દુ ર દુ ર સુધી જશો,
તમારો fયવસાય મોટો પરં તુ ઓછો લાભ આપવાવાળો હશે. તમે Zહણશીલ છો, fયાપાિરક બ ધુઓમા સફળતાપૂવ8ક fયાવહાર કરો છો.
તમારામાં fયાપાર અને fયવસાયમાં દ-તા છે . તમે તમારી fયપારીક િક્ રયાઓમાં ²V હશો. તમે સવ8OેV fયાપારી છો. તમે તમારા Wતીયોગીઓ
ઉપર મોટો Wભાવ રાખો છો.
ભાગીદારી બધી બાબતોમાં તમારા માટે મહHવપુણ8 છે . તમે ભાગીદારી અથવા વતં/ )પથી કાય8 કરશો.
તમે તમારા સાહેબ છો. તમે આવDયકતાના કારણે વરોજગાર માટે કે Eીત થશો.
પોતાના fયાવસાય કરવાનુ પસંદ કરો છો. પરં તુ પોતાના fયાવસાય કરવો આસાન નથી તમારા fયાયસયનો એક ભાગ માિલકની નૌકરી હશે.

તમે સહયાગતાની સાથે સારા પણ છો. તમારા કમ8ચારીને વારં વાર વધારે Wમાણે માં આિથ8ક મુDકે લી આવશે.
તમે કામથી પસંદ થઈ શકો છો. તમને તમારા કામમાં આવતા અવરોધના િનવારણના WHયે uઢ િનiીયી છો. કોઈપણ ફોટોને જોઈને તના
િવ તારમાં કાય8 કરવુ તમારા માટે સાધારણ વાત છે . જો તમે એક અ®યયન કરવાવાળા અથવા શોધકતા8 છો, તો તમે ચીજોના િવ તાર અને
વધારે સાિહતીક W તુતીના માટે િવચારોમાં ખોવાઈ eવ છો, તથા દળ‐દળની તરફ ફસાઈ eવ છો. તમે જે કાય8 કરશો, તે કોઈ સ થા અિગ્રમ
અને અપૂવ8 aાન Wદાન કરવાવાળા છો, તમે બીeના માટે ઉડુ ી ભાવના રાખો છો, અ તમાં OેV સલાહકાર અને માનોવૈaાનીક હોય શકો છો.

તમે Wિસિ† મેળવશો. તમે એક નેતા છો,ને કાઈપણ કરે છે , તના માટે eZત છો. તમે 1વનમાં મહાન ઈsછાઓ મેળવવા Wિતબ† છો, અને
તમારા સહભાગી bારા આદર સwમાન તથા સામાિજક WિતVા મેળવવો છો. તમે તમારા કામમાં ખુબજ સફળ થશો. તમે 1વનમાં અનેક
સફળતાનો આનંદ લેશો અને તેની સાથે Wિસ†તા WાU કરી શકો છો. તમારા Wયાસો સફળ થાય છે , અને તમારા અવસર સફળતામાં
પિરવિત8ત થાય છે .
પિરણામ અને ઈsછાઓ સારા સમયે આવે છે . તમે વધારે કામના બોજમાં દબાઈ રહો છો. આSરા$ીય fયાપાર જોખમકારક છે , યાજનાની
કમી fયાપારમાં સમ યઓ ઉHપh કરી શકે છે . તમે તમારા કામના સંબંધમા િવદે શ યા/ા કરી શકો છો. તમે સાહસી છો, તમા) કામ તમને
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િવદે શ લઈ જઈ શકે છે .
તામારા અિધકારીઓ સાથે સારા સબંધના થઈ શકે . તમે કાનૂન તોડી શકો છો.

િવષેશ)પથી ધન‐WાU થવાનુ કારણ, સાવધાની પૂવ8ક તમારી પૈસાની ર-ા કરવાનુ છે . તમારા સંપ8ક તમને સારી આવક અને સફળતા
અપાવશે. તમને એક િવરાસત મળી શકે છે . તમે અનઅપેિ-ત ]ોતથી અWHયાિશત લાભ WાU કરી શકે છે , જેમ કે કોઈપણ દાવેદારીની જમીન
કર વચનના કારણે સંપિત અથવા કર પાછો લેવો.
તમે તમારા સમુિ†કારક Wસંગ WાU કરશો. તમારે અવસરના WHયે ઉમંગ તમને લાભ અને સમૃિ† Wદાન કરે છે . નકદ અને અ ત Wવાહ
સામા યત એક સમ યા નથી.
તમારા માટે ઘરે કમાવવું વધારે કઠીન છે . તમા) નાણાકીય સંસોધન તમારા માટે ગહન સંવેદનશીલતાનો ]ોત બની શકે છે . તમને ધન અને
Wસંગોમાં નુકશાન થઈ શકે છે .
તમારા નાણાકીય Wયાસ ફળદાયક હોય છે . તમે પોતાને અને બીeને ઉપકારો અને ટે -માથી મુિકત અપાવવાનો Wયાસ કરો છો.
તમે અમુક વ તુ સરળતાથી WાU કરશો જે તમારા માટે સુિવધાયુકત છે .
તમે મનોિવaાનક જયોિતષ શોધ કતા8 અથવા eણકારના )પમાં ધન મેળવી શકો છો. તમે િવદે શી આવકના શિકતશાળી ]ોત િવકિસત
કરી શકો છો. તમે સમ યાપૂણ8 છો, પરં તુ તમે િવદે શી સંપક8 અને પરોપકારી અને આ®યાિcક કાયT bારા ધન WાU કરી શકો છો.
તમે લોન ભોગવવાના હેતુથી કાય8 કરવા માટે અવરોધક છો. કયારેક કયારેક જે કાય8 તમારા લાભની આશા શ) કરો છો, તે તમારા માટે
હાિનકારક હોય શકે છે .
તમારા માટે અચલ સંપિત નસીબદાર છે . તમારી સંપિત અથવા ભૂિમ કાયા8ના Wયાસમાં અવરોધ ઉHપh થઈ શકે છે . તમે જમીન સંપિત
અથવા વાહનના સબંધમાં સમ યાZ ત હોય શકો છો, નહીતર હં મેશા વીમો કરાવવો જ)રી છે .
છુટી છુટી વ તુઓમાં અને લેવડ દે વડમાં વધારે ધન fયય થશે. તમે કયારેક કયારેક ધન fયયનો િનકૃ $ િનણ8ય લો છો, અથવા પિરિ થિતઓ
તમારા ધન fયયની નવી રીતો શીખવી શકે છે . એવુ Wતીત થાય છે કે સુસાધનોના સંZહના થાન પર તેમનો િવ-ેપન થશે. કયારેક કયારેક
અWHયાિશત fયય તમને પરા ત કરી શકે છે . તમે તમારા fયયને પુણ8 કરવાના હેતુથી રણનીતી િવકિસત કરી શકો છો. તમે સરળતાથી બચત
કરવામાં સમથ8 છો. તમે થાયી રીતે તમારા fયયની fયવ થા કરશો. તમે માનવતાવાદી ઉદે Dયપર fયય કરો છો. તમે ભૌિતક )પથી િનધ8ન,
અકુ શળ શિકતઓ પર સમય શિકત અને ધન fયય કરો છો.
કાનૂની કારણોને સબંધીત fયય પણ થઈ શકે છે . અકારણ જોખમ અને ચોરી સંભવ છે . િમ/ોને લોન ન આપવી. તમે તમારા સાધનોથી વધારે
fયય કરો છો. તમે આવક અને eવકના સંતુલનમાં મુDકે લી િનયંિ/ત કરી શકશો અને પિરણામ તમે જલદી તમે ૠણથી Z ત હશો. કોઈક fયય
ગુU)પેથી કરી શકાય છે .
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તમે aાન WાિU માટ ઉHસુકછો. તમે જો ઈsછા તો Wાચીન રહ ય િશ-ાઓને બાંધી શકો છો.
તમે સાંસાિરક વ તુઓમાં રસની અપે-ાકૃ ત આ®યાિcક aાનની કામના કરો છે . તમે સાંસાિરક ઈsછા WHયે શિકતિહન હોય શકો છો. તમે
બધી મહHવકાં-ાઓમાં તમે કોઈક તમારી જ)િરયાત Wિત શિકતિહન રહો છો. તમે જો આ®યાિcક માણસ છો. તો સા) Wદશ8ન કરી શકો
છો, અને જો તમે સાસાિરક છો. તો તમે મૂખ8તા તરફ આગળ રહો છો.અને તમા ગહનતાનો અભાવ થઈ શકે છે . તમારામા સાધુ બનવાની Wબળ
Wવૃિતઓ છે .
તમે ધમ8ને િવજય બનાવી શકો છો.

તમે િવદે શમાં રહી શકો તેવી સભવના છે .
તમે િવદે શ મુસાફરી WHયે ઉHસાહીત છો. તમારે મુસાફરી કરવી પડે છે પ)તુ તમે તમારા થાન પર રહેવુ વધારે પસંદ કરો છો. તમે આ®યાિcક
aાન માટે લાબી મુસાફરી કરશો. તમારે જ)િરયાત વગરની યા/ા કરવી પડે છે .

કયારેક કયારેક 1વનમા એવો સમય આવશે,જયારે તમારા લ- પિરવત8ન થઈ જશે.અથવા તમે િવલબં થઈ જશે. તમારા 1વનમા કયારેક
કયારેક એવી મૂDકે લી આવી શકે છે . કે તમાથી બહાર િનકળવા મૂDકે લી થઈ શકે છે તમારા 1વનમાં કોઈક એવા ભાગ છે કે જેને તમે રહ યમય
રીતે રાખો છો. તથા તમે તે ભાગથી કોઈક અનૈિતકકાયા8 કરો છો. જેનાથી પાછળથી પ તાવુ પડે છે . તમે ડબલ 1વન 1વી શકો છો. તમારી
મહHવકાં-ાઓ પુરી કરવા માટે ઘણાબંધી તકો જવા દે વાના કારણે તમે િનરાશ થઈ શકો છો. તમારા 1વનમાં કયારેક કયારેક સંઘષ8ની માફક
અનુભવ થાય છે . જે જવાબદારી તમે પહેલા નથી સમ1 તે અચાનક આવી પડશે. કોઈ અપમાન,પિરવારમા કોઈનુ મૃHયુ આિથ8ક મુશીબત મત
અથવા પધા8માં હાર,કોઈ બીમારી fયવસયમાં અવરોધ તમારી યોજનાઓ રાકી શકે છે .
તમારી ઈsછા હં મેશા પુણ8 થશે. તથા તમે બીe માટે નસીબદાર છો.
તમારા કાય8 કે ટલીકવાર તમારા માટે જોખમ કારક થઈ શકે છે .
રોકાણની બાબતમાં તમે નસીબદાર છો.
તમારે તમારા મરીજો અથવા Zાહક, મુવિ¦લોની માફક દુભા8:યપૂણ8 ધટનાનો સામનો કરવો પડી શકે છે .
તમારા માટે અપે-ા, કટા- તથા ગપશપથી બચવુ સા) છે .
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દશા ફલ

બુધ મહાદશા: 21 માચ8 2006 થી 22 માચ8 2023 સુધી
બુધ મહાદશા ફલ
વભાિવક ફલ ‐
સામા ય )પથી બુની મહાદશામાં િનw;િલખીત ફલ હોય છે . ‐
‐ મોટા લોકો, અનેક ધંધાથી ધનવાન, િમ/ અને કુ ટું બથી ધનની WાિU થશે.
‐ િવ¬ામાં ઉHકષ8, ભાષણમાં કુ શળતા, સંગીતમાં Wેમ તથા િશxપ કમ8માં િનપુણતા WાU થશે.
‐ ધંધામાં ઉhતી, ખેતી કામમાં અિભ)ચી થશે.
‐ આચાય8, િવ†ાન તથા ગુ)જનોના Wિત Wેમમાં વૃિ† થશે.
‐ યa આિદ ધાિમ8ક કામોમાં ભાગ લેવાનું અવસર મળશે.
‐ નવા કપડા, ઘરેણાંનો લાભ તથા નવા ભવન િનમા8ણ ક રવામાં )ચી વધશે.
‐ સોના આદીના કય‐િવNયથી ધન WાિU થઇ શકે છે .
‐ મ®ય થતા અથવા દૂ તનું કામ કરવાનું સૌભા:ય મલશે.
‐ હં સી‐મeક, ખેલ અને સુખથી 1વન િવતવાનું છે .
‐ જનતામાં મહHવ તથા િ©™માં વૃિ† થશે.
‐ ]ી, સંતાન આિદથી સુખ WાU થાશે.
‐ વાત રોગનો ભય, વાત‐િપS‐કફ‐જ યરોગથી પીડા થશે.
‐ શ/ુ તથા રાeની બીક રહેશે.
‐ કુ લહીનની સેવાથી ભોજનની WાિU, ]ી‐પુ/ને ક$ સંભવ છે .
‐ િવ¬ા અ®યયનમાં અ)ચી રહેશે.
‐ િવપિS તથા દુ ઃખનું આગમન, સારા કામોનું નાશ થશે.
‐ ઉHસવમાં બાધા, આપણા લોકોથી િવરોધ, ધંધામાં કમી થઇ શકે છે .
‐ અિતસુખ, િકિત8, સંતાન સુખ અને રાજયની WાિU સંભવ છે .
‐ પાપ કમ8માં વધારો, ધન, પૃ‡વી, ખેતર, ગાય, સંતાન સુખની હાની સંભવ છે .
‐ નાની eતની િવપિS, મનદુ ઃખ, પિરવાર તથા રાજયના લોકોથી િવવાદ, િન દા તથા તીથ8નું નાન સૌભા:ય
થશે.
‐ િકિત8, િવ¬ાની WાિUથી રાજ†ારમાં સ માન, યશ અને Wતાપની વૃિ† થશે.
‐ રાeથી િમ/તા, ધન‐ધા ય, કલ/ અને પુ/ાિદનું સુખ, યણ કમ8માં યશ, ઉSમ ભોજન તથા ઘરેણાંની WાિU થશે.
‐ િવ¬ા, ]ી, સંતાન અને ઉSમ વ] આિદનું સુખ WાU થશે.
‐ ગૃહ સુખ, bfય લાભ, fયવસાયમાં યશની વૃિ† થશે.
‐ રાeથી મૈ/ી તથા સ માનની WાિU થશે.
‐ બીe નામ (ઉપનામ) ની WાિU થશે.
‐ fયવસાયમાં ઉતાવળ, કિવતા અને કલા †ારા ધનલાભનો યોગ બનશે.
‐ નવા લોકોથી મૈ/ી તથા જુ ના િમ/ોથી િવરોધ સંભવ છે .
‐ િવદે શવાસ, અxપ સુખ, દુ ઃખ, િચંતા તથા સુખમાં કમી સંભવ છે .

બુધ‐ગુY : 6 એિW 2018 થી 12 જુ લ. 2020 સુધી
બુધની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શાના ફલ
બુધની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ઉSમ કાય8માં અનુરાગ, અ®યાc aાનમાં વધારો થશે.
‐ પદ WિતVા લાભ, રાeથી સ માન, તથા િવનય, પિવ/તા આિદ સ³ુ ણોની વૃિ† સંભવ છે .
‐ ધન અને સંતાનમાં વધારો, ]ી‐પુ/ આિદથી સુખ WાU થશે.
‐ ગુ)જન અને બંધજ
ુ નને ક$, માતા‐િપતાથી કલેશ સંભવ છે .
‐ ગુ) અતંર આવા પર શરીર સુખ, ધન, રાeથી Wેમ, િવવાહ Wસંગ,
ગ, જેવા સારા કામ,
રોજ િમ$ાન ભોજન.
‐ રાeથી કલેશ, ચોરથી શરીરને ક$, િપતૃ‐માતૃ -ય, માનહાની, રાજદં ડ, ધનનાશ, િવષ,
સપ8, તાવથી તકલીફ, ખેતી, ગાય તથા ભૂિમનો િવનાશ થઇ શકે .
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‐ બંધુ, પુ/ોથી {દયમાં ઉHસાહ, ધનWદ કxયાણ, પશુ વધારો, યશલાભ, અhદાન, આિદ શુભફલ WાU થશે.

બુધ‐ગુY‐શુN : 18 મે 2019 થી 3 ઓક. 2019 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા તથા કમTની WાિU, સોનું, વ],
ઘરેણાંનો લાભ, કલયાણWયુ© સંતોષ સંભવ છે .

બુધ‐ગુY‐સૂય8 : 3 ઓક. 2019 થી 13 નવ. 2019 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, િમ/,માં, િપતાથી લાભ તથા બધેજ આદર
WાU થશે.

બુધ‐ગુY‐ચ E : 13 નવ. 2019 થી 21 e યુ. 2020 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બધા કલેશોનો િવનાશ, મોતી, ઘોડાનુ
લાભ તથા બધાજ કામમાં િસિ† WાU થશે.

બુધ‐ગુY‐મંગળ : 21 e યુ. 2020 થી 9 માચ8 2020 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ]નુ ભય, ગુદામાં પીડા, અિ:;મા ય,
અ1ણ8 રોગ, શ/ુનો ઉHપh કરેલ પીડા થઈ શકે .

બુધ‐ગુY‐રાહુ : 9 માચ8 2020 થી 12 જુ લ. 2020 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ,
નાશ, ક$, તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

બુધ‐શિન : 12 જુ લ. 2020 થી 22 માચ8 2023 સુધી
બુધની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાના ફલ
બુધની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શામાં ‐પરાNમમાં વધારો, કલા‐કૌશxયથી લાભ WાU થશે.
‐ િમ/ Wેમ, ધન, દયા, ધમ8, અને સHકમ8માં વધારો થશે.
‐ ]ી લોલુપતા, ગુU પાપ કમ8ની WવૃિS તથા આળસમાં વધારો સંભવ છે .
‐ સાધારણ લોકોથી સુખની WાિU, ખેતીમાં હાિન, fયાત fયાધીથી પીડા થઇ શકે છે .
‐ અપમૃHયુ સંભવ છે .
‐ દોષ િનવારણ માટે મૃHયુજ
ં ય eપ, કાળી ગાય, ભેસનું દાન કરો જેનાથી આયુ, આરો:યમાં વધારો થશે.

બુધ‐શિન‐શિન : 12 જુ લ. 2020 થી 14 િડસ. 2020 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
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‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

બુધ‐શિન‐બુધ : 14 િડસ. 2020 થી 2 મે 2021 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

બુધ‐શિન‐કે તુ : 2 મે 2021 થી 29 જૂ ન 2021 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

બુધ‐શિન‐શુN : 29 જૂ ન 2021 થી 10 િડસ. 2021 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

બુધ‐શિન‐સૂય8 : 10 િડસ. 2021 થી 28 e યુ. 2022 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

બુધ‐શિન‐ચ E : 28 e યુ. 2022 થી 20 એિW 2022 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

બુધ‐શિન‐મંગળ : 20 એિW 2022 થી 16 જૂ ન 2022 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

બુધ‐શિન‐રાહુ : 16 જૂ ન 2022 થી 11 નવ. 2022 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .
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બુધ‐શિન‐ગુY : 11 નવ. 2022 થી 22 માચ8 2023 સુધી

શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

કે તુ મહાદશા: 22 માચ8 2023 થી 21 માચ8 2030 સુધી
કે તુ મહાદશા ફલ
વભાિવક ફલ ‐
સામા ય )પથી બુધની મહાદશામાં િનw;લીખીત ફલ હોય છે .
‐ કે તુની મહાદશામાં સુખની બહુ જ કમી થશે.
‐ શરીર ના ક$ને વધારો, અને રોગZ ત થવાની સંભાવના છે .
‐ કલી જતીત પાપોમાં અિભ)ચી, િવવેકહીનતા અને મનમાં સંતાપ છે .
‐ રાeથી પીડા, ચોર, િવષ, જલ, અિ:;, શ] અને મી/ોથી ભય થઇ શકે છે .
‐ ]ી‐પુ/ના સુખની હાની, દુખમય 1વનપાતન થશે.
‐ િવ¬ા તથા ધનમાં આપિS, વાહન આિદથી પતન, પરદે શવાસ, ખેતીનો નાશ સંભવ છે .
િવશેષ ફલ ‐
કે તુ જ મ કું ડલીમાં િવભીh અવ થાઓના અનુસાર આપસી મહાદશાના ફલમાં િનw;િલખીત
પરીવત8ન કરે છે .
‐ કે તુની મહાદશામાં સુખ અને ધન WાિU થશે.
‐ દુ $જનોથી કલેશ અને આપણા કરેલ કામTથી ધનનો નાશ થશે.
‐ રાજકોપ, પદની -તી, Wવાસ, પરદે શવાસ સંભવ છે .
‐ શરીરને ક$, ને/રોગ, લોકિનંદા, અપમાનનો ભય રહેશે.
‐ િવવાદ, ભય, માથું તથા ને/માં પીડા થઇ શકે છે .

કે તુ‐કે તુ : 22 માચ8 2023 થી 18 આૅગ. 2023 સુધી
કે તુની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શામાં ‐
‐ બુિ† િવવેકની હાિન તથા લોક િનંદા સંભવ છે .
‐ ખરાબ ]ીથી કલહ, ]ી ,પુ/નું અશુભ અથવા મરણનો ભય હોઈ શકે છે .
‐ ધન તથા સુખનો િવનાશ, અિ:; તથા શ/ુઓથી િપડા થઈ શકે .
‐ અ વ થતા, મહાન ક$ આપણા બંધુઓથી િવયોગ સંભવ છે .
‐ દોષ િનવારણ માટે દુગા8દેવી જપ, મૃHયુજ
ં ય eપ કરવા જોઈએ.

કે તુ‐કે તુ‐કે તુ : 22 માચ8 2023 થી 30 માચ8 2023 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ એકાએક આપિત, િવદે શ ગમન,
Efયનાશ સંભવ છે .

કે તુ‐કે તુ‐શુN : 30 માચ8 2023 થી 24 એિW 2023 સુધી
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કે તુની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મલેsછોનો ભય, યા તેમના થી ધન-િત,
ને/રોગ, િશરો વેદના, પશુ હાિન સંભવ છે .

કે તુ‐કે તુ‐સૂય8 : 24 એિW 2023 થી 2 મે 2023 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િમ/ોથી િવરોધ, અપમૃHયુ, પરાજય,
બુિ†નો નાશ તથા િવવાદ સંભવ છે .

કે તુ‐કે તુ‐ચ E : 2 મે 2023 થી 14 મે 2023 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અન નાશ, યાશઃ-ય, શરીરને પીડા બુિ† yમ,
આમવાતની વૃિ† સંભવ છે .

કે તુ‐કે તુ‐મંગળ : 14 મે 2023 થી 23 મે 2023 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભૌમ WHય તરમાં શ]થી, પડવાથી, અિ:;થી પીડા,
નીચથી ભય અને શ/ુથી આશંકા સંભવ છે .

કે તુ‐કે તુ‐રાહુ : 23 મે 2023 થી 14 જૂ ન 2023 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ભય, શ/ુથી ખરાબ fયવહાર તથા દ-જનોથી
ભય થઈ શકે છે .

કે તુ‐કે તુ‐ગુY : 14 જૂ ન 2023 થી 4 જુ લ. 2023 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન-ય, મહોHપાત, વ] તથા િમ/ોનો િવનાશ,
બધે જ કલેશ સંભવ છે .

કે તુ‐કે તુ‐શિન : 4 જુ લ. 2023 થી 28 જુ લ. 2023 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરની પીડા, િમ/ોથી બાધા,
બહુ જ નાના લાભ સંભવ છે .

કે તુ‐કે તુ‐બુધ : 28 જુ લ. 2023 થી 18 આૅગ. 2023 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઉbેગ, િવ¬ા-ય, મહાભય તથા
સતત કાય8 િસિ†માં િવકલતા સંભવ છે .
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કે તુ‐શુN : 18 આૅગ. 2023 થી 17 ઓક. 2024 સુધી
કે તુની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શામાં ‐
‐ સામા ય ધનનો લાભ થશે.
‐ ]ી‐સંતાનને રોગ અથવા કલહ, ]ી સુખની હાિન, ]ી િવયોગ સંભવ છે .
‐ િમ/, વજનોથી હાિન‐મતભેદ , મૂળ િ થિતથી પતનનો ભય છે .
‐ ગમ™થી તકલીફ, તાવ અને અિતસાર આિદની પીડા સંભવ છે .
‐ રાeની Wસhતા, સૌભા:યનો ઉદય, રાeથી કપડાની WાિU થશે.
‐ તુરંત લŸમીની WાિU, ન$ રાR, ધન, વાહન, તીથ8 નાન,
દે વદશ8ન, રાeની કૃ પાથી ભૂિમ લાભ WાU થશે.

કે તુ‐શુN‐શુN : 18 આૅગ. 2023 થી 28 ઓક. 2023 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સફે દ ધોડા, કપડા, મોતી, માણેક, સોનુ
આિદનુ સુખ તથા સુંદર ]ીની WાિU સંભવ છે .

કે તુ‐શુN‐સૂય8 : 28 ઓક. 2023 થી 18 નવ. 2023 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, િશરોવેદના, રાe, શ/ુથી
કલેશ અથવા થોડું ક લાભ પણ થશે.

કે તુ‐શુN‐ચ E : 18 નવ. 2023 થી 24 િડસ. 2023 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ક યાજ મ, રાeથી લાભ, વ]‐ઘરેણાંની
WાિU, રાRાિધકાર સંભવ છે .

કે તુ‐શુN‐મંગળ : 24 િડસ. 2023 થી 17 e યુ. 2024 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ર©િપત સંબંધી રોગ, ઝગડા, મારપીટ તથા
કલેશ થશે.

કે તુ‐શુN‐રાહુ : 17 e યુ. 2024 થી 21 માચ8 2024 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ઝગડો એકાએક બીક, રાe તથા
શ/ુથી ક$ સંભવ છે .

કે તુ‐શુN‐ગુY : 21 માચ8 2024 થી 17 મે 2024 સુધી
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શુNની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ WચુરEfય, રાજય, કપડા, મોતી, ઘરેણાં, હાથી, ધોડા તથા
થાનની WાિU થાય છે .

કે તુ‐શુN‐શિન : 17 મે 2024 થી 24 જુ લ. 2024 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગધેડો, ઉંટ, બકરાની WાિU, લોખંડ, અડદ, તલનો
લાભ તથા શરીરમાં થોડી તકલીફ પણ થાય.

કે તુ‐શુN‐બુધ : 24 જુ લ. 2024 થી 22 સેvટ. 2024 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન, aાનનો લાભ, રાeને Hયાં અિધકાર WાિU,
િવ-ેપથી પણ ધનલાભ સંભવ છે .

કે તુ‐શુN‐કે તુ : 22 સેvટ. 2024 થી 17 ઓક. 2024 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર અપમૃHયુ ભય, એક દે શથી િબe દે શનું yમણ,
વsચે ‐ વsચે કોઈ લાભ પણ થાય.

કે તુ‐સૂય8 : 17 ઓક. 2024 થી 22 ફે Iુ. 2025 સુધી
કે તુની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજકીયથી િપડા અથા8ત અિધકારીથી શ/ુતા સંભવ છે .
‐ કામ ધંધામાં િવ®ન, Wસhતામાં કમી તથા Wવાસ થઈ શકે .
‐ િપતા યા િપતા પુ€ • fયિ©નું ખોટુ , આપણા લોકોનુ િવરોધ, આકિ મક ક$ થઈ શકે છે .
‐ શરીરને પીડા, તાવ અને કફ થી ઉHપh રોગોનુ આNમણ થઈ શકે છે .
‐ ધન‐ધા યનો લાભ, રાe કૃ પાથી એ\ય8, શુભકાય8, તથા
સુખી 1વન થશે.
‐ અhનાશ, ભય, પશુ, નાશ, આરં ભમાં તથા મ®ય‐કલેશ અ તમાં સુખ.
અપમૃHયુ સંભવ છે .
‐ શાંિત માટે સોનું તથા ગાયનુ દાન કરવું જોઈએ.

કે તુ‐સૂય8‐સૂય8 : 17 ઓક. 2024 થી 23 ઓક. 2024 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, ધન-ય, ]ીપીડા, િશરોવેદના, IાJણથી િવવાદ આિદ અસફલ સંભવ છે .

કે તુ‐સૂય8‐ચ E : 23 ઓક. 2024 થી 3 નવ. 2024 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માનિસક ઉbેગ, િવવાદ, ધન -ય, મનો fયથા,
મિણ ‐ મોિત આિદ ર}ોનો િવનાશ આિદ સભંવ છે .
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કે તુ‐સૂય8‐મંગળ : 3 નવ. 2024 થી 10 નવ. 2024 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, શ/ુ થી ભય, બંધન, મહાસંકટ, શ/ુ તથા અિ:;થી
િપડા આિદ સંભવ છે .

કે તુ‐સૂય8‐રાહુ : 10 નવ. 2024 થી 30 નવ. 2024 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રોગ, શ/ુ, ભય, ધન-ય, મહાભય, રાજભંગ
તથા માનિસક /ાસ સંભવ છે .

કે તુ‐સૂય8‐ગુY : 30 નવ. 2024 થી 17 િડસ. 2024 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ-ય િવજય, અિભવૃિ†, વ], સોનાના ઘરેણાં
તથા રથ આિદ વાહન WાિU યોગ બનશે.

કે તુ‐સૂય8‐શિન : 17 િડસ. 2024 થી 6 e યુ. 2025 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન -ય, પશુને ક$, માનિસક ઉbેગ, મહારોગ
બધા -ે/માં અશુભ ફલ સંભવ છે .

કે તુ‐સૂય8‐બુધ : 6 e યુ. 2025 થી 24 e યુ. 2025 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા WાિU, બંધુ ‐ બાંધવ િમલન, ભોRલાભ, ધનાગમ, ધમ8લાભ
તથા રાજસ માh WાU થશે.

કે તુ‐સૂય8‐કે તુ : 24 e યુ. 2025 થી 31 e યુ. 2025 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ Wાણ ભય, મહા-િત, રાજ ભય, િવવાદ, તથા શ/ુ સાથે
મહાિવવાદ સંભવ છે .

કે તુ‐સૂય8‐શુN : 31 e યુ. 2025 થી 22 ફે Iુ. 2025 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મ®યમ )પમાં સમય, થોડો લાભ, થોડી સુખ સંપિત, WાU થશે.

કે તુ‐ચ E : 22 ફે Iુ. 2025 થી 23 સેvટ. 2025 સુધી
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કે તુની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શામાં ‐
‐ બહુ Wય} થી અ૯પ લાભ થશે.
‐ સુખ દુ ઃખની WાિU, ધનલાભ, હાિન આિદ શુભ, અશુભ બેય eતના ફલ મળશે.
‐ ]ી, પુ/, નોકરમાં આળસનો વધારો, પુ/નું અશુભ અને મનમાં સતાપ થઈ શકે
છે .
‐ રાeનો Wેમ મહોHસાહ, કxયાણ, મહાસુખ, રાe કૃ પાથી ઘર, (
ભૂિમ મળશે તથા ભોજન, કપડા, પશુના fયવસાયમાં લાભ, ધોડા અને અ ય વાહન,
કપડા, ઘરેણાં ની WાિU, મંિદર, તળાવ, સારા કામ, ધમ8 આિદમાં WવૃિS ◌ુ
પુ/‐]ી સુખ મળશે. પૂણ8 ચંEહોવાથી આ ફલ િવશેષ )પથી થશે.
‐ અંતદ8 શાકાલમાં આભા ક$, સંતાપ, કામમાં િવ®ન,
ભય, માતા ‐ િપતાનો િવયોગ, શરીર અકડાયેલ,
મનને ક$, ધંધામાં -િત તથા ગાય, મવેશી આિદ પશુઓનું િવનાશ સંભવ છે .

કે તુ‐ચ E‐ચ E : 22 ફે Iુ. 2025 થી 11 માચ8 2025 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમ, સુભોજન, ધન, રાજસ માન,
મહાસુખ અ ય મહાલાભ પણ, ]ી સુખ WાU થશે.

કે તુ‐ચ E‐મંગળ : 11 માચ8 2025 થી 24 માચ8 2025 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†માં વધારો, મહાસwમાન, ભાઈથી સુખ, ધન અને
શ/ુથી ભય WાU થશે.

કે તુ‐ચ E‐રાહુ : 24 માચ8 2025 થી 25 એિW 2025 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ કxયાણ તથા સંપિત, રાRથી ધનWાિU , રાહુ
અશુભ Zહોથી યુ© હોવાથી અપમૃHયુની સંભાવના છે .

કે તુ‐ચ E‐ગુY : 25 એિW 2025 થી 23 મે 2025 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ વ]લાભ, તેજો વૃિ†, સદગુ)થી IJ aાન,
રાR તથા ભુષણ WાિU થશે.

કે તુ‐ચ E‐શિન : 23 મે 2025 થી 26 જૂ ન 2025 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
દુ િદ8 નમાં વાત ‐ િપ/ Wયુ© િવશેષ ક$, ધન ‐
ધા ય તથા યશની હાિન સંભવ છે .

કે તુ‐ચ E‐બુધ : 26 જૂ ન 2025 થી 26 જુ લ. 2025 સુધી
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ચંEમાની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ પુ/ાHપાિત, અ\, િવ®યા WાિU, મહાન ઉhિત,
વ] તથા અh લાભ WાU થશે.

કે તુ‐ચ E‐કે તુ : 26 જુ લ. 2025 થી 8 આૅગ. 2025 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
IાJણની સાથે સંધષ8, અપમૃHયુ, સુખનાશ તથા
બધા -ે/ોમાં ક$ સંભવ છે .

કે તુ‐ચ E‐શુN : 8 આૅગ. 2025 થી 12 સેvટ. 2025 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધનાગમ, મહાસુખ, ક યા ઉHપિત, સુભોજન,
બધાંથી Wેમ, આિદશુભ ફલ WાU થશે.

કે તુ‐ચ E‐સૂય8 : 12 સેvટ. 2025 થી 23 સેvટ. 2025 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અhલાભ, વ] WાિU , શ/ુ -ય, સુખ તથા
સવ8/ િવજય WાU થશે.

કે તુ‐મંગળ : 23 સેvટ. 2025 થી 19 ફે Iુ. 2026 સુધી
કે તુની મહાદશામાં મંગળની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં મંગળની અંતદ8 શામાં ‐
‐ સાહસના કાય8માં અપયશ, પાડોશીથી કલહ સંભવ છે .
‐ ધંધામા -િત, ખરાબ લોકોની સંગિતથી ક$ સંભવ છે .
‐ પુ/ ‐ ]ી, નાનોભાઈ અને સગા લોકોથી bૈષ ‐ ભાવની ઉHપિત થઈ શકે છે .
‐ રોગ, જહેર તથા ગમ™થી શરીરને પીડા સંભવ છે .
‐ રાજ થી પીડા, અને બંઘુઓનુ નાશ સંભવ છે .
‐ અ તદ8 શાકાલમાં મહેલ, યશોલાભ, પુ/‐િમ/નું સુખ હશે.
‐ મરણીય, િવદે શમાં આપિS, Wમેહ, મૂ/રોગ, ચોર
તથા રાe bારા પીડા, કલહ Hથા કં ઈક સુખ વૃિ† પણ થશે.

કે તુ‐મંગળ‐મંગળ : 23 સેvટ. 2025 થી 1 ઓક. 2025 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ ભય, ભયંકર િવરોધ, લોહી નીકળવું તથા
મૃHયુભય સંભવ છે .

કે તુ‐મંગળ‐રાહુ : 1 ઓક. 2025 થી 24 ઓક. 2025 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રાe તથા ધનનો િવનાશ,
ખરાબ ભોજન, ઝગડો (બાજવાનુ) શ/ુભય સંભવ છે .
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કે તુ‐મંગળ‐ગુY : 24 ઓક. 2025 થી 13 નવ. 2025 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નો µાસ થશે દુખ અને માનિસક તનાવ મલશે.

કે તુ‐મંગળ‐શિન : 13 નવ. 2025 થી 6 િડસ. 2025 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માિલકનો નાશ, ક$, ધન-ય, મહાભય,
િવકલતા ઝગડો (બાજવાનું) તથા /ાસ સંભવ છે .

કે તુ‐મંગળ‐બુધ : 6 િડસ. 2025 થી 27 િડસ. 2025 સુધી
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરદ8 શાના ફલ
‐
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરમાં સવ8થા બુિ†નાશ ઘનહાિન શરીરમા ક$ થશે.
વ], િમ/ અને અhનુ નાશ સંભવ છે .

કે તુ‐મંગળ‐કે તુ : 27 િડસ. 2025 થી 5 e યુ. 2026 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ આળસ, િશરોવેદના, પાપજ ય રોગ,
અપમૃHયુ ભય, રાજભય તથા શ]ાધાત સંભવ છે .

કે તુ‐મંગળ‐શુN : 5 e યુ. 2026 થી 30 e યુ. 2026 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડલથી સંકટ, /ાસ, રાe તથા શ]નો ભય,
અિતસાર રોગ, તથા વમન સંભવ છે .

કે તુ‐મંગળ‐સૂય8 : 30 e યુ. 2026 થી 6 ફે Iુ. 2026 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમલાભ, ધન, સંપિતનું આગમન, મનસંતોષ,
િમ/ોનો સાથ, તથા બધા -ે/ોમાં સુખ થશે.

કે તુ‐મંગળ‐ચ E : 6 ફે Iુ. 2026 થી 19 ફે Iુ. 2026 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દિ-ણ િદશામાં લાભ, સફે દ વ] અંલકરણની
WાિU તથા બધા કામમાં િસિ† સંભવ છે .

કે તુ‐રાહુ : 19 ફે Iુ. 2026 થી 9 માચ8 2027 સુધી
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કે તુની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ શરીરના રોગ તથા દુ ધ8ટના આિદની સંભાવના.
‐ માનિસક ક$ અને સુખમાં અHયિધક કમી રહેશે.
‐ રાe તથા ચોરથી ભય, દુ $જનોથી શ/ુતા, બધા કામમાં િવ®ન હોઈ શકે .

કે તુ‐રાહુ ‐રાહુ : 19 ફે Iુ. 2026 થી 17 એિW 2026 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રોગ ભય બહુ િવધ Wહાર તથા
િમ/ ભય હોય શકે છે .

કે તુ‐રાહુ ‐ગુY : 17 એિW 2026 થી 8 જૂ ન 2026 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સવ8/ આદર, હાથી, ધોડા (વાહન),
તથા ધનની WાિU થશે.

કે તુ‐રાહુ ‐શિન : 8 જૂ ન 2026 થી 7 આૅગ. 2026 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર બંધન, સુખ-ય, મહાભય, તથા WHયહ વાત િપડા
હોઈ શકે છે .

કે તુ‐રાહુ ‐બુધ : 7 આૅગ. 2026 થી 1 ઓક. 2026 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અનેક જ:યાથી લાભ, ]ી bારા િવશેષ
)પથી લાભ, પરદે શ ગમનથી િસિ† સંભવ છે .

કે તુ‐રાહુ ‐કે તુ : 1 ઓક. 2026 થી 23 ઓક. 2026 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ભય, બાધાઓ, ધન-ય, સવ8/ કલહ,
તથા ઉbેગ સંભવ છે .

કે તુ‐રાહુ ‐શુN : 23 ઓક. 2026 થી 26 િડસ. 2026 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ યોિગિનઓથી ભય, અ\-ય, ખરાબ ભોજન,
]ી િવનાશ, વંશમાં શોક સંભવ છે .

કે તુ‐રાહુ ‐સૂય8 : 26 િડસ. 2026 થી 14 e યુ. 2027 સુધી
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રાહુ ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, રોગ, મહાભય, પુપૌ/ આિદ થી કલેશ,
અપમૃHયુ તથા અસાવધાનતા સંભવ છે .

કે તુ‐રાહુ ‐ચ E : 14 e યુ. 2027 થી 15 ફે Iુ. 2027 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, કલહ, િચંતા માનહાિન, મહાભય,
િપતાના શરીરમાં ક$ સંભવ છે .

કે તુ‐રાહુ ‐મંગળ : 15 ફે Iુ. 2027 થી 9 માચ8 2027 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભગ દર રોગથી ક$, ર©િપતજ રોગોથી
ક$, ધન-ય, મહાન માનિસક ઉbેગ સંભવ છે .

કે તુ‐ગુY : 9 માચ8 2027 થી 13 ફે Iુ. 2028 સુધી
કે તુની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શામાં
‐ ઈ\ર તથા ગુ)જનમાં Wીિત રહેશે.
‐ રાeનો અનુZહ, રાજમા ય લોકોથી સંપક8 , તથા આિથ8ક િ થિત સારી થશે.
‐ દયાલુતા, પરોપકાર, તથા શાંિતના કારણ સુખ સમાધાન થશે.
‐ સાYં વા ‡ય, યશ તથા પુ/ સુખ તથા ભુિમલાભ થશે.

કે તુ‐ગુY‐ગુY : 9 માચ8 2027 થી 24 એિW 2027 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સોનાનો લાભ, ધા યવૃિ†, કxયાણ તથા
શુભફલનો ઉદય થશે.

કે તુ‐ગુY‐શિન : 24 એિW 2027 થી 17 જૂ ન 2027 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગાય, ભૂિમ, સોનાનો લાભ, બધા
સુખ અને સાધન, અh, પાન, આિદનો પણ સંZહ સંભવ છે .

કે તુ‐ગુY‐બુધ : 17 જૂ ન 2027 થી 4 આૅગ. 2027 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા, વ], aાન, મોિત લાભ, િમ/ોના
આગમનથી નેહ સંભવ છે .

કે તુ‐ગુY‐કે તુ : 4 આૅગ. 2027 થી 24 આૅગ. 2027 સુધી
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ગુ)ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ જલભય, ચોરી, બંધન, ઝગડા (બાજવાનુ), અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .

કે તુ‐ગુY‐શુN : 24 આૅગ. 2027 થી 20 ઓક. 2027 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા તથા કમTની WાિU, સોનું, વ],
ઘરેણાંનો લાભ, કલયાણWયુ© સંતોષ સંભવ છે .

કે તુ‐ગુY‐સૂય8 : 20 ઓક. 2027 થી 6 નવ. 2027 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, િમ/,માં, િપતાથી લાભ તથા બધેજ આદર
WાU થશે.

કે તુ‐ગુY‐ચ E : 6 નવ. 2027 થી 4 િડસ. 2027 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બધા કલેશોનો િવનાશ, મોતી, ઘોડાનુ
લાભ તથા બધાજ કામમાં િસિ† WાU થશે.

કે તુ‐ગુY‐મંગળ : 4 િડસ. 2027 થી 24 િડસ. 2027 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ]નુ ભય, ગુદામાં પીડા, અિ:;મા ય,
અ1ણ8 રોગ, શ/ુનો ઉHપh કરેલ પીડા થઈ શકે .

કે તુ‐ગુY‐રાહુ : 24 િડસ. 2027 થી 13 ફે Iુ. 2028 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ,
નાશ, ક$, તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

કે તુ‐શિન : 13 ફે Iુ. 2028 થી 24 માચ8 2029 સુધી
કે તુની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શામાં ‐
‐ આચાર ‐ િવચાર િહનતા, માનિસક fયZતા રહેશે.
‐ મનમાં સંતાપ, ભય, ભાઈથી િવવાદ, વદે શ (જ મ થાન)નુ Hયાગ સંભવ છે .
‐ ધન હાિન, Efય િચંતા, પદનું જવું થઈ શકે છે .
‐ પીડા, ક$ માનિસક સંતાપ, પશુ,
રાજકાય8માં હાિન, મહાભય, થાન yંશ, Wવાસ, માગ8માં ચોરનો
ભય, આળસ, મનોબળની હાિન સંભવ છે .
‐ અપમૃHયુ ભય WાU થશે.
‐ દોષ િનવારણ માટે િતલ હોમ, કાળી ગાય, ભેસનું દાન કરો જેનાથી આયુ તથા આરો:યમાં વધારો
થશે.
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 79

sample horoscope

ॐ

કે તુ‐શિન‐શિન : 13 ફે Iુ. 2028 થી 17 એિW 2028 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

કે તુ‐શિન‐બુધ : 17 એિW 2028 થી 14 જૂ ન 2028 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

કે તુ‐શિન‐કે તુ : 14 જૂ ન 2028 થી 7 જુ લ. 2028 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

કે તુ‐શિન‐શુN : 7 જુ લ. 2028 થી 13 સેvટ. 2028 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

કે તુ‐શિન‐સૂય8 : 13 સેvટ. 2028 થી 3 ઓક. 2028 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

કે તુ‐શિન‐ચ E : 3 ઓક. 2028 થી 6 નવ. 2028 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

કે તુ‐શિન‐મંગળ : 6 નવ. 2028 થી 29 નવ. 2028 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

કે તુ‐શિન‐રાહુ : 29 નવ. 2028 થી 29 e યુ. 2029 સુધી
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શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .

કે તુ‐શિન‐ગુY : 29 e યુ. 2029 થી 24 માચ8 2029 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

કે તુ‐બુધ : 24 માચ8 2029 થી 21 માચ8 2030 સુધી
કે તુની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શાનું ફલ
કે તુની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
‐ િવવેકનો ઉદય, િવ¬ાથી સુખ WાU થશે.
‐ નૌકરી ‐ fયવસાયમાં સામા ય લાભ, આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
‐ બંધુ િમ/ આિદ થી મેલ ‐ િમલાપ તથા સહયોગ WાU થશે.
‐ દશાના અ તમાં કામમાં િવ®ન, અપfયય તથા માનિસક ક$ સંભવ છે .
‐ રાR લાભ, મહાસુખ, પુરાણ સાંભળવું, દાન, સુખWદ ધમા8િસિ†, પુ/ી, પુ/નો લાભ, સHસંગ,
ધનાગમ, વગરWય} ધમ8લાભ, િવવાદ તથા ઘરમાં િબe શુભકામ તથા વ], ઘરેણાંની
WાિU થશે.
‐ અંતદ8 શાકાલમાં ભા:યવૃિ† િવbાન ગો$ીમાં સંલાપ અને ભૂષણાગમ થશે.
‐ આરં ભમાં ક$, ]ી પુ/ને પીડા, રાજભય સંભવ છે .
દશા મ®યમાં શુભWદ તીથ8યા/ા થશે.

કે તુ‐બુધ‐બુધ : 24 માચ8 2029 થી 14 મે 2029 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†, િવ¬ા, ઘન, વ]નો લાભ, મહાસુખ,
સુવણ8આિદ ર}લાભ સંભવ છે .

કે તુ‐બુધ‐કે તુ : 14 મે 2029 થી 5 જૂ ન 2029 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ખરાબ ભોજન, પેટમાં રોગ, આંખમાં
કમળો તથા ર©િપત જનીત રોગ સંભવ છે .

કે તુ‐બુધ‐શુN : 5 જૂ ન 2029 થી 4 આૅગ. 2029 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉSર િદશામાં લાભ, પશુ-િત, રાજ દરબારમાં
અિધકાર સંભવ છે .

કે તુ‐બુધ‐સૂય8 : 4 આૅગ. 2029 થી 22 આૅગ. 2029 સુધી
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બુધની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તેજમાં કમી, રોગ તથા શારીિરક ક$, મનમાં
◌ં િવકલતા સંભવ છે .

કે તુ‐બુધ‐ચ E : 22 આૅગ. 2029 થી 21 સેvટ. 2029 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી, ધન, સંપિત લાભ, ક યાનો જ મ,
મહાધનલાભ, બધી eતનું સુખ WાU થશે.

કે તુ‐બુધ‐મંગળ : 21 સેvટ. 2029 થી 12 ઓક. 2029 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધમ8, બુિ†, ધનની WાિU, ચોર,
અિ:;થી પીડા, વ] WાિU , શ]ના ધા વાગે તેવી સંભાવના છે .

કે તુ‐બુધ‐રાહુ : 12 ઓક. 2029 થી 6 િડસ. 2029 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાના ફલ ‐‐
‐ ]ીઓ જોડે ઝગડા, એકાએક બીક લાગવી,
રાe તથા શ/ુ થી સંભવ છે .

કે તુ‐બુધ‐ગુY : 6 િડસ. 2029 થી 23 e યુ. 2030 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજ અથવા રાજના અિધકાર, રાeથી
સ માન, સદબુિ† તથા િવ¬ામાં વૃિ† સંભવ છે .

કે તુ‐બુધ‐શિન : 23 e યુ. 2030 થી 21 માચ8 2030 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરને આધાતના કારણ વાત િપત જનીત
પીડા, ધનનો નાશ અનેક )પમાં સંભવ છે .

શુN મહાદશા: 21 માચ8 2030 થી 21 માચ8 2050 સુધી
શુN મહાદશા ફળ
વભાિવક ફલ ‐
સામા ય )પથી શુNની મહાદશામાં િનw;િલખીત ફળ હોય છે ‐
‐ શુNની મહાદશામાં ર}, ઘરેણાં, કપડાં આિદથી સુખ WાU થશે.
‐ ]ી, સંતાન, ધન, સમૃિ† અને રાજbારથી સ માન WાU થશ.
‐ િવ¬ા‐લાભ, ગાયન તથા નાચવમાં )ચીનો વધારો થશે.
‐ સારો વભાવ તથા દાન આિદ કરવાની વૃિત રહેશે.
‐ Nય‐િવNયમાં દ-તા, ધંધામાં લાભ, નવું કામ ચાલુ કરવાનો યોગ થશે.
‐ વાહન, પુ/ ‐ પૌ/ અને પૂવજ
8 ો bારા કમાયેલા ધન આિદથી સુખ મળશે.
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‐ િનબ8લ શુNની મહાદશામાં ઘરમાં કં કાશ, વાત‐કફ‐જનીત રોગોથી કમજોરી, મનમાં સંતાપ, નીચ લોકોથી કયારેક મૈ/ી તથા
કયારેક િવરોધ થશે.
િવશેષ ફળ
શુN ઉsચ,નીચ આિદ થાનમાં િ થત હોવાના કારણે, નવમાંશ આિદ ભેદાભેદના કારણ અને
અ ય Zહોથી યુત યા દુ $ રહેવાની અવ થાઓ અનુસાર ફળમાં િનw;લીખીત ફે રફાર થાય છે ઃ
૬‐ ]ી, સંતાનને ક$, ધનહાની, રાeથી ભય થઈ શકે છે .
‐ પાપ કમ8માં )ચી અને તેમાં જ સુખની અનુભુિત થશે.
‐ ઘરમાં અશાંિત, માનસીક િચંતા, શારીરીક ક$ સંભવ છે .
‐ સંતાન, ]ી અને ધન ઇHયાદીની હાની તથા પલીહા, Zહણી અને આંખના રોગથી પીડા થઈ શકે છે .
‐ આચાર‐િવચાર હીન, વધમ8 િવ)† કામ કરવાની WવૃિS રહેશે.
‐ કલહ, બંધજ
ુ ન િવરોધ, પદની -િત અથવા પિરવત8ન અને ખેતી, ભૂિમથી ક$ સંભવ છે .
‐ ]ી‐સંતાન આિદથી દુ ઃખ હોઇ શકે છે .
‐ અનેક Wકારની આપિS, તથા રોગ િપડાથી તU રહેશો.
‐ 1ણ8 અને ટૂ ટે લા ‐ ફૂટેલા મકાનોમાં િનવાસ અને ]ી તથા ભાઇઓનું અશુભ સંભવ છે .
‐ મનુpયો પર અિધકાર તથા રાeથી સ માન WાU થશે.
‐ ધન અને વ] લાભ, અને કલ/, પુ/, િમ/ આદીથી સુખ મલશે.
‐ ફુઆ, તળાવ, બાગીચો આિદ િનમા8ણમાં WવૃિS રહેશે.
‐ ઇ\ર, પૂeમાં )ચી તથા બહુ જ સુખ મલશે.
‐ eત‐eતના કપડા, ઇ/, નવર} અને ઘરેણાં આિદની WાિU થશે.
‐ ધની લોકોથી મૈ/ી, ભોગ િવલાસ, યશ WિતVા તથા વાહન સુખ WાU થાશે.
‐ શરીરને સુખ, ભોગ િવલાસ, યશ WિતVા તથા વાહન સુખ WાU થશે.
‐ ઉપકારી, ધની, ખેતરથી લાભ અને પાલકી આિદ સવારીથી યુકત હશો.
‐ ]ીરોગથી ક$, ]ીથી િવવાદ, તથા ]ી સુખની હાની સંભવ છે .
‐ કામ ધંધામાં અિનO્િવતતા, સાંસારીક /ીપતીયોં તથા દુખદાયી Wસંગ થઇ શકે છે .
‐ Wમેહ, ગુxમ આિદ શારીરીક રોગોથી પીડા થઇ શકે છે .
‐ Wવાસ યા પરદે શ ગમન તથા ધન, સંતાન, બંધુ જનની હાની થઇ શકે છે .
‐ નવા ધંધાનો Wારં ભ, ઉ¬ોગ bારા ધનલાભ થશે.
‐ આપણા કામમાં અનુભવ, દ-તા અને કુ શળતા WાU થશે.
‐ ]ીયો થી િવશેષ Wેમ, આપણી ]ી માટે ઉHસુક તથા અભુષણ (ઘરેણાં) લાભ થશે.
‐ વાલંબન તથા બીe WHયે કૃ તaતા રહેશે.

શુN‐શુN : 21 માચ8 2030 થી 21 જુ લ. 2033 સુધી
શુNની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શાનું ફલ
શNની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શામાં ‐
‐ કામ ‐ ધંધામાં યશ તથા લાભ WાિU થશે.
‐ કલા ‐ કૌશલ, સંગીતમાં )ચી, િ]ઓથી મૈે/ી, ]ીસુખની WાિU થશે.
‐ ધનની WાિU, સંસાિરક સુખોની ઉપલિ^ધ તથા યશ વૃિ† થશે.
‐ Wબલ યોગ હશે. IાJણ bારા ધન WાિU, ગાય, મહીષ8 આદી લાભ પુ/ોHસવ, ઘરમાં કxયાણ, આદર,
રાજસ માન, રાRલાભ, મહાસુખ WાU થશે.
‐ અંતદ8 શા કાલમાં નવું ઘર િનમા8ણ, રોજ િમ$ાન ભોજન,
]ી પુ/ને એ\ય8, િમ/ સાથે ભોજન, અhદાન ધમ8, રાeની
કૃ પાથી વાહન, કપડા, ઘરેણાંની WાિU, કામમાં ફલ, પશુલાભ, પO્િવમ િદશામાં Wવાસ
થશે.
‐ રાR લાભ, મોહ ઉHસાહ, સુખન રાજયWેમ,
ઘરનું કxપાળ તથા ]ી ‐ પુ/ આિદની વૃિ† થશે.
‐ ચોર, વણ8થી ભય, રાજbારમાં કલેશ,
ઈ$ોનો િવનાશ, ]ી‐પુ/ને ક$, જનપીડીત સંભવ છે .

શુN‐શુN‐શુN : 21 માચ8 2030 થી 10 ઓક. 2030 સુધી
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શુNની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સફે દ ધોડા, કપડા, મોતી, માણેક, સોનુ
આિદનુ સુખ તથા સુંદર ]ીની WાિU સંભવ છે .

શુN‐શુN‐સૂય8 : 10 ઓક. 2030 થી 10 િડસ. 2030 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, િશરોવેદના, રાe, શ/ુથી
કલેશ અથવા થોડું ક લાભ પણ થશે.

શુN‐શુN‐ચ E : 10 િડસ. 2030 થી 22 માચ8 2031 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ક યાજ મ, રાeથી લાભ, વ]‐ઘરેણાંની
WાિU, રાRાિધકાર સંભવ છે .

શુN‐શુN‐મંગળ : 22 માચ8 2031 થી 1 જૂ ન 2031 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ર©િપત સંબંધી રોગ, ઝગડા, મારપીટ તથા
કલેશ થશે.

શુN‐શુN‐રાહુ : 1 જૂ ન 2031 થી 30 નવ. 2031 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ઝગડો એકાએક બીક, રાe તથા
શ/ુથી ક$ સંભવ છે .

શુN‐શુN‐ગુY : 30 નવ. 2031 થી 11 મે 2032 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ WચુરEfય, રાજય, કપડા, મોતી, ઘરેણાં, હાથી, ધોડા તથા
થાનની WાિU થાય છે .

શુN‐શુN‐શિન : 11 મે 2032 થી 19 નવ. 2032 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગધેડો, ઉંટ, બકરાની WાિU, લોખંડ, અડદ, તલનો
લાભ તથા શરીરમાં થોડી તકલીફ પણ થાય.

શુN‐શુN‐બુધ : 19 નવ. 2032 થી 11 મે 2033 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન, aાનનો લાભ, રાeને Hયાં અિધકાર WાિU,
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િવ-ેપથી પણ ધનલાભ સંભવ છે .

શુN‐શુN‐કે તુ : 11 મે 2033 થી 21 જુ લ. 2033 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર અપમૃHયુ ભય, એક દે શથી િબe દે શનું yમણ,
વsચે ‐ વsચે કોઈ લાભ પણ થાય.

શુN‐સૂય8 : 21 જુ લ. 2033 થી 21 જુ લ. 2034 સુધી
શુNની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શાનું ફલ
શુNની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાeથી ભય, રાજકીય કાયTમાં િવ®ન સંભવ છે .
‐ શરીરનું ક$, માથું, આંખ, ®વિન તથા પેટ ના રોગ થઈ શકે છે .
‐ ભાઈથી િવવાદ, ધન, ખેતી, પશુની હાિન, શ/ુનો વધારો, ગરીબી સંભવ છે .
‐ િનઃસંતાન ]ીમાં કપટી માણસ bારા પીડા તથા બંધનનો ભય.
‐ સુયા8 તરમાં સંતાણ, રાe તથા જમાઈથી
િવરોધ સંભવ છે .
‐ અંતદ8 શામાં ધનલાભ રાR, ]ીનુ સુખ,
Wભુથી મહાસુખ, ઈ$‐િમ/નુ શુભ આગમન, માતા‐િપતાને સુખ WાિU, ભાઈસુખ, સુખ, ભા:યોદય થશે.
‐ તાવ, પીડા, માનિસક ક$, આપણા લોકોથી કલેશ,
રોજ િમ$ાન ભોજન, િપતાને ક$, બંઘુનીહાિન, રાજbારામાં િવરોધ,
~ણ તથા આંખથી િવ®ન, ઘરમાં અનેક રોગોનો ભય, ઘર તથા ખેતર આિદનો િવનાશ સંભવ છે .

શુN‐સૂય8‐સૂય8 : 21 જુ લ. 2033 થી 8 આૅગ. 2033 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, ધન-ય, ]ીપીડા, િશરોવેદના, IાJણથી િવવાદ આિદ અસફલ સંભવ છે .

શુN‐સૂય8‐ચ E : 8 આૅગ. 2033 થી 7 સેvટ. 2033 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માનિસક ઉbેગ, િવવાદ, ધન -ય, મનો fયથા,
મિણ ‐ મોિત આિદ ર}ોનો િવનાશ આિદ સભંવ છે .

શુN‐સૂય8‐મંગળ : 7 સેvટ. 2033 થી 29 સેvટ. 2033 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, શ/ુ થી ભય, બંધન, મહાસંકટ, શ/ુ તથા અિ:;થી
િપડા આિદ સંભવ છે .

શુN‐સૂય8‐રાહુ : 29 સેvટ. 2033 થી 23 નવ. 2033 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રોગ, શ/ુ, ભય, ધન-ય, મહાભય, રાજભંગ
તથા માનિસક /ાસ સંભવ છે .
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શુN‐સૂય8‐ગુY : 23 નવ. 2033 થી 10 e યુ. 2034 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ-ય િવજય, અિભવૃિ†, વ], સોનાના ઘરેણાં
તથા રથ આિદ વાહન WાિU યોગ બનશે.

શુN‐સૂય8‐શિન : 10 e યુ. 2034 થી 9 માચ8 2034 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન -ય, પશુને ક$, માનિસક ઉbેગ, મહારોગ
બધા -ે/માં અશુભ ફલ સંભવ છે .

શુN‐સૂય8‐બુધ : 9 માચ8 2034 થી 30 એિW 2034 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા WાિU, બંધુ ‐ બાંધવ િમલન, ભોRલાભ, ધનાગમ, ધમ8લાભ
તથા રાજસ માh WાU થશે.

શુN‐સૂય8‐કે તુ : 30 એિW 2034 થી 21 મે 2034 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ Wાણ ભય, મહા-િત, રાજ ભય, િવવાદ, તથા શ/ુ સાથે
મહાિવવાદ સંભવ છે .

શુN‐સૂય8‐શુN : 21 મે 2034 થી 21 જુ લ. 2034 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મ®યમ )પમાં સમય, થોડો લાભ, થોડી સુખ સંપિત, WાU થશે.

શુN‐ચ E : 21 જુ લ. 2034 થી 21 માચ8 2036 સુધી
શુNની મહાદશામાં ચંEની અંતદ8 શાનું ફલ
શુNની મહાદશામાં ચ Eની અંતદ8 શામાં ‐
‐ વા ‡ય હાિન, માથા તથા નખની પીડા િપ/Wકોપ, સંZહણી, જુ xમ અને ]ી Wસંગથી રોગનું
આNમણ થઈ શકે .
‐ િવવાદમાં િવજય, fયાપારમાં બહુ જ લાભ, ]ી પ-ી ધન લાભ થશે.
‐ દે વતા પૂજનમા )ચી, અિ:; હવન આિદ સારા કમT કરશો.
‐ શ/ુથી િપડા સુખમાં કમી, વાધ આિદ 1વોથી ભય થઈ શકે છે .
‐ વાહન સુખ, ઘરમાં લાભ, શુભ, રાeકૃ પાથી હાથી જેવી ઐ\ય8ની WાિU
મહાનદી (ગંગા)માં નાન, દૈ વ IાJણની પુe, ગાયન ‐ વાદનના Wસંગમાં િવbાનો bારા સંગીત,
ગાય, મવેષી આિદ પશુ વૃિ†, fયાપારમાં બહુ જ લાભ, ક$,
મહાભય, શારીિરક કલેશ, મનને પO્વાતાપ, રાજદરબારમાં િવરોધ, િવદે શયાા/ા, િતથ8યા/ા, ]ી‐પુ/ આિદને ક$, બંધુઓથી િવયોગ
સંભવ છે .
‐ શારીિરક કલેશ, મનને પO્વાતાપ, રાજદરબારમાં િવરોધ, િવદે શયાા/ા,
]ી‐પુ/ આિદને ક$, બંધુઓથી િવયોગ સંભવ છે .
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‐ અંતદ8 શામાં રાeની કૃ પાથી દે શ યા ગામમાં વાિમHવ, ધૈય8,
યશ, સુખ, વાહન ‐ વ], ઘરેણાં, કું આ, બગીચો ‐
તળાવ આિદનો િનમા8ણ, ધનસંZહ, દશા આરં ભમાં શરીર સુખ અને અંતમાં મહા કલેશ થશે.

શુN‐ચ E‐ચ E : 21 જુ લ. 2034 થી 10 સેvટ. 2034 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમ, સુભોજન, ધન, રાજસ માન,
મહાસુખ અ ય મહાલાભ પણ, ]ી સુખ WાU થશે.

શુN‐ચ E‐મંગળ : 10 સેvટ. 2034 થી 15 ઓક. 2034 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†માં વધારો, મહાસwમાન, ભાઈથી સુખ, ધન અને
શ/ુથી ભય WાU થશે.

શુN‐ચ E‐રાહુ : 15 ઓક. 2034 થી 15 e યુ. 2035 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ કxયાણ તથા સંપિત, રાRથી ધનWાિU , રાહુ
અશુભ Zહોથી યુ© હોવાથી અપમૃHયુની સંભાવના છે .

શુN‐ચ E‐ગુY : 15 e યુ. 2035 થી 6 એિW 2035 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ વ]લાભ, તેજો વૃિ†, સદગુ)થી IJ aાન,
રાR તથા ભુષણ WાિU થશે.

શુN‐ચ E‐શિન : 6 એિW 2035 થી 11 જુ લ. 2035 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
દુ િદ8 નમાં વાત ‐ િપ/ Wયુ© િવશેષ ક$, ધન ‐
ધા ય તથા યશની હાિન સંભવ છે .

શુN‐ચ E‐બુધ : 11 જુ લ. 2035 થી 5 ઓક. 2035 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ પુ/ાHપાિત, અ\, િવ®યા WાિU, મહાન ઉhિત,
વ] તથા અh લાભ WાU થશે.

શુN‐ચ E‐કે તુ : 5 ઓક. 2035 થી 10 નવ. 2035 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
IાJણની સાથે સંધષ8, અપમૃHયુ, સુખનાશ તથા
બધા -ે/ોમાં ક$ સંભવ છે .
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શુN‐ચ E‐શુN : 10 નવ. 2035 થી 19 ફે Iુ. 2036 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધનાગમ, મહાસુખ, ક યા ઉHપિત, સુભોજન,
બધાંથી Wેમ, આિદશુભ ફલ WાU થશે.

શુN‐ચ E‐સૂય8 : 19 ફે Iુ. 2036 થી 21 માચ8 2036 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અhલાભ, વ] WાિU , શ/ુ -ય, સુખ તથા
સવ8/ િવજય WાU થશે.

શુN‐મંગળ : 21 માચ8 2036 થી 21 મે 2037 સુધી
શુNની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શાનું ફલ
શુNની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ઉHસાહમાં વૃિ†, સાહસના કામોમાં )ચી,
‐ ભુિમની WાિU, ધનનું આગમન અને મનોરથોની િસ† થશે.
‐ પિ}ને અિર$ સંભવ છે .
‐ લોહીની ખરાબીથી શરીર ક$, િપત રોગ અને ~ણ આિદથી િવકલતા થઈ શકે છે .
‐ શુNની દશામાં મંગલની અંતદ8 શામાં રાજWયોગ Wયુ© િવિશ$ સંપિત,
વાહન, ઘરેણાં તથા ભૂિમનો લાભ અને સુખદાયક સારા કામોની િસિ† થશે.
‐ અંતદ8 શા કાલમાં િપતા‐માતાને ભય દે વા વાળો મરડો, તાવથી ક$,
બીe ભીતાવના રોગ, થાનyંશ, મન કલેશ, બંધુઓની હાિન, રાeથી િવરોધ,
રાજ દરબારમાં અિધકાઓથી bૈેષ, ધન ધા યનોં fયવ થશે. fયાપારમાં તથા ભૂિમ આિદમાં
હાિન થશે.
‐ શરીરમાં બાધા ઉHપh થશે.
‐ દોષ િનવારણના માટે શાંિત પાઠ કરવો જોઈએ.

શુN‐મંગળ‐મંગળ : 21 માચ8 2036 થી 15 એિW 2036 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ ભય, ભયંકર િવરોધ, લોહી નીકળવું તથા
મૃHયુભય સંભવ છે .

શુN‐મંગળ‐રાહુ : 15 એિW 2036 થી 18 જૂ ન 2036 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રાe તથા ધનનો િવનાશ,
ખરાબ ભોજન, ઝગડો (બાજવાનુ) શ/ુભય સંભવ છે .

શુN‐મંગળ‐ગુY : 18 જૂ ન 2036 થી 13 આૅગ. 2036 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નો µાસ થશે દુખ અને માનિસક તનાવ મલશે.
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શુN‐મંગળ‐શિન : 13 આૅગ. 2036 થી 20 ઓક. 2036 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માિલકનો નાશ, ક$, ધન-ય, મહાભય,
િવકલતા ઝગડો (બાજવાનું) તથા /ાસ સંભવ છે .

શુN‐મંગળ‐બુધ : 20 ઓક. 2036 થી 19 િડસ. 2036 સુધી
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરદ8 શાના ફલ
‐
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરમાં સવ8થા બુિ†નાશ ઘનહાિન શરીરમા ક$ થશે.
વ], િમ/ અને અhનુ નાશ સંભવ છે .

શુN‐મંગળ‐કે તુ : 19 િડસ. 2036 થી 13 e યુ. 2037 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ આળસ, િશરોવેદના, પાપજ ય રોગ,
અપમૃHયુ ભય, રાજભય તથા શ]ાધાત સંભવ છે .

શુN‐મંગળ‐શુN : 13 e યુ. 2037 થી 25 માચ8 2037 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડલથી સંકટ, /ાસ, રાe તથા શ]નો ભય,
અિતસાર રોગ, તથા વમન સંભવ છે .

શુN‐મંગળ‐સૂય8 : 25 માચ8 2037 થી 15 એિW 2037 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમલાભ, ધન, સંપિતનું આગમન, મનસંતોષ,
િમ/ોનો સાથ, તથા બધા -ે/ોમાં સુખ થશે.

શુN‐મંગળ‐ચ E : 15 એિW 2037 થી 21 મે 2037 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દિ-ણ િદશામાં લાભ, સફે દ વ] અંલકરણની
WાિU તથા બધા કામમાં િસિ† સંભવ છે .

શુN‐રાહુ : 21 મે 2037 થી 21 મે 2040 સુધી
શુNની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શાનું ફલ
શુNની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ એકાએક ભય, ધન હાિન તથા અપમાન સંભવ છે .
‐ બંધજ
ુ નોથી bૈેષ, િમ/ોથી -િત, ચાંડાલ fયિ©ઓથી દુ ઃખની સંભાવતા છે .
‐ અિ:;નો ભય તથા મૂ/ જનન અંગ સંબંિધત રોગ સંભવ પડે છે .
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‐ કોઈ કાળા પદાથ8ની WાિU થશે જેનાથી લાભ થશે.
‐ પરમસુખ, ધનધા યનું લાભ, ખ્8અ
ઈ$‐બંધુ સાથે ભોજન, યા/ામાં તથા પશુ તથા -ે/માં લાભ થશે.
‐ અંતદ8 શા કાલશુભWદ હશે. શ/ુનાશ, મહોHસાહ, રeની Wસhતા આિદ
શુભફલ દશારં ભમાં પાંચ મિહના સુધી થશે. અંતદ8 શા તમાં
નાના રોગ તથા તાવનો Wકોપ સંભવ છે .
‐ કામમાં િવ®ન, યા/ામાં મનોfયથા, પણ રાe જેમ સુખ,
યા/ા તથા રાજદશ8ન, કાય8િસિ†, વદે શ આગમન IાJણો ને ઉપકાર તથા િતથ8યા/ા
થશે.
‐ માતા‐િપતાને અશુભ ફલ તથા સવ8/ જનbૈેષ સંભવ છે .
‐ શરીરમાં આલસ સંભવ છે .
‐ દોષ િનવારણના માટે મૃHયુજય eપ કરવા કxયાણકારક થશે.

શુN‐રાહુ ‐રાહુ : 21 મે 2037 થી 1 નવ. 2037 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રોગ ભય બહુ િવધ Wહાર તથા
િમ/ ભય હોય શકે છે .

શુN‐રાહુ ‐ગુY : 1 નવ. 2037 થી 27 માચ8 2038 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સવ8/ આદર, હાથી, ધોડા (વાહન),
તથા ધનની WાિU થશે.

શુN‐રાહુ ‐શિન : 27 માચ8 2038 થી 17 સેvટ. 2038 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર બંધન, સુખ-ય, મહાભય, તથા WHયહ વાત િપડા
હોઈ શકે છે .

શુN‐રાહુ ‐બુધ : 17 સેvટ. 2038 થી 19 ફે Iુ. 2039 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અનેક જ:યાથી લાભ, ]ી bારા િવશેષ
)પથી લાભ, પરદે શ ગમનથી િસિ† સંભવ છે .

શુN‐રાહુ ‐કે તુ : 19 ફે Iુ. 2039 થી 24 એિW 2039 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ભય, બાધાઓ, ધન-ય, સવ8/ કલહ,
તથા ઉbેગ સંભવ છે .

શુN‐રાહુ ‐શુN : 24 એિW 2039 થી 24 ઓક. 2039 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
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‐ યોિગિનઓથી ભય, અ\-ય, ખરાબ ભોજન,
]ી િવનાશ, વંશમાં શોક સંભવ છે .

શુN‐રાહુ ‐સૂય8 : 24 ઓક. 2039 થી 17 િડસ. 2039 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, રોગ, મહાભય, પુપૌ/ આિદ થી કલેશ,
અપમૃHયુ તથા અસાવધાનતા સંભવ છે .

શુN‐રાહુ ‐ચ E : 17 િડસ. 2039 થી 18 માચ8 2040 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, કલહ, િચંતા માનહાિન, મહાભય,
િપતાના શરીરમાં ક$ સંભવ છે .

શુN‐રાહુ ‐મંગળ : 18 માચ8 2040 થી 21 મે 2040 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભગ દર રોગથી ક$, ર©િપતજ રોગોથી
ક$, ધન-ય, મહાન માનિસક ઉbેગ સંભવ છે .

શુN‐ગુY : 21 મે 2040 થી 20 e યુ. 2043 સુધી
શુNની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શાનું ફલ
શુNની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ અનેક કામTની િસિ† તથા અિધકારની WાિU થશે.
‐ િવ¬ા લાભ, યશ આિદ શુભ કાય8માં મન તથા યશ તથા િકિત8માં વધારો થશે.
‐ ધન, ધા ય, વ], ઘરેણાં ની WાિU , અચલ સંપિતનો લાભ સંભવ છે .
‐ ]ી ‐ સંતાનથી સુખ છે પણ તેમને તકલીફ દે વાવાળો રોગ થવો સંભવ છે .
‐ ન$ રાRથી ધનWાિU, અિભ$ ધન, વ] તથા અ ય વ તુઓની WાિU,
િમ/ તથા રાeથી સ માન, ધન‐લાભનું આગમન, રાeના સમાન સુયશ, ધોડા, પાલકી આિદનુ
સુખ, િવ ધન Wભુનુ શુભાગમન, શા] પાઠમાં Oમ, પુ/ોHસવ Wયુ© સંતોષ, ઈ$ બંધુનો સમાગમ,
માતા, િપતા, પુ/, ભાઈ, Wભુથી સુખની WાિU થશે.
‐ રાe, ચોર આિદથી ક$, શરીરની પીડા આપને રોગ, બંધુઓનો ક$,
કલહથી મનની fયથા, થાન yંશ, Wવાસ તથા અનેક
રોગ થઈ શકે .
‐ દે હ િવ®ન સંભવ છે .
‐ દોષ િનવારણ માટે મૃHયુજ
ં ય eપ કરો.

શુN‐ગુY‐ગુY : 21 મે 2040 થી 27 સેvટ. 2040 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સોનાનો લાભ, ધા યવૃિ†, કxયાણ તથા
શુભફલનો ઉદય થશે.

શુN‐ગુY‐શિન : 27 સેvટ. 2040 થી 1 માચ8 2041 સુધી
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 91

sample horoscope

ॐ

ગુ)ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગાય, ભૂિમ, સોનાનો લાભ, બધા
સુખ અને સાધન, અh, પાન, આિદનો પણ સંZહ સંભવ છે .

શુN‐ગુY‐બુધ : 1 માચ8 2041 થી 17 જુ લ. 2041 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા, વ], aાન, મોિત લાભ, િમ/ોના
આગમનથી નેહ સંભવ છે .

શુN‐ગુY‐કે તુ : 17 જુ લ. 2041 થી 11 સેvટ. 2041 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ જલભય, ચોરી, બંધન, ઝગડા (બાજવાનુ), અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .

શુN‐ગુY‐શુN : 11 સેvટ. 2041 થી 21 ફે Iુ. 2042 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા તથા કમTની WાિU, સોનું, વ],
ઘરેણાંનો લાભ, કલયાણWયુ© સંતોષ સંભવ છે .

શુN‐ગુY‐સૂય8 : 21 ફે Iુ. 2042 થી 11 એિW 2042 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, િમ/,માં, િપતાથી લાભ તથા બધેજ આદર
WાU થશે.

શુN‐ગુY‐ચ E : 11 એિW 2042 થી 1 જુ લ. 2042 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બધા કલેશોનો િવનાશ, મોતી, ઘોડાનુ
લાભ તથા બધાજ કામમાં િસિ† WાU થશે.

શુN‐ગુY‐મંગળ : 1 જુ લ. 2042 થી 26 આૅગ. 2042 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ]નુ ભય, ગુદામાં પીડા, અિ:;મા ય,
અ1ણ8 રોગ, શ/ુનો ઉHપh કરેલ પીડા થઈ શકે .

શુN‐ગુY‐રાહુ : 26 આૅગ. 2042 થી 20 e યુ. 2043 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ,
નાશ, ક$, તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 92

sample horoscope

ॐ

શુN‐શિન : 20 e યુ. 2043 થી 21 માચ8 2046 સુધી
શુNની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાનું ફલ
શુNની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ગામ તથા નગરનુ વાિમHવ, ઉsચ પદની WાિUનો યોગ.
‐ ધન, ભૂિમ અને ગૃહની WાિU, િમ/ો bારા ઉhિત થશે.
‐ અનૈિતક કામોમાં WવૃિS મોટી વયની ]ીથી Wેમ, આળસ, વધારે ખચા8 સંભવ છે .
‐ શ/ુનો નાશ, સંતાનને ક$ થઈ શકે .
‐ સુખ, ઈ$ િમ/‐ બંધુઓનું સંમેલન, રાજભવનમાં સ માન,
શુભWદ ક યા જ મ, પુpપિતથ8, ફલWાિU દાન ધમ8 bારા પુpપલાભ,
આપણાં વામીની Hયાં પદોhિત થશે.
‐ અંતદ8 શાના સમય કલેશકારક થશે.
‐ આલસ, અમાણી થી વધારે ખચT, શરીર પીડા, માતા‐િપતાને શરીર ક$,
]ી‐પુ)ષને ક$, yમણ, fયાપારામાં લાભનો અભાવ,
અભાવ, ગાય, ભ•સ આિદ પશુનો િવનાશ સંભવ છે .
‐ eતકને શરીરનુ ક$ થશે.
‐ દોષ િનવારણ માટે િતલહોમાિદ કરવું જોઈએ.

શુN‐શિન‐શિન : 20 e યુ. 2043 થી 22 જુ લ. 2043 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

શુN‐શિન‐બુધ : 22 જુ લ. 2043 થી 2 e યુ. 2044 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

શુN‐શિન‐કે તુ : 2 e યુ. 2044 થી 9 માચ8 2044 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

શુN‐શિન‐શુN : 9 માચ8 2044 થી 18 સેvટ. 2044 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

શુN‐શિન‐સૂય8 : 18 સેvટ. 2044 થી 15 નવ. 2044 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
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‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

શુN‐શિન‐ચ E : 15 નવ. 2044 થી 19 ફે Iુ. 2045 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

શુN‐શિન‐મંગળ : 19 ફે Iુ. 2045 થી 27 એિW 2045 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

શુN‐શિન‐રાહુ : 27 એિW 2045 થી 18 ઓક. 2045 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .

શુN‐શિન‐ગુY : 18 ઓક. 2045 થી 21 માચ8 2046 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

શુN‐બુધ : 21 માચ8 2046 થી 19 e યુ. 2049 સુધી
શુNની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શાનું ફલ
શુNની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાeથી િમ/તા, રાe bારા સનમાનની WાિU થશે.
‐ પૈડ, ફલ, ચતુpપદોના fયાપારમાં ધન‐લાભ સંભવ છે .
‐ કઠીન કામ કરવામાં )ચી તથા પરાNમની વૃિ† થશે.
‐ ]ી સુખ, સંતાન ‐ િમ/ સુખ, ઐ\ય8 તથા સમૃિ† WાU થશે.
‐ શરીરમાં આરો:ય અને મનમાં િ થરતા થશે.
‐ શુNનીં મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં શુભદ રાજWસાદ,
સૌભા:યોદય, પુ/લાભ, સભાગ8થી ધન WાિU,
પુરાણ ધમTદપદે શનું Oવણ, Oૃંગાર રસ Wેમીઓના સાથે સંગિત, ઈ$બંધજ
ુ નોથી પૂણ8 ઘરમાં રાeનો સમાગમ,
માગમ, આપણા વામીથી મહાસુખ, તથા રોજ િમ$ાનનું ભોજન આદી મલશે.
‐ અંતદ8 શા કાલમાં પશુ નાશ, પરમગૃહિનવાસ, માનિસક િવકલતા,
બધા ધંધામાં નુકશાન, અંતદ8 શારં ભમાં શુભ, મ®યમમાં મ®યમ અને
અ તમાં કલેશ શીત જવર સંભવ છે .

શુN‐બુધ‐બુધ : 21 માચ8 2046 થી 15 આૅગ. 2046 સુધી
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બુધની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†, િવ¬ા, ઘન, વ]નો લાભ, મહાસુખ,
સુવણ8આિદ ર}લાભ સંભવ છે .

શુN‐બુધ‐કે તુ : 15 આૅગ. 2046 થી 14 ઓક. 2046 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ખરાબ ભોજન, પેટમાં રોગ, આંખમાં
કમળો તથા ર©િપત જનીત રોગ સંભવ છે .

શુN‐બુધ‐શુN : 14 ઓક. 2046 થી 5 એિW 2047 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉSર િદશામાં લાભ, પશુ-િત, રાજ દરબારમાં
અિધકાર સંભવ છે .

શુN‐બુધ‐સૂય8 : 5 એિW 2047 થી 26 મે 2047 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તેજમાં કમી, રોગ તથા શારીિરક ક$, મનમાં
◌ં િવકલતા સંભવ છે .

શુN‐બુધ‐ચ E : 26 મે 2047 થી 21 આૅગ. 2047 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી, ધન, સંપિત લાભ, ક યાનો જ મ,
મહાધનલાભ, બધી eતનું સુખ WાU થશે.

શુN‐બુધ‐મંગળ : 21 આૅગ. 2047 થી 20 ઓક. 2047 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધમ8, બુિ†, ધનની WાિU, ચોર,
અિ:;થી પીડા, વ] WાિU , શ]ના ધા વાગે તેવી સંભાવના છે .

શુN‐બુધ‐રાહુ : 20 ઓક. 2047 થી 23 માચ8 2048 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાના ફલ ‐‐
‐ ]ીઓ જોડે ઝગડા, એકાએક બીક લાગવી,
રાe તથા શ/ુ થી સંભવ છે .

શુN‐બુધ‐ગુY : 23 માચ8 2048 થી 8 આૅગ. 2048 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજ અથવા રાજના અિધકાર, રાeથી
સ માન, સદબુિ† તથા િવ¬ામાં વૃિ† સંભવ છે .
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શુN‐બુધ‐શિન : 8 આૅગ. 2048 થી 19 e યુ. 2049 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરને આધાતના કારણ વાત િપત જનીત
પીડા, ધનનો નાશ અનેક )પમાં સંભવ છે .

શુN‐કે તુ : 19 e યુ. 2049 થી 21 માચ8 2050 સુધી
શુNની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શાનું ફલ
શુNની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજકીય કાયTમાં અપયશ, ધન હાિન સંભવ છે .
‐ મનમાં ચંચલતા, મનમાં અશાંિત તથા શારીિરક ક$ થઈ શકે છે .
‐ ભાઈ ‐ બંધુથી કલહ અથવા ભાઈનુ અશુભ સંભવ છે .
‐ શ/ુથી િપડા અને ધનમાં કમી થઈ શકે છે .
‐ રોજ િમ$ાન ભોજન, fયાપારમાં લાભ, ગાય ભેસમાં વૃિ†,
ધન‐ધા યમાં સમૃિ†, સંZામમાં િવજયી અંતદ8 શા તમાં પણ સુખ થશે.
મ®યમાં ફલ, પણ વsચે ‐ વsચેમાં મહાન ક$ થશે અને પછી
આરો:ય WાU થશે.
‐ અંતદ8 શાના સમય ચોર, સાંપ, ~ણથી ક$, બુિ†-ય, મહાભય, િશરોવેદના,
માનિસક સંતાપ, અકારણ કલહ, Wમેહ આિદક રોગ,
ધનનાશ, ]ી‐પુ/થી િવરોધ, યા/ા તથા કાય8-િત થશે.
‐ શારીિરક તકલીફ સંભવ છે .
‐ દોષ િનવારણ માટે મૃHયુજ
ં ય eપ તથા છાગદાન કરવું જોઈએ.

શુN‐કે તુ‐કે તુ : 19 e યુ. 2049 થી 13 ફે Iુ. 2049 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ એકાએક આપિત, િવદે શ ગમન,
Efયનાશ સંભવ છે .

શુN‐કે તુ‐શુN : 13 ફે Iુ. 2049 થી 25 એિW 2049 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મલેsછોનો ભય, યા તેમના થી ધન-િત,
ને/રોગ, િશરો વેદના, પશુ હાિન સંભવ છે .

શુN‐કે તુ‐સૂય8 : 25 એિW 2049 થી 16 મે 2049 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િમ/ોથી િવરોધ, અપમૃHયુ, પરાજય,
બુિ†નો નાશ તથા િવવાદ સંભવ છે .

શુN‐કે તુ‐ચ E : 16 મે 2049 થી 21 જૂ ન 2049 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 96

sample horoscope

ॐ

‐ અન નાશ, યાશઃ-ય, શરીરને પીડા બુિ† yમ,
આમવાતની વૃિ† સંભવ છે .

શુN‐કે તુ‐મંગળ : 21 જૂ ન 2049 થી 16 જુ લ. 2049 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભૌમ WHય તરમાં શ]થી, પડવાથી, અિ:;થી પીડા,
નીચથી ભય અને શ/ુથી આશંકા સંભવ છે .

શુN‐કે તુ‐રાહુ : 16 જુ લ. 2049 થી 18 સેvટ. 2049 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ભય, શ/ુથી ખરાબ fયવહાર તથા દ-જનોથી
ભય થઈ શકે છે .

શુN‐કે તુ‐ગુY : 18 સેvટ. 2049 થી 13 નવ. 2049 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન-ય, મહોHપાત, વ] તથા િમ/ોનો િવનાશ,
બધે જ કલેશ સંભવ છે .

શુN‐કે તુ‐શિન : 13 નવ. 2049 થી 20 e યુ. 2050 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરની પીડા, િમ/ોથી બાધા,
બહુ જ નાના લાભ સંભવ છે .

શુN‐કે તુ‐બુધ : 20 e યુ. 2050 થી 21 માચ8 2050 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઉbેગ, િવ¬ા-ય, મહાભય તથા
સતત કાય8 િસિ†માં િવકલતા સંભવ છે .

સૂય8 મહાદશા: 21 માચ8 2050 થી 21 માચ8 2056 સુધી
સૂય8 મહાદશા ફલ
વભાિવક ફલ ‐‐
સામા ય )પથી સૂય8ની મહાદશામાં િનw; િલિખત ફલ થાય છે ‐
‐ પૃ‡વી, રાજbાર, IાJણ, અિ:;, શ] તથા ઔષિધ bારા ધન WાિUની સંભાવના છે .
‐ તમારી )ચી ય /, મ / તથા આ®યાcમાં વધશે.
‐ રાજકીય લોકોથી િમ/તા થશે અથા8ત સરકારી કમ8ચારીના કરવાથી કામ બનશે.
‐ સૂય8ની મહાદશામાં િચંતા બની રહેશે.
‐ ભાઈ ‐ બંધુથી દુ Dમની, ]ી, પુ/ અને િપતાથી િવયોગ સંભવ છે .
‐ રાe (રાRના અિધકારીઓ), ચોર, અિ:; તથા શ/ુથી ભય સંભવ છે .
‐ દાંત, ને/, તથા પેટની પીડા હોઈ શકે છે .
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‐ ગોધન તથા નોકરોમાં કમી થશે.
‐ કયારેક કયારેક Wવાસ અથવા પરદે શમાં વાસ થઈ શકે .
િવશેષ ફલ ‐‐
સૂય8ના ઉsચ, નીચ થાનમાં હોવાના કારણ નવમાંશાિપના મતભેદના કારણ અને
અ યાય Zહોથી યુત અથવા u$ રહેવાથી અવ થાઓના અનુસાર ફલમાં િનમનિલિખત પિરવત8ન થાય છે .
‐ ખરાબ ખાવાનું તથા સારા જમવાનો અભાવના કારણ શરીર કમજોર થશે.
‐ નાની વ તુઓની WાિU ખરાબ 1િવકા તથા ખોટા કામોંથી દુ ઃખ સંભવ છે .
‐ જમીનથી ધન ઉHપh, વ] આિદનો લાભ થશે.
‐ િમ/ોથી આનંદ , આપણા લોકોથી Wેમ, િવવાહ આિદ Wાયોજન થશે.
‐ િવ¬ાથી ‚યાિત, પિરવાર અને ]ી વગ8થી આનંદ તથા સુખ WાU થશે.
‐ માતા ‐ િપતાને આનંદ થશે.
‐ રાજbારમાં સ માન WાU થશે.
‐ ]ીને ક$, રોગ અથવા મૃHયુ થઈ શકે છે .
‐ ગૃહ થી સુખમાં તકલીફ આવશે.
‐ ધી, દુ ધ ઈHયાદીથી બનેલ પકવાન પદાથTનો અભાવ રહેશે.
‐ ભોજનમાં ખૂબ અસુિવધાઓ રહેશે.
‐ ઉsચ અિધકાર પામવાની ઈsછા થશે.
‐ ગુ સો વધારે રહેશે. વાતજ ય રોગોથી ક$ સંભવ છે .
‐ રાજકીય લોકોથી િમ/તા તથા તેમનું અહસાન WાU થશે.
‐ માતા ‐ િપતા તથા બંધુ વગ8થી Wથ©ા સંભવ છે .
‐ લોકમાં ‚યાિત તથા કીિત8 નો વધારો થશે.
‐ ]ી થી અિધનતા તથા ]ીથી પરાજય સંભવ છે .
‐ િમ/ોને પીડા તથા િમ/ોથી િપડા થઈ શકે છે .

સૂય8‐સૂય8 : 21 માચ8 2050 થી 9 જુ લ. 2050 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શાનું ફલ
સૂય8ની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજકુ લથી લાભ, રાજસ માન (આદરની WાિU) થશે.
‐ અિધકાર(હક) માં વધારો અને ઉsચ પદ મળશે.
‐ -/ી અથવા યુ† †ારા ધનની WાિU થશે.
‐ મનમાં અશાંિત અને પરદે શ તથા જં ગલ ઇHયાદીમાં yમણ થઇ શકે .
‐ સૂય8ની પોતાની દશા તથા અંતદ8 શામાં ધનધા ય આદીનો લાભ થઇ શકે .

સૂય8‐સૂય8‐સૂય8 : 21 માચ8 2050 થી 27 માચ8 2050 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, ધન-ય, ]ીપીડા, િશરોવેદના, IાJણથી િવવાદ આિદ અસફલ સંભવ છે .

સૂય8‐સૂય8‐ચ E : 27 માચ8 2050 થી 5 એિW 2050 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માનિસક ઉbેગ, િવવાદ, ધન -ય, મનો fયથા,
મિણ ‐ મોિત આિદ ર}ોનો િવનાશ આિદ સભંવ છે .

સૂય8‐સૂય8‐મંગળ : 5 એિW 2050 થી 11 એિW 2050 સુધી
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સૂય8ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, શ/ુ થી ભય, બંધન, મહાસંકટ, શ/ુ તથા અિ:;થી
િપડા આિદ સંભવ છે .

સૂય8‐સૂય8‐રાહુ : 11 એિW 2050 થી 28 એિW 2050 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રોગ, શ/ુ, ભય, ધન-ય, મહાભય, રાજભંગ
તથા માનિસક /ાસ સંભવ છે .

સૂય8‐સૂય8‐ગુY : 28 એિW 2050 થી 12 મે 2050 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ-ય િવજય, અિભવૃિ†, વ], સોનાના ઘરેણાં
તથા રથ આિદ વાહન WાિU યોગ બનશે.

સૂય8‐સૂય8‐શિન : 12 મે 2050 થી 30 મે 2050 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન -ય, પશુને ક$, માનિસક ઉbેગ, મહારોગ
બધા -ે/માં અશુભ ફલ સંભવ છે .

સૂય8‐સૂય8‐બુધ : 30 મે 2050 થી 14 જૂ ન 2050 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા WાિU, બંધુ ‐ બાંધવ િમલન, ભોRલાભ, ધનાગમ, ધમ8લાભ
તથા રાજસ માh WાU થશે.

સૂય8‐સૂય8‐કે તુ : 14 જૂ ન 2050 થી 20 જૂ ન 2050 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ Wાણ ભય, મહા-િત, રાજ ભય, િવવાદ, તથા શ/ુ સાથે
મહાિવવાદ સંભવ છે .

સૂય8‐સૂય8‐શુN : 20 જૂ ન 2050 થી 9 જુ લ. 2050 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મ®યમ )પમાં સમય, થોડો લાભ, થોડી સુખ સંપિત, WાU થશે.

સૂય8‐ચ E : 9 જુ લ. 2050 થી 7 e યુ. 2051 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શાનું ફળ
સૂય8ની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શામાં
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‐ અિધકાર, માન, WિતVા અને સુખમાં વધારો થશે.
‐ ધંધામાં લાભ, ધનવાળાથી લાભ, આભુષણ અને કપડાની WાિU થશે અને સાંસાિરક સુખની WાિU થશે.
‐ કુ ટું બમાં તથા િમ/ોથી ધન, આભુષણ અને કપડાંની WાિU થશે.
‐ િવરોધીઓનો નાશ અને શ/ુઓ પર િવજય થશે.

સૂય8‐ચ E‐ચ E : 9 જુ લ. 2050 થી 24 જુ લ. 2050 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમ, સુભોજન, ધન, રાજસ માન,
મહાસુખ અ ય મહાલાભ પણ, ]ી સુખ WાU થશે.

સૂય8‐ચ E‐મંગળ : 24 જુ લ. 2050 થી 4 આૅગ. 2050 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†માં વધારો, મહાસwમાન, ભાઈથી સુખ, ધન અને
શ/ુથી ભય WાU થશે.

સૂય8‐ચ E‐રાહુ : 4 આૅગ. 2050 થી 31 આૅગ. 2050 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ કxયાણ તથા સંપિત, રાRથી ધનWાિU , રાહુ
અશુભ Zહોથી યુ© હોવાથી અપમૃHયુની સંભાવના છે .

સૂય8‐ચ E‐ગુY : 31 આૅગ. 2050 થી 24 સેvટ. 2050 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ વ]લાભ, તેજો વૃિ†, સદગુ)થી IJ aાન,
રાR તથા ભુષણ WાિU થશે.

સૂય8‐ચ E‐શિન : 24 સેvટ. 2050 થી 23 ઓક. 2050 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
દુ િદ8 નમાં વાત ‐ િપ/ Wયુ© િવશેષ ક$, ધન ‐
ધા ય તથા યશની હાિન સંભવ છે .

સૂય8‐ચ E‐બુધ : 23 ઓક. 2050 થી 18 નવ. 2050 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ પુ/ાHપાિત, અ\, િવ®યા WાિU, મહાન ઉhિત,
વ] તથા અh લાભ WાU થશે.

સૂય8‐ચ E‐કે તુ : 18 નવ. 2050 થી 29 નવ. 2050 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
IાJણની સાથે સંધષ8, અપમૃHયુ, સુખનાશ તથા
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બધા -ે/ોમાં ક$ સંભવ છે .

સૂય8‐ચ E‐શુN : 29 નવ. 2050 થી 29 િડસ. 2050 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધનાગમ, મહાસુખ, ક યા ઉHપિત, સુભોજન,
બધાંથી Wેમ, આિદશુભ ફલ WાU થશે.

સૂય8‐ચ E‐સૂય8 : 29 િડસ. 2050 થી 7 e યુ. 2051 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અhલાભ, વ] WાિU , શ/ુ -ય, સુખ તથા
સવ8/ િવજય WાU થશે.

સૂય8‐મંગળ : 7 e યુ. 2051 થી 15 મે 2051 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શાનો ફલ
સૂય8ની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજથી લાભ તથા સ માન, WિતVામાં વધારો થશે.
‐ સોનું, નંગ, અને કપડાનો લાભ, વૈભવમાં વધારો.
‐ ગૃહમાં મંગલ ‐ કાય8 તથા ભાઇઓનો સુખ રહેશે.
‐ િપ/જનીત રોગ ઇHયાદી થી તકલીફ અને પોતાના કુ લના લોકોથી િવરોધ થઇ શકે .

સૂય8‐મંગળ‐મંગળ : 7 e યુ. 2051 થી 15 e યુ. 2051 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ ભય, ભયંકર િવરોધ, લોહી નીકળવું તથા
મૃHયુભય સંભવ છે .

સૂય8‐મંગળ‐રાહુ : 15 e યુ. 2051 થી 3 ફે Iુ. 2051 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રાe તથા ધનનો િવનાશ,
ખરાબ ભોજન, ઝગડો (બાજવાનુ) શ/ુભય સંભવ છે .

સૂય8‐મંગળ‐ગુY : 3 ફે Iુ. 2051 થી 20 ફે Iુ. 2051 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નો µાસ થશે દુખ અને માનિસક તનાવ મલશે.

સૂય8‐મંગળ‐શિન : 20 ફે Iુ. 2051 થી 12 માચ8 2051 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માિલકનો નાશ, ક$, ધન-ય, મહાભય,
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િવકલતા ઝગડો (બાજવાનું) તથા /ાસ સંભવ છે .

સૂય8‐મંગળ‐બુધ : 12 માચ8 2051 થી 30 માચ8 2051 સુધી
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરદ8 શાના ફલ
‐
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરમાં સવ8થા બુિ†નાશ ઘનહાિન શરીરમા ક$ થશે.
વ], િમ/ અને અhનુ નાશ સંભવ છે .

સૂય8‐મંગળ‐કે તુ : 30 માચ8 2051 થી 7 એિW 2051 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ આળસ, િશરોવેદના, પાપજ ય રોગ,
અપમૃHયુ ભય, રાજભય તથા શ]ાધાત સંભવ છે .

સૂય8‐મંગળ‐શુN : 7 એિW 2051 થી 28 એિW 2051 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડલથી સંકટ, /ાસ, રાe તથા શ]નો ભય,
અિતસાર રોગ, તથા વમન સંભવ છે .

સૂય8‐મંગળ‐સૂય8 : 28 એિW 2051 થી 5 મે 2051 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમલાભ, ધન, સંપિતનું આગમન, મનસંતોષ,
િમ/ોનો સાથ, તથા બધા -ે/ોમાં સુખ થશે.

સૂય8‐મંગળ‐ચ E : 5 મે 2051 થી 15 મે 2051 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દિ-ણ િદશામાં લાભ, સફે દ વ] અંલકરણની
WાિU તથા બધા કામમાં િસિ† સંભવ છે .

સૂય8‐રાહુ : 15 મે 2051 થી 8 એિW 2052 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શા નો ફલ
સૂય8ની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ કામ ધંધામાં િચંતા તથા શારીરીક ક$ો થશે.
‐ પિરવાર તથા દુ Dમનોથી તકલીફ, પદથી હટવું, અને મનમાં દુ ઃખ થઇ શકે છે .
‐ Wિતકૂ ળ કામ, eનનું જોખમ, ધન હાિન, જહરથી બીક સંભવ છે .
‐ રાRમાં સ માન, ભા:યવૃિ† થશે. લાભ, ]ી ‐ પુ/નો સુખ, તથા ઘરમાં પુ/ †ારા કxયાણ થશે.
‐ બંધન, થાનનું yમ, કારાવાસ, ચોર, સાંપ રં ગનો ભય, ]ી પુ/ના ક$, પશુ, ઘર, ભૂિમનો
નાશ ગુxમ, -યરોગ તથા અિતસારનો પણ Wકોપ રહેશે.

સૂય8‐રાહુ ‐રાહુ : 15 મે 2051 થી 3 જુ લ. 2051 સુધી
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રાહુ ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રોગ ભય બહુ િવધ Wહાર તથા
િમ/ ભય હોય શકે છે .

સૂય8‐રાહુ ‐ગુY : 3 જુ લ. 2051 થી 16 આૅગ. 2051 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સવ8/ આદર, હાથી, ધોડા (વાહન),
તથા ધનની WાિU થશે.

સૂય8‐રાહુ ‐શિન : 16 આૅગ. 2051 થી 7 ઓક. 2051 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર બંધન, સુખ-ય, મહાભય, તથા WHયહ વાત િપડા
હોઈ શકે છે .

સૂય8‐રાહુ ‐બુધ : 7 ઓક. 2051 થી 23 નવ. 2051 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અનેક જ:યાથી લાભ, ]ી bારા િવશેષ
)પથી લાભ, પરદે શ ગમનથી િસિ† સંભવ છે .

સૂય8‐રાહુ ‐કે તુ : 23 નવ. 2051 થી 12 િડસ. 2051 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ભય, બાધાઓ, ધન-ય, સવ8/ કલહ,
તથા ઉbેગ સંભવ છે .

સૂય8‐રાહુ ‐શુN : 12 િડસ. 2051 થી 5 ફે Iુ. 2052 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ યોિગિનઓથી ભય, અ\-ય, ખરાબ ભોજન,
]ી િવનાશ, વંશમાં શોક સંભવ છે .

સૂય8‐રાહુ ‐સૂય8 : 5 ફે Iુ. 2052 થી 21 ફે Iુ. 2052 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, રોગ, મહાભય, પુપૌ/ આિદ થી કલેશ,
અપમૃHયુ તથા અસાવધાનતા સંભવ છે .

સૂય8‐રાહુ ‐ચ E : 21 ફે Iુ. 2052 થી 20 માચ8 2052 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, કલહ, િચંતા માનહાિન, મહાભય,
િપતાના શરીરમાં ક$ સંભવ છે .
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સૂય8‐રાહુ ‐મંગળ : 20 માચ8 2052 થી 8 એિW 2052 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભગ દર રોગથી ક$, ર©િપતજ રોગોથી
ક$, ધન-ય, મહાન માનિસક ઉbેગ સંભવ છે .

સૂય8‐ગુY : 8 એિW 2052 થી 25 e યુ. 2053 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં બૃહ પિતની અંતદ8 શાનો ફલ
સૂય8ની મહાદશામાં બૃહ પિતની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજકીય -ે/માં સ માન, પદ લાભ થશે.
‐ િવ¬ાના -ે/માં યશ, સGનોથી િમ/તા તથા aાનમાં વધારો થશે.
‐ સારા કામોમાં )ચી, દે વતા તથા IાJણોમાં ભિ©, તીથ8 (ધામ) યા/ા થશે.
‐ ધન ધા યમાં સંચયની ઇsછા, ઉSમ વ], સોનું તથા ઘરેણા આદીની WાિU થશે.
‐ પુ/ લાભ, પુ/થી ધનની WાિU, અને શ/ુઓનો નાશ થશે.
‐ ભા:યમાં વધારો, દાન ‐ ધમ8 આદીમાં મન, દે વતા‐ગુ)ની ભિ©, મનની શાંિત, તથા સારા કામ થશે.

સૂય8‐ગુY‐ગુY : 8 એિW 2052 થી 17 મે 2052 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સોનાનો લાભ, ધા યવૃિ†, કxયાણ તથા
શુભફલનો ઉદય થશે.

સૂય8‐ગુY‐શિન : 17 મે 2052 થી 2 જુ લ. 2052 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગાય, ભૂિમ, સોનાનો લાભ, બધા
સુખ અને સાધન, અh, પાન, આિદનો પણ સંZહ સંભવ છે .

સૂય8‐ગુY‐બુધ : 2 જુ લ. 2052 થી 13 આૅગ. 2052 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા, વ], aાન, મોિત લાભ, િમ/ોના
આગમનથી નેહ સંભવ છે .

સૂય8‐ગુY‐કે તુ : 13 આૅગ. 2052 થી 30 આૅગ. 2052 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ જલભય, ચોરી, બંધન, ઝગડા (બાજવાનુ), અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .

સૂય8‐ગુY‐શુN : 30 આૅગ. 2052 થી 17 ઓક. 2052 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા તથા કમTની WાિU, સોનું, વ],
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ઘરેણાંનો લાભ, કલયાણWયુ© સંતોષ સંભવ છે .

સૂય8‐ગુY‐સૂય8 : 17 ઓક. 2052 થી 1 નવ. 2052 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, િમ/,માં, િપતાથી લાભ તથા બધેજ આદર
WાU થશે.

સૂય8‐ગુY‐ચ E : 1 નવ. 2052 થી 25 નવ. 2052 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બધા કલેશોનો િવનાશ, મોતી, ઘોડાનુ
લાભ તથા બધાજ કામમાં િસિ† WાU થશે.

સૂય8‐ગુY‐મંગળ : 25 નવ. 2052 થી 12 િડસ. 2052 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ]નુ ભય, ગુદામાં પીડા, અિ:;મા ય,
અ1ણ8 રોગ, શ/ુનો ઉHપh કરેલ પીડા થઈ શકે .

સૂય8‐ગુY‐રાહુ : 12 િડસ. 2052 થી 25 e યુ. 2053 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ,
નાશ, ક$, તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

સૂય8‐શિન : 25 e યુ. 2053 થી 7 e યુ. 2054 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાનો ફલ
સૂય8ની મહાદશામાં શાંિતની અંતદ8 શામાં ‐
‐ બુિ†માં fયZતા, િવ¬ામાં અપયશ, કાય8માં િવ®ન થશે.
‐ લોકોમાં શ/ુતા, િમ/ોમાં િવરોધ, ]ી તથા સંતાનને પીડા સંભવ છે .
‐ રાe તથા ચોરનું ભય, આળસમાં વધારો.
‐ નીચ Wકારની આદતો (એટલે કામ‐ધંધો) અને ચામડીના રોગથી પીડા થાય.
‐ ઘરમાં કxયાણ, સંપિત, રાજ સ માન, અનેક eતના કપડા તથા કામોનું આગમન થશે.
‐ વાત, શુભ, મહાfયાિધ (કુ $ રોગ) તાવ, આદી રોગથી પીડા, બંધન, કામનું નુકશાન, ધનનો નાશ, બીક
એકાએક કલહ તથા જમાઇ જોડે િવવાદ.
‐ આ અંતદ8 શામાં અપમૃHયુનો ભય રહેશે.
‐ શાંિત માટે કાળી ગાય, ભ•સ, છાગનું દાન તથા મૃHયુજ
ં ય નું eપ કરવો.

સૂય8‐શિન‐શિન : 25 e યુ. 2053 થી 21 માચ8 2053 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .
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સૂય8‐શિન‐બુધ : 21 માચ8 2053 થી 9 મે 2053 સુધી

શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

સૂય8‐શિન‐કે તુ : 9 મે 2053 થી 29 મે 2053 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

સૂય8‐શિન‐શુN : 29 મે 2053 થી 26 જુ લ. 2053 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

સૂય8‐શિન‐સૂય8 : 26 જુ લ. 2053 થી 13 આૅગ. 2053 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

સૂય8‐શિન‐ચ E : 13 આૅગ. 2053 થી 11 સેvટ. 2053 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

સૂય8‐શિન‐મંગળ : 11 સેvટ. 2053 થી 1 ઓક. 2053 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

સૂય8‐શિન‐રાહુ : 1 ઓક. 2053 થી 22 નવ. 2053 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .

સૂય8‐શિન‐ગુY : 22 નવ. 2053 થી 7 e યુ. 2054 સુધી

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 106

sample horoscope

ॐ

શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

સૂય8‐બુધ : 7 e યુ. 2054 થી 14 નવ. 2054 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
સૂય8ની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
‐ eતકના મનમાં અશાંિત, તથા ઉHસાહની કમી રહેશે.
‐ બંધજ
ુ નથી પીડા તથા ધનનો બહુ જ fયય થશે.
‐ થોડું ક સુખ અને બીe લોકોની અનુકૂળતા WાU થશે.
‐ લહુ ના Wકોપથી દાદ, ખાજ, તથા કયારેક કુ $રોગથી પણ પીડા થઇ શકે .
‐ રાRલાભ, મહાન ઉHસાહ, ]ી ‐ પુ/નું સુખ, રાeની કૃ પાણી
વાહન, વ], ઘરેણાંની WાિU પુ€ • િતથ8ફલ, eનવરોથી ભરાયેલ ઘર, આ બધાં ફલ મળશે.
‐ લાભમાં વધારો, નવમ, પંચમ તથા દશમમાં િ થત હોવાથી આદર, સારા કામ, ધમ8માં વૃિ†, ગુ) તથા દે વની અચ8ના,
ધન ધા યમાં વધારો તથા િવવાહ અને પુ/ જ મ થશે.

સૂય8‐બુધ‐બુધ : 7 e યુ. 2054 થી 20 ફે Iુ. 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†, િવ¬ા, ઘન, વ]નો લાભ, મહાસુખ,
સુવણ8આિદ ર}લાભ સંભવ છે .

સૂય8‐બુધ‐કે તુ : 20 ફે Iુ. 2054 થી 10 માચ8 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ખરાબ ભોજન, પેટમાં રોગ, આંખમાં
કમળો તથા ર©િપત જનીત રોગ સંભવ છે .

સૂય8‐બુધ‐શુN : 10 માચ8 2054 થી 1 મે 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉSર િદશામાં લાભ, પશુ-િત, રાજ દરબારમાં
અિધકાર સંભવ છે .

સૂય8‐બુધ‐સૂય8 : 1 મે 2054 થી 16 મે 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તેજમાં કમી, રોગ તથા શારીિરક ક$, મનમાં
◌ં િવકલતા સંભવ છે .

સૂય8‐બુધ‐ચ E : 16 મે 2054 થી 11 જૂ ન 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી, ધન, સંપિત લાભ, ક યાનો જ મ,
મહાધનલાભ, બધી eતનું સુખ WાU થશે.
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સૂય8‐બુધ‐મંગળ : 11 જૂ ન 2054 થી 29 જૂ ન 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધમ8, બુિ†, ધનની WાિU, ચોર,
અિ:;થી પીડા, વ] WાિU , શ]ના ધા વાગે તેવી સંભાવના છે .

સૂય8‐બુધ‐રાહુ : 29 જૂ ન 2054 થી 15 આૅગ. 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાના ફલ ‐‐
‐ ]ીઓ જોડે ઝગડા, એકાએક બીક લાગવી,
રાe તથા શ/ુ થી સંભવ છે .

સૂય8‐બુધ‐ગુY : 15 આૅગ. 2054 થી 25 સેvટ. 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજ અથવા રાજના અિધકાર, રાeથી
સ માન, સદબુિ† તથા િવ¬ામાં વૃિ† સંભવ છે .

સૂય8‐બુધ‐શિન : 25 સેvટ. 2054 થી 14 નવ. 2054 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરને આધાતના કારણ વાત િપત જનીત
પીડા, ધનનો નાશ અનેક )પમાં સંભવ છે .

સૂય8‐કે તુ : 14 નવ. 2054 થી 21 માચ8 2055 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શાનું ફળ,
સૂય8ની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજનીિતક અને fયવસાિયક -ે/ોમાં તકલીફો રહશે.
‐ મનમાં િચંતા, શરીરના ક$, ને/ રોગની પીડા થઇ શકે .
‐ પિરવારથી િવZહ, દુ Dમનોથી ભય, ધનની હાની, પદનું નુકસાનનો સંભવ છે .
‐ દે હ પીડા, મનની fયથા, ધનનું fયય, રાજકોષ, પોતાના સગાથી ઉપEવ સંભવ છે .
અંતદ8 શા આરં ભ માં સુખ બીંચ માં કલેશ અને અંતમાં મૃHયુ સમાચાર સંભવ છે .
‐ આ કાલમાં અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .
‐ શાંિત માટે દુગા8મી/ ‐ જપ, તથા કxયાણકારી છાગનું દાન કરવું જોઇએ.

સૂય8‐કે તુ‐કે તુ : 14 નવ. 2054 થી 21 નવ. 2054 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ એકાએક આપિત, િવદે શ ગમન,
Efયનાશ સંભવ છે .

સૂય8‐કે તુ‐શુN : 21 નવ. 2054 થી 12 િડસ. 2054 સુધી
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કે તુની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મલેsછોનો ભય, યા તેમના થી ધન-િત,
ને/રોગ, િશરો વેદના, પશુ હાિન સંભવ છે .

સૂય8‐કે તુ‐સૂય8 : 12 િડસ. 2054 થી 19 િડસ. 2054 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િમ/ોથી િવરોધ, અપમૃHયુ, પરાજય,
બુિ†નો નાશ તથા િવવાદ સંભવ છે .

સૂય8‐કે તુ‐ચ E : 19 િડસ. 2054 થી 29 િડસ. 2054 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અન નાશ, યાશઃ-ય, શરીરને પીડા બુિ† yમ,
આમવાતની વૃિ† સંભવ છે .

સૂય8‐કે તુ‐મંગળ : 29 િડસ. 2054 થી 6 e યુ. 2055 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભૌમ WHય તરમાં શ]થી, પડવાથી, અિ:;થી પીડા,
નીચથી ભય અને શ/ુથી આશંકા સંભવ છે .

સૂય8‐કે તુ‐રાહુ : 6 e યુ. 2055 થી 25 e યુ. 2055 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ભય, શ/ુથી ખરાબ fયવહાર તથા દ-જનોથી
ભય થઈ શકે છે .

સૂય8‐કે તુ‐ગુY : 25 e યુ. 2055 થી 11 ફે Iુ. 2055 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન-ય, મહોHપાત, વ] તથા િમ/ોનો િવનાશ,
બધે જ કલેશ સંભવ છે .

સૂય8‐કે તુ‐શિન : 11 ફે Iુ. 2055 થી 3 માચ8 2055 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરની પીડા, િમ/ોથી બાધા,
બહુ જ નાના લાભ સંભવ છે .

સૂય8‐કે તુ‐બુધ : 3 માચ8 2055 થી 21 માચ8 2055 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઉbેગ, િવ¬ા-ય, મહાભય તથા
સતત કાય8 િસિ†માં િવકલતા સંભવ છે .
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સૂય8‐શુN : 21 માચ8 2055 થી 21 માચ8 2056 સુધી
સૂય8ની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શાના ફલ
સૂય8ની મહાદશામાં શુNની અ તદ8 શનામાં ‐
‐ સાંસારીક સુખોની Wિતકૂ ળતા રહેશે.
‐ સમુEમાં ઉHપh થવાવાળી વ તુ મળવાની સંભાવના.
‐ ]ીઓનો સાથ, Wવાસ, અસફલ વાતચીત, ઘરમાં કલેશ, મોજ શોખ પર ધન fયવ થશે.
‐ તાવ, માથું તથા કાનમાં દુ ઃખાવો અને શુલરોગથી શરીરને ક$ સંભવ છે .
‐ અભી$ ]ી તથા ભોગવ તુનું લાભ, Zામા તરમાં ગમન, IાJણ તથા રાeના દશ8ન, રાજયલ બહુ જ
ઉHસાહ, છ/, ચામર આદી રાજિચ·ની WાિU , ઘરમાં કxયાણનો વધારો, રોજ િમ$ાનનો ભોજન,
નંગ તથા કપડાનો લાભ, eનવરોથી લાભ, ધન ‐ ધા યમાં વધારો, ઉHસાહ, યશમાં વધારો.

સૂય8‐શુN‐શુN : 21 માચ8 2055 થી 21 મે 2055 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સફે દ ધોડા, કપડા, મોતી, માણેક, સોનુ
આિદનુ સુખ તથા સુંદર ]ીની WાિU સંભવ છે .

સૂય8‐શુN‐સૂય8 : 21 મે 2055 થી 8 જૂ ન 2055 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, િશરોવેદના, રાe, શ/ુથી
કલેશ અથવા થોડું ક લાભ પણ થશે.

સૂય8‐શુN‐ચ E : 8 જૂ ન 2055 થી 9 જુ લ. 2055 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ક યાજ મ, રાeથી લાભ, વ]‐ઘરેણાંની
WાિU, રાRાિધકાર સંભવ છે .

સૂય8‐શુN‐મંગળ : 9 જુ લ. 2055 થી 30 જુ લ. 2055 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ર©િપત સંબંધી રોગ, ઝગડા, મારપીટ તથા
કલેશ થશે.

સૂય8‐શુN‐રાહુ : 30 જુ લ. 2055 થી 23 સેvટ. 2055 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ઝગડો એકાએક બીક, રાe તથા
શ/ુથી ક$ સંભવ છે .

સૂય8‐શુN‐ગુY : 23 સેvટ. 2055 થી 11 નવ. 2055 સુધી
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શુNની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ WચુરEfય, રાજય, કપડા, મોતી, ઘરેણાં, હાથી, ધોડા તથા
થાનની WાિU થાય છે .

સૂય8‐શુN‐શિન : 11 નવ. 2055 થી 8 e યુ. 2056 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગધેડો, ઉંટ, બકરાની WાિU, લોખંડ, અડદ, તલનો
લાભ તથા શરીરમાં થોડી તકલીફ પણ થાય.

સૂય8‐શુN‐બુધ : 8 e યુ. 2056 થી 28 ફે Iુ. 2056 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન, aાનનો લાભ, રાeને Hયાં અિધકાર WાિU,
િવ-ેપથી પણ ધનલાભ સંભવ છે .

સૂય8‐શુN‐કે તુ : 28 ફે Iુ. 2056 થી 21 માચ8 2056 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર અપમૃHયુ ભય, એક દે શથી િબe દે શનું yમણ,
વsચે ‐ વsચે કોઈ લાભ પણ થાય.

ચ E મહાદશા: 21 માચ8 2056 થી 21 માચ8 2066 સુધી
ચંE મહાદશા ફલ
વભાિવક ફલ ‐‐
સામા ય )પ થી ચંEની મહાદશામાં િનw;િલિખત ફલ થાય છે ‐
‐ મ /, વેદમાં )ચી અને ગુ)જનો, દે વતામાં O†ા વધશે.
‐ રાeની Wસhતા તથા કૃ પાથી પદની WાિU તથા અ ય લાભ થશે.
‐ સુખદે વાવાળી વ તુઓ જેમ કે , ]ી, ધન, જમીન, ઘરેણાં, પુpપ, ગંધ આિદ મળશે.
‐ અનેક eતની કલાઓમાં કુ શલતા મળશે.
‐ સમાજમાં યશ, કીિત8નો વધારો થશે.
‐ િવન¨તા, પરોપકાિરતા આિદ સદગુણોનો વધારો થશે.
‐ મન ચંચલ તથા ગમે Hયાં ફરવાની ઈsછા થશે.
‐ ક યા ‐ સંતાનનો જ મ સંભવ છે .
‐ પાણીના સંબધી કામોથી, ખેતર, બગીચાથી લાભ થશે.
‐ ચંEમા િનબ8લ હોવાથી કફ અને થાકના વધારાથી શરીરને તકલીફ મળશે.
‐ આળસમાં વધારો, ઉંધમાં fયાકુ લતા, માંથાનો દુ ઃખાવો, મન ભટકવાથી તકલીફ રહેશે.
‐ અથ8 હાિન તથા સજજનોથી િવરોધ થઈ શકે છે .
‐ આપણાં લોકોથી કલહ તથા વાદ ‐ િવવાદ સંભવ છે .
‐ સારા કામોમાં મન નથી લાગતુ.
િવશેષ ફલઃ‐
ચંEમાના ઉsચ, નીચ થાનમાં હોવાના કારણ નવમાંશાિપના મતભેદના કારણ
અને અ યાય Zહોથી યુત અથવા u$ રહવાથી અવ થાઓના અનુસાર ફલમાં િનw;િલિખત પિરવત8ન થાયછે .
‐ ચંEમાની મહાદશામાં eતકને િવપિS તથા અક માતના કારણ જં ગલમાં વાસ કરવો પડી શકે છે .
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‐ કારાગારમાં બંધ થવાનું દુ ઃખ સંભવ છે .
‐ રાe, અિ:;, ચોરથી ભય, ભોજનમાં સંદેહ, ]ી પુ/ને કલેશ થઈ શકે .
‐ શુભ કાય8નો સૌભા:ય, ગાય, પૃ‡વી, સોનુ, ઘરેણાં આિદની WાિU તથા તીથ8 આિદમાં નાન થશે.
‐ કમTમાં િનpફળતા, ખરાબ જમવાનું મળશે.
‐ ગુ સો બહુ જ રહેશે.
‐ માતા અથવા િપતા પ-ના કોઈ વજનનું મૃHયુ થશે.
‐ િવ¬ામાં ઉhિત, િકિત8 લાભ, સુખ, િવજય, અથ8લાભ, નોકર અને સંતાનની વૃિ† થશે.
‐ ધન, ઘરેણાં તથા અનેક લાભ થશે.
‐ આકાં-ાઓની પૂિત8 તથા મનોરથ પૂરાં થશે.
‐ ]ી સુખ, સંતાન જ મ તથા જમીન, ભૂિમ, વાહન, આિદનું સુખ, પણ WાU થશે.
‐ સા)ં જમવાનું તથા કપડા આદી પણ મળશે.
‐ઉ¬ોગમાં અપયશ, રાજકીય સંકટ સંભવ છે .
‐ શરીરમાં િબમારીયોં તથા તકલીફોનો વધારો થશે.
‐ WિતVામાં કમી, માનહાનીનો ભય,
‐મનની િચંતા, આપણા લોકોથી દુ Dમની અને તેમનાથી િવયોગ થશે.
‐ સાધારણ ધન લાભ થશે.

ચ E‐ચ E : 21 માચ8 2056 થી 19 e યુ. 2057 સુધી
ચંEમાની મહાદશામાં ચંEમાંની અંતદ8 શાનું ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શામાં ‐
‐ શરીરમાં આરો:ય, િવ¬ા અને સંગીતમાં Wેમ થશે.
‐ સારા કપડાં, ધરેણા મળશે, સારા મનુpયોની સંગતી થશે.
‐ રાeના સિચવ, (રાRમાં ઉsચ પદ)ની WાિU સંભવ છે .
‐ પોતાના પ-માં લાભ, પરીવાર સાથે તીથ8 યા/ા થઇ શકે .
‐ ભૂિમ, ગાય અને ઘોડાની WાિU (વાહન લાભ), ધનમાં વધારો, સારી િ©™ WાU થશે.
‐ કયારે ‐ કયારે રોગનો પણ ભય હોઇ શકે .
‐ આપણી દશા તથા આપણી અંતદ8 શા ‐ કાલમાં હાથી, ઘોડા, વ] આદીની WાિU, દે વ ‐ ગુ)ની ભિ©,
પુ€ •Wદ ]ોતોનું પાઠ, રાજલાભ, મહાસુખ, સુખદ યશવૃિ† આદી સારા કામો થશે.
‐ ધનનાશ, થાન yંશ, આળસ, મનદુખ, રાજમં/ીથી િવરોધ,
માતૃક$, મન તાપ, જેલ, બંધુ નાશ, સંભવ છે .
‐ શરીરમાં અ¦ડ, પીડા અને અપમૃHયુનો ભય છે .
‐ શાંિત માટે સફે દ ગાય, ભેસનું દાન કરો.

ચ E‐ચ E‐ચ E : 21 માચ8 2056 થી 15 એિW 2056 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમ, સુભોજન, ધન, રાજસ માન,
મહાસુખ અ ય મહાલાભ પણ, ]ી સુખ WાU થશે.

ચ E‐ચ E‐મંગળ : 15 એિW 2056 થી 3 મે 2056 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†માં વધારો, મહાસwમાન, ભાઈથી સુખ, ધન અને
શ/ુથી ભય WાU થશે.

ચ E‐ચ E‐રાહુ : 3 મે 2056 થી 17 જૂ ન 2056 સુધી
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ચંEમાની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ કxયાણ તથા સંપિત, રાRથી ધનWાિU , રાહુ
અશુભ Zહોથી યુ© હોવાથી અપમૃHયુની સંભાવના છે .

ચ E‐ચ E‐ગુY : 17 જૂ ન 2056 થી 28 જુ લ. 2056 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ વ]લાભ, તેજો વૃિ†, સદગુ)થી IJ aાન,
રાR તથા ભુષણ WાિU થશે.

ચ E‐ચ E‐શિન : 28 જુ લ. 2056 થી 14 સેvટ. 2056 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
દુ િદ8 નમાં વાત ‐ િપ/ Wયુ© િવશેષ ક$, ધન ‐
ધા ય તથા યશની હાિન સંભવ છે .

ચ E‐ચ E‐બુધ : 14 સેvટ. 2056 થી 27 ઓક. 2056 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ પુ/ાHપાિત, અ\, િવ®યા WાિU, મહાન ઉhિત,
વ] તથા અh લાભ WાU થશે.

ચ E‐ચ E‐કે તુ : 27 ઓક. 2056 થી 14 નવ. 2056 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
IાJણની સાથે સંધષ8, અપમૃHયુ, સુખનાશ તથા
બધા -ે/ોમાં ક$ સંભવ છે .

ચ E‐ચ E‐શુN : 14 નવ. 2056 થી 4 e યુ. 2057 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધનાગમ, મહાસુખ, ક યા ઉHપિત, સુભોજન,
બધાંથી Wેમ, આિદશુભ ફલ WાU થશે.

ચ E‐ચ E‐સૂય8 : 4 e યુ. 2057 થી 19 e યુ. 2057 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અhલાભ, વ] WાિU , શ/ુ -ય, સુખ તથા
સવ8/ િવજય WાU થશે.

ચ E‐મંગળ : 19 e યુ. 2057 થી 20 આૅગ. 2057 સુધી
ચંEમાની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શાનું ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શામાં ‐
‐ વધારેલું ધનની હાિન, થાનનું Hયાગ થઇ શકે .
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‐ ભાઇ અને િમ/થી કલેશ, માતા તથા િપતાથી પીડા સંભવ છે .
‐ અનેક રોગોની ઉHપિત, મંદાિ:;, લોહી અને િપSનો Wકોપ અને અિ:; ભય થઇ શકે છે .
‐ ઉHસાહમાં વધારો તથા ભૂિમનું સુખ WાU થશે.

ચ E‐મંગળ‐મંગળ : 19 e યુ. 2057 થી 31 e યુ. 2057 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ ભય, ભયંકર િવરોધ, લોહી નીકળવું તથા
મૃHયુભય સંભવ છે .

ચ E‐મંગળ‐રાહુ : 31 e યુ. 2057 થી 4 માચ8 2057 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રાe તથા ધનનો િવનાશ,
ખરાબ ભોજન, ઝગડો (બાજવાનુ) શ/ુભય સંભવ છે .

ચ E‐મંગળ‐ગુY : 4 માચ8 2057 થી 2 એિW 2057 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નો µાસ થશે દુખ અને માનિસક તનાવ મલશે.

ચ E‐મંગળ‐શિન : 2 એિW 2057 થી 6 મે 2057 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માિલકનો નાશ, ક$, ધન-ય, મહાભય,
િવકલતા ઝગડો (બાજવાનું) તથા /ાસ સંભવ છે .

ચ E‐મંગળ‐બુધ : 6 મે 2057 થી 5 જૂ ન 2057 સુધી
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરદ8 શાના ફલ
‐
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરમાં સવ8થા બુિ†નાશ ઘનહાિન શરીરમા ક$ થશે.
વ], િમ/ અને અhનુ નાશ સંભવ છે .

ચ E‐મંગળ‐કે તુ : 5 જૂ ન 2057 થી 17 જૂ ન 2057 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ આળસ, િશરોવેદના, પાપજ ય રોગ,
અપમૃHયુ ભય, રાજભય તથા શ]ાધાત સંભવ છે .

ચ E‐મંગળ‐શુN : 17 જૂ ન 2057 થી 23 જુ લ. 2057 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડલથી સંકટ, /ાસ, રાe તથા શ]નો ભય,
અિતસાર રોગ, તથા વમન સંભવ છે .
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ચ E‐મંગળ‐સૂય8 : 23 જુ લ. 2057 થી 2 આૅગ. 2057 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમલાભ, ધન, સંપિતનું આગમન, મનસંતોષ,
િમ/ોનો સાથ, તથા બધા -ે/ોમાં સુખ થશે.

ચ E‐મંગળ‐ચ E : 2 આૅગ. 2057 થી 20 આૅગ. 2057 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દિ-ણ િદશામાં લાભ, સફે દ વ] અંલકરણની
WાિU તથા બધા કામમાં િસિ† સંભવ છે .

ચ E‐રાહુ : 20 આૅગ. 2057 થી 19 ફે Iુ. 2059 સુધી
ચંEમા ની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શાનો ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં ‐
‐ માનિસક ક$, રોગ અને શ/ુથી પીડા, ઉHસાહ િહનતા રહેશે.
‐ બંધુ વગ8નું નાશ, કામ માં હાિન, ધનfયય, તથા માન હાની સંભવ છે .
‐ સુખ WાિUનમાં િવ®ન અને ભોજન ‐ િવકારથી જવર(તાવ)નું આNમણ થઇ શકે છે .

ચ E‐રાહુ ‐રાહુ : 20 આૅગ. 2057 થી 10 નવ. 2057 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રોગ ભય બહુ િવધ Wહાર તથા
િમ/ ભય હોય શકે છે .

ચ E‐રાહુ ‐ગુY : 10 નવ. 2057 થી 22 e યુ. 2058 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સવ8/ આદર, હાથી, ધોડા (વાહન),
તથા ધનની WાિU થશે.

ચ E‐રાહુ ‐શિન : 22 e યુ. 2058 થી 19 એિW 2058 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર બંધન, સુખ-ય, મહાભય, તથા WHયહ વાત િપડા
હોઈ શકે છે .

ચ E‐રાહુ ‐બુધ : 19 એિW 2058 થી 6 જુ લ. 2058 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અનેક જ:યાથી લાભ, ]ી bારા િવશેષ
)પથી લાભ, પરદે શ ગમનથી િસિ† સંભવ છે .
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ચ E‐રાહુ ‐કે તુ : 6 જુ લ. 2058 થી 7 આૅગ. 2058 સુધી

રાહુ ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ભય, બાધાઓ, ધન-ય, સવ8/ કલહ,
તથા ઉbેગ સંભવ છે .

ચ E‐રાહુ ‐શુN : 7 આૅગ. 2058 થી 6 નવ. 2058 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ યોિગિનઓથી ભય, અ\-ય, ખરાબ ભોજન,
]ી િવનાશ, વંશમાં શોક સંભવ છે .

ચ E‐રાહુ ‐સૂય8 : 6 નવ. 2058 થી 3 િડસ. 2058 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, રોગ, મહાભય, પુપૌ/ આિદ થી કલેશ,
અપમૃHયુ તથા અસાવધાનતા સંભવ છે .

ચ E‐રાહુ ‐ચ E : 3 િડસ. 2058 થી 18 e યુ. 2059 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, કલહ, િચંતા માનહાિન, મહાભય,
િપતાના શરીરમાં ક$ સંભવ છે .

ચ E‐રાહુ ‐મંગળ : 18 e યુ. 2059 થી 19 ફે Iુ. 2059 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભગ દર રોગથી ક$, ર©િપતજ રોગોથી
ક$, ધન-ય, મહાન માનિસક ઉbેગ સંભવ છે .

ચ E‐ગુY : 19 ફે Iુ. 2059 થી 20 જૂ ન 2060 સુધી
ચંEમાની મહાદશામાં બૃહ પિતની અંતદ8 શાનું ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં ‐
‐ ગુ)ની અંતદ8 શામાં ધમ8માં વધારો, ધન‐ધા યનું લાભ થશે.
‐ હાથી‐ ઘોડા આદી વાહનની WાિU, ઘરેણાં સુખ, ભોગ અને આનંદમાં વધારો થશે.
‐ રાeથી માન, Wય}માં સફલતા તથા પુ/ ઉHસવનું સુખ સંભવ છે .
‐ િવ¬ા †ારા યશ લાભ, મનોરથ પૂિત8, તથા શારીરીક સુખની WાિU થશે.
‐ અંતરમાં રાજલાભ, મહોHસવ, વ] અલંકારની WાિU રાeની Wસhતા,
ધન આગમન, ઇ$દે વ Wસાદથી ગભા8ધાન, શુભકાય8, ઘરમાં લŸમી િવલાસ, રાeOયમાં ભૂિમ, હાથી, ઘોડા,
ધનની WાિU તથા રાજકૃ પાથી સુખદે વાવાળુ અિભ$ કાય8ની િસિ† થશે.
‐ અંતદ8 શા કાલમાં ભોજન, વ] પશુઆદીનો લાભ yાતૃસુખ, સંપિS, ધૈય8, પરાNમ, યa~ત,
િવવાહાિદ કાય8, રાજOી તથા અનેકિવ¬ સંપિSઓનો લાભ થશે.

ચ E‐ગુY‐ગુY : 19 ફે Iુ. 2059 થી 25 એિW 2059 સુધી
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ગુ)ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સોનાનો લાભ, ધા યવૃિ†, કxયાણ તથા
શુભફલનો ઉદય થશે.

ચ E‐ગુY‐શિન : 25 એિW 2059 થી 11 જુ લ. 2059 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગાય, ભૂિમ, સોનાનો લાભ, બધા
સુખ અને સાધન, અh, પાન, આિદનો પણ સંZહ સંભવ છે .

ચ E‐ગુY‐બુધ : 11 જુ લ. 2059 થી 18 સેvટ. 2059 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા, વ], aાન, મોિત લાભ, િમ/ોના
આગમનથી નેહ સંભવ છે .

ચ E‐ગુY‐કે તુ : 18 સેvટ. 2059 થી 16 ઓક. 2059 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ જલભય, ચોરી, બંધન, ઝગડા (બાજવાનુ), અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .

ચ E‐ગુY‐શુN : 16 ઓક. 2059 થી 5 e યુ. 2060 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા તથા કમTની WાિU, સોનું, વ],
ઘરેણાંનો લાભ, કલયાણWયુ© સંતોષ સંભવ છે .

ચ E‐ગુY‐સૂય8 : 5 e યુ. 2060 થી 30 e યુ. 2060 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, િમ/,માં, િપતાથી લાભ તથા બધેજ આદર
WાU થશે.

ચ E‐ગુY‐ચ E : 30 e યુ. 2060 થી 10 માચ8 2060 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બધા કલેશોનો િવનાશ, મોતી, ઘોડાનુ
લાભ તથા બધાજ કામમાં િસિ† WાU થશે.

ચ E‐ગુY‐મંગળ : 10 માચ8 2060 થી 8 એિW 2060 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ]નુ ભય, ગુદામાં પીડા, અિ:;મા ય,
અ1ણ8 રોગ, શ/ુનો ઉHપh કરેલ પીડા થઈ શકે .
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ચ E‐ગુY‐રાહુ : 8 એિW 2060 થી 20 જૂ ન 2060 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ,
નાશ, ક$, તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

ચ E‐શિન : 20 જૂ ન 2060 થી 19 e યુ. 2062 સુધી
ચંEમાની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાના ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શામાં ‐
‐ માતાની પીડાથી મનમાં દુ ઃખ સંભવ છે .
‐ કામમાં મોડું થવું, હાની, ભય, શોક, સંદેશથી દુ ઃખની WાિU સંભવ છે .
‐ અનેક fયસનોની ટે વ, વાતિવકારથી પીડા થઇ શકે છે .
‐ અિ:;, ચોરનું ભય, વચનમાં કઠોરતા, િવરોધીથી િવવાહ તથા અપમાન સંભવ છે .
‐ eત‐eતના રોગથી ]ી, સંતાન, ભાઇને પીડા અથવા વયંને ક$ થઇ શકે છે .

ચ E‐શિન‐શિન : 20 જૂ ન 2060 થી 19 સેvટ. 2060 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

ચ E‐શિન‐બુધ : 19 સેvટ. 2060 થી 10 િડસ. 2060 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

ચ E‐શિન‐કે તુ : 10 િડસ. 2060 થી 13 e યુ. 2061 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

ચ E‐શિન‐શુN : 13 e યુ. 2061 થી 19 એિW 2061 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

ચ E‐શિન‐સૂય8 : 19 એિW 2061 થી 18 મે 2061 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
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fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

ચ E‐શિન‐ચ E : 18 મે 2061 થી 6 જુ લ. 2061 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

ચ E‐શિન‐મંગળ : 6 જુ લ. 2061 થી 8 આૅગ. 2061 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

ચ E‐શિન‐રાહુ : 8 આૅગ. 2061 થી 3 નવ. 2061 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .

ચ E‐શિન‐ગુY : 3 નવ. 2061 થી 19 e યુ. 2062 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

ચ E‐બુધ : 19 e યુ. 2062 થી 21 જૂ ન 2063 સુધી
ચંEમાની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શાના ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
‐ િવ¬ા, બુિ†નો લાભ, િવઘવાનો સાથ, અિધકાર WાિU યા fયવસાયમાં ઉhિત થશે.
‐ માતા પ-થી ધન WાિU, ગૌ, ઘોડા, હાથી (વાહન), ભૂિમની WાિU, બધા સુખોમાં વધારો થશે.
‐ ઉદારતાથી ઈનામ અને ઉપાિધની WાિU સંભવ છે .
‐ ચંEદશામાં બુધની અંતદ8 શા હોવા પર િવવાહ, યa, દાન‐ધમ8આિદ શુભ કાય8 તથા રાeને Wસh કરવાવાળા
િવbાાનોંની સંગિત, મોતી, મણી, Wવાસ આિદ ર} તથા વાહન, વ], ઘરેણાંની WાિU, શાંિત, Wેમ,
સુખ તથા સોમપાનનું સુખ WાU થશે.

ચ E‐બુધ‐બુધ : 19 e યુ. 2062 થી 2 એિW 2062 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†, િવ¬ા, ઘન, વ]નો લાભ, મહાસુખ,
સુવણ8આિદ ર}લાભ સંભવ છે .

ચ E‐બુધ‐કે તુ : 2 એિW 2062 થી 3 મે 2062 સુધી
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બુધની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ખરાબ ભોજન, પેટમાં રોગ, આંખમાં
કમળો તથા ર©િપત જનીત રોગ સંભવ છે .

ચ E‐બુધ‐શુN : 3 મે 2062 થી 28 જુ લ. 2062 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉSર િદશામાં લાભ, પશુ-િત, રાજ દરબારમાં
અિધકાર સંભવ છે .

ચ E‐બુધ‐સૂય8 : 28 જુ લ. 2062 થી 23 આૅગ. 2062 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તેજમાં કમી, રોગ તથા શારીિરક ક$, મનમાં
◌ં િવકલતા સંભવ છે .

ચ E‐બુધ‐ચ E : 23 આૅગ. 2062 થી 5 ઓક. 2062 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી, ધન, સંપિત લાભ, ક યાનો જ મ,
મહાધનલાભ, બધી eતનું સુખ WાU થશે.

ચ E‐બુધ‐મંગળ : 5 ઓક. 2062 થી 4 નવ. 2062 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધમ8, બુિ†, ધનની WાિU, ચોર,
અિ:;થી પીડા, વ] WાિU , શ]ના ધા વાગે તેવી સંભાવના છે .

ચ E‐બુધ‐રાહુ : 4 નવ. 2062 થી 21 e યુ. 2063 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાના ફલ ‐‐
‐ ]ીઓ જોડે ઝગડા, એકાએક બીક લાગવી,
રાe તથા શ/ુ થી સંભવ છે .

ચ E‐બુધ‐ગુY : 21 e યુ. 2063 થી 31 માચ8 2063 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજ અથવા રાજના અિધકાર, રાeથી
સ માન, સદબુિ† તથા િવ¬ામાં વૃિ† સંભવ છે .

ચ E‐બુધ‐શિન : 31 માચ8 2063 થી 21 જૂ ન 2063 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરને આધાતના કારણ વાત િપત જનીત
પીડા, ધનનો નાશ અનેક )પમાં સંભવ છે .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 120

sample horoscope

ॐ

ચ E‐કે તુ : 21 જૂ ન 2063 થી 20 e યુ. 2064 સુધી
ચંEમાની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શાના ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ઘન ‐ જનની હાિન સંભવ.
‐ ]ીને રોગ, કુ ટું બનો નાશ, પેટના રોગથી પીડા થઇ શકે .
‐ મનમાં ઉbેગ, ચંચલતા તથા એકાએક સંકટ આવી શકે .

ચ E‐કે તુ‐કે તુ : 21 જૂ ન 2063 થી 3 જુ લ. 2063 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ એકાએક આપિત, િવદે શ ગમન,
Efયનાશ સંભવ છે .

ચ E‐કે તુ‐શુN : 3 જુ લ. 2063 થી 8 આૅગ. 2063 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મલેsછોનો ભય, યા તેમના થી ધન-િત,
ને/રોગ, િશરો વેદના, પશુ હાિન સંભવ છે .

ચ E‐કે તુ‐સૂય8 : 8 આૅગ. 2063 થી 18 આૅગ. 2063 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િમ/ોથી િવરોધ, અપમૃHયુ, પરાજય,
બુિ†નો નાશ તથા િવવાદ સંભવ છે .

ચ E‐કે તુ‐ચ E : 18 આૅગ. 2063 થી 5 સેvટ. 2063 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અન નાશ, યાશઃ-ય, શરીરને પીડા બુિ† yમ,
આમવાતની વૃિ† સંભવ છે .

ચ E‐કે તુ‐મંગળ : 5 સેvટ. 2063 થી 17 સેvટ. 2063 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભૌમ WHય તરમાં શ]થી, પડવાથી, અિ:;થી પીડા,
નીચથી ભય અને શ/ુથી આશંકા સંભવ છે .

ચ E‐કે તુ‐રાહુ : 17 સેvટ. 2063 થી 19 ઓક. 2063 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ભય, શ/ુથી ખરાબ fયવહાર તથા દ-જનોથી
ભય થઈ શકે છે .
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ચ E‐કે તુ‐ગુY : 19 ઓક. 2063 થી 17 નવ. 2063 સુધી

કે તુની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન-ય, મહોHપાત, વ] તથા િમ/ોનો િવનાશ,
બધે જ કલેશ સંભવ છે .

ચ E‐કે તુ‐શિન : 17 નવ. 2063 થી 20 િડસ. 2063 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરની પીડા, િમ/ોથી બાધા,
બહુ જ નાના લાભ સંભવ છે .

ચ E‐કે તુ‐બુધ : 20 િડસ. 2063 થી 20 e યુ. 2064 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઉbેગ, િવ¬ા-ય, મહાભય તથા
સતત કાય8 િસિ†માં િવકલતા સંભવ છે .

ચ E‐શુN : 20 e યુ. 2064 થી 19 સેvટ. 2065 સુધી
ચંEમાની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શાના ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ધન ધા યનું લાભ તથા ]ી †ારા ધનની WાિU થઇ શકે .
‐ OેV ]ી સુખ, િ]ઓ જોડે હાસ‐િવલાસ, તથા ભૌિતક સુખમાં વધારો.
‐ કામધંધામાં અનુકૂળતા, જલ સંબંિધત વ તુ તથા આભૂષણોનો સુખ WાU થશે.
‐ માતાના રોગથી પીડા (માતા જે રોગથી પીડીત હોય તે જ રોગ માતા †ારા eતકને પણ)
સંભવ છે .
‐ અંતદ8 શામાં રાR લાભ, મહારાજની કૃ પાથી વાહન, વ], ઘરેણાં, પશુલાભ,
]ીપુ/ની અિભવૃિ†, નવું ઘરનું િનમા8ણ, િમ$ાનનું ભોજન, સુગંધ પુpપની માલા, રwય ]ી,
આરો:ય, તથા અનેક િવિધ સંપદાઓ ગણશે.

ચ E‐શુN‐શુN : 20 e યુ. 2064 થી 30 એિW 2064 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સફે દ ધોડા, કપડા, મોતી, માણેક, સોનુ
આિદનુ સુખ તથા સુંદર ]ીની WાિU સંભવ છે .

ચ E‐શુN‐સૂય8 : 30 એિW 2064 થી 31 મે 2064 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, િશરોવેદના, રાe, શ/ુથી
કલેશ અથવા થોડું ક લાભ પણ થશે.

ચ E‐શુN‐ચ E : 31 મે 2064 થી 20 જુ લ. 2064 સુધી
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શુNની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ક યાજ મ, રાeથી લાભ, વ]‐ઘરેણાંની
WાિU, રાRાિધકાર સંભવ છે .

ચ E‐શુN‐મંગળ : 20 જુ લ. 2064 થી 25 આૅગ. 2064 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ર©િપત સંબંધી રોગ, ઝગડા, મારપીટ તથા
કલેશ થશે.

ચ E‐શુN‐રાહુ : 25 આૅગ. 2064 થી 24 નવ. 2064 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ઝગડો એકાએક બીક, રાe તથા
શ/ુથી ક$ સંભવ છે .

ચ E‐શુN‐ગુY : 24 નવ. 2064 થી 13 ફે Iુ. 2065 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ WચુરEfય, રાજય, કપડા, મોતી, ઘરેણાં, હાથી, ધોડા તથા
થાનની WાિU થાય છે .

ચ E‐શુN‐શિન : 13 ફે Iુ. 2065 થી 21 મે 2065 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગધેડો, ઉંટ, બકરાની WાિU, લોખંડ, અડદ, તલનો
લાભ તથા શરીરમાં થોડી તકલીફ પણ થાય.

ચ E‐શુN‐બુધ : 21 મે 2065 થી 15 આૅગ. 2065 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન, aાનનો લાભ, રાeને Hયાં અિધકાર WાિU,
િવ-ેપથી પણ ધનલાભ સંભવ છે .

ચ E‐શુN‐કે તુ : 15 આૅગ. 2065 થી 19 સેvટ. 2065 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર અપમૃHયુ ભય, એક દે શથી િબe દે શનું yમણ,
વsચે ‐ વsચે કોઈ લાભ પણ થાય.

ચ E‐સૂય8 : 19 સેvટ. 2065 થી 21 માચ8 2066 સુધી
ચંEમાની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શાના ફલ
ચંEમાની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાeથી ગૌરવ તથા ધનની WાિU, રાજતુxય અિધકારની WાિU થઇ શકે છે .
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‐ કાય8 fયવસાયમાં ધનલાભ તથા Wભાવ અને Wતાપમાં વધારો થશે.
‐ શ/ુનું નાશ, િવવાદમાં િવજય, ઉhિત તથા રોગથી છુટકારો મળશે.
‐ ચંEમાની દશામાં સૂય8ની અંતદ8 શામાં િવન$ રાR તથા ધનની WાિU ઘરમાં કxયાણોદય, િમ/ તથા
રાeના Wસાદથી ગામ, ભૂિમ આદીનો લાભ, પુ/ WાિU, ઘરમાં લŸમીનો િવલાસ, અંતદ8 શામાં શરીરને
આલ ય તથા જવર પીડા સંભવ છે .

ચ E‐સૂય8‐સૂય8 : 19 સેvટ. 2065 થી 29 સેvટ. 2065 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, ધન-ય, ]ીપીડા, િશરોવેદના, IાJણથી િવવાદ આિદ અસફલ સંભવ છે .

ચ E‐સૂય8‐ચ E : 29 સેvટ. 2065 થી 14 ઓક. 2065 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માનિસક ઉbેગ, િવવાદ, ધન -ય, મનો fયથા,
મિણ ‐ મોિત આિદ ર}ોનો િવનાશ આિદ સભંવ છે .

ચ E‐સૂય8‐મંગળ : 14 ઓક. 2065 થી 24 ઓક. 2065 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, શ/ુ થી ભય, બંધન, મહાસંકટ, શ/ુ તથા અિ:;થી
િપડા આિદ સંભવ છે .

ચ E‐સૂય8‐રાહુ : 24 ઓક. 2065 થી 21 નવ. 2065 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રોગ, શ/ુ, ભય, ધન-ય, મહાભય, રાજભંગ
તથા માનિસક /ાસ સંભવ છે .

ચ E‐સૂય8‐ગુY : 21 નવ. 2065 થી 15 િડસ. 2065 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ-ય િવજય, અિભવૃિ†, વ], સોનાના ઘરેણાં
તથા રથ આિદ વાહન WાિU યોગ બનશે.

ચ E‐સૂય8‐શિન : 15 િડસ. 2065 થી 13 e યુ. 2066 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન -ય, પશુને ક$, માનિસક ઉbેગ, મહારોગ
બધા -ે/માં અશુભ ફલ સંભવ છે .

ચ E‐સૂય8‐બુધ : 13 e યુ. 2066 થી 8 ફે Iુ. 2066 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા WાિU, બંધુ ‐ બાંધવ િમલન, ભોRલાભ, ધનાગમ, ધમ8લાભ
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તથા રાજસ માh WાU થશે.

ચ E‐સૂય8‐કે તુ : 8 ફે Iુ. 2066 થી 19 ફે Iુ. 2066 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ Wાણ ભય, મહા-િત, રાજ ભય, િવવાદ, તથા શ/ુ સાથે
મહાિવવાદ સંભવ છે .

ચ E‐સૂય8‐શુN : 19 ફે Iુ. 2066 થી 21 માચ8 2066 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મ®યમ )પમાં સમય, થોડો લાભ, થોડી સુખ સંપિત, WાU થશે.

મંગળ મહાદશા: 21 માચ8 2066 થી 21 માચ8 2073 સુધી
મંગલ મહાદશા ફલ
વભાિવક ફલ ‐
સામા ય )પણી મંગલની મહાદશામાં િનw;િલખીત ફલ થાય છે .
‐ ભૂિમ WાિU, ધન આગમન, અને મનની શાંિત મળશે.
‐ રાજયથી, હિથયારથી, રાeથી ઝગડા, ઔષિધયોંથી, ચતુરાઇથી, Nુ ર િNયાઓંથી, ચતુpપદોમાં વધારો તથા અનેક ઉ¬ોગથી
ધનની WાિU થશે.
‐ રાeથી ભય, ઘરમાં કલહ, ]ી, પુ/, સંબંધીયોથી િવવાદ, અને કારણથી ખરાબ જમવાનું મળી શકે .
‐ ચોર, અિ:;, કારાવાસ, રોગથી «લેશ થઇ શકે છે .
‐ િપ/ જનીત રોગ, લોહીનો Wકોપ તથા તાવથી પીડા તથા મૂsછા8 થઇ શકે છે .
િવશેષ ફલ ‐
મંગલના ઉsચ, નીચ આિદ થાનમાં િ થત હોવાના કારણ, નવમાંશાિદના ભેદાભેદના કારણ અને
અનયાયZહોથી યુત અથવા દુ $ રહવાથી અવ થા અનુસાર ફલમાં િનw;પિરવત8ન થાય છે .
‐ રાજ†ારથી તથા દે શા તરથી ઐ\ય8, લાભ, ભૂિમ, bfય આિદનો લાભ થશે.
‐ સારા કપડાં તથા જમવાનું WાU થશે.
‐ યa આિદ કામ અને િવવાહ આિદ ઉHસવ પણ સંભવ છે .
‐ શુભ ફલ,
‐ યa અને િવવાહ આિદ સારા કામો થશે.
‐ પરોપકારમાં વૃિS રહેશે.
‐ અHયંત દુ ઃખ તથા સંકટ થઇ શકે છે .
‐ રાજકીય Nોધના કારણ જ મભૂિમથી દુ ર જઇને ]ી અને િમ/ આદીથી િવયોગનું દુ ઃખ થઇ શકે છે .
‐ દુ ઃખ તથા મહાભય થશે.
‐ . eતકને પદનો નુકસાન થઇ શકે છે .
‐ દુ રની યા/ા કરવી પડે,
‐ અંhમાં અ)ચી ઉHપh થશે.
‐ ચેપી રોગ (ચેચક)થી ભય થઇ શકે છે .
‐ ધન‐નાશ, અપમાન, મૃHયુ તુxય ક$, ઓપરેશન અથવા દુ ઘ8ટના થઇ શકે છે .
‐ લોહી ખરાબ, તાવ, માથાનો દુ ઃખાવ, આિદ િબમારીયોં થઇ શકે છે .
‐ મનુpયો ના નાયક અથા8ત્ લોકો પર આિધપHય WાU થશે.
‐ uઢ િનiય, સાહસ તથા સHયનો આZહ Wબલ રહેશે.
‐ રાજદરબારમાં સ માન, તથા ભા:યની ઉhતી થશે.
‐ ]ી‐પુ/થી િવયોગ તથા શ] તથા અિ:;થી બાધા થઇ શકે છે .
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મંગળ‐મંગળ : 21 માચ8 2066 થી 17 આૅગ. 2066 સુધી
મંગલની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શાના ફલ
મંગલની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ભાઇઓમાં મતભેદ , ભાઇઓને પીડા WાU થશે.
‐ શ/ુથી િવવાદ, શ/ુનાશ, સાહસ તથા પરાNમમાં વધારો.
‐ રાeથી ભય, કામમાં fયવધાન સંભવ છે .
‐ શરીરની ગમ™માં વધારો, લોહી, િપત અને ગમ™ના રોગ તથા ~ણાદી પીડા થઈ શકે છે .
‐ ગૃહ -ે/માં વધારો, ગૌ, મિહષી આદી પશુનો સુખ, મહારાજ કૃ પાથી અિભ$ િસિ† થશે.
‐ મુ/ કૃ sછ આદી રોગ, કલેશ, ~ણભય, ચોર, સપ8, રાeથી પીડા,
પીડા, ધન‐ધા ય,પશુનો િવનાશ થશે.

મંગળ‐મંગળ‐મંગળ : 21 માચ8 2066 થી 30 માચ8 2066 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ ભય, ભયંકર િવરોધ, લોહી નીકળવું તથા
મૃHયુભય સંભવ છે .

મંગળ‐મંગળ‐રાહુ : 30 માચ8 2066 થી 21 એિW 2066 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રાe તથા ધનનો િવનાશ,
ખરાબ ભોજન, ઝગડો (બાજવાનુ) શ/ુભય સંભવ છે .

મંગળ‐મંગળ‐ગુY : 21 એિW 2066 થી 11 મે 2066 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નો µાસ થશે દુખ અને માનિસક તનાવ મલશે.

મંગળ‐મંગળ‐શિન : 11 મે 2066 થી 4 જૂ ન 2066 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માિલકનો નાશ, ક$, ધન-ય, મહાભય,
િવકલતા ઝગડો (બાજવાનું) તથા /ાસ સંભવ છે .

મંગળ‐મંગળ‐બુધ : 4 જૂ ન 2066 થી 25 જૂ ન 2066 સુધી
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરદ8 શાના ફલ
‐
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરમાં સવ8થા બુિ†નાશ ઘનહાિન શરીરમા ક$ થશે.
વ], િમ/ અને અhનુ નાશ સંભવ છે .

મંગળ‐મંગળ‐કે તુ : 25 જૂ ન 2066 થી 3 જુ લ. 2066 સુધી
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મંગળની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ આળસ, િશરોવેદના, પાપજ ય રોગ,
અપમૃHયુ ભય, રાજભય તથા શ]ાધાત સંભવ છે .

મંગળ‐મંગળ‐શુN : 3 જુ લ. 2066 થી 28 જુ લ. 2066 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડલથી સંકટ, /ાસ, રાe તથા શ]નો ભય,
અિતસાર રોગ, તથા વમન સંભવ છે .

મંગળ‐મંગળ‐સૂય8 : 28 જુ લ. 2066 થી 5 આૅગ. 2066 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમલાભ, ધન, સંપિતનું આગમન, મનસંતોષ,
િમ/ોનો સાથ, તથા બધા -ે/ોમાં સુખ થશે.

મંગળ‐મંગળ‐ચ E : 5 આૅગ. 2066 થી 17 આૅગ. 2066 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દિ-ણ િદશામાં લાભ, સફે દ વ] અંલકરણની
WાિU તથા બધા કામમાં િસિ† સંભવ છે .

મંગળ‐રાહુ : 17 આૅગ. 2066 થી 5 સેvટ. 2067 સુધી
મંગલની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શાના ફલ
મંગલની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાe,ચોર, અિ:;, શ]થી ભય સંભવ છે .
‐ ધન ધા યનું િવનાશ, ગુ) તથા બંધુ હાિન, અનેક eતની િવપિSઓ આવી શકે .
‐ શાિરરીક પીડા અને દુ $ કમ8ની િસિ† થઇ શકે છે .

મંગળ‐રાહુ ‐રાહુ : 17 આૅગ. 2066 થી 14 ઓક. 2066 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રોગ ભય બહુ િવધ Wહાર તથા
િમ/ ભય હોય શકે છે .

મંગળ‐રાહુ ‐ગુY : 14 ઓક. 2066 થી 4 િડસ. 2066 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સવ8/ આદર, હાથી, ધોડા (વાહન),
તથા ધનની WાિU થશે.

મંગળ‐રાહુ ‐શિન : 4 િડસ. 2066 થી 3 ફે Iુ. 2067 સુધી
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રાહુ ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર બંધન, સુખ-ય, મહાભય, તથા WHયહ વાત િપડા
હોઈ શકે છે .

મંગળ‐રાહુ ‐બુધ : 3 ફે Iુ. 2067 થી 29 માચ8 2067 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અનેક જ:યાથી લાભ, ]ી bારા િવશેષ
)પથી લાભ, પરદે શ ગમનથી િસિ† સંભવ છે .

મંગળ‐રાહુ ‐કે તુ : 29 માચ8 2067 થી 20 એિW 2067 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ભય, બાધાઓ, ધન-ય, સવ8/ કલહ,
તથા ઉbેગ સંભવ છે .

મંગળ‐રાહુ ‐શુN : 20 એિW 2067 થી 23 જૂ ન 2067 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ યોિગિનઓથી ભય, અ\-ય, ખરાબ ભોજન,
]ી િવનાશ, વંશમાં શોક સંભવ છે .

મંગળ‐રાહુ ‐સૂય8 : 23 જૂ ન 2067 થી 12 જુ લ. 2067 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, રોગ, મહાભય, પુપૌ/ આિદ થી કલેશ,
અપમૃHયુ તથા અસાવધાનતા સંભવ છે .

મંગળ‐રાહુ ‐ચ E : 12 જુ લ. 2067 થી 13 આૅગ. 2067 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, કલહ, િચંતા માનહાિન, મહાભય,
િપતાના શરીરમાં ક$ સંભવ છે .

મંગળ‐રાહુ ‐મંગળ : 13 આૅગ. 2067 થી 5 સેvટ. 2067 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભગ દર રોગથી ક$, ર©િપતજ રોગોથી
ક$, ધન-ય, મહાન માનિસક ઉbેગ સંભવ છે .

મંગળ‐ગુY : 5 સેvટ. 2067 થી 11 આૅગ. 2068 સુધી
મંગલની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શામાં ફલ
મંગલની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાe તથા IાJણોથી ધનની WાિU થશે.
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‐ આરો:ય, તેજની વૃિ†, બલ તથા પરાNમમાં વધારો.
‐ સHકમ8 કરવામાં પૂણ8 ઉHસાહ, દે વતા WHયે O†ા, ભિ© અને તીથ8 કરવામાં )ચી ઉHપh થશે.
‐ પુ/, િમ/, વાહન સુખ, િવજય તથા જનતાથી આદરની WાિU થશે.
‐ યકૃ ત તથા oેpમા જિનત રોગનો ભય હોઇ શકે છે .
‐ શુભયશ, રાજસ માન, ધનધા ય વૃિ†, ઘરમાં કxયાણ, સંપિS
તથા ]ી‐પુ/ આદીની WાિU થશે.

મંગળ‐ગુY‐ગુY : 5 સેvટ. 2067 થી 20 ઓક. 2067 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સોનાનો લાભ, ધા યવૃિ†, કxયાણ તથા
શુભફલનો ઉદય થશે.

મંગળ‐ગુY‐શિન : 20 ઓક. 2067 થી 13 િડસ. 2067 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગાય, ભૂિમ, સોનાનો લાભ, બધા
સુખ અને સાધન, અh, પાન, આિદનો પણ સંZહ સંભવ છે .

મંગળ‐ગુY‐બુધ : 13 િડસ. 2067 થી 30 e યુ. 2068 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા, વ], aાન, મોિત લાભ, િમ/ોના
આગમનથી નેહ સંભવ છે .

મંગળ‐ગુY‐કે તુ : 30 e યુ. 2068 થી 19 ફે Iુ. 2068 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ જલભય, ચોરી, બંધન, ઝગડા (બાજવાનુ), અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .

મંગળ‐ગુY‐શુN : 19 ફે Iુ. 2068 થી 16 એિW 2068 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા તથા કમTની WાિU, સોનું, વ],
ઘરેણાંનો લાભ, કલયાણWયુ© સંતોષ સંભવ છે .

મંગળ‐ગુY‐સૂય8 : 16 એિW 2068 થી 3 મે 2068 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, િમ/,માં, િપતાથી લાભ તથા બધેજ આદર
WાU થશે.

મંગળ‐ગુY‐ચ E : 3 મે 2068 થી 1 જૂ ન 2068 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
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‐ બધા કલેશોનો િવનાશ, મોતી, ઘોડાનુ
લાભ તથા બધાજ કામમાં િસિ† WાU થશે.

મંગળ‐ગુY‐મંગળ : 1 જૂ ન 2068 થી 20 જૂ ન 2068 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ]નુ ભય, ગુદામાં પીડા, અિ:;મા ય,
અ1ણ8 રોગ, શ/ુનો ઉHપh કરેલ પીડા થઈ શકે .

મંગળ‐ગુY‐રાહુ : 20 જૂ ન 2068 થી 11 આૅગ. 2068 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ,
નાશ, ક$, તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

મંગળ‐શિન : 11 આૅગ. 2068 થી 19 સેvટ. 2069 સુધી
મંગલની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાના ફલ
મંગલની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શામાં
‐ ]ી પુ/ તથા વજનોને પીડા તથા મરવા સુધી શારીિરક ક$ થઇ શકે છે .
‐ ધનમાં અડચન, કામમાં હાિન, નોકરીમાં િનw; િ થતી, થાન પિરવત8નથી તકલીફ થઇ શકે છે .
‐ શ/ુ, ચોર, રાeથી ભય, ધનની હાની, ગૃહ થી સંબંધી સંકટ આવી શકે છે .
‐ રોગથી પીડા, િચંતા અને આપણા ઘરે eવા માટે યા/ા સંભવ છે .
‐ આપણી અંતદ8 શામાં મલેsછ વિગ8ય રાeનો ભય, ધન‐ધા યનો િવનાશ, િનગડો (જં 1ર, લોખંડની કડી,
ચેન) થી બંધન, રોગ અને દશા તના -ે/માં િવનાશ સંભવ છે .
‐ મહાભય, યા/ામાં ધનfયય, રાજbૈષ, મનની fયથા, ચોર, અિ:;, રાeથી પીડા, સહોદરોનો િવનાશ, ભાઇઓ જોડે િવવાદ,
1વહાની અક માત મૃHયુ ભય, ]ી પુ/ને પીડા, જેલ (કારાવાસ) ભય, રાજ મહાભય WાU સંભવ છે .
‐ આપણી અંતદ8 શા કાલમાં િવદે શયા/ા, અનેક દુ ય8શ, પાપ કામોથી Wેમ, િમHય1વાદીની િહં સા, ખેતરનું વેચાણ, થાન yંશ,
મનોfયથા, યુ†માં પરાજય, મુ/ કુ sછ રોગથી મહાભય WાU થાય.

મંગળ‐શિન‐શિન : 11 આૅગ. 2068 થી 14 ઓક. 2068 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

મંગળ‐શિન‐બુધ : 14 ઓક. 2068 થી 10 િડસ. 2068 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

મંગળ‐શિન‐કે તુ : 10 િડસ. 2068 થી 3 e યુ. 2069 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
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મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

મંગળ‐શિન‐શુN : 3 e યુ. 2069 થી 11 માચ8 2069 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

મંગળ‐શિન‐સૂય8 : 11 માચ8 2069 થી 31 માચ8 2069 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

મંગળ‐શિન‐ચ E : 31 માચ8 2069 થી 4 મે 2069 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

મંગળ‐શિન‐મંગળ : 4 મે 2069 થી 28 મે 2069 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

મંગળ‐શિન‐રાહુ : 28 મે 2069 થી 27 જુ લ. 2069 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .

મંગળ‐શિન‐ગુY : 27 જુ લ. 2069 થી 19 સેvટ. 2069 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

મંગળ‐બુધ : 19 સેvટ. 2069 થી 17 સેvટ. 2070 સુધી
મંગલની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શાનું ફલ
મંગલની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
‐ fયવસાય તથા fયાપારીઓથી ધનની WાિU થશે.
‐ ઘર, ગામ તથા અhમાં વધારો, કોઇ eતનું Wસંગ સુખ પણ WાU થશે.
‐ શ/ુ, ચોર, રાe થી ભય, મનમાં કલેશ, ]ી, પુ/, મી/ આદીથી િવયોગ સંભવ છે .
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‐ આપણા માણસોથી અપમાન તથા કોઇ દુ $ મનુpયથી ક$ સંભવ છે .
‐ સHસંગીતી, અજપાજય, તદશ8દાન, ધાિમ8ક બુિ†, સુયશ, િનિતમાગTનું અનુસરણ, િનHય િમ$ાન, ભોજન, વાદન,
વ], પશુ તથા રાeિધકાર સુખ, કૃ િષકાય8માં સફલતા, હાથી, વ], ઘરેણાં ઇHયાદી WાU થશે.
‐ બુધની અંતદ8 શામાં માનહાિન, Nૂ ર બુિ†, તથા Nૂ ર વચન, ચોર, અિ:;, રાeથી પીડા, ચોર, ડાકુ નો (બ્
ભય સંભવ છે .

મંગળ‐બુધ‐બુધ : 19 સેvટ. 2069 થી 10 નવ. 2069 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†, િવ¬ા, ઘન, વ]નો લાભ, મહાસુખ,
સુવણ8આિદ ર}લાભ સંભવ છે .

મંગળ‐બુધ‐કે તુ : 10 નવ. 2069 થી 1 િડસ. 2069 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ખરાબ ભોજન, પેટમાં રોગ, આંખમાં
કમળો તથા ર©િપત જનીત રોગ સંભવ છે .

મંગળ‐બુધ‐શુN : 1 િડસ. 2069 થી 30 e યુ. 2070 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉSર િદશામાં લાભ, પશુ-િત, રાજ દરબારમાં
અિધકાર સંભવ છે .

મંગળ‐બુધ‐સૂય8 : 30 e યુ. 2070 થી 17 ફે Iુ. 2070 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તેજમાં કમી, રોગ તથા શારીિરક ક$, મનમાં
◌ં િવકલતા સંભવ છે .

મંગળ‐બુધ‐ચ E : 17 ફે Iુ. 2070 થી 19 માચ8 2070 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી, ધન, સંપિત લાભ, ક યાનો જ મ,
મહાધનલાભ, બધી eતનું સુખ WાU થશે.

મંગળ‐બુધ‐મંગળ : 19 માચ8 2070 થી 10 એિW 2070 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધમ8, બુિ†, ધનની WાિU, ચોર,
અિ:;થી પીડા, વ] WાિU , શ]ના ધા વાગે તેવી સંભાવના છે .

મંગળ‐બુધ‐રાહુ : 10 એિW 2070 થી 3 જૂ ન 2070 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાના ફલ ‐‐
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‐ ]ીઓ જોડે ઝગડા, એકાએક બીક લાગવી,
રાe તથા શ/ુ થી સંભવ છે .

મંગળ‐બુધ‐ગુY : 3 જૂ ન 2070 થી 21 જુ લ. 2070 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજ અથવા રાજના અિધકાર, રાeથી
સ માન, સદબુિ† તથા િવ¬ામાં વૃિ† સંભવ છે .

મંગળ‐બુધ‐શિન : 21 જુ લ. 2070 થી 17 સેvટ. 2070 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરને આધાતના કારણ વાત િપત જનીત
પીડા, ધનનો નાશ અનેક )પમાં સંભવ છે .

મંગળ‐કે તુ : 17 સેvટ. 2070 થી 13 ફે Iુ. 2071 સુધી
મંગલની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શાના ફલ
મંગલની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ધંધાની િવપરીત િ થતી તથા ધન હાિન સંભવ છે .
‐ િમ/ તથા ભાઈથી પીડા, ખરાબ લોકોથી દુ Dમની, ]ી‐સંતાનને ક$ થઇ શકે .
‐ પેટ રોગથી પરેશાની અને શ] તથા અિ:;થી અક માત તકલીફ થઇ શકે છે .

મંગળ‐કે તુ‐કે તુ : 17 સેvટ. 2070 થી 25 સેvટ. 2070 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ એકાએક આપિત, િવદે શ ગમન,
Efયનાશ સંભવ છે .

મંગળ‐કે તુ‐શુN : 25 સેvટ. 2070 થી 20 ઓક. 2070 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મલેsછોનો ભય, યા તેમના થી ધન-િત,
ને/રોગ, િશરો વેદના, પશુ હાિન સંભવ છે .

મંગળ‐કે તુ‐સૂય8 : 20 ઓક. 2070 થી 28 ઓક. 2070 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િમ/ોથી િવરોધ, અપમૃHયુ, પરાજય,
બુિ†નો નાશ તથા િવવાદ સંભવ છે .

મંગળ‐કે તુ‐ચ E : 28 ઓક. 2070 થી 9 નવ. 2070 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અન નાશ, યાશઃ-ય, શરીરને પીડા બુિ† yમ,
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આમવાતની વૃિ† સંભવ છે .

મંગળ‐કે તુ‐મંગળ : 9 નવ. 2070 થી 18 નવ. 2070 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભૌમ WHય તરમાં શ]થી, પડવાથી, અિ:;થી પીડા,
નીચથી ભય અને શ/ુથી આશંકા સંભવ છે .

મંગળ‐કે તુ‐રાહુ : 18 નવ. 2070 થી 10 િડસ. 2070 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ભય, શ/ુથી ખરાબ fયવહાર તથા દ-જનોથી
ભય થઈ શકે છે .

મંગળ‐કે તુ‐ગુY : 10 િડસ. 2070 થી 30 િડસ. 2070 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન-ય, મહોHપાત, વ] તથા િમ/ોનો િવનાશ,
બધે જ કલેશ સંભવ છે .

મંગળ‐કે તુ‐શિન : 30 િડસ. 2070 થી 23 e યુ. 2071 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરની પીડા, િમ/ોથી બાધા,
બહુ જ નાના લાભ સંભવ છે .

મંગળ‐કે તુ‐બુધ : 23 e યુ. 2071 થી 13 ફે Iુ. 2071 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઉbેગ, િવ¬ા-ય, મહાભય તથા
સતત કાય8 િસિ†માં િવકલતા સંભવ છે .

મંગળ‐શુN : 13 ફે Iુ. 2071 થી 14 એિW 2072 સુધી
મંગલની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શાના ફલ
મંગલની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શામાં ‐
‐ eત eતના ધંધા કરવા તરફ મગજ રહેશે.
‐ બંધુવગ8થી ધન WાિU, સુખ લાભ થશે.
‐ ]ીને આભુષણ, વ]નું સુખ, તથા વાહન સુખ WાU થશે.
‐ ધનનું અિધક fયય અને Wવાસથી મનમાં ચંચલતા થઇ શકે છે .
‐ રાRલાભ, મહાસુખ,હાથી‐ઘોડા, વ], આભુષણની WાિU થશે.
‐ બહુ દુ ઃખ, શરીરની પીડા, ધન-િત, રાe, ચોરથી ભય, ગૃહ કલહ, ]ી‐પુ/ને ક$, ગામ આદી
પશુને ક$, ગાય આદી પશુ -િત સંભવ છે .

મંગળ‐શુN‐શુN : 13 ફે Iુ. 2071 થી 25 એિW 2071 સુધી
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શુNની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સફે દ ધોડા, કપડા, મોતી, માણેક, સોનુ
આિદનુ સુખ તથા સુંદર ]ીની WાિU સંભવ છે .

મંગળ‐શુN‐સૂય8 : 25 એિW 2071 થી 16 મે 2071 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, િશરોવેદના, રાe, શ/ુથી
કલેશ અથવા થોડું ક લાભ પણ થશે.

મંગળ‐શુN‐ચ E : 16 મે 2071 થી 21 જૂ ન 2071 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ક યાજ મ, રાeથી લાભ, વ]‐ઘરેણાંની
WાિU, રાRાિધકાર સંભવ છે .

મંગળ‐શુN‐મંગળ : 21 જૂ ન 2071 થી 15 જુ લ. 2071 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ર©િપત સંબંધી રોગ, ઝગડા, મારપીટ તથા
કલેશ થશે.

મંગળ‐શુN‐રાહુ : 15 જુ લ. 2071 થી 17 સેvટ. 2071 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ઝગડો એકાએક બીક, રાe તથા
શ/ુથી ક$ સંભવ છે .

મંગળ‐શુN‐ગુY : 17 સેvટ. 2071 થી 13 નવ. 2071 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ WચુરEfય, રાજય, કપડા, મોતી, ઘરેણાં, હાથી, ધોડા તથા
થાનની WાિU થાય છે .

મંગળ‐શુN‐શિન : 13 નવ. 2071 થી 20 e યુ. 2072 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગધેડો, ઉંટ, બકરાની WાિU, લોખંડ, અડદ, તલનો
લાભ તથા શરીરમાં થોડી તકલીફ પણ થાય.

મંગળ‐શુN‐બુધ : 20 e યુ. 2072 થી 20 માચ8 2072 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન, aાનનો લાભ, રાeને Hયાં અિધકાર WાિU,
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િવ-ેપથી પણ ધનલાભ સંભવ છે .

મંગળ‐શુN‐કે તુ : 20 માચ8 2072 થી 14 એિW 2072 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર અપમૃHયુ ભય, એક દે શથી િબe દે શનું yમણ,
વsચે ‐ વsચે કોઈ લાભ પણ થાય.

મંગળ‐સૂય8 : 14 એિW 2072 થી 20 આૅગ. 2072 સુધી
મંગલની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શાના ફલ
મંગલની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શા માં ‐
‐ રાજ†ારમાં સ માન તથા િવજય મળશે.
‐ વાતચીતમાં સફલતા તથા Wતાપ અને Wભાવમાં વધારો થશે.
‐ વન તથા પવ8ત બાજુ ફરવાની ઇsછા, ધન લાભ થશે.
‐ િપતાથી ક$, િપતાકૂ લના લોકોથી વૈરભાવ અને વજનોથી દુ ઃખ પણ થઇ eઈ શકે .
‐ વાદન, સુયશ તથા પુ/ WાિU, ધા ય‐ધનમાં વધારો, ઘરમાં કxયાણ તથા સંપિS, આરો:ય, ધૈય8,
રાજસ માન, મહાસુખ, fયવસાયમાં બહુ જ સફલતા, િવદે શમાં રાજદશ8ન WાU થશે.
‐ શારીરીક પીડા, મનસંતાપ કામનું નુકશાન, મહાભય, િશરોરોગ, તાવ તથા અિતસાર સંભવ છે .

મંગળ‐સૂય8‐સૂય8 : 14 એિW 2072 થી 20 એિW 2072 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, ધન-ય, ]ીપીડા, િશરોવેદના, IાJણથી િવવાદ આિદ અસફલ સંભવ છે .

મંગળ‐સૂય8‐ચ E : 20 એિW 2072 થી 1 મે 2072 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માનિસક ઉbેગ, િવવાદ, ધન -ય, મનો fયથા,
મિણ ‐ મોિત આિદ ર}ોનો િવનાશ આિદ સભંવ છે .

મંગળ‐સૂય8‐મંગળ : 1 મે 2072 થી 8 મે 2072 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, શ/ુ થી ભય, બંધન, મહાસંકટ, શ/ુ તથા અિ:;થી
િપડા આિદ સંભવ છે .

મંગળ‐સૂય8‐રાહુ : 8 મે 2072 થી 28 મે 2072 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રોગ, શ/ુ, ભય, ધન-ય, મહાભય, રાજભંગ
તથા માનિસક /ાસ સંભવ છે .

મંગળ‐સૂય8‐ગુY : 28 મે 2072 થી 14 જૂ ન 2072 સુધી
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સૂય8ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ-ય િવજય, અિભવૃિ†, વ], સોનાના ઘરેણાં
તથા રથ આિદ વાહન WાિU યોગ બનશે.

મંગળ‐સૂય8‐શિન : 14 જૂ ન 2072 થી 4 જુ લ. 2072 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન -ય, પશુને ક$, માનિસક ઉbેગ, મહારોગ
બધા -ે/માં અશુભ ફલ સંભવ છે .

મંગળ‐સૂય8‐બુધ : 4 જુ લ. 2072 થી 22 જુ લ. 2072 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા WાિU, બંધુ ‐ બાંધવ િમલન, ભોRલાભ, ધનાગમ, ધમ8લાભ
તથા રાજસ માh WાU થશે.

મંગળ‐સૂય8‐કે તુ : 22 જુ લ. 2072 થી 29 જુ લ. 2072 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ Wાણ ભય, મહા-િત, રાજ ભય, િવવાદ, તથા શ/ુ સાથે
મહાિવવાદ સંભવ છે .

મંગળ‐સૂય8‐શુN : 29 જુ લ. 2072 થી 20 આૅગ. 2072 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મ®યમ )પમાં સમય, થોડો લાભ, થોડી સુખ સંપિત, WાU થશે.

મંગળ‐ચ E : 20 આૅગ. 2072 થી 21 માચ8 2073 સુધી
મંગલની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શાના ફલ
મંગલની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શાના માં ‐
‐ ઉsચ પદની WાિU, રાજ†ારમાં સ માન.
‐ આભુષણ (ઘરેણાં), ધન અને ર}ાિદનો લાભ.
‐ િમ/ોથી સમાગમ, િમ/ોથી સહાયતા અને કામ (િવષય) ધંધાના સુખોની WાિU.
‐ નાચ ગાયનમાં Wેમ તથા મનોરથ િસિ† થશે.
‐ શરીરમાં આલસ તથા oેષમાં (કફ) રોગ થઇ શકે .
‐ આપણી અંતદ8 શામાં મરણ, ]ી‐પુ/ને કલેશ, ભૂિમનાશ, પશુ ધા ય નાશ, ચોર આદી અથવા યુ†થી ભય સંભવ છે .

મંગળ‐ચ E‐ચ E : 20 આૅગ. 2072 થી 6 સેvટ. 2072 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમ, સુભોજન, ધન, રાજસ માન,
મહાસુખ અ ય મહાલાભ પણ, ]ી સુખ WાU થશે.

મંગળ‐ચ E‐મંગળ : 6 સેvટ. 2072 થી 19 સેvટ. 2072 સુધી
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ચંEમાની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†માં વધારો, મહાસwમાન, ભાઈથી સુખ, ધન અને
શ/ુથી ભય WાU થશે.

મંગળ‐ચ E‐રાહુ : 19 સેvટ. 2072 થી 21 ઓક. 2072 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ કxયાણ તથા સંપિત, રાRથી ધનWાિU , રાહુ
અશુભ Zહોથી યુ© હોવાથી અપમૃHયુની સંભાવના છે .

મંગળ‐ચ E‐ગુY : 21 ઓક. 2072 થી 18 નવ. 2072 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ વ]લાભ, તેજો વૃિ†, સદગુ)થી IJ aાન,
રાR તથા ભુષણ WાિU થશે.

મંગળ‐ચ E‐શિન : 18 નવ. 2072 થી 22 િડસ. 2072 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
દુ િદ8 નમાં વાત ‐ િપ/ Wયુ© િવશેષ ક$, ધન ‐
ધા ય તથા યશની હાિન સંભવ છે .

મંગળ‐ચ E‐બુધ : 22 િડસ. 2072 થી 21 e યુ. 2073 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ પુ/ાHપાિત, અ\, િવ®યા WાિU, મહાન ઉhિત,
વ] તથા અh લાભ WાU થશે.

મંગળ‐ચ E‐કે તુ : 21 e યુ. 2073 થી 3 ફે Iુ. 2073 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
IાJણની સાથે સંધષ8, અપમૃHયુ, સુખનાશ તથા
બધા -ે/ોમાં ક$ સંભવ છે .

મંગળ‐ચ E‐શુN : 3 ફે Iુ. 2073 થી 10 માચ8 2073 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધનાગમ, મહાસુખ, ક યા ઉHપિત, સુભોજન,
બધાંથી Wેમ, આિદશુભ ફલ WાU થશે.

મંગળ‐ચ E‐સૂય8 : 10 માચ8 2073 થી 21 માચ8 2073 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અhલાભ, વ] WાિU , શ/ુ -ય, સુખ તથા
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સવ8/ િવજય WાU થશે.

રાહુ મહાદશા: 21 માચ8 2073 થી 21 માચ8 2091 સુધી
રાહુ મહાદશા ફલ
વાભાિવક ફલ
સામા ય )પથી રાહુ ની મહાદશામાં િનw;િલિખત ફલ હોય છે .
‐ સાધારણ)પે મિત yમ, શરીરને ક$ અને અનેક eતના દુ ઃખ થઇ શકે .
‐ રાe, ચોર, જહર તથા હિથયારથી બીક સંભવ છે .
‐ સુખ, સંપિS અને સાંસારીક િ થતી િચંતાજનક રહેશે.
‐ સંતાનને ક$, કલંક, પુ/ આિદનો િવયોગ, િWય (વ તુ‐માણસ)ના િવયોગનું દુ ઃખ થઇ શકે છે .
‐ િનw; લોકોથી અપમાન તથા અપયશનો ભય રહેશે.
‐ કોઇ એવું ખોટું કામ થશે જેનાથી બદનામી મલી શકે .
‐ આપણા થાન(નૌકરી અથવા મકાન)માં પિરવત8ન સંભવ છે . પરદે શ વાસ થઇ શકે છે .
‐ િબમારીથી િપડા તથા જગડા તરફ મનમાં )ચી રહેવાની.
‐ શરીરમાં માંદગી, કમજોરી, શુગર, દમો અને મૂ/ થલ પર થવા વાળા રોગોંનો ભય રહેશે.
‐ કુ ટું બના લોકોનું નાશ, રાજ‐ભય, ચોરોથી ઠગાવાનું ભય રહેશે.
‐ રાeથી ભય અને ધંધો ‐ નોકરી આિદ હાથથી છુટી શકે છે .
‐ ધમ8 ‐ કમ8ની હાિન, રોગ, ચોર, અિ:;થી ભય સંભવ છે .
‐ કમજોરી, કુ લ ને કલેશ, રાજશ/ુ, ઠગનો ભય, ઉધરસ, સદ™, મૂ/ થાનના રોગ થઇ શકે છે .
‐ રોગથી પીડા સંભવ છે .
‐ રાe, અિ:;, ચોરનો ભય, િમ/ોંનો િવનાશ તથા મૃHયુનો ભય થઇ શકે છે .
‐ રાજ દરબારમાં OેV યશ, ઉSમ આિથ8ક િ થતી, નોકરનું સુખ તથા શ/ુ ન$ થશે.
‐ આરં ભમાં ક$ તથા મ®યમાં સુખ મલશે.
‐ મ®યમાં ઉ¬ોગમાં યશ તથા સફલતા અને ધન ‐ ધા ય આદીમાં વધારો થશે.
‐ રાજયાિધકાર, માન, WિતVામાં વૃિ†, િમ/ અને સંતાનથી સુખ.

રાહુ ‐રાહુ : 21 માચ8 2073 થી 2 િડસ. 2075 સુધી
રાહુ ની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ eિતyમ તથા માનિસક તનાવ વધશે.
‐ પિરવારના સદ યોનુ અિન$, પિ}ને રોગ તથા કલહ સંભવ છે .
‐ ધનની -િત, દુ ઃખ, રોગ, જહર અને જહીરલા Wાણીઓથી ભય અને દુ $ લોકોથી fયથા સંભવ છે .
‐ બારગાંવ અથવા જ મ થાન થી દૂ ર ભા:યોદય સંભવ છે .

રાહુ ‐રાહુ ‐રાહુ : 21 માચ8 2073 થી 16 આૅગ. 2073 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રોગ ભય બહુ િવધ Wહાર તથા
િમ/ ભય હોય શકે છે .

રાહુ ‐રાહુ ‐ગુY : 16 આૅગ. 2073 થી 25 િડસ. 2073 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સવ8/ આદર, હાથી, ધોડા (વાહન),
તથા ધનની WાિU થશે.
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રાહુ ‐રાહુ ‐શિન : 25 િડસ. 2073 થી 30 મે 2074 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર બંધન, સુખ-ય, મહાભય, તથા WHયહ વાત િપડા
હોઈ શકે છે .

રાહુ ‐રાહુ ‐બુધ : 30 મે 2074 થી 17 ઓક. 2074 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અનેક જ:યાથી લાભ, ]ી bારા િવશેષ
)પથી લાભ, પરદે શ ગમનથી િસિ† સંભવ છે .

રાહુ ‐રાહુ ‐કે તુ : 17 ઓક. 2074 થી 14 િડસ. 2074 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ભય, બાધાઓ, ધન-ય, સવ8/ કલહ,
તથા ઉbેગ સંભવ છે .

રાહુ ‐રાહુ ‐શુN : 14 િડસ. 2074 થી 27 મે 2075 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ યોિગિનઓથી ભય, અ\-ય, ખરાબ ભોજન,
]ી િવનાશ, વંશમાં શોક સંભવ છે .

રાહુ ‐રાહુ ‐સૂય8 : 27 મે 2075 થી 15 જુ લ. 2075 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, રોગ, મહાભય, પુપૌ/ આિદ થી કલેશ,
અપમૃHયુ તથા અસાવધાનતા સંભવ છે .

રાહુ ‐રાહુ ‐ચ E : 15 જુ લ. 2075 થી 5 ઓક. 2075 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, કલહ, િચંતા માનહાિન, મહાભય,
િપતાના શરીરમાં ક$ સંભવ છે .

રાહુ ‐રાહુ ‐મંગળ : 5 ઓક. 2075 થી 2 િડસ. 2075 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભગ દર રોગથી ક$, ર©િપતજ રોગોથી
ક$, ધન-ય, મહાન માનિસક ઉbેગ સંભવ છે .

રાહુ ‐ગુY : 2 િડસ. 2075 થી 26 એિW 2078 સુધી
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રાહુ ની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ઈ\ર આરાધનામાં )ચી અને ઉSમ શા]ોથી Wીિત વધશે.
‐ તીથ8યા/ા, સાધુ ‐ સંતના દશ8ન, પુpપ કમ8 તથા ધમા8ચરણની WવૃિS રહેશે.
‐ િવ¬ામાં યશ અિધકારી વગ8થી િમ/તા, સંતાન સુખ થાય યથેV ધનની WાિU થશે.
‐ રોગ અને શ/ુનાશ, આરો:ય Wીિત ઉHસાહમાં વધારો થશે.
‐ અપમૃHયુ સંભવ છે .
‐ શાંિત માટે વણ8 Wિતમાનુ દાન તથા િશવ પૂજન કરવું જોઈએ.

રાહુ ‐ગુY‐ગુY : 2 િડસ. 2075 થી 28 માચ8 2076 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સોનાનો લાભ, ધા યવૃિ†, કxયાણ તથા
શુભફલનો ઉદય થશે.

રાહુ ‐ગુY‐શિન : 28 માચ8 2076 થી 14 આૅગ. 2076 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગાય, ભૂિમ, સોનાનો લાભ, બધા
સુખ અને સાધન, અh, પાન, આિદનો પણ સંZહ સંભવ છે .

રાહુ ‐ગુY‐બુધ : 14 આૅગ. 2076 થી 16 િડસ. 2076 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા, વ], aાન, મોિત લાભ, િમ/ોના
આગમનથી નેહ સંભવ છે .

રાહુ ‐ગુY‐કે તુ : 16 િડસ. 2076 થી 5 ફે Iુ. 2077 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ જલભય, ચોરી, બંધન, ઝગડા (બાજવાનુ), અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .

રાહુ ‐ગુY‐શુN : 5 ફે Iુ. 2077 થી 1 જુ લ. 2077 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા તથા કમTની WાિU, સોનું, વ],
ઘરેણાંનો લાભ, કલયાણWયુ© સંતોષ સંભવ છે .

રાહુ ‐ગુY‐સૂય8 : 1 જુ લ. 2077 થી 14 આૅગ. 2077 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, િમ/,માં, િપતાથી લાભ તથા બધેજ આદર
WાU થશે.
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રાહુ ‐ગુY‐ચ E : 14 આૅગ. 2077 થી 26 ઓક. 2077 સુધી

ગુ)ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બધા કલેશોનો િવનાશ, મોતી, ઘોડાનુ
લાભ તથા બધાજ કામમાં િસિ† WાU થશે.

રાહુ ‐ગુY‐મંગળ : 26 ઓક. 2077 થી 16 િડસ. 2077 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ]નુ ભય, ગુદામાં પીડા, અિ:;મા ય,
અ1ણ8 રોગ, શ/ુનો ઉHપh કરેલ પીડા થઈ શકે .

રાહુ ‐ગુY‐રાહુ : 16 િડસ. 2077 થી 26 એિW 2078 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ,
નાશ, ક$, તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

રાહુ ‐શિન : 26 એિW 2078 થી 2 માચ8 2081 સુધી
રાહુ ની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શામાં ‐
‐ અિવવેકપૂણ8 કામોમાં હાિન રાજWકોપ તથા પદનુ નુકસાન સંભવ છે .
‐ વજનોથી કલહ, બંધુ ‐ િમ/ને દુખ, દૂ રદે શમાં િનવાસ થઈ શકે છે .
‐ શરીરમાં કયાંક ચોટ વાગે, વાત,િપત અને ર©િપત જિનત રોગથી પીડા થઈ શકે .
‐ અંતદ8 શા કાલમાં નીચ જન, શ/વગ8, રાeથી ભય, ]ી‐પુ/ને કલેશ,
બંધજ
ુ નને સંતાપ, જમાઈથી િવરોધ, fયવહારમાં કલહ,
એકાએક ભૂષણની WાિU થશે.
‐ શિનનો અંતર આવા પર ¡દય રોગ, માનહાિન, િવવાદ, શ/ુપીડા,
yમણ, મુxય રોગ, ખરાબ
ભોજન, દુ ઃખ થશે.

રાહુ ‐શિન‐શિન : 26 એિW 2078 થી 8 ઓક. 2078 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

રાહુ ‐શિન‐બુધ : 8 ઓક. 2078 થી 5 માચ8 2079 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

રાહુ ‐શિન‐કે તુ : 5 માચ8 2079 થી 4 મે 2079 સુધી
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શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

રાહુ ‐શિન‐શુN : 4 મે 2079 થી 25 ઓક. 2079 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

રાહુ ‐શિન‐સૂય8 : 25 ઓક. 2079 થી 16 િડસ. 2079 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

રાહુ ‐શિન‐ચ E : 16 િડસ. 2079 થી 12 માચ8 2080 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

રાહુ ‐શિન‐મંગળ : 12 માચ8 2080 થી 11 મે 2080 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

રાહુ ‐શિન‐રાહુ : 11 મે 2080 થી 15 ઓક. 2080 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .

રાહુ ‐શિન‐ગુY : 15 ઓક. 2080 થી 2 માચ8 2081 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

રાહુ ‐બુધ : 2 માચ8 2081 થી 20 સેvટ. 2083 સુધી
રાહુ ની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
‐ આરો:ય, બુિ† તથા િવવેકમાં વૃિ† થશે.
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‐ ભાઈઓ તથા િમ/ોનો નેહમાં વૃિ†, િમ/ોથી સહાયતા WાU થશે.
‐ સાંસાિરક સુખોમાં વધારો, ધનનું આગમન અને કામ ‐ ધંધામાં ઉhિત થશે.
‐ રાહુ ની દશામાં બુધા તદ8 શામાં રાજયોગ, ધરમાં કxયાણ વૃિ†,
fયાપારમા ધન Wાિ†, ઉSમ િવ¬ા, વાહન,
િવવાહોHસવ કાય8 પશુ લાભ, બુધનામાસ સંપૂણ8 સુખ, બુધના િદવસે રાજદશ8ન, સુગંિધત પુpપનો
ખાટલો (પંલગ), ]ીસુખ, મહારાજ‐થી લાભ અને મહાન યશની WાિU થશે.

રાહુ ‐બુધ‐બુધ : 2 માચ8 2081 થી 12 જુ લ. 2081 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†, િવ¬ા, ઘન, વ]નો લાભ, મહાસુખ,
સુવણ8આિદ ર}લાભ સંભવ છે .

રાહુ ‐બુધ‐કે તુ : 12 જુ લ. 2081 થી 5 સેvટ. 2081 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ખરાબ ભોજન, પેટમાં રોગ, આંખમાં
કમળો તથા ર©િપત જનીત રોગ સંભવ છે .

રાહુ ‐બુધ‐શુN : 5 સેvટ. 2081 થી 7 ફે Iુ. 2082 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉSર િદશામાં લાભ, પશુ-િત, રાજ દરબારમાં
અિધકાર સંભવ છે .

રાહુ ‐બુધ‐સૂય8 : 7 ફે Iુ. 2082 થી 25 માચ8 2082 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તેજમાં કમી, રોગ તથા શારીિરક ક$, મનમાં
◌ં િવકલતા સંભવ છે .

રાહુ ‐બુધ‐ચ E : 25 માચ8 2082 થી 11 જૂ ન 2082 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી, ધન, સંપિત લાભ, ક યાનો જ મ,
મહાધનલાભ, બધી eતનું સુખ WાU થશે.

રાહુ ‐બુધ‐મંગળ : 11 જૂ ન 2082 થી 4 આૅગ. 2082 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધમ8, બુિ†, ધનની WાિU, ચોર,
અિ:;થી પીડા, વ] WાિU , શ]ના ધા વાગે તેવી સંભાવના છે .

રાહુ ‐બુધ‐રાહુ : 4 આૅગ. 2082 થી 22 િડસ. 2082 સુધી
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બુધની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાના ફલ ‐‐
‐ ]ીઓ જોડે ઝગડા, એકાએક બીક લાગવી,
રાe તથા શ/ુ થી સંભવ છે .

રાહુ ‐બુધ‐ગુY : 22 િડસ. 2082 થી 25 એિW 2083 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજ અથવા રાજના અિધકાર, રાeથી
સ માન, સદબુિ† તથા િવ¬ામાં વૃિ† સંભવ છે .

રાહુ ‐બુધ‐શિન : 25 એિW 2083 થી 20 સેvટ. 2083 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરને આધાતના કારણ વાત િપત જનીત
પીડા, ધનનો નાશ અનેક )પમાં સંભવ છે .

રાહુ ‐કે તુ : 20 સેvટ. 2083 થી 7 ઓક. 2084 સુધી
રાહુ ની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજકીય, ધન અને માનની હાિન.
‐ ]ી‐સંતાનને સમાન ક$, પશુનું મરણ, eત‐eતના ઉપEવોનુ આNમણ
થઈ શકે છે .
‐ ચોર, અિ:;, શ],જહર થી બીક અને તાવથી પીડા તથા ~ણથી દુ ઃખ અને કલહ થઈ (
શકે છે .
‐ યા/ા, રાજ ભય, વાત, તાવ આિદરોગ, પશુ -િત સંભવ છે .
‐ અિભ$ િસિ†, તથા િનO્વયતઃ લાભ થશે.
‐ કે તુ અ તરમાં રોગ, ચોર, સપ8, ~ણથી પીડા, િપતા ‐ માતાથી િવયોગ,
િવયોગ, ભાઈથી bૈષ, માનિસક ક$ સંભવ છે .
‐ શારીિરક િવ®ન સંભવ છે .
‐ શાંિત માટે છાગદાન કરવું જોઈએ.

રાહુ ‐કે તુ‐કે તુ : 20 સેvટ. 2083 થી 12 ઓક. 2083 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ એકાએક આપિત, િવદે શ ગમન,
Efયનાશ સંભવ છે .

રાહુ ‐કે તુ‐શુN : 12 ઓક. 2083 થી 15 િડસ. 2083 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મલેsછોનો ભય, યા તેમના થી ધન-િત,
ને/રોગ, િશરો વેદના, પશુ હાિન સંભવ છે .

રાહુ ‐કે તુ‐સૂય8 : 15 િડસ. 2083 થી 3 e યુ. 2084 સુધી
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કે તુની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િમ/ોથી િવરોધ, અપમૃHયુ, પરાજય,
બુિ†નો નાશ તથા િવવાદ સંભવ છે .

રાહુ ‐કે તુ‐ચ E : 3 e યુ. 2084 થી 4 ફે Iુ. 2084 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અન નાશ, યાશઃ-ય, શરીરને પીડા બુિ† yમ,
આમવાતની વૃિ† સંભવ છે .

રાહુ ‐કે તુ‐મંગળ : 4 ફે Iુ. 2084 થી 27 ફે Iુ. 2084 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભૌમ WHય તરમાં શ]થી, પડવાથી, અિ:;થી પીડા,
નીચથી ભય અને શ/ુથી આશંકા સંભવ છે .

રાહુ ‐કે તુ‐રાહુ : 27 ફે Iુ. 2084 થી 24 એિW 2084 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ભય, શ/ુથી ખરાબ fયવહાર તથા દ-જનોથી
ભય થઈ શકે છે .

રાહુ ‐કે તુ‐ગુY : 24 એિW 2084 થી 14 જૂ ન 2084 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન-ય, મહોHપાત, વ] તથા િમ/ોનો િવનાશ,
બધે જ કલેશ સંભવ છે .

રાહુ ‐કે તુ‐શિન : 14 જૂ ન 2084 થી 14 આૅગ. 2084 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરની પીડા, િમ/ોથી બાધા,
બહુ જ નાના લાભ સંભવ છે .

રાહુ ‐કે તુ‐બુધ : 14 આૅગ. 2084 થી 7 ઓક. 2084 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઉbેગ, િવ¬ા-ય, મહાભય તથા
સતત કાય8 િસિ†માં િવકલતા સંભવ છે .

રાહુ ‐શુN : 7 ઓક. 2084 થી 8 ઓક. 2087 સુધી
રાહુ ની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ધંધામાં ક$થી અxપ ધન લાભ થશે.
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 146

sample horoscope

ॐ

‐ ]ીસુખની WાિU ]ી bારા ધન લાભ થશે.
‐ િમ/ના કારણ સંતાપ, કુ ટું બથી િવરોધનો ભય રહેશે.
‐ પરદે શ ગમન, અને Hયાં અનેક eતના લાભ WાU થશે.
‐ મૂ/ જનન રોગનુ ભય રહેશે.
‐ IાJણ bારા ધન WાિU, પશુલાભ, પુ/ોHસવ, ઘરમાં કxયાણ, લોકોથી આદર સમન, રાRલાભ સુખ થશે.

રાહુ ‐શુN‐શુN : 7 ઓક. 2084 થી 8 એિW 2085 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સફે દ ધોડા, કપડા, મોતી, માણેક, સોનુ
આિદનુ સુખ તથા સુંદર ]ીની WાિU સંભવ છે .

રાહુ ‐શુN‐સૂય8 : 8 એિW 2085 થી 2 જૂ ન 2085 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, િશરોવેદના, રાe, શ/ુથી
કલેશ અથવા થોડું ક લાભ પણ થશે.

રાહુ ‐શુN‐ચ E : 2 જૂ ન 2085 થી 1 સેvટ. 2085 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ક યાજ મ, રાeથી લાભ, વ]‐ઘરેણાંની
WાિU, રાRાિધકાર સંભવ છે .

રાહુ ‐શુN‐મંગળ : 1 સેvટ. 2085 થી 4 નવ. 2085 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ર©િપત સંબંધી રોગ, ઝગડા, મારપીટ તથા
કલેશ થશે.

રાહુ ‐શુN‐રાહુ : 4 નવ. 2085 થી 17 એિW 2086 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ઝગડો એકાએક બીક, રાe તથા
શ/ુથી ક$ સંભવ છે .

રાહુ ‐શુN‐ગુY : 17 એિW 2086 થી 10 સેvટ. 2086 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ WચુરEfય, રાજય, કપડા, મોતી, ઘરેણાં, હાથી, ધોડા તથા
થાનની WાિU થાય છે .

રાહુ ‐શુN‐શિન : 10 સેvટ. 2086 થી 3 માચ8 2087 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
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‐ ગધેડો, ઉંટ, બકરાની WાિU, લોખંડ, અડદ, તલનો
લાભ તથા શરીરમાં થોડી તકલીફ પણ થાય.

રાહુ ‐શુN‐બુધ : 3 માચ8 2087 થી 5 આૅગ. 2087 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન, aાનનો લાભ, રાeને Hયાં અિધકાર WાિU,
િવ-ેપથી પણ ધનલાભ સંભવ છે .

રાહુ ‐શુN‐કે તુ : 5 આૅગ. 2087 થી 8 ઓક. 2087 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર અપમૃHયુ ભય, એક દે શથી િબe દે શનું yમણ,
વsચે ‐ વsચે કોઈ લાભ પણ થાય.

રાહુ ‐સૂય8 : 8 ઓક. 2087 થી 1 સેvટ. 2088 સુધી
રાહુ ની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ અનેક eતના ઉપEવોનુ શમન થશે.
‐ ધન ધા યમાં વધારો તથા દાન ‐ ધમા8િદ કમ8માં )ચી વધશે.
‐ શ/ુઓથી fયથા તથા રાe, જઠર, અિ:; અને શ]થી ભય સંભવ છે .
‐ ને/, ¡દય અને ચેપી રોગથી િપડીત થવાની આશંકા રહેશે.
‐ શુભકર રાજWેમ, ધનધા ય, સુખWદ સ માન,
ગાયોનું વાિમHવ તથા નાના લાભ WાU થશે.

રાહુ ‐સૂય8‐સૂય8 : 8 ઓક. 2087 થી 24 ઓક. 2087 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, ધન-ય, ]ીપીડા, િશરોવેદના, IાJણથી િવવાદ આિદ અસફલ સંભવ છે .

રાહુ ‐સૂય8‐ચ E : 24 ઓક. 2087 થી 21 નવ. 2087 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માનિસક ઉbેગ, િવવાદ, ધન -ય, મનો fયથા,
મિણ ‐ મોિત આિદ ર}ોનો િવનાશ આિદ સભંવ છે .

રાહુ ‐સૂય8‐મંગળ : 21 નવ. 2087 થી 10 િડસ. 2087 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, શ/ુ થી ભય, બંધન, મહાસંકટ, શ/ુ તથા અિ:;થી
િપડા આિદ સંભવ છે .

રાહુ ‐સૂય8‐રાહુ : 10 િડસ. 2087 થી 28 e યુ. 2088 સુધી
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સૂય8ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રોગ, શ/ુ, ભય, ધન-ય, મહાભય, રાજભંગ
તથા માનિસક /ાસ સંભવ છે .

રાહુ ‐સૂય8‐ગુY : 28 e યુ. 2088 થી 12 માચ8 2088 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ-ય િવજય, અિભવૃિ†, વ], સોનાના ઘરેણાં
તથા રથ આિદ વાહન WાિU યોગ બનશે.

રાહુ ‐સૂય8‐શિન : 12 માચ8 2088 થી 3 મે 2088 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન -ય, પશુને ક$, માનિસક ઉbેગ, મહારોગ
બધા -ે/માં અશુભ ફલ સંભવ છે .

રાહુ ‐સૂય8‐બુધ : 3 મે 2088 થી 19 જૂ ન 2088 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા WાિU, બંધુ ‐ બાંધવ િમલન, ભોRલાભ, ધનાગમ, ધમ8લાભ
તથા રાજસ માh WાU થશે.

રાહુ ‐સૂય8‐કે તુ : 19 જૂ ન 2088 થી 8 જુ લ. 2088 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ Wાણ ભય, મહા-િત, રાજ ભય, િવવાદ, તથા શ/ુ સાથે
મહાિવવાદ સંભવ છે .

રાહુ ‐સૂય8‐શુN : 8 જુ લ. 2088 થી 1 સેvટ. 2088 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મ®યમ )પમાં સમય, થોડો લાભ, થોડી સુખ સંપિત, WાU થશે.

રાહુ ‐ચ E : 1 સેvટ. 2088 થી 3 માચ8 2090 સુધી
રાહુ ની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શામાં ‐
‐ િચંતાજનક પિરિ થિતઓ ઉHપh થશે.
‐ આપણા લોકોથી કલહ, િમ/ િવરોધ તથા શ/ુ સં‚ યામાં વધારો.
‐ મુDકે લીથી ધન આગમન, અhની WાિU થશે.
‐ કાલવધૂ નૂનાશ, કલહ થી દુ ઃખ તથા પાણીથી ભય થઈ શકે છે .
‐ વયમ્ રાજHવ, રાe bારા સ માન, ધનલાભ, આરો:ય,
ઘરેણાં, િમ/, ]ીપુ/થી સુખ, ધોડા, વાહન, ગૃહ -ે/માં લાભ,
પૂરો ચંE હોવા પર પૂરા ફલ તથા -ીણ ચંEમાં થોડા ફળ
મળશે.
‐ અપમૃHયુ થઈ શકે .
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‐ આયુ તથા આરો:ય માટ સફે દ ગાય તથા ભેસનું દાન OેV છે .

રાહુ ‐ચ E‐ચ E : 1 સેvટ. 2088 થી 16 ઓક. 2088 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમ, સુભોજન, ધન, રાજસ માન,
મહાસુખ અ ય મહાલાભ પણ, ]ી સુખ WાU થશે.

રાહુ ‐ચ E‐મંગળ : 16 ઓક. 2088 થી 17 નવ. 2088 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†માં વધારો, મહાસwમાન, ભાઈથી સુખ, ધન અને
શ/ુથી ભય WાU થશે.

રાહુ ‐ચ E‐રાહુ : 17 નવ. 2088 થી 8 ફે Iુ. 2089 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ કxયાણ તથા સંપિત, રાRથી ધનWાિU , રાહુ
અશુભ Zહોથી યુ© હોવાથી અપમૃHયુની સંભાવના છે .

રાહુ ‐ચ E‐ગુY : 8 ફે Iુ. 2089 થી 22 એિW 2089 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ વ]લાભ, તેજો વૃિ†, સદગુ)થી IJ aાન,
રાR તથા ભુષણ WાિU થશે.

રાહુ ‐ચ E‐શિન : 22 એિW 2089 થી 17 જુ લ. 2089 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
દુ િદ8 નમાં વાત ‐ િપ/ Wયુ© િવશેષ ક$, ધન ‐
ધા ય તથા યશની હાિન સંભવ છે .

રાહુ ‐ચ E‐બુધ : 17 જુ લ. 2089 થી 3 ઓક. 2089 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ પુ/ાHપાિત, અ\, િવ®યા WાિU, મહાન ઉhિત,
વ] તથા અh લાભ WાU થશે.

રાહુ ‐ચ E‐કે તુ : 3 ઓક. 2089 થી 4 નવ. 2089 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
IાJણની સાથે સંધષ8, અપમૃHયુ, સુખનાશ તથા
બધા -ે/ોમાં ક$ સંભવ છે .
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રાહુ ‐ચ E‐શુN : 4 નવ. 2089 થી 3 ફે Iુ. 2090 સુધી

ચંEમાની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધનાગમ, મહાસુખ, ક યા ઉHપિત, સુભોજન,
બધાંથી Wેમ, આિદશુભ ફલ WાU થશે.

રાહુ ‐ચ E‐સૂય8 : 3 ફે Iુ. 2090 થી 3 માચ8 2090 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અhલાભ, વ] WાિU , શ/ુ -ય, સુખ તથા
સવ8/ િવજય WાU થશે.

રાહુ ‐મંગળ : 3 માચ8 2090 થી 21 માચ8 2091 સુધી
રાહુ ની મહાદશામાં મંગળની અંતદ8 શાનું ફલ
રાહુ ની મહાદશામાં મંગળની અંતદ8 શામાં ‐
‐ અનેક eતના ઉપEવોનું આNમણ થઈ શકે .
‐ શરીરને ક$, ઉHસાહીનતા તથા મરણ શિ©નો નુકસાન સંભવ છે .
‐ રાe, ચોર, અિ:; અને શ]નો ભય તથા પદનું જવુ થઈ શકે છે .
‐ લોકોથી િવવાદ, Wવાસ, ]ી‐પુ/નો નુકસાન સંભવ છે .

રાહુ ‐મંગળ‐મંગળ : 3 માચ8 2090 થી 25 માચ8 2090 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ ભય, ભયંકર િવરોધ, લોહી નીકળવું તથા
મૃHયુભય સંભવ છે .

રાહુ ‐મંગળ‐રાહુ : 25 માચ8 2090 થી 21 મે 2090 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રાe તથા ધનનો િવનાશ,
ખરાબ ભોજન, ઝગડો (બાજવાનુ) શ/ુભય સંભવ છે .

રાહુ ‐મંગળ‐ગુY : 21 મે 2090 થી 12 જુ લ. 2090 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નો µાસ થશે દુખ અને માનિસક તનાવ મલશે.

રાહુ ‐મંગળ‐શિન : 12 જુ લ. 2090 થી 10 સેvટ. 2090 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માિલકનો નાશ, ક$, ધન-ય, મહાભય,
િવકલતા ઝગડો (બાજવાનું) તથા /ાસ સંભવ છે .
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રાહુ ‐મંગળ‐બુધ : 10 સેvટ. 2090 થી 4 નવ. 2090 સુધી

મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરદ8 શાના ફલ
‐
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરમાં સવ8થા બુિ†નાશ ઘનહાિન શરીરમા ક$ થશે.
વ], િમ/ અને અhનુ નાશ સંભવ છે .

રાહુ ‐મંગળ‐કે તુ : 4 નવ. 2090 થી 26 નવ. 2090 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ આળસ, િશરોવેદના, પાપજ ય રોગ,
અપમૃHયુ ભય, રાજભય તથા શ]ાધાત સંભવ છે .

રાહુ ‐મંગળ‐શુN : 26 નવ. 2090 થી 29 e યુ. 2091 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડલથી સંકટ, /ાસ, રાe તથા શ]નો ભય,
અિતસાર રોગ, તથા વમન સંભવ છે .

રાહુ ‐મંગળ‐સૂય8 : 29 e યુ. 2091 થી 17 ફે Iુ. 2091 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમલાભ, ધન, સંપિતનું આગમન, મનસંતોષ,
િમ/ોનો સાથ, તથા બધા -ે/ોમાં સુખ થશે.

રાહુ ‐મંગળ‐ચ E : 17 ફે Iુ. 2091 થી 21 માચ8 2091 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દિ-ણ િદશામાં લાભ, સફે દ વ] અંલકરણની
WાિU તથા બધા કામમાં િસિ† સંભવ છે .

ગુY મહાદશા: 21 માચ8 2091 થી 22 માચ8 2107 સુધી
ગુ) મહાદશા ફલ
વભાિવક ફલ ‐
સામા ય)પથી ગુ)ની મહાદશામાં િનw;િલખીત ફલ થાય છે .
‐ રાeથી મન ગમતું ફલની WાિU થશે.
‐ દવાય8ન, ધમ8‐યુ©, વેદ‐પુરાણ, શા]ો આિદનું અ®યયન તથા યaઆિદ કમTમાં )ચી વધશે.
‐ સાધુ‐સGનોની સંગતી, ગુ)જનોમાં ભિક્ ત તથા સત્ કમ8 કરવામાં WવૃિS રહેશે.
‐ કુ લના લોકોમાં સ માન, તથા WભુH વની વૃિ† થશે.
‐ ભુત‐ભિવpય િવચારમાં િનપુણતા તથા સ¸ુ િ† WાU થશે.
‐ ભૂમી, વ]નો લાભ વાહન સુખ થશે. ધનનો પૂણ8 લાભ થશે.
ધનનો પૂણ8 લાભ થશે.છે .
‐ ઉsચ પદનો અિધકાર રાeથી સ માન WાU થશે.
‐ દુ ર જ:યાએથી અનેક eતની વ તુઓ WાU થશે.
‐ રાe સાથે સવારીમાં આવા‐જવાનો સૌભા:ય WાU થશે.
‐ દાન તથા રાeના સ માનથી ધન અને યa આિદ સારા કામોંથી િવશેષ લાભ થશે.
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‐ આનંદ , િકિ ચત મા/ ધૈય8, સમય‐સમય પર યશ, કં ઇક ધન લાભ થશે.
‐ ચોરોથી હાિન થઇ શકે .
‐ અંતમાં રાજય તુxય ધન, સુખ ર}ાદી અને બધી eતના સુખોની WાિU થશે.
‐ ચોર અિ:;કુ લના લોકોથી બીક, vલીહા અને ચમ8રોગ સંભવ છે .
‐ યa િNયા અને િવવાહ આિદથી સુખ મળશે.
‐ ધન, િ], પુ/, સુખ, સારા કપડાં, સુબંધુ આિદની WાિU થશે.
‐ ગુ)ની મહાદશા શુભ થશે. વાહન મલશેઅનેિમ/ા થી આદર WાU થશે.
‐ યa િNયા અને િવવાહ આિદથી સુખ મળશે.
‐ ધન, રાજયની WાિU થશે.
‐ સંપh અિધકારવાળા તથા ધની લોકોંથી મૈ/ી WાU થશે.
‐ નોકરી, વાહન સુખ મલશે. પુ/ જ મનો યોગ બનશે.
‐ બંધુ વગ8, સંતાન, ]ીથી સુખ મલશે.
‐ પુ/ જ મનો યોગ બનશે.
‐ આરો:ય લાભ, બુિ† સામ‡ય8, Waા, ઉHસાહ, િવનયમાં વધારો થશે.
‐ િવ¬ા બુિ†ના કામ †ારા યશ લાભ થશે.
‐અચલ સંપિત ભૂિમ મકાન મલશે.
‐ ધનલાભ, કe8થી મુિકતના યોગ બનશે.
‐ પુ/ોHસવ સુખ થશે.
અfયવિ થત મન થઈ શકે છે .

ગુY‐ગુY : 21 માચ8 2091 થી 8 મે 2093 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શાનું ફલ
ગ)ની મહાદશામાં ગુ)ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ઉHસાહ શારીિરક કાિ ત (ચમક) માં વધારો થશે.
‐ િવ¬ા અને િવaાનની WાિU િવ¬ાથ™ યશ અને પદની WાિU
‐ રાeનો અનુZહ, ઐ\ય8, સwમાન, ગુણોનો ઉદય અને ભા:ય વૃિ† થશે.
‐ બધા કામ સફળ, સંતાન સુખ, બહુ જ રીતે ધનનો લાભ થશે.
‐ અ ત દ8 શાકાલમાં િનચ fયિ©નો સાથ, મહાદુ ઃખ, જમાઈથી િવવાદ,
અિવવેકપૂણ8 કલહ, આપણા માિલકની અપમૃHયુ, ]ી‐પુ/નો િવ/ોગ,
ધન તથા ધા યની -િત સંભવ છે .‐ શરીરમા િવ®ન સંભવ છે .

ગુY‐ગુY‐ગુY : 21 માચ8 2091 થી 3 જુ લ. 2091 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સોનાનો લાભ, ધા યવૃિ†, કxયાણ તથા
શુભફલનો ઉદય થશે.

ગુY‐ગુY‐શિન : 3 જુ લ. 2091 થી 3 નવ. 2091 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગાય, ભૂિમ, સોનાનો લાભ, બધા
સુખ અને સાધન, અh, પાન, આિદનો પણ સંZહ સંભવ છે .

ગુY‐ગુY‐બુધ : 3 નવ. 2091 થી 22 ફે Iુ. 2092 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા, વ], aાન, મોિત લાભ, િમ/ોના
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આગમનથી નેહ સંભવ છે .

ગુY‐ગુY‐કે તુ : 22 ફે Iુ. 2092 થી 7 એિW 2092 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ જલભય, ચોરી, બંધન, ઝગડા (બાજવાનુ), અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .

ગુY‐ગુY‐શુN : 7 એિW 2092 થી 15 આૅગ. 2092 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા તથા કમTની WાિU, સોનું, વ],
ઘરેણાંનો લાભ, કલયાણWયુ© સંતોષ સંભવ છે .

ગુY‐ગુY‐સૂય8 : 15 આૅગ. 2092 થી 23 સેvટ. 2092 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, િમ/,માં, િપતાથી લાભ તથા બધેજ આદર
WાU થશે.

ગુY‐ગુY‐ચ E : 23 સેvટ. 2092 થી 27 નવ. 2092 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બધા કલેશોનો િવનાશ, મોતી, ઘોડાનુ
લાભ તથા બધાજ કામમાં િસિ† WાU થશે.

ગુY‐ગુY‐મંગળ : 27 નવ. 2092 થી 11 e યુ. 2093 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ]નુ ભય, ગુદામાં પીડા, અિ:;મા ય,
અ1ણ8 રોગ, શ/ુનો ઉHપh કરેલ પીડા થઈ શકે .

ગુY‐ગુY‐રાહુ : 11 e યુ. 2093 થી 8 મે 2093 સુધી
ગુ)ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ,
નાશ, ક$, તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

ગુY‐શિન : 8 મે 2093 થી 20 નવ. 2095 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાના ફલ
ગ)ની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શામાં ‐
‐ શરીરની કમજોરી, ગુ સો થાય તેવી બુિ†, મનમાં દુ ઃખ સંભવ છે .
‐ કમ8f યવસાયમાં હાિન, ધન‐ધમ8‐યશની હાિન, fયસન તથા િબ1 ]ીઓ સાથે WવૃિS રહેશે.
‐ તાવ થી તકલીફ તથા ધનનો અિધક fયય (બહુ જ ખચT) થશે.
‐ ધન ધા યનો નાશ, તાવથી કલેશ, માનિસક ક$,
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]ી‐પુ/, વૃષજ ય પીડા,
ઘરમાં અશુભ, ભુભવગ8ને ક$,
ગૌ મિહષી આિદ પશુઓની હાિન, બધુbૈષ સંભવ છે .
‐ ભૂિમ, અથ8, પુ/, ગામ, ભ•સ આિદ પશુ લાભ, શુEમુલક ધનાગમ WાU થશે.
eતકનું અપમૃHયુ સંભવ છે .
‐ દોષની શાંિત માટે િવpણુસહ]નામનું પઠન, કાળી ગાય, ભ•સનું દાન કરો જેનાથી આરો:ય
આરો:ય WાU થાય.

ગુY‐શિન‐શિન : 8 મે 2093 થી 2 ઓક. 2093 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

ગુY‐શિન‐બુધ : 2 ઓક. 2093 થી 10 ફે Iુ. 2094 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

ગુY‐શિન‐કે તુ : 10 ફે Iુ. 2094 થી 5 એિW 2094 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

ગુY‐શિન‐શુN : 5 એિW 2094 થી 6 સેvટ. 2094 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

ગુY‐શિન‐સૂય8 : 6 સેvટ. 2094 થી 22 ઓક. 2094 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

ગુY‐શિન‐ચ E : 22 ઓક. 2094 થી 7 e યુ. 2095 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

ગુY‐શિન‐મંગળ : 7 e યુ. 2095 થી 2 માચ8 2095 સુધી
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શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

ગુY‐શિન‐રાહુ : 2 માચ8 2095 થી 19 જુ લ. 2095 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .

ગુY‐શિન‐ગુY : 19 જુ લ. 2095 થી 20 નવ. 2095 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

ગુY‐બુધ : 20 નવ. 2095 થી 24 ફે Iુ. 2098 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શાનું ફલ
ગ)ની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
‐ દે વતાઓમાં ભિ©, aાન, યોગની ઉપલિ^ધ થશે.
‐ િવધવાનો bારા સwમાન તથા સHકાયTમાં )ચી તથા કાય8 કુ શળતામાં વધારો થશે.
‐ રાeના ગૃહથી સુખમાં વધારો, ]ી તથા fયવસાયથી ધનની WાિU થશે.
‐ વાહન, મિ દર, િમ/, ]ી‐પુ/થી સુખ WાU થશે.
‐ લાwબી યા/ા, મનમાં ચંચળતા, માથામાં પીડા તથા ઉ માદનો ભય થઈ શકે છે .
‐ બુધા તર આવા પર અથ8નાશ,
દે હસુખ, રાજયલાભ, મહાસુખ, રાeની કૃ પાથી અિભ$ િસિ†, વાહન,
વ], તથા ગામ આિદ પશુ પૂણ8 ઘર હશે.
‐ અંતદ8 શા કાલમાં વદે શથી ધન, િપતૃ‐માતૃ સુખ,
રાe ‐ િમ/ની કૃ પાથી હાથી ‐ ઘોડા પણ મળશે.

ગુY‐બુધ‐બુધ : 20 નવ. 2095 થી 16 માચ8 2096 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†, િવ¬ા, ઘન, વ]નો લાભ, મહાસુખ,
સુવણ8આિદ ર}લાભ સંભવ છે .

ગુY‐બુધ‐કે તુ : 16 માચ8 2096 થી 3 મે 2096 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ખરાબ ભોજન, પેટમાં રોગ, આંખમાં
કમળો તથા ર©િપત જનીત રોગ સંભવ છે .

ગુY‐બુધ‐શુN : 3 મે 2096 થી 18 સેvટ. 2096 સુધી
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બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉSર િદશામાં લાભ, પશુ-િત, રાજ દરબારમાં
અિધકાર સંભવ છે .

ગુY‐બુધ‐સૂય8 : 18 સેvટ. 2096 થી 29 ઓક. 2096 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તેજમાં કમી, રોગ તથા શારીિરક ક$, મનમાં
◌ં િવકલતા સંભવ છે .

ગુY‐બુધ‐ચ E : 29 ઓક. 2096 થી 6 e યુ. 2097 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી, ધન, સંપિત લાભ, ક યાનો જ મ,
મહાધનલાભ, બધી eતનું સુખ WાU થશે.

ગુY‐બુધ‐મંગળ : 6 e યુ. 2097 થી 24 ફે Iુ. 2097 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધમ8, બુિ†, ધનની WાિU, ચોર,
અિ:;થી પીડા, વ] WાિU , શ]ના ધા વાગે તેવી સંભાવના છે .

ગુY‐બુધ‐રાહુ : 24 ફે Iુ. 2097 થી 28 જૂ ન 2097 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાના ફલ ‐‐
‐ ]ીઓ જોડે ઝગડા, એકાએક બીક લાગવી,
રાe તથા શ/ુ થી સંભવ છે .

ગુY‐બુધ‐ગુY : 28 જૂ ન 2097 થી 16 ઓક. 2097 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજ અથવા રાજના અિધકાર, રાeથી
સ માન, સદબુિ† તથા િવ¬ામાં વૃિ† સંભવ છે .

ગુY‐બુધ‐શિન : 16 ઓક. 2097 થી 24 ફે Iુ. 2098 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરને આધાતના કારણ વાત િપત જનીત
પીડા, ધનનો નાશ અનેક )પમાં સંભવ છે .

ગુY‐કે તુ : 24 ફે Iુ. 2098 થી 31 e યુ. 2099 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શાનું ફલ
ગ)ની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શામાં ‐
‐ થાન હાિન, yમણ, અિ થરતા સંભવ છે .
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‐ વજનાથીં મતભેદ પુ/ અનેભાઈ ની ક$ લોકમત થી િવરોધ થશે.
‐ આપણા લોકોથી મતભેદ , રાજકીય, ધન નાશ, રોગ આિદ ફલ સંભવ છે .
‐ ઘા તથા વણ8નો ભય, નૌકરોથી હાિન, મનમાં fયથા હોઈ શકે .

ગુY‐કે તુ‐કે તુ : 24 ફે Iુ. 2098 થી 16 માચ8 2098 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ એકાએક આપિત, િવદે શ ગમન,
Efયનાશ સંભવ છે .

ગુY‐કે તુ‐શુN : 16 માચ8 2098 થી 12 મે 2098 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મલેsછોનો ભય, યા તેમના થી ધન-િત,
ને/રોગ, િશરો વેદના, પશુ હાિન સંભવ છે .

ગુY‐કે તુ‐સૂય8 : 12 મે 2098 થી 29 મે 2098 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િમ/ોથી િવરોધ, અપમૃHયુ, પરાજય,
બુિ†નો નાશ તથા િવવાદ સંભવ છે .

ગુY‐કે તુ‐ચ E : 29 મે 2098 થી 27 જૂ ન 2098 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અન નાશ, યાશઃ-ય, શરીરને પીડા બુિ† yમ,
આમવાતની વૃિ† સંભવ છે .

ગુY‐કે તુ‐મંગળ : 27 જૂ ન 2098 થી 16 જુ લ. 2098 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભૌમ WHય તરમાં શ]થી, પડવાથી, અિ:;થી પીડા,
નીચથી ભય અને શ/ુથી આશંકા સંભવ છે .

ગુY‐કે તુ‐રાહુ : 16 જુ લ. 2098 થી 6 સેvટ. 2098 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ભય, શ/ુથી ખરાબ fયવહાર તથા દ-જનોથી
ભય થઈ શકે છે .

ગુY‐કે તુ‐ગુY : 6 સેvટ. 2098 થી 21 ઓક. 2098 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન-ય, મહોHપાત, વ] તથા િમ/ોનો િવનાશ,
બધે જ કલેશ સંભવ છે .
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ગુY‐કે તુ‐શિન : 21 ઓક. 2098 થી 14 િડસ. 2098 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરની પીડા, િમ/ોથી બાધા,
બહુ જ નાના લાભ સંભવ છે .

ગુY‐કે તુ‐બુધ : 14 િડસ. 2098 થી 31 e યુ. 2099 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઉbેગ, િવ¬ા-ય, મહાભય તથા
સતત કાય8 િસિ†માં િવકલતા સંભવ છે .

ગુY‐શુN : 31 e યુ. 2099 થી 2 ઓક. 2101 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શાનું ફલ
ગ)ની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ધમ8‐કમ8 તથા સGનોની સેવામાં WવૃિS થશે.
‐ ઉSમ િવ¬ા તથા િવbાનોનો સંગત WાU થશે.
‐ ધન, વાહન અને રાજ િચ·ોની WાિU એટલે રાજકીય અનુકૂળતા રહેશે.
‐ ]ીઓથી પીડા, ]ી સંબંધથી ધનહાિન, જનતાનો ગુ સો, િમ/ િવયોગ, fયસનોમાં
)ચી વધશે.
‐ વાયુ તથા કાડુ જનીત રોગ, કલહ અને માનિસક િચંતા સંભવ છે .
‐ શુNા તરમાં ધન‐ધા યાિદનો લાભ, ]ી લાભ,
રાજદશ8ન, વાહન, પુ/લાભ, પશુવૃિ†, મહાસુખ,
ગામન‐વાહન સુખ, િવbાનોની સંગિત, િદfયા અh ભોજન, બંધુ‐બા ધન
પોષણ આિદ ફલ WાU થશે.
‐ અંતદ8 શા કાલમાં ધન-મ, ]ી મુલક દવાના bારા અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .
‐ શિન માટે શાંિત કમ8, સફે દ ગાય તથા ભ•સનું દાન કરો જેનાથી આયુ તથા આરો:યની WિU થાય.

ગુY‐શુN‐શુN : 31 e યુ. 2099 થી 13 જુ લ. 2099 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સફે દ ધોડા, કપડા, મોતી, માણેક, સોનુ
આિદનુ સુખ તથા સુંદર ]ીની WાિU સંભવ છે .

ગુY‐શુN‐સૂય8 : 13 જુ લ. 2099 થી 30 આૅગ. 2099 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, િશરોવેદના, રાe, શ/ુથી
કલેશ અથવા થોડું ક લાભ પણ થશે.

ગુY‐શુN‐ચ E : 30 આૅગ. 2099 થી 20 નવ. 2099 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ક યાજ મ, રાeથી લાભ, વ]‐ઘરેણાંની
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WાિU, રાRાિધકાર સંભવ છે .

ગુY‐શુN‐મંગળ : 20 નવ. 2099 થી 15 e યુ. 2100 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ર©િપત સંબંધી રોગ, ઝગડા, મારપીટ તથા
કલેશ થશે.

ગુY‐શુN‐રાહુ : 15 e યુ. 2100 થી 10 જૂ ન 2100 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ઝગડો એકાએક બીક, રાe તથા
શ/ુથી ક$ સંભવ છે .

ગુY‐શુN‐ગુY : 10 જૂ ન 2100 થી 18 ઓક. 2100 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ WચુરEfય, રાજય, કપડા, મોતી, ઘરેણાં, હાથી, ધોડા તથા
થાનની WાિU થાય છે .

ગુY‐શુN‐શિન : 18 ઓક. 2100 થી 22 માચ8 2101 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ગધેડો, ઉંટ, બકરાની WાિU, લોખંડ, અડદ, તલનો
લાભ તથા શરીરમાં થોડી તકલીફ પણ થાય.

ગુY‐શુN‐બુધ : 22 માચ8 2101 થી 6 આૅગ. 2101 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન, aાનનો લાભ, રાeને Hયાં અિધકાર WાિU,
િવ-ેપથી પણ ધનલાભ સંભવ છે .

ગુY‐શુN‐કે તુ : 6 આૅગ. 2101 થી 2 ઓક. 2101 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર અપમૃHયુ ભય, એક દે શથી િબe દે શનું yમણ,
વsચે ‐ વsચે કોઈ લાભ પણ થાય.

ગુY‐સૂય8 : 2 ઓક. 2101 થી 21 જુ લ. 2102 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શાનું ફલ
ગ)ની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાeથી અિધકાર તથા માનનો લાભ તથા કોઈ પદવી મળવાનો લાભ WાU
થઈ શકે .
‐ સજજનોથી મૈ/ી તેજ તથા પરાNમમાં વધારો, દે શ અથવા જનસમૂહ પર અિધપHય WાU થશે.
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‐ સંતાન સુખ, સંતાન ઉhિત, પુ€ • િતથ8 યા/ા તથા યશનો વધારો થશે.
‐ ધન તથા અનેક eતની વ તુઓની WાિU, ઉHસાહ તથા સુખનો વધારો.
‐ શ/ુ િવજય આરો:ય લાભ થશે.
‐ ધનલાભ, સ માન, એ\ય8 , વાહન, વ], પુશ, ઘરેણાંની WાિU,
પુ/ સુખ, િમ/ તથા Wભુ bારા બધાં કાય8માં િસિ† મેળવશો.

ગુY‐સૂય8‐સૂય8 : 2 ઓક. 2101 થી 17 ઓક. 2101 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, ધન-ય, ]ીપીડા, િશરોવેદના, IાJણથી િવવાદ આિદ અસફલ સંભવ છે .

ગુY‐સૂય8‐ચ E : 17 ઓક. 2101 થી 10 નવ. 2101 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માનિસક ઉbેગ, િવવાદ, ધન -ય, મનો fયથા,
મિણ ‐ મોિત આિદ ર}ોનો િવનાશ આિદ સભંવ છે .

ગુY‐સૂય8‐મંગળ : 10 નવ. 2101 થી 27 નવ. 2101 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, શ/ુ થી ભય, બંધન, મહાસંકટ, શ/ુ તથા અિ:;થી
િપડા આિદ સંભવ છે .

ગુY‐સૂય8‐રાહુ : 27 નવ. 2101 થી 10 e યુ. 2102 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રોગ, શ/ુ, ભય, ધન-ય, મહાભય, રાજભંગ
તથા માનિસક /ાસ સંભવ છે .

ગુY‐સૂય8‐ગુY : 10 e યુ. 2102 થી 18 ફે Iુ. 2102 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ-ય િવજય, અિભવૃિ†, વ], સોનાના ઘરેણાં
તથા રથ આિદ વાહન WાિU યોગ બનશે.

ગુY‐સૂય8‐શિન : 18 ફે Iુ. 2102 થી 5 એિW 2102 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન -ય, પશુને ક$, માનિસક ઉbેગ, મહારોગ
બધા -ે/માં અશુભ ફલ સંભવ છે .

ગુY‐સૂય8‐બુધ : 5 એિW 2102 થી 17 મે 2102 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા WાિU, બંધુ ‐ બાંધવ િમલન, ભોRલાભ, ધનાગમ, ધમ8લાભ
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તથા રાજસ માh WાU થશે.

ગુY‐સૂય8‐કે તુ : 17 મે 2102 થી 3 જૂ ન 2102 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ Wાણ ભય, મહા-િત, રાજ ભય, િવવાદ, તથા શ/ુ સાથે
મહાિવવાદ સંભવ છે .

ગુY‐સૂય8‐શુN : 3 જૂ ન 2102 થી 21 જુ લ. 2102 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મ®યમ )પમાં સમય, થોડો લાભ, થોડી સુખ સંપિત, WાU થશે.

ગુY‐ચ E : 21 જુ લ. 2102 થી 20 નવ. 2103 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શાનું ફલ
ગ)ની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજ િચ·ની WાિU, રાe અનુZહથી સુખોમાં વધારો થશે.
‐ રાe એટલે ઉsચ અિધકારીયોથી િમ/તા, માન WિતVાની WાિU થશે.
‐ ]ી સુખ, ]ીથી એ\ય8ની WાિU , ઘરેણાં તથા સારા કપડાનું સુખ મળશે.
‐ સારી િવ¬ા bારા ધન અને યશમાં વધારો થશે.
‐ ભૂિમ, સંપિS, Zહ, વાહન સુખનો યોગ બનશે.
‐ અંતદ8 શામાં શરીરને ક$ સંભવ છે .
‐ દોષ િનવારણ માટે દુગા8 પાઠ કરવું જોઈએ.

ગુY‐ચ E‐ચ E : 21 જુ લ. 2102 થી 31 આૅગ. 2102 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમ, સુભોજન, ધન, રાજસ માન,
મહાસુખ અ ય મહાલાભ પણ, ]ી સુખ WાU થશે.

ગુY‐ચ E‐મંગળ : 31 આૅગ. 2102 થી 28 સેvટ. 2102 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†માં વધારો, મહાસwમાન, ભાઈથી સુખ, ધન અને
શ/ુથી ભય WાU થશે.

ગુY‐ચ E‐રાહુ : 28 સેvટ. 2102 થી 11 િડસ. 2102 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ કxયાણ તથા સંપિત, રાRથી ધનWાિU , રાહુ
અશુભ Zહોથી યુ© હોવાથી અપમૃHયુની સંભાવના છે .

ગુY‐ચ E‐ગુY : 11 િડસ. 2102 થી 13 ફે Iુ. 2103 સુધી
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ચંEમાની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ વ]લાભ, તેજો વૃિ†, સદગુ)થી IJ aાન,
રાR તથા ભુષણ WાિU થશે.

ગુY‐ચ E‐શિન : 13 ફે Iુ. 2103 થી 2 મે 2103 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
દુ િદ8 નમાં વાત ‐ િપ/ Wયુ© િવશેષ ક$, ધન ‐
ધા ય તથા યશની હાિન સંભવ છે .

ગુY‐ચ E‐બુધ : 2 મે 2103 થી 10 જુ લ. 2103 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ પુ/ાHપાિત, અ\, િવ®યા WાિU, મહાન ઉhિત,
વ] તથા અh લાભ WાU થશે.

ગુY‐ચ E‐કે તુ : 10 જુ લ. 2103 થી 7 આૅગ. 2103 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
IાJણની સાથે સંધષ8, અપમૃHયુ, સુખનાશ તથા
બધા -ે/ોમાં ક$ સંભવ છે .

ગુY‐ચ E‐શુN : 7 આૅગ. 2103 થી 27 ઓક. 2103 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધનાગમ, મહાસુખ, ક યા ઉHપિત, સુભોજન,
બધાંથી Wેમ, આિદશુભ ફલ WાU થશે.

ગુY‐ચ E‐સૂય8 : 27 ઓક. 2103 થી 20 નવ. 2103 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અhલાભ, વ] WાિU , શ/ુ -ય, સુખ તથા
સવ8/ િવજય WાU થશે.

ગુY‐મંગળ : 20 નવ. 2103 થી 26 ઓક. 2104 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શાનું ફલ
ગ)ની મહાદશામાં મંગલની અંતદ8 શામાં ‐
‐ Wતાપનો ઉદય, િવવાદમાં િવજયની WાિU.
‐ fયાપારમાં યશ, ]ી‐સંતાન થી સુખ.
‐ શરીરના બલનુ હાય, ઉHસાહિહનતા, તાવથી પીડા િશર અને ગુU રોગ તથા શ/ુ થી ભય
સંભવ છે .
‐ અંતદ8 શામાં િવવાહ કાય8, િવધા,
‐ અંતદ8 શામાં િવવાહ કાય8, િવધા, Zામ તથા ભૂિમ લાભ આવા સમયમાં
બધા કાય8 િસ† કરવા લોકબલ WાU થશે.
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ગુY‐મંગળ‐મંગળ : 20 નવ. 2103 થી 10 િડસ. 2103 સુધી

મંગળની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ ભય, ભયંકર િવરોધ, લોહી નીકળવું તથા
મૃHયુભય સંભવ છે .

ગુY‐મંગળ‐રાહુ : 10 િડસ. 2103 થી 31 e યુ. 2104 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રાe તથા ધનનો િવનાશ,
ખરાબ ભોજન, ઝગડો (બાજવાનુ) શ/ુભય સંભવ છે .

ગુY‐મંગળ‐ગુY : 31 e યુ. 2104 થી 16 માચ8 2104 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નો µાસ થશે દુખ અને માનિસક તનાવ મલશે.

ગુY‐મંગળ‐શિન : 16 માચ8 2104 થી 9 મે 2104 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માિલકનો નાશ, ક$, ધન-ય, મહાભય,
િવકલતા ઝગડો (બાજવાનું) તથા /ાસ સંભવ છે .

ગુY‐મંગળ‐બુધ : 9 મે 2104 થી 26 જૂ ન 2104 સુધી
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરદ8 શાના ફલ
‐
મંગલની અંતદ8 શામાં બુધની WHયંતરમાં સવ8થા બુિ†નાશ ઘનહાિન શરીરમા ક$ થશે.
વ], િમ/ અને અhનુ નાશ સંભવ છે .

ગુY‐મંગળ‐કે તુ : 26 જૂ ન 2104 થી 16 જુ લ. 2104 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ આળસ, િશરોવેદના, પાપજ ય રોગ,
અપમૃHયુ ભય, રાજભય તથા શ]ાધાત સંભવ છે .

ગુY‐મંગળ‐શુN : 16 જુ લ. 2104 થી 11 સેvટ. 2104 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડલથી સંકટ, /ાસ, રાe તથા શ]નો ભય,
અિતસાર રોગ, તથા વમન સંભવ છે .

ગુY‐મંગળ‐સૂય8 : 11 સેvટ. 2104 થી 28 સેvટ. 2104 સુધી
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મંગળની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમલાભ, ધન, સંપિતનું આગમન, મનસંતોષ,
િમ/ોનો સાથ, તથા બધા -ે/ોમાં સુખ થશે.

ગુY‐મંગળ‐ચ E : 28 સેvટ. 2104 થી 26 ઓક. 2104 સુધી
મંગળની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દિ-ણ િદશામાં લાભ, સફે દ વ] અંલકરણની
WાિU તથા બધા કામમાં િસિ† સંભવ છે .

ગુY‐રાહુ : 26 ઓક. 2104 થી 22 માચ8 2107 સુધી
ગુ)ની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શાનું ફલ
ગ)ની મહાદશામાં રાહુ ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ લોકોથી અકારણ શ/ુતા, ભાઈ‐બંધુ થી િવરોધ.
‐ અનેક eતના કલેશથી ભય, બધી eતના ઉપEવને ઉeગર થવાની સંભાવતા છે .
‐ સંતાનને ક$, બદલી, દૂ રની યા/ા યોગ.
‐ ધનનું નુકશાન અને અિર$ અથવા મૃHયુ ભય થઈ શકે છે .

ગુY‐રાહુ ‐રાહુ : 26 ઓક. 2104 થી 7 માચ8 2105 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બંધન, રોગ ભય બહુ િવધ Wહાર તથા
િમ/ ભય હોય શકે છે .

ગુY‐રાહુ ‐ગુY : 7 માચ8 2105 થી 2 જુ લ. 2105 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સવ8/ આદર, હાથી, ધોડા (વાહન),
તથા ધનની WાિU થશે.

ગુY‐રાહુ ‐શિન : 2 જુ લ. 2105 થી 18 નવ. 2105 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર બંધન, સુખ-ય, મહાભય, તથા WHયહ વાત િપડા
હોઈ શકે છે .

ગુY‐રાહુ ‐બુધ : 18 નવ. 2105 થી 22 માચ8 2106 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અનેક જ:યાથી લાભ, ]ી bારા િવશેષ
)પથી લાભ, પરદે શ ગમનથી િસિ† સંભવ છે .

ગુY‐રાહુ ‐કે તુ : 22 માચ8 2106 થી 12 મે 2106 સુધી
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રાહુ ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ભય, બાધાઓ, ધન-ય, સવ8/ કલહ,
તથા ઉbેગ સંભવ છે .

ગુY‐રાહુ ‐શુN : 12 મે 2106 થી 5 ઓક. 2106 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ યોિગિનઓથી ભય, અ\-ય, ખરાબ ભોજન,
]ી િવનાશ, વંશમાં શોક સંભવ છે .

ગુY‐રાહુ ‐સૂય8 : 5 ઓક. 2106 થી 18 નવ. 2106 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, રોગ, મહાભય, પુપૌ/ આિદ થી કલેશ,
અપમૃHયુ તથા અસાવધાનતા સંભવ છે .

ગુY‐રાહુ ‐ચ E : 18 નવ. 2106 થી 30 e યુ. 2107 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, કલહ, િચંતા માનહાિન, મહાભય,
િપતાના શરીરમાં ક$ સંભવ છે .

ગુY‐રાહુ ‐મંગળ : 30 e યુ. 2107 થી 22 માચ8 2107 સુધી
રાહુ ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભગ દર રોગથી ક$, ર©િપતજ રોગોથી
ક$, ધન-ય, મહાન માનિસક ઉbેગ સંભવ છે .

શિન મહાદશા: 22 માચ8 2107 થી 22 માચ8 2126 સુધી
શિન મહાદશા ફલ
વભિવક ફલ ‐
સામા ય)પથી શિનની મહાદશામાં િનw;લીખીત ફલ હો છે .
‐ Zામનગરના અિધકાર, સમાજમાં Wધાનતા અથવા િનw; eિતના આિધપHય મલી શકે .
‐ િવનય, બુિ†, aાનમાં વૃિ† દાન આપવામાં )ચી અને કલામાં કુ શલતા મલશે.
‐ કોઇ Wાચીન (જુ ની) થાનની WાિUથી સુખી થશો.
‐ ધન, વ], સોનું હાથી, ઘોડે આિદ ચતુષાદોં (વાહન) થી શોિભત થશો.
‐ દે વતા આિદમાં ભિક્ ત અને દે વાલય આિદના િનમા8ણ કરવામાં )ચી થશે.
‐ આપણા કુ લને ઉજજવલ કરશો, િકિત8 યશનો વધારો થશે.
‐ પિરવારનું સુખ, પરાNમમાં વૃિ†, યા/ાઓ થતી રહેવાની.
‐ eનવર ઉંટ, ગધેડા, બકરી, પ-ી, વૃ† ]ી, મોટું અનાજ આિદથી લાભની WાિU થશે.
‐ શિનની મહાદશામાં િશ૯૭પિવ¬ાની eનકારી બલ અને Wતાપ માં વૃિ† મલશે.
‐શિનની મહાદશામાં બઘા સુખ મલશે.
‐ Wવાસ અથવા િવદે શગમન થશે ગાંવ સભામાં આિઘપHય સંભવ છે .
‐ નીચ ]ી જોડે સંબંધ, સ તાઇને પાપ કમ8ક રવાની Wવૃિત સંભવ છે .
‐ ચોર આદી નીચ મનુpયોથી ઝગડો, «લેશ થઇ શકે છે .
‐ ધન, ]ી, પુ/ અને નોકરની WાિU થશે.
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‐ખરાબ ભોજન અને લાંછન મલશે.
‐ બહુ જ સુખ, સંપિત, ]ી‐પુ/ આિદનું લાભ તથા બંધજ
ુ નથી WિતVા મલશે.
‐ બધાકામ ‐ ધંધામાં હાની, દુ ઃખ તથા ભાઇઓનું િવનાશ થઇ શકે છે .
‐ શરીર ને ક$ આિથક8 િચંતા રહેશે.
‐ અિ:;, ચોર, રાe, શ]નો ભય તથા ક$ રહેશે.
‐ અપયશ, Wવાસ તથા બંધજ
ુ નથી હાની સંભવ છે .
‐ રાજયમિત પદની WાિU, રાજ સ માન તથા કામ‐ધંધામાં ઉhતી થશે.
‐ લોકોમાં ‚યાતી, Wસhતા, આનંદ , ધૈય8માં વૃિ† થશે.
‐ Wિતપ- પર િવજય, િવવાદમાં યશ તથા શ/ુનાશથી હષ8 થશે.
‐ ]ી પુ/ આિદ થીં સુખ અન ◌ેચતુpપાદોં થી સુખ મલશે.

શિન‐શિન : 22 માચ8 2107 થી 25 માચ8 2110 સુધી
શિનની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શાનું ફલ
શિનની મહાદશામાં શિનની અંતદ8 શામાં ‐
‐ શરીરમાં આલસ તથા માનિસક ઉHસાહમાં કમી રહેશે.
‐ કાય8-ે/માં િવ®ન, ધનની કમી, ૠણ Z તતા તથા Wભાવ સભંવ છે .
‐ વાત િવકાર, રોગથી પીડા, દં ભ અને ઈpયા8ના કારણ તાવ સંભવ છે .
‐ રાe તથા ચોરથી ધન ધા યનો નાશ થઈ શકે છે .
‐ ]ીના કારણ મગજ િવચલીત રહે, સંતાનથી કલહ તથા અનેક eતના ક$ સંભવ છે .
‐ રાજનો ભય, જહર, શ] આિદથી પીડા લોહી િનકળવુ, ગુU રોગ, અિતસારનો ક$, મ®યમાં ચોરીનો ભય,
દે શ Hયાગ, માનિસક ક$ સંભવ છે . દશાના અ તમાં ગામ, જમીન
આિદનો લાભ થશે.
‐ અપમૃHયુ ભય સંભવ છે .
‐ દોષ િનવારણ માટે મૃHયુજ
ં ય eણ કરવુ, શંકર Wસh થઈ બધા ક$ દૂ ર કરશે.

શિન‐શિન‐શિન : 22 માચ8 2107 થી 12 સેvટ. 2107 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ચાંડાલથી િવરોધ, તેમના bારા ધનનો નાશ, ક$,
તકલીફ, શ/ુથી ભય સંભવ છે .

શિન‐શિન‐બુધ : 12 સેvટ. 2107 થી 15 ફે Iુ. 2108 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઝગડાનો ભય, અh, પાનનુ િવનાશ,
ધન-િત શ/ુ ભય સંભવ છે .

શિન‐શિન‐કે તુ : 15 ફે Iુ. 2108 થી 19 એિW 2108 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ bારા બંધન, માિલનતા,
મનની િચંતા, ભય તથા /ાસ થઈ શકે છે .

શિન‐શિન‐શુN : 19 એિW 2108 થી 19 ઓક. 2108 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
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‐ શિનની અંતદ8 શામાં, િવચારેલ વ તુ WાિU વજન કxયાણ,
Wયાસમાં લાભ સંભવ છે .

શિન‐શિન‐સૂય8 : 19 ઓક. 2108 થી 13 િડસ. 2108 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજસતેજ, તથા અિધકાર, આપણા ઘરમાં ઝગડા, તાવ,
fયાિધજ ય પીડા સંભવ છે .

શિન‐શિન‐ચ E : 13 િડસ. 2108 થી 14 માચ8 2109 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ† િવકાસ, સારા કામોનો શુભારં ભ, તેજો મા ય,
ખચા8 અનેક ]ીઓ જોડે સંબધ સંભવ છે .

શિન‐શિન‐મંગળ : 14 માચ8 2109 થી 17 મે 2109 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઓછું તેજ, પુ/ને આધાત, અિ:;, શ/ુથી (
ભય, વાત તથા િપત જનીત ક$ સંભવ છે .

શિન‐શિન‐રાહુ : 17 મે 2109 થી 29 ઓક. 2109 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ દાન -િત, વ] હાિન, ભૂિમ નાશ, ભય, િવશેષ Wવાસ
તથા મરણ સંભવ છે .

શિન‐શિન‐ગુY : 29 ઓક. 2109 થી 25 માચ8 2110 સુધી
શિનની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી bારા કૃ ત ગૃહિsછદ, તેમનુ ®યાન રાખવામાં અ-મતા,
ઝગડા તથા માનિસક ઉbેશ સંભવ છે .

શિન‐બુધ : 25 માચ8 2110 થી 2 િડસ. 2112 સુધી
શિનની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શાનું ફલ
શિનની મહાદશામાં બુધની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજ દરબારમાં WિતVાની WાિU તથા નોકરીમાં Wસhતા આવશે.
‐ fયવસાય તથા વાિણRમાં સફળતા, ધનલાભ WાU થશે.
‐ િવbાનોની સંગિતમાં આનંદ , િમ/ોથી લાભ, સHકમ8માં )ચી વધશે.
‐ ]ી‐પુ/ આિદથી સુખ, વાહન સુખ, યશ, કીિત8 તથા સૌભા:યમાં વધારો થશે.
‐ કફના Wકોપથી શરીરને ક$ સંભવ છે .
‐ સ માન, અપાર યશ, િવ¬ાલાભ ઘરમાં કxયાણ,
તીથ8 યા/ા, સમુE કારોબારમાં ધનલાભ, પુરાણ Oાવણ,
અhદાન, િનHય
િમ$ાનનું ભોજન થશે.
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‐ અંતદ8 શાના આરં ભમાં રાજિતલક, ધન WાિU, દે શ અથવા ગામનું વાિમHવ WાU થશે.
મ®યમાં તથા અ તમાં રોગથી ક$, બધા કામમાં સફલતામાં િવ®ન આવશે, fયાકુ લ રહશો, મહાભય સંભવ
છે .

શિન‐બુધ‐બુધ : 25 માચ8 2110 થી 11 આૅગ. 2110 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†, િવ¬ા, ઘન, વ]નો લાભ, મહાસુખ,
સુવણ8આિદ ર}લાભ સંભવ છે .

શિન‐બુધ‐કે તુ : 11 આૅગ. 2110 થી 7 ઓક. 2110 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ખરાબ ભોજન, પેટમાં રોગ, આંખમાં
કમળો તથા ર©િપત જનીત રોગ સંભવ છે .

શિન‐બુધ‐શુN : 7 ઓક. 2110 થી 20 માચ8 2111 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉSર િદશામાં લાભ, પશુ-િત, રાજ દરબારમાં
અિધકાર સંભવ છે .

શિન‐બુધ‐સૂય8 : 20 માચ8 2111 થી 8 મે 2111 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તેજમાં કમી, રોગ તથા શારીિરક ક$, મનમાં
◌ં િવકલતા સંભવ છે .

શિન‐બુધ‐ચ E : 8 મે 2111 થી 29 જુ લ. 2111 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ી, ધન, સંપિત લાભ, ક યાનો જ મ,
મહાધનલાભ, બધી eતનું સુખ WાU થશે.

શિન‐બુધ‐મંગળ : 29 જુ લ. 2111 થી 25 સેvટ. 2111 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધમ8, બુિ†, ધનની WાિU, ચોર,
અિ:;થી પીડા, વ] WાિU , શ]ના ધા વાગે તેવી સંભાવના છે .

શિન‐બુધ‐રાહુ : 25 સેvટ. 2111 થી 19 ફે Iુ. 2112 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાના ફલ ‐‐
‐ ]ીઓ જોડે ઝગડા, એકાએક બીક લાગવી,
રાe તથા શ/ુ થી સંભવ છે .
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શિન‐બુધ‐ગુY : 19 ફે Iુ. 2112 થી 29 જૂ ન 2112 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાજ અથવા રાજના અિધકાર, રાeથી
સ માન, સદબુિ† તથા િવ¬ામાં વૃિ† સંભવ છે .

શિન‐બુધ‐શિન : 29 જૂ ન 2112 થી 2 િડસ. 2112 સુધી
બુધની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરને આધાતના કારણ વાત િપત જનીત
પીડા, ધનનો નાશ અનેક )પમાં સંભવ છે .

શિન‐કે તુ : 2 િડસ. 2112 થી 11 e યુ. 2114 સુધી
શિનની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શાનું ફલ
શિનની મહાદશામાં કે તુની અંતદ8 શામાં ‐
‐ રાજકીય બંધનનો ભય, દુ ઃખદે વાવાળી પિરિ થિત સંભવ છે .
‐ નીચ તથા ખરાબ માણસોથી િવવાદ, તથા ]ી‐પુ/થી િવZહ થઈ શકે છે .
‐ ઘનની હાિન, ખરાબ વv;ોં અને વાત‐િપત જિનત રોગથી ભય સંભવ છે .
‐ આરં ભમાં સુખ, ધનાગમ, ગંગા આિદ િતથ8 નાન,
દે વતાઓના દશ8ન થશે.
‐ અંતદ8 શામાં સામ‡ય8, ધાિમ8ક બુિ†, સુખ તથા રાeનો સમાગમ થશે.
‐ અપમૃHયુ ભય, ખરાબ અhનો ભોજન, તાવ, અિતસાર ~ણ,
ચોરથી ક$, ]ી‐પુ/થી િવયોગ સંભવ છે .

શિન‐કે તુ‐કે તુ : 2 િડસ. 2112 થી 25 િડસ. 2112 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ એકાએક આપિત, િવદે શ ગમન,
Efયનાશ સંભવ છે .

શિન‐કે તુ‐શુN : 25 િડસ. 2112 થી 3 માચ8 2113 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મલેsછોનો ભય, યા તેમના થી ધન-િત,
ને/રોગ, િશરો વેદના, પશુ હાિન સંભવ છે .

શિન‐કે તુ‐સૂય8 : 3 માચ8 2113 થી 23 માચ8 2113 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િમ/ોથી િવરોધ, અપમૃHયુ, પરાજય,
બુિ†નો નાશ તથા િવવાદ સંભવ છે .
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શિન‐કે તુ‐ચ E : 23 માચ8 2113 થી 26 એિW 2113 સુધી

કે તુની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ અન નાશ, યાશઃ-ય, શરીરને પીડા બુિ† yમ,
આમવાતની વૃિ† સંભવ છે .

શિન‐કે તુ‐મંગળ : 26 એિW 2113 થી 20 મે 2113 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં મંગલની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભૌમ WHય તરમાં શ]થી, પડવાથી, અિ:;થી પીડા,
નીચથી ભય અને શ/ુથી આશંકા સંભવ છે .

શિન‐કે તુ‐રાહુ : 20 મે 2113 થી 19 જુ લ. 2113 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ભય, શ/ુથી ખરાબ fયવહાર તથા દ-જનોથી
ભય થઈ શકે છે .

શિન‐કે તુ‐ગુY : 19 જુ લ. 2113 થી 11 સેvટ. 2113 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન-ય, મહોHપાત, વ] તથા િમ/ોનો િવનાશ,
બધે જ કલેશ સંભવ છે .

શિન‐કે તુ‐શિન : 11 સેvટ. 2113 થી 14 નવ. 2113 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શરીરની પીડા, િમ/ોથી બાધા,
બહુ જ નાના લાભ સંભવ છે .

શિન‐કે તુ‐બુધ : 14 નવ. 2113 થી 11 e યુ. 2114 સુધી
કે તુની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†નાશ, ઉbેગ, િવ¬ા-ય, મહાભય તથા
સતત કાય8 િસિ†માં િવકલતા સંભવ છે .

શિન‐શુN : 11 e યુ. 2114 થી 12 માચ8 2117 સુધી
શિનની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શાનું ફલ
શિનની મહાદશામાં શુNની અંતદ8 શામાં ‐
‐ શુભ‐અશુભ િમિOત ફલ WાU થશે.
‐ ]ી, સંતાન, ઘરેણાં, ઘન WાU થશે ગામ અથવા દે શમાં Wિસિ† મળશે.
‐ ખેતીથી સુખ, ભાઈઓથી નેહ, લોકોથી Wીિત, પુ/થી સુખ, યશનો Wકાશ તથા શ/ુનો
નાશ થશે.
‐ ]ી‐પુ/, ધનની WાિU, શરીર આરો:ય, મહોHસવ, ઘરમાં કxયાણ,
સંપિત, રાR લાભ, મહાસુખ, રાe કૃ પાથી સારા કામ બનશે, જનતાથી આદર, રાeથી સ માન, િWયવ તુઓનો લાભ,
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વ], સફે દ ધોડો, મિહષીનો લાભ, સંચારવશ ગુ)ની અનુકૂળતાથી સુખ,
ધનશિનની અનુકૂળતાથી
યોગ કમ8ની WાિU થશે.
‐ અંતદ8 શામાં ]ીનાશ, મનની fયથા, થાન નાશ, ]ી‐બંધુથી કલેશ,
સંતાપ, લોકોથી િવવાદ સંભવ છે .

શિન‐શુN‐શુN : 11 e યુ. 2114 થી 22 જુ લ. 2114 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ સફે દ ધોડા, કપડા, મોતી, માણેક, સોનુ
આિદનુ સુખ તથા સુંદર ]ીની WાિU સંભવ છે .

શિન‐શુN‐સૂય8 : 22 જુ લ. 2114 થી 18 સેvટ. 2114 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ તાવ, િશરોવેદના, રાe, શ/ુથી
કલેશ અથવા થોડું ક લાભ પણ થશે.

શિન‐શુN‐ચ E : 18 સેvટ. 2114 થી 24 િડસ. 2114 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ચંEમાની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ક યાજ મ, રાeથી લાભ, વ]‐ઘરેણાંની
WાિU, રાRાિધકાર સંભવ છે .

શિન‐શુN‐મંગળ : 24 િડસ. 2114 થી 1 માચ8 2115 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ર©િપત સંબંધી રોગ, ઝગડા, મારપીટ તથા
કલેશ થશે.

શિન‐શુN‐રાહુ : 1 માચ8 2115 થી 22 આૅગ. 2115 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ]ીઓથી ઝગડો એકાએક બીક, રાe તથા
શ/ુથી ક$ સંભવ છે .

શિન‐શુN‐ગુY : 22 આૅગ. 2115 થી 23 e યુ. 2116 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ WચુરEfય, રાજય, કપડા, મોતી, ઘરેણાં, હાથી, ધોડા તથા
થાનની WાિU થાય છે .

શિન‐શુN‐શિન : 23 e યુ. 2116 થી 24 જુ લ. 2116 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
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‐ ગધેડો, ઉંટ, બકરાની WાિU, લોખંડ, અડદ, તલનો
લાભ તથા શરીરમાં થોડી તકલીફ પણ થાય.

શિન‐શુN‐બુધ : 24 જુ લ. 2116 થી 4 e યુ. 2117 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન, aાનનો લાભ, રાeને Hયાં અિધકાર WાિU,
િવ-ેપથી પણ ધનલાભ સંભવ છે .

શિન‐શુN‐કે તુ : 4 e યુ. 2117 થી 12 માચ8 2117 સુધી
શુNની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભયંકર અપમૃHયુ ભય, એક દે શથી િબe દે શનું yમણ,
વsચે ‐ વsચે કોઈ લાભ પણ થાય.

શિન‐સૂય8 : 12 માચ8 2117 થી 22 ફે Iુ. 2118 સુધી
શિનની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શાનું ફલ
શિનની મહાદશામાં સૂય8ની અંતદ8 શામાં ‐
‐ શરીરને િવશેષ તકલીફ તથા માનિસક કલેશ સંભવ છે .
‐ અિનO્િવત પિરિ થિતઓ, અક માત ધટનાઓ તથા લોકોથી વાદ, માનહાિન થઈ શકે છે .
‐ ]ી‐પુ/‐બંધુને પીાડ, શ/ુઓની ઉHપિS તથા fયથ8 yમણ થઈ શકે છે .
‐ ધનની હાિન, ચોર તથા રાeથી િપડા જઠારિ:;, ¡દય અને ને/ના રોગ થઈ શકે છે .
‐ વામીથી મહાસુખ, ઘરમાં કxયાણ,
સંપિત ‐ પુ/નુંસુખ, સવારી, પશુ, કપડાં આદી પિરપૂણ8 ઘર હશે.
‐ ¡દયરોગ, માનહાિન, થાનનો નાશ, મનોfયથા, ઈ$‐િમ/ોથી
િવયોગ, ધંધાનો નાશ, તાવની પીડા,
fયાકૂ ળતા, બીક, આપણા સગાનું મરણ, િWયવ તુથી િવયોગ થઈ શકે છે .

શિન‐સૂય8‐સૂય8 : 12 માચ8 2117 થી 30 માચ8 2117 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં સૂય8ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ઉbેગ, ધન-ય, ]ીપીડા, િશરોવેદના, IાJણથી િવવાદ આિદ અસફલ સંભવ છે .

શિન‐સૂય8‐ચ E : 30 માચ8 2117 થી 28 એિW 2117 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ માનિસક ઉbેગ, િવવાદ, ધન -ય, મનો fયથા,
મિણ ‐ મોિત આિદ ર}ોનો િવનાશ આિદ સભંવ છે .

શિન‐સૂય8‐મંગળ : 28 એિW 2117 થી 18 મે 2117 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રાe, શ/ુ થી ભય, બંધન, મહાસંકટ, શ/ુ તથા અિ:;થી
િપડા આિદ સંભવ છે .
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શિન‐સૂય8‐રાહુ : 18 મે 2117 થી 9 જુ લ. 2117 સુધી

સૂય8ની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ રોગ, શ/ુ, ભય, ધન-ય, મહાભય, રાજભંગ
તથા માનિસક /ાસ સંભવ છે .

શિન‐સૂય8‐ગુY : 9 જુ લ. 2117 થી 24 આૅગ. 2117 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ શ/ુ-ય િવજય, અિભવૃિ†, વ], સોનાના ઘરેણાં
તથા રથ આિદ વાહન WાિU યોગ બનશે.

શિન‐સૂય8‐શિન : 24 આૅગ. 2117 થી 18 ઓક. 2117 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધન -ય, પશુને ક$, માનિસક ઉbેગ, મહારોગ
બધા -ે/માં અશુભ ફલ સંભવ છે .

શિન‐સૂય8‐બુધ : 18 ઓક. 2117 થી 6 િડસ. 2117 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ િવ¬ા WાિU, બંધુ ‐ બાંધવ િમલન, ભોRલાભ, ધનાગમ, ધમ8લાભ
તથા રાજસ માh WાU થશે.

શિન‐સૂય8‐કે તુ : 6 િડસ. 2117 થી 26 િડસ. 2117 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ Wાણ ભય, મહા-િત, રાજ ભય, િવવાદ, તથા શ/ુ સાથે
મહાિવવાદ સંભવ છે .

શિન‐સૂય8‐શુN : 26 િડસ. 2117 થી 22 ફે Iુ. 2118 સુધી
સૂય8ની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ મ®યમ )પમાં સમય, થોડો લાભ, થોડી સુખ સંપિત, WાU થશે.

શિન‐ચ E : 22 ફે Iુ. 2118 થી 24 સેvટ. 2119 સુધી
શિનની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શાનું ફલ
શિનની મહાદશામાં ચંEમાની અંતદ8 શામાં ‐
‐ ઉHસાહની હાિન, મનની િચંતા, Nોધ, ઉbૈગમાં વધારો થશે.
‐ બંધુ વગ8થી મતભેદ , સતત કલહ, સંતાન ક$ તથા ગુU શ/ુથી હાિન સંભવ છે .
‐ ]ીને મૃHયુ તૂxય ક$ અથવા ]ીનું મૃHયુ અથવા િવયોગ, સુખની હાિન સંભવ છે .
‐ વાત રોગ અથવા ગુU રોગ આિદથી પીડા સંભવ છે .
‐ eતકને રાજWીિત, રાeની કૃ પાથી વાહન, વ], ઘરેણાંની WાિU, સૌભા:યનો
ઉદય, સુખમાં વધારો, સેવકનુ પાલન, િપતૃ‐માતૃ‐પિરવારમાં સુખ, સુખદાયક પશુમાં વધારો થશે.
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‐ અંતદ8 શા કાલમાં eતકને ક$, રાજકીય, ધન નાશ, િપતૃ‐માતૃ િવયોગ, પુ/‐પુ/ીને રોગ,
ધંધામાં નુકશાન, ધન હાિન, અસમયમાં ભોજન, દવાનું સેવન સંભવ છે .
આરં ભમાં સુખ તથા ધનાગમ થશે.
૬ અંતદ8 શાકાલમાં અિઘક શયન રોગ આલ ય સુખ નાશક થાનyંશ
શ/ુમા વૃિ† અને િવરોધ અને બંઘુઓથી િવZહ
થશે.

શિન‐ચ E‐ચ E : 22 ફે Iુ. 2118 થી 11 એિW 2118 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ચંEની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ભુિમ, સુભોજન, ધન, રાજસ માન,
મહાસુખ અ ય મહાલાભ પણ, ]ી સુખ WાU થશે.

શિન‐ચ E‐મંગળ : 11 એિW 2118 થી 15 મે 2118 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં મંગળની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ બુિ†માં વધારો, મહાસwમાન, ભાઈથી સુખ, ધન અને
શ/ુથી ભય WાU થશે.

શિન‐ચ E‐રાહુ : 15 મે 2118 થી 10 આૅગ. 2118 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં રાહુ ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ કxયાણ તથા સંપિત, રાRથી ધનWાિU , રાહુ
અશુભ Zહોથી યુ© હોવાથી અપમૃHયુની સંભાવના છે .

શિન‐ચ E‐ગુY : 10 આૅગ. 2118 થી 26 ઓક. 2118 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં ગુ)ની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ વ]લાભ, તેજો વૃિ†, સદગુ)થી IJ aાન,
રાR તથા ભુષણ WાિU થશે.

શિન‐ચ E‐શિન : 26 ઓક. 2118 થી 26 e યુ. 2119 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શિનની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
દુ િદ8 નમાં વાત ‐ િપ/ Wયુ© િવશેષ ક$, ધન ‐
ધા ય તથા યશની હાિન સંભવ છે .

શિન‐ચ E‐બુધ : 26 e યુ. 2119 થી 17 એિW 2119 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં બુધની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ પુ/ાHપાિત, અ\, િવ®યા WાિU, મહાન ઉhિત,
વ] તથા અh લાભ WાU થશે.

શિન‐ચ E‐કે તુ : 17 એિW 2119 થી 21 મે 2119 સુધી
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ચંEમાની અંતદ8 શામાં કે તુની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
IાJણની સાથે સંધષ8, અપમૃHયુ, સુખનાશ તથા
બધા -ે/ોમાં ક$ સંભવ છે .

શિન‐ચ E‐શુN : 21 મે 2119 થી 26 આૅગ. 2119 સુધી
ચંEમાની અંતદ8 શામાં શુNની WHયાંતર દશાનું ફલ ‐‐
‐ ધનાગમ, મહાસુખ, ક યા ઉHપિત, સુભોજન,
બધાંથી Wેમ, આિદશુભ ફલ WાU થશે.
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જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (16 આૅગ. 2019 20:39:21 થી 10 સેúટ. 2019 01:41:02)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 આૅગ. 2019 13:01:57 થી 17 સેúટ. 2019 13:02:27)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (26 આૅગ. 2019 14:07:05 થી 11 સેúટ. 2019 04:58:55)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (10 સેúટ. 2019 01:41:02 થી 4 ઓક. 2019 05:14:05)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
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કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (11 સેúટ. 2019 04:58:55 થી 29 સેúટ. 2019 12:55:32)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (17 સેúટ. 2019 13:02:27 થી 18 ઓક. 2019 01:02:40)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (25 સેúટ. 2019 06:32:56 થી 10 નવ. 2019 14:23:45)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય તમારા અને પિરવાર માટે સુખદાયી સમય રહેશે. આ
સમયગાળામાં ધન અને સંપિSની WાિU થશે. વેપાર ધંધમાં લાભ થશે. સંતાન પ-ેથી પણ અમુક fયિ©ઓને લાભ મળશે. નોકરીયાત fયિ©
માટે સમય સારો છે . તમારામાંથી અમુકને પગાર, પદમાં વૃિ† થઈ શકે તેમ છે . તમારા તમામ Wય}ો, Wયાસો સફળ થશે અને તમને વધારે લાભ
મળશે.
આ સમય દરિમયાન તમારા વેપાર ધંધામાં જ નહીં પરં તુ દૈ િનક 1વનમાં પણ સુધારો આવશે. તમારા સમાિજક હોƒા, માન,WિતVામાં વૃિ†
થશે. તમારી કાય8પ†િતથી તમારા 1વનમાં સમૃિ† આવશે.
તમારામાંથી અમુકને પિરવારમાં પુ/‐જ મથી સુખ, શાંિતમાં વધારો થશે. સંતાન, ભાઈબધુંઓ તરફથી વધારે સુખ મળશે.
સારી તંદુર તી, રોગમુ© શરીરના કારણે તમે તાજગી અનુભવશો. તમે પોતાને કયારેય હાલના સમય જેવા િનભ8ય અનુભfયા નહીં હોય.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (29 સેúટ. 2019 12:55:32 થી 23 ઓક. 2019 23:15:28)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
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જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (4 ઓક. 2019 05:14:05 થી 28 ઓક. 2019 08:31:42)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (18 ઓક. 2019 01:02:40 થી 17 નવ. 2019 00:51:07)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (23 ઓક. 2019 23:15:28 થી 7 નવ. 2019 15:52:57)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (28 ઓક. 2019 08:31:42 થી 21 નવ. 2019 12:22:43)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
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અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (5 નવ. 2019 05:17:22 થી 30 માચ6 2020 03:54:50)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી બીe થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય કુ ળ મેળવતા શુભ સમય સૂચવે છે . આ સમય હાલના સમયમાં
ખેતીવાડી, વેપારમાં લાભ મેળવવા અને ખુશીપૂવ8ક દાનકાય8માં દાનખચ8 કરવાથી તમને વધારે ધનવૃિ† થઇ શકે . તમે જમીન eગીરમાં મૂડી
રોકાણ કરી શકો અને e તમારા ઉપર કરજ હોય તો તે ચૂકવવા માટે સહાયક સમય છે . ઘર માટે આ સમય આનંદદાયક છે . તમારા િવવાહીત
1વનમાં સુખની આશા રાખી શકો છો, કુ ટું બમાં નવાં મહેમાનના આગમનની ખુશીના સમાચાર મળે તેવો સમય છે .
કામકાજમાં તમારા ઉપરી અિધકારીનો િવ\ાસ મેળવશો અને એકબીeને Wભાિવત કરશો. આ સમયમાં તમો શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો.
સામાિજક Eિ$એ આ સમય સંતોષકારક છે . તમને વધુ સ માન મળવાની સંભાવના છે . તમને ઉsચકોિટના માન‐સ માનનો અનુભવ થશે.
માનિસક )પે આપ શાંિત અનુભવશો. તમારી બુિ†માં વૃિ† થવાની સંભાવના છે .જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (7 નવ.
2019 15:52:57 થી 5 િડસ. 2019 10:33:19)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (10 નવ. 2019 14:23:45 થી 25 િડસ. 2019 21:28:36)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શારીિરક પીડાની આગાહી છે . અગર આપ સાવધાની નહીં રાખો તો
સમય કોટોકટીનો છે . તંદુર તી બાબતે પૂણ8 રીતે ®યાન આપશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન તમને રોગ થઈ શકે છે . ખાસ કરીને આંખ અને
પેટ સંબંધી તકલીફો થઈ શકે છે અને પગનું પણ ®યાન રાખશો. આ સમય દરિમયાન શારીિરક કાય8વાળી WવૃિSથી બચશો કારણ કે તેનાથી
eનનું જોખમ શકે છે . તમારામાંથી કોઈને ભયાનક, દુ ઃખદાયી વv; આવી શકે છે .
તમારા કાય8-ે/માં સફળતા મેળવવા માટે દબાણપૂણ8 કામ વધારે તકલીફકારક બની શકે છે . અગર તમે સાવધાની નહીં રાખો તો અપમાન
સહન કરવું પડશે.
જેથી પદ ગુમાવી શકો અને નાણાં સંબંિધત સાવધાની રાખશો િબનજ)રી ખચ8થી બચશો.
ઘરે પિત, પ}ી, સંતાન, ભાઈ, બહેન, સગાંf હાલા સાથે સુમેળભયા8 સંબંધ રાખશો અને લડશો નહીં. દુ Dમનો સાથે ઝગડશો નહીં. નવાં દુ Dમનો
ન બને તેનું ®યાન રાખશો.
તમારે િવદે શ યા/ાનો યોગ છે . પણ અમુકને યા/ાના ધારેલ પરીણામ નહીં મળે અને એમ જ Rાં Hયાં ભટકતા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (17 નવ. 2019 00:51:07 થી 16 િડસ. 2019 15:27:41)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
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શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (21 નવ. 2019 12:22:43 થી 15 િડસ. 2019 17:58:28)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (5 િડસ. 2019 10:33:19 થી 25 િડસ. 2019 15:45:31)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (15 િડસ. 2019 17:58:28 થી 9 7 યુ. 2020 04:22:49)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (16 િડસ. 2019 15:27:41 થી 15 7 યુ. 2020 02:07:59)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (25 િડસ. 2019 15:45:31 થી 13 7 યુ. 2020 11:34:35)
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 181

sample horoscope

ॐ

આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (25 િડસ. 2019 21:28:36 થી 8 ફે ûુ. 2020 03:51:44)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ મુDકે લીઓનું સૂચક છે . તૈયાર ધંધામાં ખરાખરીનો સમય છે . તમારે તમારી
યોજનાઓ સમયસર પૂણ8 કરવામાં મુDકે લી આવી શકે છે . બની શકે તો આ સમય દરિમયાન નવું કાય8 આરં ભ કરશો નથી. અગર આપ
નોકરીયાત છો તો મોટા સાહેબ, અિધકારી, વડાથી સરકારી ખાતાથી બોલચાલ અને ગેરસમજૂ તીઓથી બચશો. પદ બદલાય તેવી શકયતા છે .
દુ Dમનોથી બચીને રહેશો. કારણ કે તેઓ તમને મુDકે લીઓ ઉભી કરી શકે .
તમારા કોઈ અણધાયા8 ખચ8 કરવા પડશે. પૈસા ખચ8 કરવાની ઈsછા ઉપર કાબુ રાખશો. છે .
આ સમય દરિમયાન મુસાફરીઓના ઘણાં મોકા છે . અગર ગૃહ થ, િવવાિહત છો તો બાળકોથી દૂ ર રહેવાનો યોગ છે .
તંદુર તી પર ખાસ ®યાન આપવાનું છે . તમે દૈ િનક 1વનમાં પોતાને ઉદાસ, સુ ત, ઉHસાિહન અનુભવશો. તમને તાવ, પેટ, લોહી સંબંિધત
િબમારી થઈ શકે છે . તમો હિથયાર, અિ:; અને ઝે રીલા 1વ જેવી વ તુઓથી દૂ ર રહેશો જેનાથી 1વ જોખમમાં પડી શકે છે . પોતાને તમે
ચુ ત, તંદુર ત રાખવા Wય} કરશો કારણ કે તમને દુ ઃખ, ભય, ગભરાટ ઈ. જેવી મુDકે લીઓ આવી શકે તેમ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (9 7 યુ. 2020 04:22:49 થી 3 ફે ûુ. 2020 02:17:53)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (13 7 યુ. 2020 11:34:35 થી 31 7 યુ. 2020 02:53:13)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (15 7 યુ. 2020 02:07:59 થી 13 ફે ûુ. 2020 15:03:27)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
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સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી શિન નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (24 7 યુ. 2020 09:56:06 થી 29 એિX 2022 07:53:21)
આ સમયગાળામાં ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શુભ સંકેત છે . આ તમારા કાય8-ે/ માટે , ધન માટે સારો સમય છે . તમારામાંથી
વધારે પડતા લોકો અનેક Wકારથી પૈસા કમાવી શકશો. આ િદવસોમાં શ) કરેલ કોઇપણ કામ વેપાર ધંધા, પરીયોજનામાં જ)ર સફળ થશે.
અગર તમે મરઘી પાળવાનું અથવા તો ખેતીવાડી સાથે જોડાયેલ હો તો િવશેષ રીતે શુભ સમય છે અને પોતે પોતાના કામમાં તમને િવશેષ લાભ
મળશે.
આપમાંથી અમુક જમીન eગીર ખરીદી કરવા બાબત િવચારી શકશો. કુ લ મળીને ધન બાબત શુભ સમય છે .
અગર આપ બેકાર છો તો ભા:ય તમારો દરવાજો જ)ર ખખડાવશે અને તમારી પાસે ફાયદાકારક નોકરી / કામનો W તાવ મળશે. જે લોકો
કામ કરી રહેલ છે . તેમને પગાર વધારો અને પદ અને અિધકાર મળી શકે . તમારી સમજદારી, લાયકાત, Wયાસો બધાંનું ®યાન દોરશે.
સામાિજક Eિ$એ આ શુભ સમય છે . કારણ કે , સામાિજક સફળતાના પગિથયાં િદવસે િદવસે ચઢતા જશો. તમારામાંથી વધારે લોકો ઘરમાં
કામવાળી અને ઓફીસમાં મદદનીશ િનમશો જે તમારા કામમાં મદદ કરશે. જે પણ હોય તમે દરેક Wકારના તક8 િવતક8 પોતાના પ- અને
સહજતાથી રાખશો. કારણ કે , તમને તેમાંથી િવજય મળશે.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમને લાગશે તમારા શરીરમાં ઉHસાહ અને શિ©ની પાંખ લાગેલ છે . અગર તમો પૂવ8માં કોઇ િબમારથી ઘેરાયેલ
હશો તો તેનાથી છૂટકારો મેળવી શાંતી અનુભવશો.
ઘરે પણ પૂણ8 સુખ,શાંિતનું વાતાવરણ બનશે. તમારી પિ} / પિત વધારે Wેમમય અને સમિપ8ત થશે. તમને તમારા િવવાિહત 1વનનો પૂરો
આનંદ મળશે. તમારા ભાઇ બંધુઓ અને બાળકોનો વહેવાર સારો રહેશે અને તમારા કામમાં મદદગાર થશે.
દુ Dમનની હાર થશે. ભા:યલŸમીની મેહરબાની થશે તમારામાંથી અમુકને મુસાફરી કરવી પડે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (31 7 યુ. 2020 02:53:13 થી 7 એિX 2020 14:22:54)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (3 ફે ûુ. 2020 02:17:53 થી 29 ફે ûુ. 2020 01:33:06)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
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આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (8 ફે ûુ. 2020 03:51:44 થી 22 માચ6 2020 14:40:02)
આ સમયમાં મંગલ ચંEમાંથી બીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય નુકશાની સહન કરવાનો છે . ધન અને મૂxયવાન વ તુનું ખાસ ®યાન
રાખશો. કારણ કે આ સમય દરિમયાન ચોરી થવાની સંભાવના છે . કામકાજના થાને કોઈ અિWય ઘટનાના કારણે તમે િનરાશ રહેશો.
બોલચાલથી દૂ ર રહેશો. કોઈની સામે બોલતા પહેલાં પોતાના શ^દો પર િનયં/ણ રાખશો. અગર તમે આ સમય દરિમયાન સાવધાની નહીં
રાખો તો ખરાબ સમયમાં તમાYં પદ ગુમાવશો.
જૂ ના દુ Dમનોથી સાવધાન રહેશો અને નવાં બનવા દે શો નહીં. તમારામાં િબeની ઈpયા8 કરવો. જેવી WવૃિS ઊભી કરી શકે . પોતાના ઉપરીં
અને રાજ/સરકાર કોધ થી સાવધાન રહેશો. આ સમયગાળામાં તમે દુ $ લોકોની સંગતો કરી પોતાના પિરવાર અને િWયજનોથી િવખવાદ કરી
શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (13 ફે ûુ. 2020 15:03:27 થી 14 માચ6 2020 11:53:39)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (29 ફે ûુ. 2020 01:33:06 થી 28 માચ6 2020 15:38:03)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (14 માચ6 2020 11:53:39 થી 13 એિX 2020 20:22:57)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (22 માચ6 2020 14:40:02 થી 4 મે 2020 20:39:51)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી /ીe ભાવમાં આવશે. આ શુભ સમયનું સૂચન છે . ખાસ કરીને ધનલાભ માટે આ સમયગાળામાં વેપાર ધંધામા
સારી કમાણી થશે. આ સમયમા તમે િકં મતી, ઘરેણાં, ફિન8ચર ખરીદી શકો તેવી સંભાવના છે .
તમારા કામો સહેલાઈથી પુણ8 થશે અને ખાસ બાબતોમાં સફળ થશો. નવાં Wય}ોથી સફળ થશો. અગર આપ નોકરીમાં છો તો મોટું પદ,
મોભો મેળવશો. સફળતાથી આcિવ\ાસ અને ઈsછાશિકતને વધારે બળ મળશે.
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તંદુર તી તમારી સારી રહેશે. શિકત અને બળવાન થશો. તમારો ઉHસાહ ખૂબ ચરમસીમા પર રહેશે અને પહેલાંની yાંિત અને િવપદાઓ મુિ©
મળી શકશે. આ સમયગાળામાં તમાને ભાવતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાનો અવસર મળશે.
શ/ુઓની હાર થશે. તમને માનિસક શાંતી મળશે.
િવદે શની મુસાફરી કરવાથી બચશો તમારે ધારેલા પરીણામ ન મળે તેવી સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (28 માચ6 2020 15:38:03 થી 1 આૅગ. 2020 05:10:28)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (30 માચ6 2020 03:54:50 થી 30 જૂ ન 2020 05:21:43)
આ સમયગાળામાં બૃહ પિત ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા 1વનમાં મુDકે લી અને બીમારી લઈ આવશે. આિથ8ક)પે પણ
આ સમય સારો નથી કારણ કે વેપાર માટે જે Wય}ો કરેલ તેમાં મુDકે લી અને અસફળતા મળી શકે . આિથ8ક હાિન પણ થાય. કામમાં તમાYં
પદ થાન eળવી રાખવામાં ®યાન રાખવું પડશે. તમારા શેઠ અને સાથે કામ કરનારનો િવરોધ સહેવો પડશે.
પોતાના િમ/ો અને ભાઇ ^હેનો સાથે બોલચાલમાં ના પડશો. લડાઇ થઇ શકે છે . આ સમયમાં કોઇ િમ/ અથવા સગાં fહાલાનું અવસાન થઇ
શકે છે .
તમારી અથવ તમારી પ}ીની તિબયત બગડી શકે તેની બીક છે . માટે તંદુર તી બાબતે કાળ1 રાખશો.તમારે માનિસક fયાિધ, મુDકે લીઓનો
સામનો કરવો પડશે. યા/ાથી બચશો. નુકશાનદાયી થશે.
બી1 બાજુ તમારાથી કોઇ ધાિમ8ક અનુVાન કરી શકે છો. લ:; બાબત િવચારી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (7 એિX 2020 14:22:54 થી 25 એિX 2020 02:34:18)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (13 એિX 2020 20:22:57 થી 14 મે 2020 17:16:06)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 185

sample horoscope

ॐ

અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (25 એિX 2020 02:34:18 થી 9 મે 2020 09:46:53)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (4 મે 2020 20:39:51 થી 18 જૂ ન 2020 20:14:42)
આ સમય ગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી ચોથા ભાવમાં yમણ કરે છે . આ તમારા 1વનના અમુક ભાગોમાં મુDકલીઓ ઉભી કરશે. તમારામાંથી
અિધકને જૂ નાં શ/ુઓને કાબુ કરવામાં મુDકે લી પડશે અને કોઈ નવાં દુ Dમોનો સાથે પણ િવવાદ થવાની સંભાવના છે . જે તમારા પિરવાર અને
િમ/ોની સીમામાં હશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓની દુ $ લોકો સાથે મૈ/ી થઈ શકે છે . જેના કારણે તમારે તકલીફ ભોગવવી પડે. પોતાના
fયવહાર પર ®યાન રાખશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન Nુ ર થઈ શકે છે .
તોય તમારામાંથી અમુકની શ/ુઓ સાથે સમજૂ તી થઈ જશે. તંદુર તી બાબતે વધારે ®યાન આપવાનો સમય છે .
કારણ કે આ સમયમાં તાવ આવવો, છાતીમાં દુ ઃખાવો, અંજ પો થવાનો સંભવ છે . તમારામાંથી અમુકને લોહી અને પેટ દુ ઃખાવાથી પીડીત થઈ
શકો છો.
માનિસક )પે િચંતીત રહી શકો છો. િવશાદમા સમય પસાર કરવાનો રહેશે. આ સમયગાળામાં સગાં fહાલા ખાસ ઉપે-ા રાખશે. વધારે પડતી
તકલીફોથી બચવા કુ ટું બના અને બીe સગાંઓ સાથે શાંિતપૂવ8ક તહેવાર રાખશો. પોતાના સમાિજક મોભાને ઠે સ લાગવા નહીં દે તા.
આ સમયગાળામાં જમીન ‐ િમલકત બાબતોથી દૂ રજ રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (9 મે 2020 09:46:53 થી 24 મે 2020 23:55:14)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (14 મે 2020 17:16:06 થી 14 જૂ ન 2020 23:53:48)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
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બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (24 મે 2020 23:55:14 થી 2 આૅગ. 2020 03:32:07)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (14 જૂ ન 2020 23:53:48 થી 16 જુ લ. 2020 10:46:59)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (18 જૂ ન 2020 20:14:42 થી 16 આૅગ. 2020 18:28:44)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી પાચમા થાને yમણ કરશે. આ 1વનમાં ઉદાસીનતા, ઉથલપાથલનો યોગ દશા8વે છે . પોતાના ખચા8ઓ
ઉપર કાબુ રાખવો આવDયક છે . કારણ આ સમયગાળામાં ધન અને fયયનો કાબુ તમારા હાથથી બહાર જઈ શકે છે .
બાળકોનું ખાસ ®યાન રાખશો કારણ કે તેઓ િબમાર થઈ શકે છે . તમારા અને તમારા પુ/ વsચે અણબનાવ ન થાય તે ®યાન આપશો કારણ
કે તે દુ ઃખદાયી થઈ શકે છે .
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો અને સારી રીતે કાબુ કરશો. નવાં શ/ુ ન બને તેની તકે દારી રાઅશો. શ/ુઓ આ િવશેષ સમય દરિમયાન તમારા
દુ ઃખનું કારણ બની શકે છે .
તમારી તંદુર તી માટે ખાસ ®યાન આપવાની આવDયકતા છે . તમો નબળાઈ, ઉHસાહીનતા, હરારત અનુભવ કરશો. તમારામાંથી કોઈએ
િબમારીથી પીડાયા હોય તો તેનું િનદાન કરાવવું પડશે. તમારા આહાર સંબંિધત ટે વો ઉપર ®યાન આપશો.
તમારામાંથી અમુકના fયવહારમાં બદલાવ આવી શકે તેમ છે . તમારામાંથી અમુક Nોધી, શંકાશીલ અને િWયજનો માટે લાચાર થઈ શકે જે
તમારી સામા ય રહેણીકહેણી િવ)† છે . તમારીમાંથી કોઈ મોભો Wિસિ† ગુમાવી શકે છે . િબનજ)રી નીિત િવ)† કામો WHયેની લાલચ
તમારામાંથી અમુકને મુDકે લીમાં મૂકી શકે છે . આ સમયગાળામાં પિરવારના સ¤યો સાથે િવખવાદથી બચશો.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (30 જૂ ન 2020 05:21:43 થી 20 નવ. 2020 13:22:37)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી બીe થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય કુ ળ મેળવતા શુભ સમય સૂચવે છે . આ સમય હાલના સમયમાં
ખેતીવાડી, વેપારમાં લાભ મેળવવા અને ખુશીપૂવ8ક દાનકાય8માં દાનખચ8 કરવાથી તમને વધારે ધનવૃિ† થઇ શકે . તમે જમીન eગીરમાં મૂડી
રોકાણ કરી શકો અને e તમારા ઉપર કરજ હોય તો તે ચૂકવવા માટે સહાયક સમય છે . ઘર માટે આ સમય આનંદદાયક છે . તમારા િવવાહીત
1વનમાં સુખની આશા રાખી શકો છો, કુ ટું બમાં નવાં મહેમાનના આગમનની ખુશીના સમાચાર મળે તેવો સમય છે .
કામકાજમાં તમારા ઉપરી અિધકારીનો િવ\ાસ મેળવશો અને એકબીeને Wભાિવત કરશો. આ સમયમાં તમો શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો.
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સામાિજક Eિ$એ આ સમય સંતોષકારક છે . તમને વધુ સ માન મળવાની સંભાવના છે . તમને ઉsચકોિટના માન‐સ માનનો અનુભવ થશે.
માનિસક )પે આપ શાંિત અનુભવશો. તમારી બુિ†માં વૃિ† થવાની સંભાવના છે .જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ.
2020 10:46:59 થી 16 આૅગ. 2020 19:11:15)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (1 આૅગ. 2020 05:10:28 થી 1 સેúટ. 2020 02:03:39)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (2 આૅગ. 2020 03:32:07 થી 17 આૅગ. 2020 08:28:48)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (16 આૅગ. 2020 18:28:44 થી 4 ઓક. 2020 10:07:03)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શુભ સમય છે . આ સમયગાળામાં ધન, સોનુ, મૂંગા, તાંબાની WાિU થાય.
બી1 ધાતુ અને વેપારથી અણધાયા8 લાભ થશે. અગર આપ નોકરીયાત છો તે જે પદની માનની રાહ જોવો તે તમને તમારી ઓફીસમાં મળશે.
તમારાથી મોટાભાગના લોકોને સફળતા મળશે.
બધી બાજુ થી આિથ8ક રીતે સુધારાથી આપ શાંિત, સુર-ા અને સુખનો અનુભવ કરશો તમને આ િદવસો પૂણ8 માનિસક શાંિત મળશે. તમને
લાગશે કે તમે ભયમુ© છો.
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આ સમય શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવવા માટે નો છે . અગર તમારી સાથે કાયદે સર કે સ ચાલે છે તો તેનો ચુકાદો તમારા પ-માં થશે. તમારા
દુ Dમનો ભાગી જશે અને તમને િવજય મળશે. સમાજમાં માન‐WિતVા મળશે. તમારામાંથી અમુક દાન પુ€ •ના કાય8 કરશો.
આ સમય શારીિરક વ થતા રહેશે. બધા જૂ ના રોગથી મુિ© મડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (16 આૅગ. 2020 19:11:15 થી 16 સેúટ. 2020 19:07:35)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 આૅગ. 2020 08:28:48 થી 2 સેúટ. 2020 12:02:37)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (1 સેúટ. 2020 02:03:39 થી 28 સેúટ. 2020 01:01:58)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (2 સેúટ. 2020 12:02:37 થી 22 સેúટ. 2020 16:52:33)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
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આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને
વધારે ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે
તમારા કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (16 સેúટ. 2020 19:07:35 થી 17 ઓક. 2020 07:05:25)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી રાહુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (19 સેúટ. 2020 21:37:24 થી 17 માચ6 2022 06:22:23)
આ સમયમાં રાહુ ચંEમાથી થઈ તમારા સાતમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ગાળો તમારા માટે થાકવાળો તથા િચંતાવાળો રહેશે. આજ એ
ગાળો છે જેમાં તમે િમલકતના મુકƒમા તથા fયાપારથી દૂ ર રહેવાનું છે . કારણ કે આજ એ સમય છે જે તમને તમારી િમલકતથી દૂ ર કરી શકે
ખYં . તો પણ તમારાથી કોકના fયાપારમાં અક માતે Wગિતની શકયતા ખરી.
ઘરમાં પણ તમે તમારા પિત / પ}ી જોડે મગજમારીથી સાવચેત રહેવું. કારણ કે મગજમારી, મોટો ઝઘડો થઈ શકે ખરો. સગાં‐fહાલા તથા
િમ/ો જોડે સારા સંબંધ રાખવાના Wયાસ કરવા જેનાથી તે તમને મુકીને જતા ના રહે. તમારાથી કોઈ િવપરીત િલંગવાળા જોડે અવૈ¬ સંબંધ થઈ
શકે તેવી શકયતા છે . આ eતના સંબંધથી સાવચેતી વાપરવી કારણ કે આ સંબંધ તમને તમારા સમાજમાં માન સ માનનું સવ8નાશ કરનારો છે .

તમને કોઈ ગુU રોગ થઈ શકે છે . એટલા માટે તંદુર તી પાછળ સચેત રહેવું. તમને િપત અથવા વાયુ રોગ થઈ શકે છે . આ સમય પિત / પ}ીનું
વા ‡ય પણ િચંતાનો િવષય બની શકે છે .
તમારે fયવહાર બદલ સeગ રહેવું તથા દુ Dમનો જોડે મગજમારીથી બચવું. તમે આ સમય દરિમયાન કોઈ ખોટી કોટ8 કચેરીની કાય8વાહીમાં
અટવાઈ શકો. અપયશ અને બદનામીથી બચવા માટે આ eતની કોટ8 કચેરીની કાય8વાહીથી દૂ ર રહેવું. તમને કયાંક દૂ ર જવાનું થઈ શકે જે
તમારા માટે મુDકે લીવાળું થઈ શકે .
જ મ ચંDમાથી કે તુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (19 સેúટ. 2020 21:37:24 થી 17 માચ6 2022 06:22:23)
આ સમય ગાળામાં કે તુ ચંEમાંથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય તમારા માટે કટોકટીનો રહેશે. શ/ુઓથી સાવધ રહેવું. કારણ કે તે
શિ©શાળી, આNમક થાય તેવી સંભાવના છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ આ સમય નબળો હોઈ શકે છે . કોઈ Wકારનું કરજ લેવાથી દૂ ર રહેશો. બની શકે કે તમારા Wય}ોનું ધારેલ પરીણામ ન
મળે . એવા Wકારના કાય8થી દૂ ર રહેશો જેનાથી બદનામો મળે . તંદુર તી બાબતે ®યાન રાખશો. કૃ pણ પ-માં જોખમકારાક કામોથી દૂ ર રહેશો.
તમો ઉSે1ત અને અશાંત થઈ માનિસક રીતે પીડાઈ શકો છો. ઘરના વાતાવરણને અYિચકર બનાવવાથી બચવું માટે કુ ટું બમાંથી તકરાર ન
થવા દે શો. તમારો આ સમયમાં કુ ટું બના સ¤યોથી કં કાસ થવા બાબત દશા8વે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (22 સેúટ. 2020 16:52:33 થી 28 નવ. 2020 07:04:03)
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 190

sample horoscope

ॐ

આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (28 સેúટ. 2020 01:01:58 થી 23 ઓક. 2020 10:45:06)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (4 ઓક. 2020 10:07:03 થી 24 િડસ. 2020 10:18:31)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી પાચમા થાને yમણ કરશે. આ 1વનમાં ઉદાસીનતા, ઉથલપાથલનો યોગ દશા8વે છે . પોતાના ખચા8ઓ
ઉપર કાબુ રાખવો આવDયક છે . કારણ આ સમયગાળામાં ધન અને fયયનો કાબુ તમારા હાથથી બહાર જઈ શકે છે .
બાળકોનું ખાસ ®યાન રાખશો કારણ કે તેઓ િબમાર થઈ શકે છે . તમારા અને તમારા પુ/ વsચે અણબનાવ ન થાય તે ®યાન આપશો કારણ
કે તે દુ ઃખદાયી થઈ શકે છે .
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો અને સારી રીતે કાબુ કરશો. નવાં શ/ુ ન બને તેની તકે દારી રાઅશો. શ/ુઓ આ િવશેષ સમય દરિમયાન તમારા
દુ ઃખનું કારણ બની શકે છે .
તમારી તંદુર તી માટે ખાસ ®યાન આપવાની આવDયકતા છે . તમો નબળાઈ, ઉHસાહીનતા, હરારત અનુભવ કરશો. તમારામાંથી કોઈએ
િબમારીથી પીડાયા હોય તો તેનું િનદાન કરાવવું પડશે. તમારા આહાર સંબંિધત ટે વો ઉપર ®યાન આપશો.
તમારામાંથી અમુકના fયવહારમાં બદલાવ આવી શકે તેમ છે . તમારામાંથી અમુક Nોધી, શંકાશીલ અને િWયજનો માટે લાચાર થઈ શકે જે
તમારી સામા ય રહેણીકહેણી િવ)† છે . તમારીમાંથી કોઈ મોભો Wિસિ† ગુમાવી શકે છે . િબનજ)રી નીિત િવ)† કામો WHયેની લાલચ
તમારામાંથી અમુકને મુDકે લીમાં મૂકી શકે છે . આ સમયગાળામાં પિરવારના સ¤યો સાથે િવખવાદથી બચશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 ઓક. 2020 07:05:25 થી 16 નવ. 2020 06:53:51)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
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રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (23 ઓક. 2020 10:45:06 થી 17 નવ. 2020 01:01:59)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2020 06:53:51 થી 15 િડસ. 2020 21:32:08)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 નવ. 2020 01:01:59 થી 11 િડસ. 2020 05:17:03)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (20 નવ. 2020 13:22:37 થી 6 એિX 2021 00:24:30)
આ સમયગાળામાં બૃહ પિત ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા 1વનમાં મુDકે લી અને બીમારી લઈ આવશે. આિથ8ક)પે પણ
આ સમય સારો નથી કારણ કે વેપાર માટે જે Wય}ો કરેલ તેમાં મુDકે લી અને અસફળતા મળી શકે . આિથ8ક હાિન પણ થાય. કામમાં તમાYં
પદ થાન eળવી રાખવામાં ®યાન રાખવું પડશે. તમારા શેઠ અને સાથે કામ કરનારનો િવરોધ સહેવો પડશે.
પોતાના િમ/ો અને ભાઇ ^હેનો સાથે બોલચાલમાં ના પડશો. લડાઇ થઇ શકે છે . આ સમયમાં કોઇ િમ/ અથવા સગાં fહાલાનું અવસાન થઇ
શકે છે .
તમારી અથવ તમારી પ}ીની તિબયત બગડી શકે તેની બીક છે . માટે તંદુર તી બાબતે કાળ1 રાખશો.તમારે માનિસક fયાિધ, મુDકે લીઓનો
સામનો કરવો પડશે. યા/ાથી બચશો. નુકશાનદાયી થશે.
બી1 બાજુ તમારાથી કોઇ ધાિમ8ક અનુVાન કરી શકે છો. લ:; બાબત િવચારી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (28 નવ. 2020 07:04:03 થી 17 િડસ. 2020 11:37:45)
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આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (11 િડસ. 2020 05:17:03 થી 4 7 યુ. 2021 05:03:51)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (15 િડસ. 2020 21:32:08 થી 14 7 યુ. 2021 08:14:48)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (17 િડસ. 2020 11:37:45 થી 5 7 યુ. 2021 03:54:59)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (24 િડસ. 2020 10:18:31 થી 22 ફે ûુ. 2021 04:36:14)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શુભ સમય છે . આ સમયગાળામાં ધન, સોનુ, મૂંગા, તાંબાની WાિU થાય.
બી1 ધાતુ અને વેપારથી અણધાયા8 લાભ થશે. અગર આપ નોકરીયાત છો તે જે પદની માનની રાહ જોવો તે તમને તમારી ઓફીસમાં મળશે.
તમારાથી મોટાભાગના લોકોને સફળતા મળશે.
બધી બાજુ થી આિથ8ક રીતે સુધારાથી આપ શાંિત, સુર-ા અને સુખનો અનુભવ કરશો તમને આ િદવસો પૂણ8 માનિસક શાંિત મળશે. તમને
લાગશે કે તમે ભયમુ© છો.
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આ સમય શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવવા માટે નો છે . અગર તમારી સાથે કાયદે સર કે સ ચાલે છે તો તેનો ચુકાદો તમારા પ-માં થશે. તમારા
દુ Dમનો ભાગી જશે અને તમને િવજય મળશે. સમાજમાં માન‐WિતVા મળશે. તમારામાંથી અમુક દાન પુ€ •ના કાય8 કરશો.
આ સમય શારીિરક વ થતા રહેશે. બધા જૂ ના રોગથી મુિ© મડશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (4 7 યુ. 2021 05:03:51 થી 28 7 યુ. 2021 03:29:42)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (5 7 યુ. 2021 03:54:59 થી 25 7 યુ. 2021 16:30:34)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (14 7 યુ. 2021 08:14:48 થી 12 ફે ûુ. 2021 21:12:15)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (25 7 યુ. 2021 16:30:34 થી 4 ફે ûુ. 2021 22:58:00)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (28 7 યુ. 2021 03:29:42 થી 21 ફે ûુ. 2021 02:22:23)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
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fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (4 ફે ûુ. 2021 22:58:00 થી 11 માચ6 2021 12:33:15)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (12 ફે ûુ. 2021 21:12:15 થી 14 માચ6 2021 18:03:27)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (21 ફે ûુ. 2021 02:22:23 થી 17 માચ6 2021 03:00:44)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (22 ફે ûુ. 2021 04:36:14 થી 14 એિX 2021 01:13:48)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી સાતમા ભાગમાં િવચરણ કરશે. તંદુર તી બાબતે આ સમય કઠણાઈનો છે .
તમારા પિત‐પ}ીની અથવા તમારા સંબંધીની તિબયતની ઉપાિધ વધુ િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમે થાકે લ આંખની તકલીફ, પેટનો
દુ ઃખાવા, છાતીના દુ ઃખાવાની તકલીફ ઘેરાઈ શકો છો. તમારા 1વનસાથીની તંદુર તીનું ®યાન રાખવું પડશે. તમને અથવા તમારી પ}ીને
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ઊંડી માનિસક ઉપાિધ થઈ શકે છે .
તમારામાંથી મોટાભાગના લોકોને કોઈ સજજન fયિ©થી દુ Dમનાવટ થઈ શકે છે . તમારે તથા તમારી પ}ી વsચે િબનજ)રી િવચારોના
કારણે ગેરસમજ ન થઈ eય તે બાબતનું ®યાન રાખશો અને બુિ†, ચતુરાઈ અને કાળ1પૂવ8ક તેનો િનકાલન થાય તો તમારા બેય વsચે
લડાઈનું વ)પ લઈ શકે છે . પોતાના િમ/, િWય વજનો સાથે સમજૂ તી કરી લેશો. તમારા સંબંધો મનની તકલીફનું કારણ બની શકે છે .
પોતાના ગુ સા ઉપર કાબુ રાખશો. તમો તમારા સંતાન ભાઈ‐બહેનો સાથે ગુ સાનો, અપશ^દોને Wયોગ કરી શકો છો.
ધન સંબંિધત બાબતો માટે પણ સચેત રહેશે. િબનજ)રી હિરફાઈના કારણે તમે ધન ગુમાવી શકો છો. મોજ મ તી ઉપર ખચ8 ન કરીને સારા
ભોજન અને વ] ઉપર ®યાન આપશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (11 માચ6 2021 12:33:15 થી 1 એિX 2021 00:43:02)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (14 માચ6 2021 18:03:27 થી 14 એિX 2021 02:32:43)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (17 માચ6 2021 03:00:44 થી 10 એિX 2021 06:29:09)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (1 એિX 2021 00:43:02 થી 16 એિX 2021 20:57:51)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
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કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (6 એિX 2021 00:24:30 થી 14 સેúટ. 2021 14:21:49)
આ સમય દરિમયાન ગુ) ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. આ તમારા મોટી િચંતાઓ લઇ આવશે. તમારા કાય8-ે/માં ઘણી બધી મુDકે લીઓ
ઉભી કરશે. તમારી બઢતીમાં િવલંબ થઇ શકે . જમીન eગીર સંબંધે કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો. શ/ુઓથી બચશો. નવાં શ/ુ ન બને. પોતાના
િમ/ો અને સંબંધીઓ સાથે મીઠાં સંબંધ રાખશો. આ િદવસોમાં તમો એવા કુ ટું બમાં કોઈપણ સદ ય અથવા સગાનું વા ‡ય િચંતાનું કારણ હોઈ
શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય કઠીન છે . િબનજ)રી ખચા8 અને મુસાફરીથી બચશો.
તમારી અને તમારી માતાની તંદુર તીનું ®યાન રાખશો. આ સમયમાં તમો દુબ8ળતા અને િનરાશા અનુભવશો. પાળે લ પશુ અને મોટરની
મુસાફરીથી બચશો. આનાથી અક માત થઇ શકે છે . સમાજમાં પોતાનું પદ eળવી બનાવી રાખશો અને સંબંધ મધુર રાખશો. કારણ કે
િવરોધનો ભોગ બની શકો છો. આ સમયગાળામાં ઊંડી માનિસક ઉપાિધ અને અપમાન સહન કરવાં પડી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (10 એિX 2021 06:29:09 થી 4 મે 2021 13:26:10)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (14 એિX 2021 01:13:48 થી 2 જૂ ન 2021 06:51:40)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEમાંથી આઠમા થાનમાં yમણ કરશે. આ શારીિરક ભયનો સૂચક છે . તમારા 1વન, તંદુર તી, દે હસૌંદ8ય
માટે વધારે સાવચેતીભયT સમય છે . રોગોથી દૂ ર રહેશો. તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . નશા થી દુ ર રહેશો.
તમારામાંથી અમુકને લોહી, અને લોહીની અછતના કારણે િબમારી થઈ શકે છે . આ સમયમાં શ] ન ગુU શ/ુથી દૂ ર રહેશો. 1વનને
જોખમમાં નાખવાનું કોઈ કાય8 ન કરશો.
નાણાંકીય બાબત ઉપર ®યાન રાખવું જ)રી છે . અગર ®યાન નહીં રાખો તો તમારામાંથી ઘણી fયિ©ની કમાણી કાપનો સામનો કરવો પડશે.
જે કં ઈપણ હોય કજ8 લેવાથી બચશો અને પોતાને કજ8 મુ© રાખવા કોશીશ કરશો.
અગર તમારા કામ ધંધામાં સફળ થવા માગતા હો તો વધુ પડતી મહેનત કરશો. પોતના પદ અને WિતVાને મજબૂત રાખશો. કઠણાઈનો સમય
પણ પસાર થઈ જશે.
તમારાથી અિધક લોકોએ િવદે શ યા/ાએ જવાનું બની શકે . Hયાં સુધી કે લાંબા સમય સુધી કુ ટું બથી એકાકી 1વન 1વવું પડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (14 એિX 2021 02:32:43 થી 14 મે 2021 23:24:58)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
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તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (16 એિX 2021 20:57:51 થી 1 મે 2021 05:41:37)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (1 મે 2021 05:41:37 થી 26 મે 2021 08:40:05)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (4 મે 2021 13:26:10 થી 29 મે 2021 00:00:44)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (14 મે 2021 23:24:58 થી 15 જૂ ન 2021 06:01:18)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (26 મે 2021 08:40:05 થી 3 જૂ ન 2021 02:25:59)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
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કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (29 મે 2021 00:00:44 થી 22 જૂ ન 2021 14:21:48)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (2 જૂ ન 2021 06:51:40 થી 20 જુ લ. 2021 17:55:12)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન નાનાં મોટા બધાંને શારીિરક પીડાની તકલીફો થઈ
શકે છે . આ સમયગાળામાં તમારા શરરીમાં પાણીની અછત અને નબળાઈનો પણ સામનો કરવો પડશે. તમને માંસપેશીઓનો દુ ઃખાવો અથવા
કોઈ શ]થી થયેલ ઘાવની પીડા ભોગવવી પડશે.
માનિસક )પે વધુ પડતા િચંતીત અને સુ ત રહેશે. તમારામાંથી અમુકને િવદે શ જઈને ક$પૂણ8 1વન 1વવુ પડશે.
ધનની ખાસ કાળ1 રાખશો. આ સમય દરિમયાન હાથમાંથી થોડુ ઘણું િનકળી શકે છે .
તમારા વેપારીક 1વનમાં સારી રીતે મહેનતથી કરવાની ઉપે-ા છે . તમારામાંથી અમુકને ક$પૂણ8 પિરિ થિતમાંથી પસાર થવું પડશે. પોતાના
નોકરી ધંધામાં પોતાનું પદ અને મોભો eળવી રાખવા મહેનત કરશો.
ઘરમાં શાંિત અને સમજૂ તી eળવી રાખશો અને િWય વજનોની વsચે ગુU શ/ુ ઉપર ®યાન રાખશો. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓને અધ8મના
કામ કરાવવાની તી~ ઈsછા થઈ શકે જે યો:ય નથી.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (3 જૂ ન 2021 02:25:59 થી 7 જુ લ. 2021 11:09:42)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2021 06:01:18 થી 16 જુ લ. 2021 16:53:33)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
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આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (22 જૂ ન 2021 14:21:48 થી 17 જુ લ. 2021 09:26:09)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (7 જુ લ. 2021 11:09:42 થી 25 જુ લ. 2021 11:41:36)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ. 2021 16:53:33 થી 17 આૅગ. 2021 01:17:16)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
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તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 જુ લ. 2021 09:26:09 થી 11 આૅગ. 2021 11:32:14)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (20 જુ લ. 2021 17:55:12 થી 6 સેúટ. 2021 03:58:37)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી દશમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. જે સફળતમાં મુDકે લી ઉભી કરે તેમ દશા8વે છે . ઘણી બધી મુDકે લીઓ આવી
શકે છે જેમ કે ઉપરી સાહેબ લોકોનો દુf ય8વહાર, Wય}ોમાં નાસીપાસ, દુ ઃખ, િનરાશા, થાક વગેર .ે તોય તમને તમારા કાય8-ે/માં અંતે સફળતા
મળશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓ પહેલાંથી પણ સાYં કાય8 કરી શકશે. આ કામની માંગ મુજબ તમારામાંથી અમુકને Rાં Hયાં જવું પડશે.
આ સમય કાળમાં તમારે પદ, WિતVા અને અિધકારમાં વૃિ† થવાનો સંભવ છે . તમે તમારા ઉપરી સાહેબ લોકોની કૃ પાપા/ની યાદીમાં આવી
શકે અને સારાં િમ/ો વધારો થઈ શકે .
તમારા આ મોભો, ગૌરવ 1વનમાં નવાં િમ/ો લાવી શકે છે .
પણ તંદુર તી તમાYં ®યાન જ)ર દોરશે. શું આહારમાં લો છો તેનું ®યાન રાખશો અને સારી માનિસકતા કે ળવશો.
તમારામાંથી અમુકને િચંતામાંથી છૂટકારો અને શ/ુ ઉપર િવજય મળવાની સંભાવના છે . તોય શ/ુઓ નબળા ન સમજશો. હિથયારોથી દુ ર
રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (25 જુ લ. 2021 11:41:36 થી 9 આૅગ. 2021 01:33:25)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (9 આૅગ. 2021 01:33:25 થી 26 આૅગ. 2021 11:19:27)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
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આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (11 આૅગ. 2021 11:32:14 થી 6 સેúટ. 2021 00:50:03)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 આૅગ. 2021 01:17:16 થી 17 સેúટ. 2021 01:13:30)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (26 આૅગ. 2021 11:19:27 થી 22 સેúટ. 2021 08:15:21)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (6 સેúટ. 2021 00:50:03 થી 2 ઓક. 2021 09:46:49)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
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આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (6 સેúટ. 2021 03:58:37 થી 22 ઓક. 2021 02:02:05)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય તમારા અને પિરવાર માટે સુખદાયી સમય રહેશે. આ
સમયગાળામાં ધન અને સંપિSની WાિU થશે. વેપાર ધંધમાં લાભ થશે. સંતાન પ-ેથી પણ અમુક fયિ©ઓને લાભ મળશે. નોકરીયાત fયિ©
માટે સમય સારો છે . તમારામાંથી અમુકને પગાર, પદમાં વૃિ† થઈ શકે તેમ છે . તમારા તમામ Wય}ો, Wયાસો સફળ થશે અને તમને વધારે લાભ
મળશે.
આ સમય દરિમયાન તમારા વેપાર ધંધામાં જ નહીં પરં તુ દૈ િનક 1વનમાં પણ સુધારો આવશે. તમારા સમાિજક હોƒા, માન,WિતVામાં વૃિ†
થશે. તમારી કાય8પ†િતથી તમારા 1વનમાં સમૃિ† આવશે.
તમારામાંથી અમુકને પિરવારમાં પુ/‐જ મથી સુખ, શાંિતમાં વધારો થશે. સંતાન, ભાઈબધુંઓ તરફથી વધારે સુખ મળશે.
સારી તંદુર તી, રોગમુ© શરીરના કારણે તમે તાજગી અનુભવશો. તમે પોતાને કયારેય હાલના સમય જેવા િનભ8ય અનુભfયા નહીં હોય.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (14 સેúટ. 2021 14:21:49 થી 20 નવ. 2021 23:29:16)
આ સમયગાળામાં બૃહ પિત ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા 1વનમાં મુDકે લી અને બીમારી લઈ આવશે. આિથ8ક)પે પણ
આ સમય સારો નથી કારણ કે વેપાર માટે જે Wય}ો કરેલ તેમાં મુDકે લી અને અસફળતા મળી શકે . આિથ8ક હાિન પણ થાય. કામમાં તમાYં
પદ થાન eળવી રાખવામાં ®યાન રાખવું પડશે. તમારા શેઠ અને સાથે કામ કરનારનો િવરોધ સહેવો પડશે.
પોતાના િમ/ો અને ભાઇ ^હેનો સાથે બોલચાલમાં ના પડશો. લડાઇ થઇ શકે છે . આ સમયમાં કોઇ િમ/ અથવા સગાં fહાલાનું અવસાન થઇ
શકે છે .
તમારી અથવ તમારી પ}ીની તિબયત બગડી શકે તેની બીક છે . માટે તંદુર તી બાબતે કાળ1 રાખશો.તમારે માનિસક fયાિધ, મુDકે લીઓનો
સામનો કરવો પડશે. યા/ાથી બચશો. નુકશાનદાયી થશે.
બી1 બાજુ તમારાથી કોઇ ધાિમ8ક અનુVાન કરી શકે છો. લ:; બાબત િવચારી શકો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (17 સેúટ. 2021 01:13:30 થી 17 ઓક. 2021 13:12:15)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (22 સેúટ. 2021 08:15:21 થી 2 ઓક. 2021 02:54:16)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
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ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (2 ઓક. 2021 02:54:16 થી 2 નવ. 2021 09:53:40)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (2 ઓક. 2021 09:46:49 થી 30 ઓક. 2021 16:10:51)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 ઓક. 2021 13:12:15 થી 16 નવ. 2021 13:02:52)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (22 ઓક. 2021 02:02:05 થી 5 િડસ. 2021 05:58:23)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શારીિરક પીડાની આગાહી છે . અગર આપ સાવધાની નહીં રાખો તો
સમય કોટોકટીનો છે . તંદુર તી બાબતે પૂણ8 રીતે ®યાન આપશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન તમને રોગ થઈ શકે છે . ખાસ કરીને આંખ અને
પેટ સંબંધી તકલીફો થઈ શકે છે અને પગનું પણ ®યાન રાખશો. આ સમય દરિમયાન શારીિરક કાય8વાળી WવૃિSથી બચશો કારણ કે તેનાથી
eનનું જોખમ શકે છે . તમારામાંથી કોઈને ભયાનક, દુ ઃખદાયી વv; આવી શકે છે .
તમારા કાય8-ે/માં સફળતા મેળવવા માટે દબાણપૂણ8 કામ વધારે તકલીફકારક બની શકે છે . અગર તમે સાવધાની નહીં રાખો તો અપમાન
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સહન કરવું પડશે.
જેથી પદ ગુમાવી શકો અને નાણાં સંબંિધત સાવધાની રાખશો િબનજ)રી ખચ8થી બચશો.
ઘરે પિત, પ}ી, સંતાન, ભાઈ, બહેન, સગાંf હાલા સાથે સુમેળભયા8 સંબંધ રાખશો અને લડશો નહીં. દુ Dમનો સાથે ઝગડશો નહીં. નવાં દુ Dમનો
ન બને તેનું ®યાન રાખશો.
તમારે િવદે શ યા/ાનો યોગ છે . પણ અમુકને યા/ાના ધારેલ પરીણામ નહીં મળે અને એમ જ Rાં Hયાં ભટકતા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (30 ઓક. 2021 16:10:51 થી 8 િડસ. 2021 13:53:54)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (2 નવ. 2021 09:53:40 થી 21 નવ. 2021 04:50:09)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2021 13:02:52 થી 16 િડસ. 2021 03:44:09)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (20 નવ. 2021 23:29:16 થી 13 એિX 2022 15:49:52)
આ સમય દરિમયાન ગુ) ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. આ તમારા મોટી િચંતાઓ લઇ આવશે. તમારા કાય8-ે/માં ઘણી બધી મુDકે લીઓ
ઉભી કરશે. તમારી બઢતીમાં િવલંબ થઇ શકે . જમીન eગીર સંબંધે કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો. શ/ુઓથી બચશો. નવાં શ/ુ ન બને. પોતાના
િમ/ો અને સંબંધીઓ સાથે મીઠાં સંબંધ રાખશો. આ િદવસોમાં તમો એવા કુ ટું બમાં કોઈપણ સદ ય અથવા સગાનું વા ‡ય િચંતાનું કારણ હોઈ
શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય કઠીન છે . િબનજ)રી ખચા8 અને મુસાફરીથી બચશો.
તમારી અને તમારી માતાની તંદુર તીનું ®યાન રાખશો. આ સમયમાં તમો દુબ8ળતા અને િનરાશા અનુભવશો. પાળે લ પશુ અને મોટરની
મુસાફરીથી બચશો. આનાથી અક માત થઇ શકે છે . સમાજમાં પોતાનું પદ eળવી બનાવી રાખશો અને સંબંધ મધુર રાખશો. કારણ કે
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 205

sample horoscope

ॐ

િવરોધનો ભોગ બની શકો છો. આ સમયગાળામાં ઊંડી માનિસક ઉપાિધ અને અપમાન સહન કરવાં પડી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (21 નવ. 2021 04:50:09 થી 10 િડસ. 2021 06:05:36)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (5 િડસ. 2021 05:58:23 થી 16 7 યુ. 2022 16:30:41)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ મુDકે લીઓનું સૂચક છે . તૈયાર ધંધામાં ખરાખરીનો સમય છે . તમારે તમારી
યોજનાઓ સમયસર પૂણ8 કરવામાં મુDકે લી આવી શકે છે . બની શકે તો આ સમય દરિમયાન નવું કાય8 આરં ભ કરશો નથી. અગર આપ
નોકરીયાત છો તો મોટા સાહેબ, અિધકારી, વડાથી સરકારી ખાતાથી બોલચાલ અને ગેરસમજૂ તીઓથી બચશો. પદ બદલાય તેવી શકયતા છે .
દુ Dમનોથી બચીને રહેશો. કારણ કે તેઓ તમને મુDકે લીઓ ઉભી કરી શકે .
તમારા કોઈ અણધાયા8 ખચ8 કરવા પડશે. પૈસા ખચ8 કરવાની ઈsછા ઉપર કાબુ રાખશો. છે .
આ સમય દરિમયાન મુસાફરીઓના ઘણાં મોકા છે . અગર ગૃહ થ, િવવાિહત છો તો બાળકોથી દૂ ર રહેવાનો યોગ છે .
તંદુર તી પર ખાસ ®યાન આપવાનું છે . તમે દૈ િનક 1વનમાં પોતાને ઉદાસ, સુ ત, ઉHસાિહન અનુભવશો. તમને તાવ, પેટ, લોહી સંબંિધત
િબમારી થઈ શકે છે . તમો હિથયાર, અિ:; અને ઝે રીલા 1વ જેવી વ તુઓથી દૂ ર રહેશો જેનાથી 1વ જોખમમાં પડી શકે છે . પોતાને તમે
ચુ ત, તંદુર ત રાખવા Wય} કરશો કારણ કે તમને દુ ઃખ, ભય, ગભરાટ ઈ. જેવી મુDકે લીઓ આવી શકે તેમ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (8 િડસ. 2021 13:53:54 થી 30 િડસ. 2021 07:57:28)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (10 િડસ. 2021 06:05:36 થી 29 િડસ. 2021 11:31:19)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
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આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (16 િડસ. 2021 03:44:09 થી 14 7 યુ. 2022 14:29:28)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (29 િડસ. 2021 11:31:19 થી 6 માચ6 2022 11:21:34)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (30 િડસ. 2021 07:57:28 થી 27 ફે ûુ. 2022 10:18:55)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (14 7 યુ. 2022 14:29:28 થી 13 ફે ûુ. 2022 03:27:27)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (16 7 યુ. 2022 16:30:41 થી 26 ફે ûુ. 2022 15:49:32)
આ સમયમાં મંગલ ચંEમાંથી બીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય નુકશાની સહન કરવાનો છે . ધન અને મૂxયવાન વ તુનું ખાસ ®યાન
રાખશો. કારણ કે આ સમય દરિમયાન ચોરી થવાની સંભાવના છે . કામકાજના થાને કોઈ અિWય ઘટનાના કારણે તમે િનરાશ રહેશો.
બોલચાલથી દૂ ર રહેશો. કોઈની સામે બોલતા પહેલાં પોતાના શ^દો પર િનયં/ણ રાખશો. અગર તમે આ સમય દરિમયાન સાવધાની નહીં
રાખો તો ખરાબ સમયમાં તમાYં પદ ગુમાવશો.
જૂ ના દુ Dમનોથી સાવધાન રહેશો અને નવાં બનવા દે શો નહીં. તમારામાં િબeની ઈpયા8 કરવો. જેવી WવૃિS ઊભી કરી શકે . પોતાના ઉપરીં
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અને રાજ/સરકાર કોધ થી સાવધાન રહેશો. આ સમયગાળામાં તમે દુ $ લોકોની સંગતો કરી પોતાના પિરવાર અને િWયજનોથી િવખવાદ કરી
શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (13 ફે ûુ. 2022 03:27:27 થી 15 માચ6 2022 00:16:19)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (26 ફે ûુ. 2022 15:49:32 થી 7 એિX 2022 15:15:44)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી /ીe ભાવમાં આવશે. આ શુભ સમયનું સૂચન છે . ખાસ કરીને ધનલાભ માટે આ સમયગાળામાં વેપાર ધંધામા
સારી કમાણી થશે. આ સમયમા તમે િકં મતી, ઘરેણાં, ફિન8ચર ખરીદી શકો તેવી સંભાવના છે .
તમારા કામો સહેલાઈથી પુણ8 થશે અને ખાસ બાબતોમાં સફળ થશો. નવાં Wય}ોથી સફળ થશો. અગર આપ નોકરીમાં છો તો મોટું પદ,
મોભો મેળવશો. સફળતાથી આcિવ\ાસ અને ઈsછાશિકતને વધારે બળ મળશે.
તંદુર તી તમારી સારી રહેશે. શિકત અને બળવાન થશો. તમારો ઉHસાહ ખૂબ ચરમસીમા પર રહેશે અને પહેલાંની yાંિત અને િવપદાઓ મુિ©
મળી શકશે. આ સમયગાળામાં તમાને ભાવતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાનો અવસર મળશે.
શ/ુઓની હાર થશે. તમને માનિસક શાંતી મળશે.
િવદે શની મુસાફરી કરવાથી બચશો તમારે ધારેલા પરીણામ ન મળે તેવી સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (27 ફે ûુ. 2022 10:18:55 થી 31 માચ6 2022 08:40:27)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (6 માચ6 2022 11:21:34 થી 24 માચ6 2022 10:57:02)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 208

sample horoscope

ॐ

તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (15 માચ6 2022 00:16:19 થી 14 એિX 2022 08:41:17)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી રાહુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (17 માચ6 2022 06:22:23 થી 29 નવ. 2023 02:25:32)
આ સમયમા રાહુ ચંEમાથી થઈ તમારા છqા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ઘણાં ઠે કાણેથી માલ ‐ િમxકત લાવશે. તમે તમારા કામ
બાબત સારી આશાઓ રાખી શકો છો. તમે અગર fયવસાય અથવા fયાપારી, ખેડૂત અથવા મરઘાં ઉછે રના કાય8માં હો તો તમારા કામમાં
મોટો લાભ થાય તેવી તમે આશા રાખી શકો ખરી. તમે તમારા િવ)† ધંધાવાળાથી પણ લાભની આશા કરી શકો ખરી. તમને તમારા મામા
જોડે પણ આિથ8ક લાભ થવાની શકયતા છે .
તબીયત ઉપર ®યાન દે વાની જ)ર છે . કારણ કે તમારો કોઈ જૂ નો રોગ ઉભો થવાની શકયતા છે . તો પણ તમે સમયસર સeગ થઈ રોગનો
બરોબર ઉપચાર કરશો તો તમામ બીમારીથી રe પામી ફરીથી સાYં 1વન િવતાવી શકો ખરા.
સમાજની Eિ$એ તમને ખૂબ સફળતા મળશે. સમાજમાં તમારા માન ‐ સ માનમાં વધારો થશે. તમારાથી િવપરીત િલંગવાળા તથા બીe
ધમ8વાળા fયિ© જોડે મળવાનું થશે. તમે આ fયિ© જોડે માનિસક રીતે તથા બૌિ†ક રીતે સુખ પામશો.
તમારા દુ Dમનો તમારા જોડે િવન¨ તથા તમારા કહેવા પર ચાલશે ?
જ મ ચંDમાથી કે તુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 માચ6 2022 06:22:23 થી 29 નવ. 2023 02:25:32)
આ સમયમાં કે તુ ચંEમાથી બારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન 1વનમાં આંચકો લાગે તેમ સૂચવે છે . તંદુર તી બાબતે વધારે
®યાન આવવાની આવDયકતા છે . કારણ કે િપત સંબંિધત િબમારી થઈ શકે છે તમે બવાસીર પીડીત થઈ શકો. િWયપા/ની તંદુર તી િચંતાનું
કારણ બની શકે છે . તમારા બંનેની શારીિરક પીડાનો િવપરીત Wભાવ તમારા દાwપHય 1વન પર થઈ શકે છે . તમારામાંથી કોઈને થોડા સમય
માટે િવ મૃિત રોગ થઈ શકે .
કામકાજમાં વધારે સમપણ8ની ભાવનાની જ)રત છે જેની સછતના કારણે તમારે મુDકે લી ભોગવવી પડે છે . મૂડી ઉપર ®યાન રાખશો આ
સમયગાળમાં કજ8 લેવાથી બચશો.
પોતાને દરેક Wકારની કોટ8 ‐મુકƒમાબા1 દૂ ર રાખશો. કારણ કે કોટ8 કે સમાં હારી શકો છો અને તમોને જેલની સe થઈ શકે છે .
તમારે આ િદવસોમાં અપમાન, બદનામી ભોગવવી પડશે. તમારા ન1ક ના િWયજનોથી સંબંધ મધુર બનાવશો. જેથી તેઓ તમને ટે કો આપતા
રહે. તોય પણ તમારામાંથી અમુકને સુખ સગવડતાનો આનંદ મળી શકે છે અગર ધટતા કૃ pણ પ- સારો અને ઉપયુકત હોય. જો કે ધનની
આવક માપસર રહેશે. તમારામાંથી અમુકને િવદે શ યા/ાનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (24 માચ6 2022 10:57:02 થી 8 એિX 2022 11:59:06)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
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કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (31 માચ6 2022 08:40:27 થી 27 એિX 2022 18:16:44)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (7 એિX 2022 15:15:44 થી 17 મે 2022 09:32:39)
આ સમય ગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી ચોથા ભાવમાં yમણ કરે છે . આ તમારા 1વનના અમુક ભાગોમાં મુDકલીઓ ઉભી કરશે. તમારામાંથી
અિધકને જૂ નાં શ/ુઓને કાબુ કરવામાં મુDકે લી પડશે અને કોઈ નવાં દુ Dમોનો સાથે પણ િવવાદ થવાની સંભાવના છે . જે તમારા પિરવાર અને
િમ/ોની સીમામાં હશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓની દુ $ લોકો સાથે મૈ/ી થઈ શકે છે . જેના કારણે તમારે તકલીફ ભોગવવી પડે. પોતાના
fયવહાર પર ®યાન રાખશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન Nુ ર થઈ શકે છે .
તોય તમારામાંથી અમુકની શ/ુઓ સાથે સમજૂ તી થઈ જશે. તંદુર તી બાબતે વધારે ®યાન આપવાનો સમય છે .
કારણ કે આ સમયમાં તાવ આવવો, છાતીમાં દુ ઃખાવો, અંજ પો થવાનો સંભવ છે . તમારામાંથી અમુકને લોહી અને પેટ દુ ઃખાવાથી પીડીત થઈ
શકો છો.
માનિસક )પે િચંતીત રહી શકો છો. િવશાદમા સમય પસાર કરવાનો રહેશે. આ સમયગાળામાં સગાં fહાલા ખાસ ઉપે-ા રાખશે. વધારે પડતી
તકલીફોથી બચવા કુ ટું બના અને બીe સગાંઓ સાથે શાંિતપૂવ8ક તહેવાર રાખશો. પોતાના સમાિજક મોભાને ઠે સ લાગવા નહીં દે તા.
આ સમયગાળામાં જમીન ‐ િમલકત બાબતોથી દૂ રજ રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (8 એિX 2022 11:59:06 થી 25 એિX 2022 00:16:16)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (13 એિX 2022 15:49:52 થી 22 એિX 2023 05:14:20)
આ સમયગાળામાં બૃહ પિત પાંચમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સુખ ‐ સફળતાનો સંદેશ છે . તમો તમારા બધાં જ કાય8માં યોજનાઓમાં સફળ
થશો તેમ સૂચવે છે . કામ અને ધંધામાં સંભિવત ભાવવધારો થશે. તમારા બધાં જ કામો સારી રીતે પૂણ8 થશે. તમારા કાય8માં Wયાસોથી તમને
મોટામાં મોટું ઇનામ મળશે. ધંધામાં સારા અવસર મળવાની સંભાવના છે . અગર તમે િવ¬ાથ™ છો તો aાનWાિUમાં સફળતાની આશા રાખી
શકો છો.
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આિથ8ક Eિ$એ પણ તમે અને તમારા કુ ટું બ માટે આ સારો સમય સાબીત થશે. તમે પાલતું eનવર ઢોર, દાગીના, ઘર, વ] ખરીદવાનો િવચાર
કરી શકો.
fયિ©ગત રીતે અગર અપિરણીત હશો તમને ગમતું પા/ મળશે અને તમે િવવાહ કરવા બાબતે િવચારી શકો છો અને જો િવવાહીત હો તો
તમારા ઘરમાં નવા મહેમાનના આગમનની સંભાવના છે . પિરવારના બીe સ¤યોથી સંબંધમાં સુધારો થશે અને તમન તેમનાથી લાભ મળશે.
ઘરકામ માટે તમે નોકર રાખી શકો છો. ઘરમાં માંગિલક કાય8 થાય જેમાં તમારો સાથ સહકાર હશે.
સામાિજક Eિ$એ સમય સારો છે . મોટા લોકોના સાથ અને સહકારની, મદદની પણ આશા રાખી શકશો. તી~ બુિ†માન હોવાના કારણે દરેક
eતની તાિક8 ક ચચા8‐િવચારણામાં સંફળ થશો. સામાિજક હોƒામાં બઢતી WાU થશે. માનિસકરીતે શાંિત અનુભવશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (14 એિX 2022 08:41:17 થી 15 મે 2022 05:29:23)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (25 એિX 2022 00:16:16 થી 2 જુ લ. 2022 09:43:53)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (27 એિX 2022 18:16:44 થી 23 મે 2022 20:26:54)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી શિન નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (29 એિX 2022 07:53:21 થી 12 જુ લ. 2022 14:48:16)
આ સમયગાળામાં શિન ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય મુDકે લીનો છે . 1વનના બીe કામો િસવાય આિથ8ક વેવ થા સારી
રીતે સંભાળવી પડશે. બને તેટલું કજ8, અને પૈસાની લેતીથી બચશો. તમારા કામ ધંધા માટે ઉHસાહીનતા આપી શકે . અમુકને કામકાજમાં
અYિચના કારણે તમારા સાહેબ લોકોના Nોધ ઝીલવો પડશે. તમારામાંથી અમુકને બી1 જ:યાએ પણ બદલી થઇ શકે છે .
સામાિજક રીતે પણ આ સમય સારો નથી. પોતાની લોકિWયતા બનાવી રાખવા િવશેષ Wય}શીલ રહેશો. એવા કામથી બચશો જેનાથી
અપમાન થવાનો ડર હોય.
તંદુર તીનું ®યાન દોરવાની જ)રત છે . તમારામાંથી અમુક નકામા પેટના દુ ઃખાવા, ગેસ અથવા નાની મોટી તકલીફોથી ઘેરાયેલ રહેશો.
તમારામાંથી અમુક િચંતા, બીક, માનિસક, ઉપાિધના ભોગી થઇ શકો. અમુકના મગજ મા યાય િવરોધી િવચાર જ મ લઇ શકે જે પાપના કામો
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કરવા તમારી તી~ ઇsછા જગાડી શકે છે .
શ/ુઓ જોડે બોલચાલથી દૂ ર રહેશો. તમારામાંથી અમુકને ભાઇબંધ, શુભેsછકોથી અલગ રહેવું પડી શકે .
ઘરે પણ પ}ી અને બાળકોની તિબયતનું ®યાન આપવું જ)રી છે . કારણ કે , િબમારી અને બીe કારણોથી 1વનને જોખમ થઇ શકે .
તમારાથી અમુકના કુ ટું બમાં કોઇ પિરવારના સ¤યના મૃHયુના કારણે શોકમ:; રહેશો. પોતાના સંબંધીઓ અને િWય fયિ©ઓથી ના ગમતી
િ થિતમાં પડશો નહીં. આ સમયગાળામાં બની શકે . પરીવાર અને સંબંધીઓમાં નવાં દુ Dમનો બને. આ િદવસોમાં છ»વેશી શ/ુઓથી સાવચેત
રહેશો.
તોય પણ અમુકના ઘરે નવું બાળક આવે તેની આશા રાખી શકશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (15 મે 2022 05:29:23 થી 15 જૂ ન 2022 12:03:50)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (17 મે 2022 09:32:39 થી 27 જૂ ન 2022 05:40:12)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી પાચમા થાને yમણ કરશે. આ 1વનમાં ઉદાસીનતા, ઉથલપાથલનો યોગ દશા8વે છે . પોતાના ખચા8ઓ
ઉપર કાબુ રાખવો આવDયક છે . કારણ આ સમયગાળામાં ધન અને fયયનો કાબુ તમારા હાથથી બહાર જઈ શકે છે .
બાળકોનું ખાસ ®યાન રાખશો કારણ કે તેઓ િબમાર થઈ શકે છે . તમારા અને તમારા પુ/ વsચે અણબનાવ ન થાય તે ®યાન આપશો કારણ
કે તે દુ ઃખદાયી થઈ શકે છે .
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો અને સારી રીતે કાબુ કરશો. નવાં શ/ુ ન બને તેની તકે દારી રાઅશો. શ/ુઓ આ િવશેષ સમય દરિમયાન તમારા
દુ ઃખનું કારણ બની શકે છે .
તમારી તંદુર તી માટે ખાસ ®યાન આપવાની આવDયકતા છે . તમો નબળાઈ, ઉHસાહીનતા, હરારત અનુભવ કરશો. તમારામાંથી કોઈએ
િબમારીથી પીડાયા હોય તો તેનું િનદાન કરાવવું પડશે. તમારા આહાર સંબંિધત ટે વો ઉપર ®યાન આપશો.
તમારામાંથી અમુકના fયવહારમાં બદલાવ આવી શકે તેમ છે . તમારામાંથી અમુક Nોધી, શંકાશીલ અને િWયજનો માટે લાચાર થઈ શકે જે
તમારી સામા ય રહેણીકહેણી િવ)† છે . તમારીમાંથી કોઈ મોભો Wિસિ† ગુમાવી શકે છે . િબનજ)રી નીિત િવ)† કામો WHયેની લાલચ
તમારામાંથી અમુકને મુDકે લીમાં મૂકી શકે છે . આ સમયગાળામાં પિરવારના સ¤યો સાથે િવખવાદથી બચશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (23 મે 2022 20:26:54 થી 18 જૂ ન 2022 08:16:05)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2022 12:03:50 થી 16 જુ લ. 2022 22:56:58)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
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ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (18 જૂ ન 2022 08:16:05 થી 13 જુ લ. 2022 10:50:14)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (27 જૂ ન 2022 05:40:12 થી 10 આૅગ. 2022 21:10:32)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શુભ સમય છે . આ સમયગાળામાં ધન, સોનુ, મૂંગા, તાંબાની WાિU થાય.
બી1 ધાતુ અને વેપારથી અણધાયા8 લાભ થશે. અગર આપ નોકરીયાત છો તે જે પદની માનની રાહ જોવો તે તમને તમારી ઓફીસમાં મળશે.
તમારાથી મોટાભાગના લોકોને સફળતા મળશે.
બધી બાજુ થી આિથ8ક રીતે સુધારાથી આપ શાંિત, સુર-ા અને સુખનો અનુભવ કરશો તમને આ િદવસો પૂણ8 માનિસક શાંિત મળશે. તમને
લાગશે કે તમે ભયમુ© છો.
આ સમય શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવવા માટે નો છે . અગર તમારી સાથે કાયદે સર કે સ ચાલે છે તો તેનો ચુકાદો તમારા પ-માં થશે. તમારા
દુ Dમનો ભાગી જશે અને તમને િવજય મળશે. સમાજમાં માન‐WિતVા મળશે. તમારામાંથી અમુક દાન પુ€ •ના કાય8 કરશો.
આ સમય શારીિરક વ થતા રહેશે. બધા જૂ ના રોગથી મુિ© મડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (2 જુ લ. 2022 09:43:53 થી 17 જુ લ. 2022 00:09:36)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી શિન નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (12 જુ લ. 2022 14:48:16 થી 17 7 યુ. 2023 18:03:34)
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આ સમયગાળામાં ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શુભ સંકેત છે . આ તમારા કાય8-ે/ માટે , ધન માટે સારો સમય છે . તમારામાંથી
વધારે પડતા લોકો અનેક Wકારથી પૈસા કમાવી શકશો. આ િદવસોમાં શ) કરેલ કોઇપણ કામ વેપાર ધંધા, પરીયોજનામાં જ)ર સફળ થશે.
અગર તમે મરઘી પાળવાનું અથવા તો ખેતીવાડી સાથે જોડાયેલ હો તો િવશેષ રીતે શુભ સમય છે અને પોતે પોતાના કામમાં તમને િવશેષ લાભ
મળશે.
આપમાંથી અમુક જમીન eગીર ખરીદી કરવા બાબત િવચારી શકશો. કુ લ મળીને ધન બાબત શુભ સમય છે .
અગર આપ બેકાર છો તો ભા:ય તમારો દરવાજો જ)ર ખખડાવશે અને તમારી પાસે ફાયદાકારક નોકરી / કામનો W તાવ મળશે. જે લોકો
કામ કરી રહેલ છે . તેમને પગાર વધારો અને પદ અને અિધકાર મળી શકે . તમારી સમજદારી, લાયકાત, Wયાસો બધાંનું ®યાન દોરશે.
સામાિજક Eિ$એ આ શુભ સમય છે . કારણ કે , સામાિજક સફળતાના પગિથયાં િદવસે િદવસે ચઢતા જશો. તમારામાંથી વધારે લોકો ઘરમાં
કામવાળી અને ઓફીસમાં મદદનીશ િનમશો જે તમારા કામમાં મદદ કરશે. જે પણ હોય તમે દરેક Wકારના તક8 િવતક8 પોતાના પ- અને
સહજતાથી રાખશો. કારણ કે , તમને તેમાંથી િવજય મળશે.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમને લાગશે તમારા શરીરમાં ઉHસાહ અને શિ©ની પાંખ લાગેલ છે . અગર તમો પૂવ8માં કોઇ િબમારથી ઘેરાયેલ
હશો તો તેનાથી છૂટકારો મેળવી શાંતી અનુભવશો.
ઘરે પણ પૂણ8 સુખ,શાંિતનું વાતાવરણ બનશે. તમારી પિ} / પિત વધારે Wેમમય અને સમિપ8ત થશે. તમને તમારા િવવાિહત 1વનનો પૂરો
આનંદ મળશે. તમારા ભાઇ બંધુઓ અને બાળકોનો વહેવાર સારો રહેશે અને તમારા કામમાં મદદગાર થશે.
દુ Dમનની હાર થશે. ભા:યલŸમીની મેહરબાની થશે તમારામાંથી અમુકને મુસાફરી કરવી પડે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (13 જુ લ. 2022 10:50:14 થી 7 આૅગ. 2022 05:20:31)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ. 2022 22:56:58 થી 17 આૅગ. 2022 07:23:09)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (17 જુ લ. 2022 00:09:36 થી 1 આૅગ. 2022 03:44:47)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
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કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (1 આૅગ. 2022 03:44:47 થી 21 આૅગ. 2022 02:04:48)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (7 આૅગ. 2022 05:20:31 થી 31 આૅગ. 2022 16:18:31)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (10 આૅગ. 2022 21:10:32 થી 16 ઓક. 2022 06:36:09)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી સાતમા ભાગમાં િવચરણ કરશે. તંદુર તી બાબતે આ સમય કઠણાઈનો છે .
તમારા પિત‐પ}ીની અથવા તમારા સંબંધીની તિબયતની ઉપાિધ વધુ િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમે થાકે લ આંખની તકલીફ, પેટનો
દુ ઃખાવા, છાતીના દુ ઃખાવાની તકલીફ ઘેરાઈ શકો છો. તમારા 1વનસાથીની તંદુર તીનું ®યાન રાખવું પડશે. તમને અથવા તમારી પ}ીને
ઊંડી માનિસક ઉપાિધ થઈ શકે છે .
તમારામાંથી મોટાભાગના લોકોને કોઈ સજજન fયિ©થી દુ Dમનાવટ થઈ શકે છે . તમારે તથા તમારી પ}ી વsચે િબનજ)રી િવચારોના
કારણે ગેરસમજ ન થઈ eય તે બાબતનું ®યાન રાખશો અને બુિ†, ચતુરાઈ અને કાળ1પૂવ8ક તેનો િનકાલન થાય તો તમારા બેય વsચે
લડાઈનું વ)પ લઈ શકે છે . પોતાના િમ/, િWય વજનો સાથે સમજૂ તી કરી લેશો. તમારા સંબંધો મનની તકલીફનું કારણ બની શકે છે .
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પોતાના ગુ સા ઉપર કાબુ રાખશો. તમો તમારા સંતાન ભાઈ‐બહેનો સાથે ગુ સાનો, અપશ^દોને Wયોગ કરી શકો છો.
ધન સંબંિધત બાબતો માટે પણ સચેત રહેશે. િબનજ)રી હિરફાઈના કારણે તમે ધન ગુમાવી શકો છો. મોજ મ તી ઉપર ખચ8 ન કરીને સારા
ભોજન અને વ] ઉપર ®યાન આપશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 આૅગ. 2022 07:23:09 થી 17 સેúટ. 2022 07:21:50)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (21 આૅગ. 2022 02:04:48 થી 26 ઓક. 2022 13:47:32)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (31 આૅગ. 2022 16:18:31 થી 24 સેúટ. 2022 21:03:17)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (17 સેúટ. 2022 07:21:50 થી 17 ઓક. 2022 19:22:33)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
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સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (24 સેúટ. 2022 21:03:17 થી 18 ઓક. 2022 21:39:36)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (16 ઓક. 2022 06:36:09 થી 13 નવ. 2022 20:49:54)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEમાંથી આઠમા થાનમાં yમણ કરશે. આ શારીિરક ભયનો સૂચક છે . તમારા 1વન, તંદુર તી, દે હસૌંદ8ય
માટે વધારે સાવચેતીભયT સમય છે . રોગોથી દૂ ર રહેશો. તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . નશા થી દુ ર રહેશો.
તમારામાંથી અમુકને લોહી, અને લોહીની અછતના કારણે િબમારી થઈ શકે છે . આ સમયમાં શ] ન ગુU શ/ુથી દૂ ર રહેશો. 1વનને
જોખમમાં નાખવાનું કોઈ કાય8 ન કરશો.
નાણાંકીય બાબત ઉપર ®યાન રાખવું જ)રી છે . અગર ®યાન નહીં રાખો તો તમારામાંથી ઘણી fયિ©ની કમાણી કાપનો સામનો કરવો પડશે.
જે કં ઈપણ હોય કજ8 લેવાથી બચશો અને પોતાને કજ8 મુ© રાખવા કોશીશ કરશો.
અગર તમારા કામ ધંધામાં સફળ થવા માગતા હો તો વધુ પડતી મહેનત કરશો. પોતના પદ અને WિતVાને મજબૂત રાખશો. કઠણાઈનો સમય
પણ પસાર થઈ જશે.
તમારાથી અિધક લોકોએ િવદે શ યા/ાએ જવાનું બની શકે . Hયાં સુધી કે લાંબા સમય સુધી કુ ટું બથી એકાકી 1વન 1વવું પડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 ઓક. 2022 19:22:33 થી 16 નવ. 2022 19:15:03)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (18 ઓક. 2022 21:39:36 થી 11 નવ. 2022 20:09:20)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
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આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (26 ઓક. 2022 13:47:32 થી 13 નવ. 2022 21:19:43)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (11 નવ. 2022 20:09:20 થી 5 િડસ. 2022 17:57:03)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (13 નવ. 2022 20:49:54 થી 13 માચ6 2023 05:02:54)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી સાતમા ભાગમાં િવચરણ કરશે. તંદુર તી બાબતે આ સમય કઠણાઈનો છે .
તમારા પિત‐પ}ીની અથવા તમારા સંબંધીની તિબયતની ઉપાિધ વધુ િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમે થાકે લ આંખની તકલીફ, પેટનો
દુ ઃખાવા, છાતીના દુ ઃખાવાની તકલીફ ઘેરાઈ શકો છો. તમારા 1વનસાથીની તંદુર તીનું ®યાન રાખવું પડશે. તમને અથવા તમારી પ}ીને
ઊંડી માનિસક ઉપાિધ થઈ શકે છે .
તમારામાંથી મોટાભાગના લોકોને કોઈ સજજન fયિ©થી દુ Dમનાવટ થઈ શકે છે . તમારે તથા તમારી પ}ી વsચે િબનજ)રી િવચારોના
કારણે ગેરસમજ ન થઈ eય તે બાબતનું ®યાન રાખશો અને બુિ†, ચતુરાઈ અને કાળ1પૂવ8ક તેનો િનકાલન થાય તો તમારા બેય વsચે
લડાઈનું વ)પ લઈ શકે છે . પોતાના િમ/, િWય વજનો સાથે સમજૂ તી કરી લેશો. તમારા સંબંધો મનની તકલીફનું કારણ બની શકે છે .
પોતાના ગુ સા ઉપર કાબુ રાખશો. તમો તમારા સંતાન ભાઈ‐બહેનો સાથે ગુ સાનો, અપશ^દોને Wયોગ કરી શકો છો.
ધન સંબંિધત બાબતો માટે પણ સચેત રહેશે. િબનજ)રી હિરફાઈના કારણે તમે ધન ગુમાવી શકો છો. મોજ મ તી ઉપર ખચ8 ન કરીને સારા
ભોજન અને વ] ઉપર ®યાન આપશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (13 નવ. 2022 21:19:43 થી 3 િડસ. 2022 06:47:23)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
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તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2022 19:15:03 થી 16 િડસ. 2022 09:58:18)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (3 િડસ. 2022 06:47:23 થી 28 િડસ. 2022 05:07:54)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (5 િડસ. 2022 17:57:03 થી 29 િડસ. 2022 16:03:26)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (16 િડસ. 2022 09:58:18 થી 14 7 યુ. 2023 20:45:20)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (28 િડસ. 2022 05:07:54 થી 30 િડસ. 2022 23:33:07)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
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ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (29 િડસ. 2022 16:03:26 થી 22 7 યુ. 2023 15:54:04)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (30 િડસ. 2022 23:33:07 થી 7 ફે ûુ. 2023 07:28:17)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (14 7 યુ. 2023 20:45:20 થી 13 ફે ûુ. 2023 09:44:44)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી શિન નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (17 7 યુ. 2023 18:03:34 થી 29 માચ6 2025 21:44:37)
આ સમયગાળામાં શિન ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય મુDકે લીનો છે . 1વનના બીe કામો િસવાય આિથ8ક વેવ થા સારી
રીતે સંભાળવી પડશે. બને તેટલું કજ8, અને પૈસાની લેતીથી બચશો. તમારા કામ ધંધા માટે ઉHસાહીનતા આપી શકે . અમુકને કામકાજમાં
અYિચના કારણે તમારા સાહેબ લોકોના Nોધ ઝીલવો પડશે. તમારામાંથી અમુકને બી1 જ:યાએ પણ બદલી થઇ શકે છે .
સામાિજક રીતે પણ આ સમય સારો નથી. પોતાની લોકિWયતા બનાવી રાખવા િવશેષ Wય}શીલ રહેશો. એવા કામથી બચશો જેનાથી
અપમાન થવાનો ડર હોય.
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તંદુર તીનું ®યાન દોરવાની જ)રત છે . તમારામાંથી અમુક નકામા પેટના દુ ઃખાવા, ગેસ અથવા નાની મોટી તકલીફોથી ઘેરાયેલ રહેશો.
તમારામાંથી અમુક િચંતા, બીક, માનિસક, ઉપાિધના ભોગી થઇ શકો. અમુકના મગજ મા યાય િવરોધી િવચાર જ મ લઇ શકે જે પાપના કામો
કરવા તમારી તી~ ઇsછા જગાડી શકે છે .
શ/ુઓ જોડે બોલચાલથી દૂ ર રહેશો. તમારામાંથી અમુકને ભાઇબંધ, શુભેsછકોથી અલગ રહેવું પડી શકે .
ઘરે પણ પ}ી અને બાળકોની તિબયતનું ®યાન આપવું જ)રી છે . કારણ કે , િબમારી અને બીe કારણોથી 1વનને જોખમ થઇ શકે .
તમારાથી અમુકના કુ ટું બમાં કોઇ પિરવારના સ¤યના મૃHયુના કારણે શોકમ:; રહેશો. પોતાના સંબંધીઓ અને િWય fયિ©ઓથી ના ગમતી
િ થિતમાં પડશો નહીં. આ સમયગાળામાં બની શકે . પરીવાર અને સંબંધીઓમાં નવાં દુ Dમનો બને. આ િદવસોમાં છ»વેશી શ/ુઓથી સાવચેત
રહેશો.
તોય પણ અમુકના ઘરે નવું બાળક આવે તેની આશા રાખી શકશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (22 7 યુ. 2023 15:54:04 થી 15 ફે ûુ. 2023 20:02:21)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (7 ફે ûુ. 2023 07:28:17 થી 27 ફે ûુ. 2023 16:47:57)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (13 ફે ûુ. 2023 09:44:44 થી 15 માચ6 2023 06:34:22)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (15 ફે ûુ. 2023 20:02:21 થી 12 માચ6 2023 08:27:23)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
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અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (27 ફે ûુ. 2023 16:47:57 થી 16 માચ6 2023 10:48:08)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (12 માચ6 2023 08:27:23 થી 6 એિX 2023 10:59:11)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (13 માચ6 2023 05:02:54 થી 10 મે 2023 13:49:01)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEમાંથી આઠમા થાનમાં yમણ કરશે. આ શારીિરક ભયનો સૂચક છે . તમારા 1વન, તંદુર તી, દે હસૌંદ8ય
માટે વધારે સાવચેતીભયT સમય છે . રોગોથી દૂ ર રહેશો. તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . નશા થી દુ ર રહેશો.
તમારામાંથી અમુકને લોહી, અને લોહીની અછતના કારણે િબમારી થઈ શકે છે . આ સમયમાં શ] ન ગુU શ/ુથી દૂ ર રહેશો. 1વનને
જોખમમાં નાખવાનું કોઈ કાય8 ન કરશો.
નાણાંકીય બાબત ઉપર ®યાન રાખવું જ)રી છે . અગર ®યાન નહીં રાખો તો તમારામાંથી ઘણી fયિ©ની કમાણી કાપનો સામનો કરવો પડશે.
જે કં ઈપણ હોય કજ8 લેવાથી બચશો અને પોતાને કજ8 મુ© રાખવા કોશીશ કરશો.
અગર તમારા કામ ધંધામાં સફળ થવા માગતા હો તો વધુ પડતી મહેનત કરશો. પોતના પદ અને WિતVાને મજબૂત રાખશો. કઠણાઈનો સમય
પણ પસાર થઈ જશે.
તમારાથી અિધક લોકોએ િવદે શ યા/ાએ જવાનું બની શકે . Hયાં સુધી કે લાંબા સમય સુધી કુ ટું બથી એકાકી 1વન 1વવું પડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (15 માચ6 2023 06:34:22 થી 14 એિX 2023 14:58:48)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
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સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (16 માચ6 2023 10:48:08 થી 31 માચ6 2023 14:55:38)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (31 માચ6 2023 14:55:38 થી 7 જૂ ન 2023 19:49:04)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (6 એિX 2023 10:59:11 થી 2 મે 2023 13:49:25)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (14 એિX 2023 14:58:48 થી 15 મે 2023 11:44:47)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
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બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (22 એિX 2023 05:14:20 થી 1 મે 2024 12:59:49)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વનમાં મુDકે લીનો સૂચક છે . તમે તમારા પિરવાર અને િમ/ો સાથે બેકારના
લફરામાં પડી પોતાના શ/ુઓમાં વૃિ† કરશો. તમો તમારા સલાહકારો જોડે પણ દુ Dમનાવટ કરશો. શ/ુઓથી ખાસ સાવધ રહેશો કારણ કે તેઓ
હં મેશા કરતાં વધારે મુDકે લીઓ ઊભી કરશે.
તંદુર તીનું ®યાન રાખશો. રોગથી બચીને રહેશો. બધું સાYં હોય તો પણ દુ ઃખ અને અણગમાથી લાગણી
તમે જમીન, eગીર, નાણાં ગુમાવી શકો છો. માટે તમારા કાય8માં વધારે eગૃત રહેશો. ચોરી, ઓફીસમાં આગ લાગવી અને સરકારી કોપથી
સાવધ રહેશો. અગર નોકરીયાત છો તો શેઠ અને સહકાય8કર સાથે સંબંધો સારા રાખશો. જેથી તેમની ઉપે-ા અને અણગમો ન સહન કરવો
પડે. જો કોઇ નવું કાય8 શ) કરવાના હોય તો બંધ રાખશો. નવું કામ કરવા માટે આ સમય સારો નથી.
તમારા 1વનસાથી જોડે તમારા સંબંધ બુિ†પૂવ8ક િનભાવાની જ)રત પડી શકે છે . 1વનસાથી સાથે િવવાદ, બોલચાલથી બચશો. કોટ8
કચેરીની બાબતોથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (2 મે 2023 13:49:25 થી 30 મે 2023 19:38:47)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (10 મે 2023 13:49:01 થી 1 જુ લ. 2023 02:16:47)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન નાનાં મોટા બધાંને શારીિરક પીડાની તકલીફો થઈ
શકે છે . આ સમયગાળામાં તમારા શરરીમાં પાણીની અછત અને નબળાઈનો પણ સામનો કરવો પડશે. તમને માંસપેશીઓનો દુ ઃખાવો અથવા
કોઈ શ]થી થયેલ ઘાવની પીડા ભોગવવી પડશે.
માનિસક )પે વધુ પડતા િચંતીત અને સુ ત રહેશે. તમારામાંથી અમુકને િવદે શ જઈને ક$પૂણ8 1વન 1વવુ પડશે.
ધનની ખાસ કાળ1 રાખશો. આ સમય દરિમયાન હાથમાંથી થોડુ ઘણું િનકળી શકે છે .
તમારા વેપારીક 1વનમાં સારી રીતે મહેનતથી કરવાની ઉપે-ા છે . તમારામાંથી અમુકને ક$પૂણ8 પિરિ થિતમાંથી પસાર થવું પડશે. પોતાના
નોકરી ધંધામાં પોતાનું પદ અને મોભો eળવી રાખવા મહેનત કરશો.
ઘરમાં શાંિત અને સમજૂ તી eળવી રાખશો અને િWય વજનોની વsચે ગુU શ/ુ ઉપર ®યાન રાખશો. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓને અધ8મના
કામ કરાવવાની તી~ ઈsછા થઈ શકે જે યો:ય નથી.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (15 મે 2023 11:44:47 થી 15 જૂ ન 2023 18:16:10)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 224

sample horoscope

ॐ

પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (30 મે 2023 19:38:47 થી 7 જુ લ. 2023 04:05:04)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (7 જૂ ન 2023 19:49:04 થી 24 જૂ ન 2023 12:42:40)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2023 18:16:10 થી 17 જુ લ. 2023 05:06:55)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (24 જૂ ન 2023 12:42:40 થી 8 જુ લ. 2023 12:14:29)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
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દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (1 જુ લ. 2023 02:16:47 થી 18 આૅગ. 2023 15:54:12)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી દશમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. જે સફળતમાં મુDકે લી ઉભી કરે તેમ દશા8વે છે . ઘણી બધી મુDકે લીઓ આવી
શકે છે જેમ કે ઉપરી સાહેબ લોકોનો દુf ય8વહાર, Wય}ોમાં નાસીપાસ, દુ ઃખ, િનરાશા, થાક વગેર .ે તોય તમને તમારા કાય8-ે/માં અંતે સફળતા
મળશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓ પહેલાંથી પણ સાYં કાય8 કરી શકશે. આ કામની માંગ મુજબ તમારામાંથી અમુકને Rાં Hયાં જવું પડશે.
આ સમય કાળમાં તમારે પદ, WિતVા અને અિધકારમાં વૃિ† થવાનો સંભવ છે . તમે તમારા ઉપરી સાહેબ લોકોની કૃ પાપા/ની યાદીમાં આવી
શકે અને સારાં િમ/ો વધારો થઈ શકે .
તમારા આ મોભો, ગૌરવ 1વનમાં નવાં િમ/ો લાવી શકે છે .
પણ તંદુર તી તમાYં ®યાન જ)ર દોરશે. શું આહારમાં લો છો તેનું ®યાન રાખશો અને સારી માનિસકતા કે ળવશો.
તમારામાંથી અમુકને િચંતામાંથી છૂટકારો અને શ/ુ ઉપર િવજય મળવાની સંભાવના છે . તોય શ/ુઓ નબળા ન સમજશો. હિથયારોથી દુ ર
રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (7 જુ લ. 2023 04:05:04 થી 7 આૅગ. 2023 10:59:41)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (8 જુ લ. 2023 12:14:29 થી 25 જુ લ. 2023 04:31:56)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (17 જુ લ. 2023 05:06:55 થી 17 આૅગ. 2023 13:32:21)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
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તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (25 જુ લ. 2023 04:31:56 થી 1 ઓક. 2023 20:38:27)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (7 આૅગ. 2023 10:59:41 થી 2 ઓક. 2023 01:01:06)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 આૅગ. 2023 13:32:21 થી 17 સેúટ. 2023 13:30:43)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
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તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (18 આૅગ. 2023 15:54:12 થી 3 ઓક. 2023 17:58:24)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય તમારા અને પિરવાર માટે સુખદાયી સમય રહેશે. આ
સમયગાળામાં ધન અને સંપિSની WાિU થશે. વેપાર ધંધમાં લાભ થશે. સંતાન પ-ેથી પણ અમુક fયિ©ઓને લાભ મળશે. નોકરીયાત fયિ©
માટે સમય સારો છે . તમારામાંથી અમુકને પગાર, પદમાં વૃિ† થઈ શકે તેમ છે . તમારા તમામ Wય}ો, Wયાસો સફળ થશે અને તમને વધારે લાભ
મળશે.
આ સમય દરિમયાન તમારા વેપાર ધંધામાં જ નહીં પરં તુ દૈ િનક 1વનમાં પણ સુધારો આવશે. તમારા સમાિજક હોƒા, માન,WિતVામાં વૃિ†
થશે. તમારી કાય8પ†િતથી તમારા 1વનમાં સમૃિ† આવશે.
તમારામાંથી અમુકને પિરવારમાં પુ/‐જ મથી સુખ, શાંિતમાં વધારો થશે. સંતાન, ભાઈબધુંઓ તરફથી વધારે સુખ મળશે.
સારી તંદુર તી, રોગમુ© શરીરના કારણે તમે તાજગી અનુભવશો. તમે પોતાને કયારેય હાલના સમય જેવા િનભ8ય અનુભfયા નહીં હોય.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (17 સેúટ. 2023 13:30:43 થી 18 ઓક. 2023 01:29:39)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (1 ઓક. 2023 20:38:27 થી 19 ઓક. 2023 01:16:46)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (2 ઓક. 2023 01:01:06 થી 3 નવ. 2023 05:13:19)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
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જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (3 ઓક. 2023 17:58:24 થી 16 નવ. 2023 10:46:35)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શારીિરક પીડાની આગાહી છે . અગર આપ સાવધાની નહીં રાખો તો
સમય કોટોકટીનો છે . તંદુર તી બાબતે પૂણ8 રીતે ®યાન આપશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન તમને રોગ થઈ શકે છે . ખાસ કરીને આંખ અને
પેટ સંબંધી તકલીફો થઈ શકે છે અને પગનું પણ ®યાન રાખશો. આ સમય દરિમયાન શારીિરક કાય8વાળી WવૃિSથી બચશો કારણ કે તેનાથી
eનનું જોખમ શકે છે . તમારામાંથી કોઈને ભયાનક, દુ ઃખદાયી વv; આવી શકે છે .
તમારા કાય8-ે/માં સફળતા મેળવવા માટે દબાણપૂણ8 કામ વધારે તકલીફકારક બની શકે છે . અગર તમે સાવધાની નહીં રાખો તો અપમાન
સહન કરવું પડશે.
જેથી પદ ગુમાવી શકો અને નાણાં સંબંિધત સાવધાની રાખશો િબનજ)રી ખચ8થી બચશો.
ઘરે પિત, પ}ી, સંતાન, ભાઈ, બહેન, સગાંf હાલા સાથે સુમેળભયા8 સંબંધ રાખશો અને લડશો નહીં. દુ Dમનો સાથે ઝગડશો નહીં. નવાં દુ Dમનો
ન બને તેનું ®યાન રાખશો.
તમારે િવદે શ યા/ાનો યોગ છે . પણ અમુકને યા/ાના ધારેલ પરીણામ નહીં મળે અને એમ જ Rાં Hયાં ભટકતા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (18 ઓક. 2023 01:29:39 થી 17 નવ. 2023 01:18:40)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (19 ઓક. 2023 01:16:46 થી 6 નવ. 2023 16:25:23)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (3 નવ. 2023 05:13:19 થી 30 નવ. 2023 01:04:20)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 229

sample horoscope

ॐ

સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (6 નવ. 2023 16:25:23 થી 27 નવ. 2023 05:53:22)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2023 10:46:35 થી 28 િડસ. 2023 00:21:19)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ મુDકે લીઓનું સૂચક છે . તૈયાર ધંધામાં ખરાખરીનો સમય છે . તમારે તમારી
યોજનાઓ સમયસર પૂણ8 કરવામાં મુDકે લી આવી શકે છે . બની શકે તો આ સમય દરિમયાન નવું કાય8 આરં ભ કરશો નથી. અગર આપ
નોકરીયાત છો તો મોટા સાહેબ, અિધકારી, વડાથી સરકારી ખાતાથી બોલચાલ અને ગેરસમજૂ તીઓથી બચશો. પદ બદલાય તેવી શકયતા છે .
દુ Dમનોથી બચીને રહેશો. કારણ કે તેઓ તમને મુDકે લીઓ ઉભી કરી શકે .
તમારા કોઈ અણધાયા8 ખચ8 કરવા પડશે. પૈસા ખચ8 કરવાની ઈsછા ઉપર કાબુ રાખશો. છે .
આ સમય દરિમયાન મુસાફરીઓના ઘણાં મોકા છે . અગર ગૃહ થ, િવવાિહત છો તો બાળકોથી દૂ ર રહેવાનો યોગ છે .
તંદુર તી પર ખાસ ®યાન આપવાનું છે . તમે દૈ િનક 1વનમાં પોતાને ઉદાસ, સુ ત, ઉHસાિહન અનુભવશો. તમને તાવ, પેટ, લોહી સંબંિધત
િબમારી થઈ શકે છે . તમો હિથયાર, અિ:; અને ઝે રીલા 1વ જેવી વ તુઓથી દૂ ર રહેશો જેનાથી 1વ જોખમમાં પડી શકે છે . પોતાને તમે
ચુ ત, તંદુર ત રાખવા Wય} કરશો કારણ કે તમને દુ ઃખ, ભય, ગભરાટ ઈ. જેવી મુDકે લીઓ આવી શકે તેમ છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (17 નવ. 2023 01:18:40 થી 16 િડસ. 2023 15:58:20)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (27 નવ. 2023 05:53:22 થી 28 િડસ. 2023 11:04:14)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
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આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી કે તુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (29 નવ. 2023 02:25:32 થી 30 મે 2025 00:27:43)
આ સમયમાં કે તુ અિગયારમાં થાને િવચરણ કરશે. જે ધન અને જમીન, eગીર મળે તેનો સૂચક છે . આ સમય તમારી મનો ઈsછા પૂણ8 કરવા
માટે સારો સમય છે . આપ આ સમય દરિમયાન નવી યોજતા શ) કરી શકો છો જેમાં ખૂબ નાણાંકીય રોકાણની આવDયકતા રહેશે જેનાથી
તમને વધારે ફાયદો થશે. તમને વધુ ઘનલાભ થશે.
ઘરે િવવાહ લાયક પુ/‐પુ/ી માટે સારા સં કારી વર વહુ મળી શકે છે અથવા વેિવશાળ ન¦ી થઈ શકે છે . તમારા નાના બાળકની સારી રીતે
સંભાળ રાખશો. તે શારીિરક દુ ઃખાવા અથવા રોગZ ત થઈ શકે છે .
ચંEમાના વધવાની સાથે તમારા માથુ અમુક ને આ®યાિcક ગુ) મળવાનો સુઅવસર મળશે. આ િમલન ®યાન લગાડવા અને અ®યાિcક
WવૃિS તરફ ઢળવા માટે Wેિરત કરી શકે છે . આ સમય તમને દૂ ધથી બનેલ વાદી$ ભોજન અને સારા ભિવpય તરફ લઈ જઈ શકે છે .
પણ કે તુની ગિત ચંEમાના ઘટવાના સમયમાં એટલે કૃ pણ પ-માં હોય તો તમારામાં એક િનરસ અને િબમાર માનિસક િ થિત ઉભી થઈ શકે . આ
સમયમાં ખેતીવાડી બાબતે તમારી ઈsછા eગૃત થઈ શકે છે . તમારા પિરવારમાં દુ Dમનો ઉભાં થઈ શકે છે . ધંધામાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી રાહુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (29 નવ. 2023 02:25:32 થી 30 મે 2025 00:27:43)
આ સમયમાં રાહુ ચંEમાથી તમારા પાંચમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ તકલીફકારક ખાસ સંતાન સંબંિધત તકલીફકારક છે . રોકાણ બાબતે
પણ આ સમય તકલીફકારક છે . રોકડ પર કઠણ પ¦ડ રાખવી કારણ રોકડનું fયથ8 ખરીદી પર fયય થવાની શકયતા છે .
માં / બાપ / પ}ી / પિતને રોગ થવાની શકયતા ખરી અને આ િચંતાનુ કારણ પણ બની શકે ખYં . સંતાનની તકલીફ તમને વધારે િચંિતત કરી
શકે છે . કારણ કે આ િવશેષ ગાણને ''પુ/દોષ'' નુ નામ આપવામા આfયું છે જેનો અથ8 છે ''સંતાનનું દુ ઃખ''. આ ચરણમાં સંતાનની તંદુર તી પર
પૂણ8 ®યાન આપશો. તમારામાંથી કોકનું સંતાન ખરાબ રવાડે ચડી શકે અથવા ગંભીર રોગથી પીડાઈ શકે છે .
તમને વધી ગયેલા મગજના /ાસમાં અટવાયેલા હોઈ શકો. તમે િનણ8ય લેવામાં પણ અટવાઈ શકો અને ઉતાવળમાં લેવાયેલ િનણ8ય ખોટો પણ
હોઈ શકે .
તો પણ તમારા 1વનમાં ઉથલ ‐ પાથલ થઈ શકે ખરી તથા અણધાયા8 રોકાણનો લાભ મળી શકે ખરો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (30 નવ. 2023 01:04:20 થી 25 િડસ. 2023 06:45:48)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (16 િડસ. 2023 15:58:20 થી 15 7 યુ. 2024 02:43:32)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (25 િડસ. 2023 06:45:48 થી 18 7 યુ. 2024 20:56:52)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
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fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (28 િડસ. 2023 00:21:19 થી 5 ફે ûુ. 2024 21:42:54)
આ સમયમાં મંગલ ચંEમાંથી બીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય નુકશાની સહન કરવાનો છે . ધન અને મૂxયવાન વ તુનું ખાસ ®યાન
રાખશો. કારણ કે આ સમય દરિમયાન ચોરી થવાની સંભાવના છે . કામકાજના થાને કોઈ અિWય ઘટનાના કારણે તમે િનરાશ રહેશો.
બોલચાલથી દૂ ર રહેશો. કોઈની સામે બોલતા પહેલાં પોતાના શ^દો પર િનયં/ણ રાખશો. અગર તમે આ સમય દરિમયાન સાવધાની નહીં
રાખો તો ખરાબ સમયમાં તમાYં પદ ગુમાવશો.
જૂ ના દુ Dમનોથી સાવધાન રહેશો અને નવાં બનવા દે શો નહીં. તમારામાં િબeની ઈpયા8 કરવો. જેવી WવૃિS ઊભી કરી શકે . પોતાના ઉપરીં
અને રાજ/સરકાર કોધ થી સાવધાન રહેશો. આ સમયગાળામાં તમે દુ $ લોકોની સંગતો કરી પોતાના પિરવાર અને િWયજનોથી િવખવાદ કરી
શકો છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (28 િડસ. 2023 11:04:14 થી 7 7 યુ. 2024 21:10:52)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (7 7 યુ. 2024 21:10:52 થી 1 ફે ûુ. 2024 14:22:40)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (15 7 યુ. 2024 02:43:32 થી 13 ફે ûુ. 2024 15:43:40)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
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આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (18 7 યુ. 2024 20:56:52 થી 12 ફે ûુ. 2024 04:52:43)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (1 ફે ûુ. 2024 14:22:40 થી 20 ફે ûુ. 2024 06:01:28)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (5 ફે ûુ. 2024 21:42:54 થી 15 માચ6 2024 18:08:20)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી /ીe ભાવમાં આવશે. આ શુભ સમયનું સૂચન છે . ખાસ કરીને ધનલાભ માટે આ સમયગાળામાં વેપાર ધંધામા
સારી કમાણી થશે. આ સમયમા તમે િકં મતી, ઘરેણાં, ફિન8ચર ખરીદી શકો તેવી સંભાવના છે .
તમારા કામો સહેલાઈથી પુણ8 થશે અને ખાસ બાબતોમાં સફળ થશો. નવાં Wય}ોથી સફળ થશો. અગર આપ નોકરીમાં છો તો મોટું પદ,
મોભો મેળવશો. સફળતાથી આcિવ\ાસ અને ઈsછાશિકતને વધારે બળ મળશે.
તંદુર તી તમારી સારી રહેશે. શિકત અને બળવાન થશો. તમારો ઉHસાહ ખૂબ ચરમસીમા પર રહેશે અને પહેલાંની yાંિત અને િવપદાઓ મુિ©
મળી શકશે. આ સમયગાળામાં તમાને ભાવતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાનો અવસર મળશે.
શ/ુઓની હાર થશે. તમને માનિસક શાંતી મળશે.
િવદે શની મુસાફરી કરવાથી બચશો તમારે ધારેલા પરીણામ ન મળે તેવી સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (12 ફે ûુ. 2024 04:52:43 થી 7 માચ6 2024 10:46:49)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
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અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (13 ફે ûુ. 2024 15:43:40 થી 14 માચ6 2024 12:36:08)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (20 ફે ûુ. 2024 06:01:28 થી 7 માચ6 2024 09:35:31)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (7 માચ6 2024 09:35:31 થી 26 માચ6 2024 03:01:05)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (7 માચ6 2024 10:46:49 થી 31 માચ6 2024 16:46:04)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
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જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (14 માચ6 2024 12:36:08 થી 13 એિX 2024 21:04:13)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (15 માચ6 2024 18:08:20 થી 23 એિX 2024 08:38:26)
આ સમય ગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી ચોથા ભાવમાં yમણ કરે છે . આ તમારા 1વનના અમુક ભાગોમાં મુDકલીઓ ઉભી કરશે. તમારામાંથી
અિધકને જૂ નાં શ/ુઓને કાબુ કરવામાં મુDકે લી પડશે અને કોઈ નવાં દુ Dમોનો સાથે પણ િવવાદ થવાની સંભાવના છે . જે તમારા પિરવાર અને
િમ/ોની સીમામાં હશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓની દુ $ લોકો સાથે મૈ/ી થઈ શકે છે . જેના કારણે તમારે તકલીફ ભોગવવી પડે. પોતાના
fયવહાર પર ®યાન રાખશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન Nુ ર થઈ શકે છે .
તોય તમારામાંથી અમુકની શ/ુઓ સાથે સમજૂ તી થઈ જશે. તંદુર તી બાબતે વધારે ®યાન આપવાનો સમય છે .
કારણ કે આ સમયમાં તાવ આવવો, છાતીમાં દુ ઃખાવો, અંજ પો થવાનો સંભવ છે . તમારામાંથી અમુકને લોહી અને પેટ દુ ઃખાવાથી પીડીત થઈ
શકો છો.
માનિસક )પે િચંતીત રહી શકો છો. િવશાદમા સમય પસાર કરવાનો રહેશે. આ સમયગાળામાં સગાં fહાલા ખાસ ઉપે-ા રાખશે. વધારે પડતી
તકલીફોથી બચવા કુ ટું બના અને બીe સગાંઓ સાથે શાંિતપૂવ8ક તહેવાર રાખશો. પોતાના સમાિજક મોભાને ઠે સ લાગવા નહીં દે તા.
આ સમયગાળામાં જમીન ‐ િમલકત બાબતોથી દૂ રજ રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (26 માચ6 2024 03:01:05 થી 9 એિX 2024 21:38:36)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (31 માચ6 2024 16:46:04 થી 24 એિX 2024 23:58:39)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
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આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (9 એિX 2024 21:38:36 થી 10 મે 2024 18:51:22)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (13 એિX 2024 21:04:13 થી 14 મે 2024 17:53:30)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (23 એિX 2024 08:38:26 થી 1 જૂ ન 2024 15:36:52)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી પાચમા થાને yમણ કરશે. આ 1વનમાં ઉદાસીનતા, ઉથલપાથલનો યોગ દશા8વે છે . પોતાના ખચા8ઓ
ઉપર કાબુ રાખવો આવDયક છે . કારણ આ સમયગાળામાં ધન અને fયયનો કાબુ તમારા હાથથી બહાર જઈ શકે છે .
બાળકોનું ખાસ ®યાન રાખશો કારણ કે તેઓ િબમાર થઈ શકે છે . તમારા અને તમારા પુ/ વsચે અણબનાવ ન થાય તે ®યાન આપશો કારણ
કે તે દુ ઃખદાયી થઈ શકે છે .
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો અને સારી રીતે કાબુ કરશો. નવાં શ/ુ ન બને તેની તકે દારી રાઅશો. શ/ુઓ આ િવશેષ સમય દરિમયાન તમારા
દુ ઃખનું કારણ બની શકે છે .
તમારી તંદુર તી માટે ખાસ ®યાન આપવાની આવDયકતા છે . તમો નબળાઈ, ઉHસાહીનતા, હરારત અનુભવ કરશો. તમારામાંથી કોઈએ
િબમારીથી પીડાયા હોય તો તેનું િનદાન કરાવવું પડશે. તમારા આહાર સંબંિધત ટે વો ઉપર ®યાન આપશો.
તમારામાંથી અમુકના fયવહારમાં બદલાવ આવી શકે તેમ છે . તમારામાંથી અમુક Nોધી, શંકાશીલ અને િWયજનો માટે લાચાર થઈ શકે જે
તમારી સામા ય રહેણીકહેણી િવ)† છે . તમારીમાંથી કોઈ મોભો Wિસિ† ગુમાવી શકે છે . િબનજ)રી નીિત િવ)† કામો WHયેની લાલચ
તમારામાંથી અમુકને મુDકે લીમાં મૂકી શકે છે . આ સમયગાળામાં પિરવારના સ¤યો સાથે િવખવાદથી બચશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (24 એિX 2024 23:58:39 થી 19 મે 2024 08:43:00)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
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પડી શકે .
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (1 મે 2024 12:59:49 થી 14 મે 2025 22:36:11)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાંથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય 1વનમાં સુખ લાવશે. આ િદવસોમાં શારીિરક અને ભૌિતક
સુખોનો આનંદ લઇ શકશો જેમ કે , ભાવતું ભોજન, જમીન, eગીર. વધારાના સમયમાં મોજ મ તીને સાહેબ લોકોથી સ માન મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં સારા સમયની આશા રાખી શકશો. તમો ખાસ fયિ©ઓને મળશો, િમ/તા કરશો. જે તમને લાભદાયક નીવડશે.
fયિ©ગત રીતે તાeં, ચુ ત, સારા વ©ા અને ઉHકૃ $, બુિ†શાળી જણાશો. આ સમયગાળામાં શુભ કાય8 પૂણ8 કરશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સારા ચાિર¼ સુEઢ મોટાપણાના કારણે બધાંનું ®યાન તમારી તરફ દોરશો.
આ સમય સગવડતા ધરાવતા ઘરની WાિUનો છે , ઇsછાપૂિત8નો છે . એકલા fયિ© િવવાહ બાબત અને િવવાહીત કુ ટું બમાં વધારો કરવા માટે
િવચારશો. અગર આપ પિરણીત છો તો દાwપHય 1વનમાં પૂણ8 આનંદની WાિU થશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (10 મે 2024 18:51:22 થી 31 મે 2024 12:14:18)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (14 મે 2024 17:53:30 થી 15 જૂ ન 2024 00:27:09)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (19 મે 2024 08:43:00 થી 12 જૂ ન 2024 18:29:26)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
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જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (31 મે 2024 12:14:18 થી 14 જૂ ન 2024 23:05:16)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (1 જૂ ન 2024 15:36:52 થી 12 જુ લ. 2024 18:58:39)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શુભ સમય છે . આ સમયગાળામાં ધન, સોનુ, મૂંગા, તાંબાની WાિU થાય.
બી1 ધાતુ અને વેપારથી અણધાયા8 લાભ થશે. અગર આપ નોકરીયાત છો તે જે પદની માનની રાહ જોવો તે તમને તમારી ઓફીસમાં મળશે.
તમારાથી મોટાભાગના લોકોને સફળતા મળશે.
બધી બાજુ થી આિથ8ક રીતે સુધારાથી આપ શાંિત, સુર-ા અને સુખનો અનુભવ કરશો તમને આ િદવસો પૂણ8 માનિસક શાંિત મળશે. તમને
લાગશે કે તમે ભયમુ© છો.
આ સમય શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવવા માટે નો છે . અગર તમારી સાથે કાયદે સર કે સ ચાલે છે તો તેનો ચુકાદો તમારા પ-માં થશે. તમારા
દુ Dમનો ભાગી જશે અને તમને િવજય મળશે. સમાજમાં માન‐WિતVા મળશે. તમારામાંથી અમુક દાન પુ€ •ના કાય8 કરશો.
આ સમય શારીિરક વ થતા રહેશે. બધા જૂ ના રોગથી મુિ© મડશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (12 જૂ ન 2024 18:29:26 થી 7 જુ લ. 2024 04:31:19)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (14 જૂ ન 2024 23:05:16 થી 29 જૂ ન 2024 12:25:00)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2024 00:27:09 થી 16 જુ લ. 2024 11:18:46)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
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આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (29 જૂ ન 2024 12:25:00 થી 19 જુ લ. 2024 20:41:07)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (7 જુ લ. 2024 04:31:19 થી 31 જુ લ. 2024 14:33:27)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (12 જુ લ. 2024 18:58:39 થી 26 આૅગ. 2024 15:25:11)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી સાતમા ભાગમાં િવચરણ કરશે. તંદુર તી બાબતે આ સમય કઠણાઈનો છે .
તમારા પિત‐પ}ીની અથવા તમારા સંબંધીની તિબયતની ઉપાિધ વધુ િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમે થાકે લ આંખની તકલીફ, પેટનો
દુ ઃખાવા, છાતીના દુ ઃખાવાની તકલીફ ઘેરાઈ શકો છો. તમારા 1વનસાથીની તંદુર તીનું ®યાન રાખવું પડશે. તમને અથવા તમારી પ}ીને
ઊંડી માનિસક ઉપાિધ થઈ શકે છે .
તમારામાંથી મોટાભાગના લોકોને કોઈ સજજન fયિ©થી દુ Dમનાવટ થઈ શકે છે . તમારે તથા તમારી પ}ી વsચે િબનજ)રી િવચારોના
કારણે ગેરસમજ ન થઈ eય તે બાબતનું ®યાન રાખશો અને બુિ†, ચતુરાઈ અને કાળ1પૂવ8ક તેનો િનકાલન થાય તો તમારા બેય વsચે
લડાઈનું વ)પ લઈ શકે છે . પોતાના િમ/, િWય વજનો સાથે સમજૂ તી કરી લેશો. તમારા સંબંધો મનની તકલીફનું કારણ બની શકે છે .
પોતાના ગુ સા ઉપર કાબુ રાખશો. તમો તમારા સંતાન ભાઈ‐બહેનો સાથે ગુ સાનો, અપશ^દોને Wયોગ કરી શકો છો.
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ધન સંબંિધત બાબતો માટે પણ સચેત રહેશે. િબનજ)રી હિરફાઈના કારણે તમે ધન ગુમાવી શકો છો. મોજ મ તી ઉપર ખચ8 ન કરીને સારા
ભોજન અને વ] ઉપર ®યાન આપશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ. 2024 11:18:46 થી 16 આૅગ. 2024 19:44:10)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (19 જુ લ. 2024 20:41:07 થી 22 આૅગ. 2024 06:38:33)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (31 જુ લ. 2024 14:33:27 થી 25 આૅગ. 2024 01:16:27)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (16 આૅગ. 2024 19:44:10 થી 16 સેúટ. 2024 19:42:44)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
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સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (22 આૅગ. 2024 06:38:33 થી 4 સેúટ. 2024 11:34:51)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (25 આૅગ. 2024 01:16:27 થી 18 સેúટ. 2024 13:57:09)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (26 આૅગ. 2024 15:25:11 થી 20 ઓક. 2024 14:22:16)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEમાંથી આઠમા થાનમાં yમણ કરશે. આ શારીિરક ભયનો સૂચક છે . તમારા 1વન, તંદુર તી, દે હસૌંદ8ય
માટે વધારે સાવચેતીભયT સમય છે . રોગોથી દૂ ર રહેશો. તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . નશા થી દુ ર રહેશો.
તમારામાંથી અમુકને લોહી, અને લોહીની અછતના કારણે િબમારી થઈ શકે છે . આ સમયમાં શ] ન ગુU શ/ુથી દૂ ર રહેશો. 1વનને
જોખમમાં નાખવાનું કોઈ કાય8 ન કરશો.
નાણાંકીય બાબત ઉપર ®યાન રાખવું જ)રી છે . અગર ®યાન નહીં રાખો તો તમારામાંથી ઘણી fયિ©ની કમાણી કાપનો સામનો કરવો પડશે.
જે કં ઈપણ હોય કજ8 લેવાથી બચશો અને પોતાને કજ8 મુ© રાખવા કોશીશ કરશો.
અગર તમારા કામ ધંધામાં સફળ થવા માગતા હો તો વધુ પડતી મહેનત કરશો. પોતના પદ અને WિતVાને મજબૂત રાખશો. કઠણાઈનો સમય
પણ પસાર થઈ જશે.
તમારાથી અિધક લોકોએ િવદે શ યા/ાએ જવાનું બની શકે . Hયાં સુધી કે લાંબા સમય સુધી કુ ટું બથી એકાકી 1વન 1વવું પડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (4 સેúટ. 2024 11:34:51 થી 23 સેúટ. 2024 10:10:47)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
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સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (16 સેúટ. 2024 19:42:44 થી 17 ઓક. 2024 07:42:24)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (18 સેúટ. 2024 13:57:09 થી 13 ઓક. 2024 06:00:37)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (23 સેúટ. 2024 10:10:47 થી 10 ઓક. 2024 11:20:00)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (10 ઓક. 2024 11:20:00 થી 29 ઓક. 2024 22:38:24)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
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શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (13 ઓક. 2024 06:00:37 થી 7 નવ. 2024 03:31:38)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 ઓક. 2024 07:42:24 થી 16 નવ. 2024 07:31:47)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (20 ઓક. 2024 14:22:16 થી 21 7 યુ. 2025 10:05:06)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન નાનાં મોટા બધાંને શારીિરક પીડાની તકલીફો થઈ
શકે છે . આ સમયગાળામાં તમારા શરરીમાં પાણીની અછત અને નબળાઈનો પણ સામનો કરવો પડશે. તમને માંસપેશીઓનો દુ ઃખાવો અથવા
કોઈ શ]થી થયેલ ઘાવની પીડા ભોગવવી પડશે.
માનિસક )પે વધુ પડતા િચંતીત અને સુ ત રહેશે. તમારામાંથી અમુકને િવદે શ જઈને ક$પૂણ8 1વન 1વવુ પડશે.
ધનની ખાસ કાળ1 રાખશો. આ સમય દરિમયાન હાથમાંથી થોડુ ઘણું િનકળી શકે છે .
તમારા વેપારીક 1વનમાં સારી રીતે મહેનતથી કરવાની ઉપે-ા છે . તમારામાંથી અમુકને ક$પૂણ8 પિરિ થિતમાંથી પસાર થવું પડશે. પોતાના
નોકરી ધંધામાં પોતાનું પદ અને મોભો eળવી રાખવા મહેનત કરશો.
ઘરમાં શાંિત અને સમજૂ તી eળવી રાખશો અને િWય વજનોની વsચે ગુU શ/ુ ઉપર ®યાન રાખશો. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓને અધ8મના
કામ કરાવવાની તી~ ઈsછા થઈ શકે જે યો:ય નથી.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (29 ઓક. 2024 22:38:24 થી 4 7 યુ. 2025 12:04:46)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 243

sample horoscope

ॐ

એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (7 નવ. 2024 03:31:38 થી 2 િડસ. 2024 11:57:13)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2024 07:31:47 થી 15 િડસ. 2024 22:10:57)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (2 િડસ. 2024 11:57:13 થી 28 િડસ. 2024 23:40:31)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
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જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (15 િડસ. 2024 22:10:57 થી 14 7 યુ. 2025 08:55:28)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (28 િડસ. 2024 23:40:31 થી 28 7 યુ. 2025 07:02:40)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (4 7 યુ. 2025 12:04:46 થી 24 7 યુ. 2025 17:40:07)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (14 7 યુ. 2025 08:55:28 થી 12 ફે ûુ. 2025 21:55:59)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (21 7 યુ. 2025 10:05:06 થી 3 એિX 2025 01:28:16)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEમાંથી આઠમા થાનમાં yમણ કરશે. આ શારીિરક ભયનો સૂચક છે . તમારા 1વન, તંદુર તી, દે હસૌંદ8ય
માટે વધારે સાવચેતીભયT સમય છે . રોગોથી દૂ ર રહેશો. તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . નશા થી દુ ર રહેશો.
તમારામાંથી અમુકને લોહી, અને લોહીની અછતના કારણે િબમારી થઈ શકે છે . આ સમયમાં શ] ન ગુU શ/ુથી દૂ ર રહેશો. 1વનને
જોખમમાં નાખવાનું કોઈ કાય8 ન કરશો.
નાણાંકીય બાબત ઉપર ®યાન રાખવું જ)રી છે . અગર ®યાન નહીં રાખો તો તમારામાંથી ઘણી fયિ©ની કમાણી કાપનો સામનો કરવો પડશે.
જે કં ઈપણ હોય કજ8 લેવાથી બચશો અને પોતાને કજ8 મુ© રાખવા કોશીશ કરશો.
અગર તમારા કામ ધંધામાં સફળ થવા માગતા હો તો વધુ પડતી મહેનત કરશો. પોતના પદ અને WિતVાને મજબૂત રાખશો. કઠણાઈનો સમય
પણ પસાર થઈ જશે.
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તમારાથી અિધક લોકોએ િવદે શ યા/ાએ જવાનું બની શકે . Hયાં સુધી કે લાંબા સમય સુધી કુ ટું બથી એકાકી 1વન 1વવું પડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (24 7 યુ. 2025 17:40:07 થી 11 ફે ûુ. 2025 12:54:23)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (28 7 યુ. 2025 07:02:40 થી 31 મે 2025 11:33:45)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (11 ફે ûુ. 2025 12:54:23 થી 27 ફે ûુ. 2025 23:43:37)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (12 ફે ûુ. 2025 21:55:59 થી 14 માચ6 2025 18:50:27)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (27 ફે ûુ. 2025 23:43:37 થી 7 મે 2025 04:07:34)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
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કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (14 માચ6 2025 18:50:27 થી 14 એિX 2025 03:21:12)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શિન નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (29 માચ6 2025 21:44:37 થી 3 જૂ ન 2027 05:27:26)
આ સમયગાળામાં શિન ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. દુ ઃખનું સૂચવે છે . આ સમયગાળામાં તમો બેવકુ ફીના કામો કરશો. પોતાના
સગાસંબંધીઓથી અને બીe fયિ©ઓથી લડાઇ, ઝઘડા િવખવાદમાં ફસાઇ જશો. તમારામાંથી અમુકના કુ ટું બના સ¤યો સાથે કોટ8 કચેરીમાં
પડશો. િવપરીત લીંગવાળા સાથે અણબનાવ થશે. પોતાના વહેવારમાં સંયમ રાખશો. ઉતાવળે સમાજમાં તમારી માનમયા8દા ગુમાવશો
તેમજ આર્8િથક બાબતે સાવચેતી રાખશો.
કામકાજને સારી રીતે કરવાની જ)ર છે . વેપારમાં નવાં કામકાજમાં હાથ નાખશો નહીં તો નુકશાન ભોગવવું પડશે અગર રોકાણ અથવા શેર
બeરમાં ધંધો કરો છો તો હાલનો સમય સંતોષકારક નથી.કોઇપણ નવું કામ શ) ન કરશો. કારણ કે , સંતોષકારક પિરણામ મળવાની આશા
નથી.
તમો પિત/પ}ી અને બાળકો તંદુર તી બાબત ખાસ કાળ1 રાખશો. બાળકોની િબમારી બાબત બેદરકારી ન રાખશો. આ પછી 1વનનું
જોખમ બની શકે છે અગર તંદુર તી બાબત બેદરકારી રાખવામાં આવશે. પિત‐પ}ી િબમાર થઇ જશે. તમારાથી વધારરે fયિ©ઓને
માનિસક પીડા, અિ થરતા ભોગવવી પડે. અગર આપ િવવાિહત છો તો 1વનસાથી જોડે િવમુખતા ઉHપh થઇ શકે . 1વનમાં સુખ શાંિત
રાખવા માટે તમારે થોડો Wય} કરવો પડશે. િવ¬ાથ™ઓને ભણવામાં અYિચકર લાગવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (3 એિX 2025 01:28:16 થી 7 જૂ ન 2025 02:11:58)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન નાનાં મોટા બધાંને શારીિરક પીડાની તકલીફો થઈ
શકે છે . આ સમયગાળામાં તમારા શરરીમાં પાણીની અછત અને નબળાઈનો પણ સામનો કરવો પડશે. તમને માંસપેશીઓનો દુ ઃખાવો અથવા
કોઈ શ]થી થયેલ ઘાવની પીડા ભોગવવી પડશે.
માનિસક )પે વધુ પડતા િચંતીત અને સુ ત રહેશે. તમારામાંથી અમુકને િવદે શ જઈને ક$પૂણ8 1વન 1વવુ પડશે.
ધનની ખાસ કાળ1 રાખશો. આ સમય દરિમયાન હાથમાંથી થોડુ ઘણું િનકળી શકે છે .
તમારા વેપારીક 1વનમાં સારી રીતે મહેનતથી કરવાની ઉપે-ા છે . તમારામાંથી અમુકને ક$પૂણ8 પિરિ થિતમાંથી પસાર થવું પડશે. પોતાના
નોકરી ધંધામાં પોતાનું પદ અને મોભો eળવી રાખવા મહેનત કરશો.
ઘરમાં શાંિત અને સમજૂ તી eળવી રાખશો અને િWય વજનોની વsચે ગુU શ/ુ ઉપર ®યાન રાખશો. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓને અધ8મના
કામ કરાવવાની તી~ ઈsછા થઈ શકે જે યો:ય નથી.
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જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (14 એિX 2025 03:21:12 થી 15 મે 2025 00:11:48)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (7 મે 2025 04:07:34 થી 23 મે 2025 13:01:43)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (14 મે 2025 22:36:11 થી 18 ઓક. 2025 19:49:02)
આ સમય દરિમયાન ગુ) ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય વધારે પડતી િનરાશાઓ લઇને આવશે. તંદુર તી બાબત ખાસ
®યાન આપવું પડશે. કારણ કે , તમો એ રોગોથી પીડાશો જેનાથી જોખમી હોય સાથે તમે થાક અને ઉHસાિહન લાગશો.
કામની સફળતા માટે ઘણી મહેનતની જ)ર પડશે. મન લગાડીને કામ કરશો. ખોટાં લફરામાં પડશો નહીં. પદ WિતVાને ઢીલ ન આપશો કારણ
કે , આ સામાિજક અપમાનજનક )પે હાથથી નીકળી જશે. તમારે સરકારી ગુ સા, કોટ8 કચેરીના લફરામાં ફસાય eવ અને જેલની સe પણ
ભોગવવી પડી શકે .
આિથ8ક િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. ઓરી ને િબનજ)રી ખચ8થી સાવધાન રહેશો. અગર મુસાફરીનો િવચાર હોય તો તે મુલતવી રાખશો.
મુસાફરી તકલીફવાળી અને ઇsછીત પિરણામ ન મળે .
કુ ટું બીજનો, િમ/ો સાથે કલેશથી અથડામણથી દૂ ર રહેશો કારણ કે , તેથી દુ Dમનો થઇ શકે . આ સમયગાળામાં તમારો વભાવ િચડીયો, િનદ8 યી,
દયાહીન, િવચારહીન થઇ શકે . વભાવને શાંત રાખશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (15 મે 2025 00:11:48 થી 15 જૂ ન 2025 06:44:12)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (23 મે 2025 13:01:43 થી 6 જૂ ન 2025 09:26:40)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
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પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી કે તુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (30 મે 2025 00:27:43 થી 25 નવ. 2026 17:46:18)
આ સમયમાં કે તુ ચંEમાથી દશમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ લાભહાની બંને Wકારના પિરણામ આપશે. જે ચંEમાના વધવા ધટવા પર
આધારીત રહેશે.
ચંEમાના વધવાના સમયમાં શુકલ પ-માં આપને એવી fયિ©થી મદદથી બઢતી થશે જે દુ $ Wકૃ િતના હોય. તમે કામમાં ગિત અને ઘનલાભની
આશા કરી શકો છો.
પણ ચંEમા ધટવા સમયમાં કૃ pણ પ-માં ખોટી સોબતના કારણે ધનની હાિન, ભૌિતક સંપિતનું નુકશાન પણ થઈ શકે છે . ધંધામાં નુકશાન અને
કાય8-ે/માં ગિત ધીમી રહેશે. તેના કારણે માનિસક મુDકે લી ઉભી થઈ શકે છે .
સામા ય કે તુની િ થિત શ/ુઓની વૃિ† અને માતાિપતાની શારીિરક તકલીફની િનશાની છે .
તમારા ઘેર અનેક Wકારના ઉHસવો થઈ શકે છે . તમારા સંબંધો Wભાવશાળી fયિ©ઓ સાથે થઈ શકે છે જે તમને લાભદાયક નીવડી શકે છે .
તમારા માથી અમુક ને કામધંધામાં બઢતીનો અચાનક અનુભવ થશે. ધંધામાં તમને મોટો હોƒો, પદ મળી શકે છે જેના કારણે તમારી
જવાબદારી અને માનમાં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી રાહુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (30 મે 2025 00:27:43 થી 25 નવ. 2026 17:46:18)
આ સમયગાળામાં રાહુ ચંEમાંથી ચોથા ભાગે િવચરણ કરશે. આ સમય મુDકે લીઓ ઉપાડવાનો છે . તમારે જમીન eગીરમાં બાબત વધારે
ચો¦સાઈ રાખવી પડશે. કારણ કે રાહુ ની યા/ તમને નુકસાન થાય તેવું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં તમારે તમારે ઘર બદલવું પડશે. જમીન
eગીર સંબંધે કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેવું બુિ†યુ© છે .
આ સમયગાળામાં તમે િબમાર થઈ શકો છો. માટે તંદુર તી WHયે વધારે કાળ1 રાખશો. તમારા 1વનસાથી અને બાળગોપાલની તંદુર તીનું
પણ ®યાન રાખશો. તમે માનિસક રીતે િચંતીત, ઉદાસ રહેશો. તમારી માતાની તંદુર તી િચંતાનો િવષય રહેશે. કારણ કે માનિસક અશાંિત અને
શારીિરક પીડા થઈ શકે છે . તે િસવાય તમારા સંબંધી અથવા િમ/ના અવસાનના કારણે શોકZ ત થઈ શકો છો.
આ સમય તમને ન કરવાના કાય8 કરવાની મનમાં ઈsછા થઈ શકે ખરી એટલે તમારે સeગ રહેવું પડશે અને Wયાસ કરવો પડશે કે તમારાથી
કશું ખોટું કાય8 કે િવચાર ન થાય.
Wવાસથી બચવાનું. કોઈપણ eતના Wવાસમાં તમારો અક માત થઈ શકે તથા તમારા વાહનને તથા તમારી કોઈ મૂxયવાન ચીજ‐વ તુને
નુકશાન થઈ શકે છે .
ઘરની શાંિત માટે પણ તમારે સખત Wયાસ કરવા પડશે તથા સગાં સંબંધીઓને એ માટે માગ8દશ8ન કરવું પડશે.
દુ Dમનથી સાવચેત રહેવું કારણ કે તે તમારા 1વનમાં મુDકે લીઓ વધારી શકે છે તો પણ તમારાથી તમારા કોઈના દુ Dમન મેલ‐િમલાપ કરાવી
શકે ખરા.
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (31 મે 2025 11:33:45 થી 29 જૂ ન 2025 14:09:50)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
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જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (6 જૂ ન 2025 09:26:40 થી 22 જૂ ન 2025 21:29:40)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (7 જૂ ન 2025 02:11:58 થી 28 જુ લ. 2025 19:59:31)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી દશમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. જે સફળતમાં મુDકે લી ઉભી કરે તેમ દશા8વે છે . ઘણી બધી મુDકે લીઓ આવી
શકે છે જેમ કે ઉપરી સાહેબ લોકોનો દુf ય8વહાર, Wય}ોમાં નાસીપાસ, દુ ઃખ, િનરાશા, થાક વગેર .ે તોય તમને તમારા કાય8-ે/માં અંતે સફળતા
મળશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓ પહેલાંથી પણ સાYં કાય8 કરી શકશે. આ કામની માંગ મુજબ તમારામાંથી અમુકને Rાં Hયાં જવું પડશે.
આ સમય કાળમાં તમારે પદ, WિતVા અને અિધકારમાં વૃિ† થવાનો સંભવ છે . તમે તમારા ઉપરી સાહેબ લોકોની કૃ પાપા/ની યાદીમાં આવી
શકે અને સારાં િમ/ો વધારો થઈ શકે .
તમારા આ મોભો, ગૌરવ 1વનમાં નવાં િમ/ો લાવી શકે છે .
પણ તંદુર તી તમાYં ®યાન જ)ર દોરશે. શું આહારમાં લો છો તેનું ®યાન રાખશો અને સારી માનિસકતા કે ળવશો.
તમારામાંથી અમુકને િચંતામાંથી છૂટકારો અને શ/ુ ઉપર િવજય મળવાની સંભાવના છે . તોય શ/ુઓ નબળા ન સમજશો. હિથયારોથી દુ ર
રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2025 06:44:12 થી 16 જુ લ. 2025 17:32:08)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (22 જૂ ન 2025 21:29:40 થી 30 આૅગ. 2025 16:45:05)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
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આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (29 જૂ ન 2025 14:09:50 થી 26 જુ લ. 2025 08:56:40)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ. 2025 17:32:08 થી 17 આૅગ. 2025 01:52:39)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (26 જુ લ. 2025 08:56:40 થી 21 આૅગ. 2025 01:19:33)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (28 જુ લ. 2025 19:59:31 થી 13 સેúટ. 2025 21:22:53)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય તમારા અને પિરવાર માટે સુખદાયી સમય રહેશે. આ
સમયગાળામાં ધન અને સંપિSની WાિU થશે. વેપાર ધંધમાં લાભ થશે. સંતાન પ-ેથી પણ અમુક fયિ©ઓને લાભ મળશે. નોકરીયાત fયિ©
માટે સમય સારો છે . તમારામાંથી અમુકને પગાર, પદમાં વૃિ† થઈ શકે તેમ છે . તમારા તમામ Wય}ો, Wયાસો સફળ થશે અને તમને વધારે લાભ
મળશે.
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આ સમય દરિમયાન તમારા વેપાર ધંધામાં જ નહીં પરં તુ દૈ િનક 1વનમાં પણ સુધારો આવશે. તમારા સમાિજક હોƒા, માન,WિતVામાં વૃિ†
થશે. તમારી કાય8પ†િતથી તમારા 1વનમાં સમૃિ† આવશે.
તમારામાંથી અમુકને પિરવારમાં પુ/‐જ મથી સુખ, શાંિતમાં વધારો થશે. સંતાન, ભાઈબધુંઓ તરફથી વધારે સુખ મળશે.
સારી તંદુર તી, રોગમુ© શરીરના કારણે તમે તાજગી અનુભવશો. તમે પોતાને કયારેય હાલના સમય જેવા િનભ8ય અનુભfયા નહીં હોય.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 આૅગ. 2025 01:52:39 થી 17 સેúટ. 2025 01:47:21)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (21 આૅગ. 2025 01:19:33 થી 15 સેúટ. 2025 00:17:11)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (30 આૅગ. 2025 16:45:05 થી 15 સેúટ. 2025 11:07:20)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (13 સેúટ. 2025 21:22:53 થી 27 ઓક. 2025 15:42:36)
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આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શારીિરક પીડાની આગાહી છે . અગર આપ સાવધાની નહીં રાખો તો
સમય કોટોકટીનો છે . તંદુર તી બાબતે પૂણ8 રીતે ®યાન આપશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન તમને રોગ થઈ શકે છે . ખાસ કરીને આંખ અને
પેટ સંબંધી તકલીફો થઈ શકે છે અને પગનું પણ ®યાન રાખશો. આ સમય દરિમયાન શારીિરક કાય8વાળી WવૃિSથી બચશો કારણ કે તેનાથી
eનનું જોખમ શકે છે . તમારામાંથી કોઈને ભયાનક, દુ ઃખદાયી વv; આવી શકે છે .
તમારા કાય8-ે/માં સફળતા મેળવવા માટે દબાણપૂણ8 કામ વધારે તકલીફકારક બની શકે છે . અગર તમે સાવધાની નહીં રાખો તો અપમાન
સહન કરવું પડશે.
જેથી પદ ગુમાવી શકો અને નાણાં સંબંિધત સાવધાની રાખશો િબનજ)રી ખચ8થી બચશો.
ઘરે પિત, પ}ી, સંતાન, ભાઈ, બહેન, સગાંf હાલા સાથે સુમેળભયા8 સંબંધ રાખશો અને લડશો નહીં. દુ Dમનો સાથે ઝગડશો નહીં. નવાં દુ Dમનો
ન બને તેનું ®યાન રાખશો.
તમારે િવદે શ યા/ાનો યોગ છે . પણ અમુકને યા/ાના ધારેલ પરીણામ નહીં મળે અને એમ જ Rાં Hયાં ભટકતા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (15 સેúટ. 2025 00:17:11 થી 9 ઓક. 2025 10:49:04)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (15 સેúટ. 2025 11:07:20 થી 3 ઓક. 2025 03:43:39)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (17 સેúટ. 2025 01:47:21 થી 17 ઓક. 2025 13:46:01)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
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જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (3 ઓક. 2025 03:43:39 થી 24 ઓક. 2025 12:34:16)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (9 ઓક. 2025 10:49:04 થી 2 નવ. 2025 13:15:34)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 ઓક. 2025 13:46:01 થી 16 નવ. 2025 13:37:21)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (18 ઓક. 2025 19:49:02 થી 5 િડસ. 2025 17:25:17)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશો. આ ધનલાભનું સૂચક છે . તેમ વેપાર ધંધામાં લાભ અને ઓફીસમાં સાહેબનું
પદ, કાય8માં સફળતા, ઉપરી અિધકારીની કૃ પાપા/ થશો. આ લેખકો, Wકાશકો, Wોફે સરો અને પુ તકોના -ે/ સંબંિધત બધાય માટે સમય સારો
છે .
સામાિજક Eિ$એ આ સમય સારો છે . તમને સ માન મળવાની સંભાવના છે . તમારી WિતVા વધતી જશે. ધાિમ8ક કામમાં ખૂબ જ )િચ થશે.
સંભવ હશે તેટલા વધુ ધાિમ8ક કાય8માં ભાગ લેશો. તમને સંતનો સમાગમ થશે. તમો સારા કાય8માં ધન ખચ8વા આતુર રહેશો.
બધાં તરફથી નાણાંકીય લાભો WાU થતા રહેશે. અિવવાહીતને ઇsછા મુજબના પા/થી િવવાહ માટે િવચારી શકે છે અને િવવાહીતો માટે
સંતાનની ઇsછા રાખવા માટે સારો સમય છે . તમારામાંથી વધુ લોકોને ભાવતું વાિદ$ ભોજન અને શારીિરક સુખની WાિU થશે.
તંદુર તી સારી રહેશે. પરદે શી પા/નો િવચાર કરી શકશો.
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જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (24 ઓક. 2025 12:34:16 થી 23 નવ. 2025 20:10:50)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (27 ઓક. 2025 15:42:36 થી 7 િડસ. 2025 20:17:31)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ મુDકે લીઓનું સૂચક છે . તૈયાર ધંધામાં ખરાખરીનો સમય છે . તમારે તમારી
યોજનાઓ સમયસર પૂણ8 કરવામાં મુDકે લી આવી શકે છે . બની શકે તો આ સમય દરિમયાન નવું કાય8 આરં ભ કરશો નથી. અગર આપ
નોકરીયાત છો તો મોટા સાહેબ, અિધકારી, વડાથી સરકારી ખાતાથી બોલચાલ અને ગેરસમજૂ તીઓથી બચશો. પદ બદલાય તેવી શકયતા છે .
દુ Dમનોથી બચીને રહેશો. કારણ કે તેઓ તમને મુDકે લીઓ ઉભી કરી શકે .
તમારા કોઈ અણધાયા8 ખચ8 કરવા પડશે. પૈસા ખચ8 કરવાની ઈsછા ઉપર કાબુ રાખશો. છે .
આ સમય દરિમયાન મુસાફરીઓના ઘણાં મોકા છે . અગર ગૃહ થ, િવવાિહત છો તો બાળકોથી દૂ ર રહેવાનો યોગ છે .
તંદુર તી પર ખાસ ®યાન આપવાનું છે . તમે દૈ િનક 1વનમાં પોતાને ઉદાસ, સુ ત, ઉHસાિહન અનુભવશો. તમને તાવ, પેટ, લોહી સંબંિધત
િબમારી થઈ શકે છે . તમો હિથયાર, અિ:; અને ઝે રીલા 1વ જેવી વ તુઓથી દૂ ર રહેશો જેનાથી 1વ જોખમમાં પડી શકે છે . પોતાને તમે
ચુ ત, તંદુર ત રાખવા Wય} કરશો કારણ કે તમને દુ ઃખ, ભય, ગભરાટ ઈ. જેવી મુDકે લીઓ આવી શકે તેમ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (2 નવ. 2025 13:15:34 થી 26 નવ. 2025 11:21:59)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2025 13:37:21 થી 16 િડસ. 2025 04:19:50)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 255

sample horoscope

ॐ

પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (23 નવ. 2025 20:10:50 થી 6 િડસ. 2025 20:41:52)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (26 નવ. 2025 11:21:59 થી 20 િડસ. 2025 07:45:14)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (5 િડસ. 2025 17:25:17 થી 2 જૂ ન 2026 01:49:32)
આ સમય દરિમયાન ગુ) ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય વધારે પડતી િનરાશાઓ લઇને આવશે. તંદુર તી બાબત ખાસ
®યાન આપવું પડશે. કારણ કે , તમો એ રોગોથી પીડાશો જેનાથી જોખમી હોય સાથે તમે થાક અને ઉHસાિહન લાગશો.
કામની સફળતા માટે ઘણી મહેનતની જ)ર પડશે. મન લગાડીને કામ કરશો. ખોટાં લફરામાં પડશો નહીં. પદ WિતVાને ઢીલ ન આપશો કારણ
કે , આ સામાિજક અપમાનજનક )પે હાથથી નીકળી જશે. તમારે સરકારી ગુ સા, કોટ8 કચેરીના લફરામાં ફસાય eવ અને જેલની સe પણ
ભોગવવી પડી શકે .
આિથ8ક િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. ઓરી ને િબનજ)રી ખચ8થી સાવધાન રહેશો. અગર મુસાફરીનો િવચાર હોય તો તે મુલતવી રાખશો.
મુસાફરી તકલીફવાળી અને ઇsછીત પિરણામ ન મળે .
કુ ટું બીજનો, િમ/ો સાથે કલેશથી અથડામણથી દૂ ર રહેશો કારણ કે , તેથી દુ Dમનો થઇ શકે . આ સમયગાળામાં તમારો વભાવ િચડીયો, િનદ8 યી,
દયાહીન, િવચારહીન થઇ શકે . વભાવને શાંત રાખશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (6 િડસ. 2025 20:41:52 થી 29 િડસ. 2025 07:23:36)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 256

sample horoscope

ॐ

દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (7 િડસ. 2025 20:17:31 થી 16 7 યુ. 2026 04:28:18)
આ સમયમાં મંગલ ચંEમાંથી બીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય નુકશાની સહન કરવાનો છે . ધન અને મૂxયવાન વ તુનું ખાસ ®યાન
રાખશો. કારણ કે આ સમય દરિમયાન ચોરી થવાની સંભાવના છે . કામકાજના થાને કોઈ અિWય ઘટનાના કારણે તમે િનરાશ રહેશો.
બોલચાલથી દૂ ર રહેશો. કોઈની સામે બોલતા પહેલાં પોતાના શ^દો પર િનયં/ણ રાખશો. અગર તમે આ સમય દરિમયાન સાવધાની નહીં
રાખો તો ખરાબ સમયમાં તમાYં પદ ગુમાવશો.
જૂ ના દુ Dમનોથી સાવધાન રહેશો અને નવાં બનવા દે શો નહીં. તમારામાં િબeની ઈpયા8 કરવો. જેવી WવૃિS ઊભી કરી શકે . પોતાના ઉપરીં
અને રાજ/સરકાર કોધ થી સાવધાન રહેશો. આ સમયગાળામાં તમે દુ $ લોકોની સંગતો કરી પોતાના પિરવાર અને િWયજનોથી િવખવાદ કરી
શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (16 િડસ. 2025 04:19:50 થી 14 7 યુ. 2026 15:07:05)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (20 િડસ. 2025 07:45:14 થી 13 7 યુ. 2026 03:57:50)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (29 િડસ. 2025 07:23:36 થી 17 7 યુ. 2026 10:23:37)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (13 7 યુ. 2026 03:57:50 થી 6 ફે ûુ. 2026 01:11:24)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
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વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (14 7 યુ. 2026 15:07:05 થી 13 ફે ûુ. 2026 04:08:44)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (16 7 યુ. 2026 04:28:18 થી 23 ફે ûુ. 2026 11:50:08)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી /ીe ભાવમાં આવશે. આ શુભ સમયનું સૂચન છે . ખાસ કરીને ધનલાભ માટે આ સમયગાળામાં વેપાર ધંધામા
સારી કમાણી થશે. આ સમયમા તમે િકં મતી, ઘરેણાં, ફિન8ચર ખરીદી શકો તેવી સંભાવના છે .
તમારા કામો સહેલાઈથી પુણ8 થશે અને ખાસ બાબતોમાં સફળ થશો. નવાં Wય}ોથી સફળ થશો. અગર આપ નોકરીમાં છો તો મોટું પદ,
મોભો મેળવશો. સફળતાથી આcિવ\ાસ અને ઈsછાશિકતને વધારે બળ મળશે.
તંદુર તી તમારી સારી રહેશે. શિકત અને બળવાન થશો. તમારો ઉHસાહ ખૂબ ચરમસીમા પર રહેશે અને પહેલાંની yાંિત અને િવપદાઓ મુિ©
મળી શકશે. આ સમયગાળામાં તમાને ભાવતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાનો અવસર મળશે.
શ/ુઓની હાર થશે. તમને માનિસક શાંતી મળશે.
િવદે શની મુસાફરી કરવાથી બચશો તમારે ધારેલા પરીણામ ન મળે તેવી સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (17 7 યુ. 2026 10:23:37 થી 3 ફે ûુ. 2026 21:51:49)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (3 ફે ûુ. 2026 21:51:49 થી 11 એિX 2026 01:14:44)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 258

sample horoscope

ॐ

જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (6 ફે ûુ. 2026 01:11:24 થી 2 માચ6 2026 00:56:51)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (13 ફે ûુ. 2026 04:08:44 થી 15 માચ6 2026 01:02:49)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (23 ફે ûુ. 2026 11:50:08 થી 2 એિX 2026 15:29:22)
આ સમય ગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી ચોથા ભાવમાં yમણ કરે છે . આ તમારા 1વનના અમુક ભાગોમાં મુDકલીઓ ઉભી કરશે. તમારામાંથી
અિધકને જૂ નાં શ/ુઓને કાબુ કરવામાં મુDકે લી પડશે અને કોઈ નવાં દુ Dમોનો સાથે પણ િવવાદ થવાની સંભાવના છે . જે તમારા પિરવાર અને
િમ/ોની સીમામાં હશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓની દુ $ લોકો સાથે મૈ/ી થઈ શકે છે . જેના કારણે તમારે તકલીફ ભોગવવી પડે. પોતાના
fયવહાર પર ®યાન રાખશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન Nુ ર થઈ શકે છે .
તોય તમારામાંથી અમુકની શ/ુઓ સાથે સમજૂ તી થઈ જશે. તંદુર તી બાબતે વધારે ®યાન આપવાનો સમય છે .
કારણ કે આ સમયમાં તાવ આવવો, છાતીમાં દુ ઃખાવો, અંજ પો થવાનો સંભવ છે . તમારામાંથી અમુકને લોહી અને પેટ દુ ઃખાવાથી પીડીત થઈ
શકો છો.
માનિસક )પે િચંતીત રહી શકો છો. િવશાદમા સમય પસાર કરવાનો રહેશે. આ સમયગાળામાં સગાં fહાલા ખાસ ઉપે-ા રાખશે. વધારે પડતી
તકલીફોથી બચવા કુ ટું બના અને બીe સગાંઓ સાથે શાંિતપૂવ8ક તહેવાર રાખશો. પોતાના સમાિજક મોભાને ઠે સ લાગવા નહીં દે તા.
આ સમયગાળામાં જમીન ‐ િમલકત બાબતોથી દૂ રજ રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (2 માચ6 2026 00:56:51 થી 26 માચ6 2026 05:09:04)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
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જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (15 માચ6 2026 01:02:49 થી 14 એિX 2026 09:32:24)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (26 માચ6 2026 05:09:04 થી 19 એિX 2026 15:46:39)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (2 એિX 2026 15:29:22 થી 11 મે 2026 12:38:27)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી પાચમા થાને yમણ કરશે. આ 1વનમાં ઉદાસીનતા, ઉથલપાથલનો યોગ દશા8વે છે . પોતાના ખચા8ઓ
ઉપર કાબુ રાખવો આવDયક છે . કારણ આ સમયગાળામાં ધન અને fયયનો કાબુ તમારા હાથથી બહાર જઈ શકે છે .
બાળકોનું ખાસ ®યાન રાખશો કારણ કે તેઓ િબમાર થઈ શકે છે . તમારા અને તમારા પુ/ વsચે અણબનાવ ન થાય તે ®યાન આપશો કારણ
કે તે દુ ઃખદાયી થઈ શકે છે .
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો અને સારી રીતે કાબુ કરશો. નવાં શ/ુ ન બને તેની તકે દારી રાઅશો. શ/ુઓ આ િવશેષ સમય દરિમયાન તમારા
દુ ઃખનું કારણ બની શકે છે .
તમારી તંદુર તી માટે ખાસ ®યાન આપવાની આવDયકતા છે . તમો નબળાઈ, ઉHસાહીનતા, હરારત અનુભવ કરશો. તમારામાંથી કોઈએ
િબમારીથી પીડાયા હોય તો તેનું િનદાન કરાવવું પડશે. તમારા આહાર સંબંિધત ટે વો ઉપર ®યાન આપશો.
તમારામાંથી અમુકના fયવહારમાં બદલાવ આવી શકે તેમ છે . તમારામાંથી અમુક Nોધી, શંકાશીલ અને િWયજનો માટે લાચાર થઈ શકે જે
તમારી સામા ય રહેણીકહેણી િવ)† છે . તમારીમાંથી કોઈ મોભો Wિસિ† ગુમાવી શકે છે . િબનજ)રી નીિત િવ)† કામો WHયેની લાલચ
તમારામાંથી અમુકને મુDકે લીમાં મૂકી શકે છે . આ સમયગાળામાં પિરવારના સ¤યો સાથે િવખવાદથી બચશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (11 એિX 2026 01:14:44 થી 30 એિX 2026 06:52:02)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
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કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (14 એિX 2026 09:32:24 થી 15 મે 2026 06:21:46)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (19 એિX 2026 15:46:39 થી 14 મે 2026 10:53:34)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (30 એિX 2026 06:52:02 થી 15 મે 2026 00:31:46)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (11 મે 2026 12:38:27 થી 20 જૂ ન 2026 23:59:23)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શુભ સમય છે . આ સમયગાળામાં ધન, સોનુ, મૂંગા, તાંબાની WાિU થાય.
બી1 ધાતુ અને વેપારથી અણધાયા8 લાભ થશે. અગર આપ નોકરીયાત છો તે જે પદની માનની રાહ જોવો તે તમને તમારી ઓફીસમાં મળશે.
તમારાથી મોટાભાગના લોકોને સફળતા મળશે.
બધી બાજુ થી આિથ8ક રીતે સુધારાથી આપ શાંિત, સુર-ા અને સુખનો અનુભવ કરશો તમને આ િદવસો પૂણ8 માનિસક શાંિત મળશે. તમને
લાગશે કે તમે ભયમુ© છો.
આ સમય શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવવા માટે નો છે . અગર તમારી સાથે કાયદે સર કે સ ચાલે છે તો તેનો ચુકાદો તમારા પ-માં થશે. તમારા
દુ Dમનો ભાગી જશે અને તમને િવજય મળશે. સમાજમાં માન‐WિતVા મળશે. તમારામાંથી અમુક દાન પુ€ •ના કાય8 કરશો.
આ સમય શારીિરક વ થતા રહેશે. બધા જૂ ના રોગથી મુિ© મડશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (14 મે 2026 10:53:34 થી 8 જૂ ન 2026 17:42:46)
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આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (15 મે 2026 00:31:46 થી 29 મે 2026 11:12:45)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (15 મે 2026 06:21:46 થી 15 જૂ ન 2026 12:52:45)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (29 મે 2026 11:12:45 થી 22 જૂ ન 2026 15:33:27)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (2 જૂ ન 2026 01:49:32 થી 31 ઓક. 2026 12:02:52)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશો. આ ધનલાભનું સૂચક છે . તેમ વેપાર ધંધામાં લાભ અને ઓફીસમાં સાહેબનું
પદ, કાય8માં સફળતા, ઉપરી અિધકારીની કૃ પાપા/ થશો. આ લેખકો, Wકાશકો, Wોફે સરો અને પુ તકોના -ે/ સંબંિધત બધાય માટે સમય સારો
છે .
સામાિજક Eિ$એ આ સમય સારો છે . તમને સ માન મળવાની સંભાવના છે . તમારી WિતVા વધતી જશે. ધાિમ8ક કામમાં ખૂબ જ )િચ થશે.
સંભવ હશે તેટલા વધુ ધાિમ8ક કાય8માં ભાગ લેશો. તમને સંતનો સમાગમ થશે. તમો સારા કાય8માં ધન ખચ8વા આતુર રહેશો.
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બધાં તરફથી નાણાંકીય લાભો WાU થતા રહેશે. અિવવાહીતને ઇsછા મુજબના પા/થી િવવાહ માટે િવચારી શકે છે અને િવવાહીતો માટે
સંતાનની ઇsછા રાખવા માટે સારો સમય છે . તમારામાંથી વધુ લોકોને ભાવતું વાિદ$ ભોજન અને શારીિરક સુખની WાિU થશે.
તંદુર તી સારી રહેશે. પરદે શી પા/નો િવચાર કરી શકશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (8 જૂ ન 2026 17:42:46 થી 4 જુ લ. 2026 19:13:43)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2026 12:52:45 થી 16 જુ લ. 2026 23:39:06)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (20 જૂ ન 2026 23:59:23 થી 2 આૅગ. 2026 22:51:17)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી સાતમા ભાગમાં િવચરણ કરશે. તંદુર તી બાબતે આ સમય કઠણાઈનો છે .
તમારા પિત‐પ}ીની અથવા તમારા સંબંધીની તિબયતની ઉપાિધ વધુ િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમે થાકે લ આંખની તકલીફ, પેટનો
દુ ઃખાવા, છાતીના દુ ઃખાવાની તકલીફ ઘેરાઈ શકો છો. તમારા 1વનસાથીની તંદુર તીનું ®યાન રાખવું પડશે. તમને અથવા તમારી પ}ીને
ઊંડી માનિસક ઉપાિધ થઈ શકે છે .
તમારામાંથી મોટાભાગના લોકોને કોઈ સજજન fયિ©થી દુ Dમનાવટ થઈ શકે છે . તમારે તથા તમારી પ}ી વsચે િબનજ)રી િવચારોના
કારણે ગેરસમજ ન થઈ eય તે બાબતનું ®યાન રાખશો અને બુિ†, ચતુરાઈ અને કાળ1પૂવ8ક તેનો િનકાલન થાય તો તમારા બેય વsચે
લડાઈનું વ)પ લઈ શકે છે . પોતાના િમ/, િWય વજનો સાથે સમજૂ તી કરી લેશો. તમારા સંબંધો મનની તકલીફનું કારણ બની શકે છે .
પોતાના ગુ સા ઉપર કાબુ રાખશો. તમો તમારા સંતાન ભાઈ‐બહેનો સાથે ગુ સાનો, અપશ^દોને Wયોગ કરી શકો છો.
ધન સંબંિધત બાબતો માટે પણ સચેત રહેશે. િબનજ)રી હિરફાઈના કારણે તમે ધન ગુમાવી શકો છો. મોજ મ તી ઉપર ખચ8 ન કરીને સારા
ભોજન અને વ] ઉપર ®યાન આપશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (22 જૂ ન 2026 15:33:27 થી 7 જુ લ. 2026 10:41:56)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
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પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (4 જુ લ. 2026 19:13:43 થી 1 આૅગ. 2026 09:28:13)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (7 જુ લ. 2026 10:41:56 થી 5 આૅગ. 2026 19:51:58)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ. 2026 23:39:06 થી 17 આૅગ. 2026 07:58:29)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
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તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (1 આૅગ. 2026 09:28:13 થી 2 સેúટ. 2026 13:44:54)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (2 આૅગ. 2026 22:51:17 થી 18 સેúટ. 2026 16:35:21)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEમાંથી આઠમા થાનમાં yમણ કરશે. આ શારીિરક ભયનો સૂચક છે . તમારા 1વન, તંદુર તી, દે હસૌંદ8ય
માટે વધારે સાવચેતીભયT સમય છે . રોગોથી દૂ ર રહેશો. તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . નશા થી દુ ર રહેશો.
તમારામાંથી અમુકને લોહી, અને લોહીની અછતના કારણે િબમારી થઈ શકે છે . આ સમયમાં શ] ન ગુU શ/ુથી દૂ ર રહેશો. 1વનને
જોખમમાં નાખવાનું કોઈ કાય8 ન કરશો.
નાણાંકીય બાબત ઉપર ®યાન રાખવું જ)રી છે . અગર ®યાન નહીં રાખો તો તમારામાંથી ઘણી fયિ©ની કમાણી કાપનો સામનો કરવો પડશે.
જે કં ઈપણ હોય કજ8 લેવાથી બચશો અને પોતાને કજ8 મુ© રાખવા કોશીશ કરશો.
અગર તમારા કામ ધંધામાં સફળ થવા માગતા હો તો વધુ પડતી મહેનત કરશો. પોતના પદ અને WિતVાને મજબૂત રાખશો. કઠણાઈનો સમય
પણ પસાર થઈ જશે.
તમારાથી અિધક લોકોએ િવદે શ યા/ાએ જવાનું બની શકે . Hયાં સુધી કે લાંબા સમય સુધી કુ ટું બથી એકાકી 1વન 1વવું પડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (5 આૅગ. 2026 19:51:58 થી 22 આૅગ. 2026 19:31:39)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 આૅગ. 2026 07:58:29 થી 17 સેúટ. 2026 07:52:40)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
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સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (22 આૅગ. 2026 19:31:39 થી 7 સેúટ. 2026 13:33:08)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (2 સેúટ. 2026 13:44:54 થી 6 નવ. 2026 01:09:05)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (7 સેúટ. 2026 13:33:08 થી 26 સેúટ. 2026 12:38:52)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (17 સેúટ. 2026 07:52:40 થી 17 ઓક. 2026 19:51:24)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
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સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (18 સેúટ. 2026 16:35:21 થી 12 નવ. 2026 20:18:33)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન નાનાં મોટા બધાંને શારીિરક પીડાની તકલીફો થઈ
શકે છે . આ સમયગાળામાં તમારા શરરીમાં પાણીની અછત અને નબળાઈનો પણ સામનો કરવો પડશે. તમને માંસપેશીઓનો દુ ઃખાવો અથવા
કોઈ શ]થી થયેલ ઘાવની પીડા ભોગવવી પડશે.
માનિસક )પે વધુ પડતા િચંતીત અને સુ ત રહેશે. તમારામાંથી અમુકને િવદે શ જઈને ક$પૂણ8 1વન 1વવુ પડશે.
ધનની ખાસ કાળ1 રાખશો. આ સમય દરિમયાન હાથમાંથી થોડુ ઘણું િનકળી શકે છે .
તમારા વેપારીક 1વનમાં સારી રીતે મહેનતથી કરવાની ઉપે-ા છે . તમારામાંથી અમુકને ક$પૂણ8 પિરિ થિતમાંથી પસાર થવું પડશે. પોતાના
નોકરી ધંધામાં પોતાનું પદ અને મોભો eળવી રાખવા મહેનત કરશો.
ઘરમાં શાંિત અને સમજૂ તી eળવી રાખશો અને િWય વજનોની વsચે ગુU શ/ુ ઉપર ®યાન રાખશો. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓને અધ8મના
કામ કરાવવાની તી~ ઈsછા થઈ શકે જે યો:ય નથી.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (26 સેúટ. 2026 12:38:52 થી 2 િડસ. 2026 17:27:15)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 ઓક. 2026 19:51:24 થી 16 નવ. 2026 19:42:55)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (31 ઓક. 2026 12:02:52 થી 25 7 યુ. 2027 01:31:11)
આ સમય દરિમયાન ગુ) ચંEમાથી દસમા થાનમાં yમણ કરશે. 1વનના Wવાહમાં મુDકે લીઓ લાવશે. આ સમયમાં તમારી િવચારધારા
નકારાcક થઇ શકે છે . દૂ ર ભાગો છો તેવું ભાન થશે. ધારેલ કામ ન થવા કારણે તમારો વભાવ િચડીયો થઇ શકે છે . િબનજ)રી રખડવાથી
બચશો. કારણ કે , આ ખાસ સમયમાં તમારા કામ થશે નહીં. િનરાશા મળે તેવી સંભાવના છે .
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 267

sample horoscope

ॐ

આ સમય હં મેશા eગૃત રહેશો. તમારી ઓફીસમાં ઉપરી અિધકારી અને ઘરના વડીલો સાથે વાદિવવાદમાં ન પડશો. અગર આપ સાવધાન
નહીં રહો તો પદ, WિતVા ચાલી eય અને તમારી બદલી દૂ ર થઈ શકે છે .
તમારા અને તમારા બાળકોની તંદુર તી બાબતે ખાસ ®યાન રાખવું જ)રી છે . તમારી આંખો અને ગળાની ખાસ કાળ1 રાખશો. શરીરને
થાકથી બચાવવાનો સમય છે . Rારે તમારે િનરોગી અને સાદા રહીને સહન કરવાની ટે વ પડશે. આ સમયગાળામાં સાવધાની રાખશો. તમારી
બેદરકારીથી બાળકનું 1વન જોખમમાં ન પડી eય.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (6 નવ. 2026 01:09:05 થી 22 નવ. 2026 17:20:30)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (12 નવ. 2026 20:18:33 થી 10 માચ6 2027 00:15:09)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી દશમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. જે સફળતમાં મુDકે લી ઉભી કરે તેમ દશા8વે છે . ઘણી બધી મુDકે લીઓ આવી
શકે છે જેમ કે ઉપરી સાહેબ લોકોનો દુf ય8વહાર, Wય}ોમાં નાસીપાસ, દુ ઃખ, િનરાશા, થાક વગેર .ે તોય તમને તમારા કાય8-ે/માં અંતે સફળતા
મળશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓ પહેલાંથી પણ સાYં કાય8 કરી શકશે. આ કામની માંગ મુજબ તમારામાંથી અમુકને Rાં Hયાં જવું પડશે.
આ સમય કાળમાં તમારે પદ, WિતVા અને અિધકારમાં વૃિ† થવાનો સંભવ છે . તમે તમારા ઉપરી સાહેબ લોકોની કૃ પાપા/ની યાદીમાં આવી
શકે અને સારાં િમ/ો વધારો થઈ શકે .
તમારા આ મોભો, ગૌરવ 1વનમાં નવાં િમ/ો લાવી શકે છે .
પણ તંદુર તી તમાYં ®યાન જ)ર દોરશે. શું આહારમાં લો છો તેનું ®યાન રાખશો અને સારી માનિસકતા કે ળવશો.
તમારામાંથી અમુકને િચંતામાંથી છૂટકારો અને શ/ુ ઉપર િવજય મળવાની સંભાવના છે . તોય શ/ુઓ નબળા ન સમજશો. હિથયારોથી દુ ર
રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2026 19:42:55 થી 16 િડસ. 2026 10:24:45)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (22 નવ. 2026 17:20:30 થી 1 7 યુ. 2027 23:22:16)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
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આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી કે તુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (25 નવ. 2026 17:46:18 થી 24 મે 2028 15:12:48)
આ સમય દરિમયાન કે તુ ચંEમાથી નવમા થાનમાં yમણ કરે છે . બીe Wભાવો િસવાય નાની મોટી શારીિરક તકલીફો અને માનિસક
તકલીફો, આશંકાઓ ઉભી કરે તે સૂચવે છે . તમારી મુડીને સાચવી રાખશો. તમારા પરસેવાની કમાણી લોટરી, સ›ામાં ગુમાવી શકો છો. મુડીને
સાચવીને રાખશો કારણ કે આ ખાસ સમયમાં ગરીબાઈનો સામનો થઈ શકે છે .
તમે ગેરકાયદે સરના કાય8માં પડી શકો છો જેને ધમ8 વીકારતો નથી. ભાઈ બહેનથી િવવાદ, બોલચાલમાં પડશો નહીં. િમ/ો પિરચીતો સાથે
સાવધાની રાખી fયવહાર કરવો જેથી તે તમારો Hયાાગ કરી ચાલી ન eય.
આ સમયમાં તમારે િવદે શ અથવા પહાડી ભાગમાં યા/ાએ જવું પડશે. કૃ pણ પ-માં તમારે શ/ુઓ અને fયવસાિયક પધા8વાળાથી નુકશાન
ઉઠાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી રાહુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (25 નવ. 2026 17:46:18 થી 24 મે 2028 15:12:48)
આ સમયગાળામાં રાહુ ચંEમાથી તૃતીય ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સારા સમયનો સૂચક છે . આિથ8ક Eિ$એ સમય સારો છે . તમને અનેક
e€•ા અe€•ા ર તે ધન WાિUની આશા છે . Hયાં સુધી કે શ/ુથી પણ ઘન લાભ થઈ શકે છે . અગર આપ નોકરી છો તો પગાર વધારાની
આશા કરી શકો છો. અગર ધંધામાં છો વધારે લાભ મળવાની શકયતા છે .
કામમાં Wગિતની સંભાવના છે . જે કામો તમો બંધ કરેલ તે પણ સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે. તમારા સહયોગી, સાહેબ પણ તમને મદદ કરશે. તમારા
કામ કરવાની પ†િત, કુ શળતા કાય8-ે/માં બધાંનુ ®યાન આકષ™ત કરશે.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે અને દરેક તકલીફનો તમે િહં મતથી સામનો કરશો.
સમાિજક Eિ$એ પણ સમય સારો છો. સમાજમાં યશ, આબ)માં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. ઘરમાં પૂરી સગવડ થશે. ઘર શાંિતમય
વાતાવરણ, આનંદ મળવાની સંભાવના છે . આ સમય એટલે પણ સારો છે કે રસની તૃિU માટે સારો સમય આવશે. ઘર બહાર ભાવતું સા)ં
ભોજન મળશે. કામ પાર પાડવામાં ભાઈ ^હેનનો સહયોગ મળશે. અગર િવપરીત િલંગવાળા સાથે Wેમ અનુરાગ ઈsછશો તો સારો સમય આવી
શકે છે . અગર આપ પરણેલ છો આપના પ}ી, પિત બાળક િબમાર છે તો ફરીથી સારા થવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (2 િડસ. 2026 17:27:15 થી 22 િડસ. 2026 07:39:23)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (16 િડસ. 2026 10:24:45 થી 14 7 યુ. 2027 21:10:09)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
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આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (22 િડસ. 2026 07:39:23 થી 10 7 યુ. 2027 00:36:58)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (1 7 યુ. 2027 23:22:16 થી 29 7 યુ. 2027 18:41:33)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (10 7 યુ. 2027 00:36:58 થી 28 7 યુ. 2027 03:34:31)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (14 7 યુ. 2027 21:10:09 થી 13 ફે ûુ. 2027 10:08:49)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (25 7 યુ. 2027 01:31:11 થી 26 જૂ ન 2027 05:18:37)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશો. આ ધનલાભનું સૂચક છે . તેમ વેપાર ધંધામાં લાભ અને ઓફીસમાં સાહેબનું
પદ, કાય8માં સફળતા, ઉપરી અિધકારીની કૃ પાપા/ થશો. આ લેખકો, Wકાશકો, Wોફે સરો અને પુ તકોના -ે/ સંબંિધત બધાય માટે સમય સારો
છે .
સામાિજક Eિ$એ આ સમય સારો છે . તમને સ માન મળવાની સંભાવના છે . તમારી WિતVા વધતી જશે. ધાિમ8ક કામમાં ખૂબ જ )િચ થશે.
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સંભવ હશે તેટલા વધુ ધાિમ8ક કાય8માં ભાગ લેશો. તમને સંતનો સમાગમ થશે. તમો સારા કાય8માં ધન ખચ8વા આતુર રહેશો.
બધાં તરફથી નાણાંકીય લાભો WાU થતા રહેશે. અિવવાહીતને ઇsછા મુજબના પા/થી િવવાહ માટે િવચારી શકે છે અને િવવાહીતો માટે
સંતાનની ઇsછા રાખવા માટે સારો સમય છે . તમારામાંથી વધુ લોકોને ભાવતું વાિદ$ ભોજન અને શારીિરક સુખની WાિU થશે.
તંદુર તી સારી રહેશે. પરદે શી પા/નો િવચાર કરી શકશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (28 7 યુ. 2027 03:34:31 થી 24 ફે ûુ. 2027 04:41:29)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (29 7 યુ. 2027 18:41:33 થી 24 ફે ûુ. 2027 15:16:00)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (13 ફે ûુ. 2027 10:08:49 થી 15 માચ6 2027 06:59:49)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (24 ફે ûુ. 2027 04:41:29 થી 12 માચ6 2027 05:06:29)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (24 ફે ûુ. 2027 15:16:00 થી 21 માચ6 2027 18:51:33)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
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fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (10 માચ6 2027 00:15:09 થી 26 એિX 2027 11:45:17)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન નાનાં મોટા બધાંને શારીિરક પીડાની તકલીફો થઈ
શકે છે . આ સમયગાળામાં તમારા શરરીમાં પાણીની અછત અને નબળાઈનો પણ સામનો કરવો પડશે. તમને માંસપેશીઓનો દુ ઃખાવો અથવા
કોઈ શ]થી થયેલ ઘાવની પીડા ભોગવવી પડશે.
માનિસક )પે વધુ પડતા િચંતીત અને સુ ત રહેશે. તમારામાંથી અમુકને િવદે શ જઈને ક$પૂણ8 1વન 1વવુ પડશે.
ધનની ખાસ કાળ1 રાખશો. આ સમય દરિમયાન હાથમાંથી થોડુ ઘણું િનકળી શકે છે .
તમારા વેપારીક 1વનમાં સારી રીતે મહેનતથી કરવાની ઉપે-ા છે . તમારામાંથી અમુકને ક$પૂણ8 પિરિ થિતમાંથી પસાર થવું પડશે. પોતાના
નોકરી ધંધામાં પોતાનું પદ અને મોભો eળવી રાખવા મહેનત કરશો.
ઘરમાં શાંિત અને સમજૂ તી eળવી રાખશો અને િWય વજનોની વsચે ગુU શ/ુ ઉપર ®યાન રાખશો. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓને અધ8મના
કામ કરાવવાની તી~ ઈsછા થઈ શકે જે યો:ય નથી.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (12 માચ6 2027 05:06:29 થી 5 એિX 2027 16:15:58)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (15 માચ6 2027 06:59:49 થી 14 એિX 2027 15:28:06)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (21 માચ6 2027 18:51:33 થી 15 એિX 2027 15:20:19)
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આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (5 એિX 2027 16:15:58 થી 22 એિX 2027 08:11:54)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (14 એિX 2027 15:28:06 થી 15 મે 2027 12:19:28)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (15 એિX 2027 15:20:19 થી 10 મે 2027 08:48:37)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (22 એિX 2027 08:11:54 થી 6 મે 2027 12:36:37)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
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કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (26 એિX 2027 11:45:17 થી 5 જુ લ. 2027 04:34:13)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી દશમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. જે સફળતમાં મુDકે લી ઉભી કરે તેમ દશા8વે છે . ઘણી બધી મુDકે લીઓ આવી
શકે છે જેમ કે ઉપરી સાહેબ લોકોનો દુf ય8વહાર, Wય}ોમાં નાસીપાસ, દુ ઃખ, િનરાશા, થાક વગેર .ે તોય તમને તમારા કાય8-ે/માં અંતે સફળતા
મળશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓ પહેલાંથી પણ સાYં કાય8 કરી શકશે. આ કામની માંગ મુજબ તમારામાંથી અમુકને Rાં Hયાં જવું પડશે.
આ સમય કાળમાં તમારે પદ, WિતVા અને અિધકારમાં વૃિ† થવાનો સંભવ છે . તમે તમારા ઉપરી સાહેબ લોકોની કૃ પાપા/ની યાદીમાં આવી
શકે અને સારાં િમ/ો વધારો થઈ શકે .
તમારા આ મોભો, ગૌરવ 1વનમાં નવાં િમ/ો લાવી શકે છે .
પણ તંદુર તી તમાYં ®યાન જ)ર દોરશે. શું આહારમાં લો છો તેનું ®યાન રાખશો અને સારી માનિસકતા કે ળવશો.
તમારામાંથી અમુકને િચંતામાંથી છૂટકારો અને શ/ુ ઉપર િવજય મળવાની સંભાવના છે . તોય શ/ુઓ નબળા ન સમજશો. હિથયારોથી દુ ર
રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (6 મે 2027 12:36:37 થી 23 મે 2027 18:32:45)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (10 મે 2027 08:48:37 થી 4 જૂ ન 2027 00:40:51)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (15 મે 2027 12:19:28 થી 15 જૂ ન 2027 18:55:39)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
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કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (23 મે 2027 18:32:45 થી 30 જુ લ. 2027 18:30:52)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી શિન નો છÕો ભાવ થી ગોચર (3 જૂ ન 2027 05:27:26 થી 20 ઓક. 2027 07:12:37)
આ સમયગાળામાં શિન ચંEમાથી છqા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ મુ‚ ય હવે ધન લાભ સૂચવે છે . આ સમયગાળામાં તમારા કરજ, ફી, િબલ,
વગેર ે ચૂકવી દે શો. પૈસાની આવક સરળતાથી વધારે Wમાણ થશે. તમે મકાન અથવા જમીન ખરીદી શકશો. અગર તમારી પાસે પહેલાં જમીન
હોય તો મકાન બનાવવા માટે િવચારી શકશો. આ સમય શ/ુઓને હરાવી િવજય મેળવવાનો છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે અને તમને શાંિત
અનુભવશો.
fયવસાિયક અને સામાિજક Eિ$એ તમારા માટે સમય સારો છે . તમારામાંથી અમુકના ઉપરી અિધકારી િવશેષ )પે તમારી Wગિત થવામાં
મદદ કરશે. િમ/ પણ વધારે પડતી મદદ અને લાગણી દશા8વશે.
પિરણીત લોકોનું િવવાિહત 1વન સુખકારક અને Wેમમય િવતશે. Wેમીઓને અનેક ભાવનાcક સમય ગાળવા મળશે. જે બાળકની ઇsછા
રાખતા હશે તેમને સંભવ છે . નવાં મહેમાનને આવકાર આપવાનો સારો અવસર મળશે. તમારે Zહોના બદલાવના કારણે તમારા સગાંf હાલા પણ
સુખમય સમય પસાર કરશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (4 જૂ ન 2027 00:40:51 થી 28 જૂ ન 2027 14:39:28)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2027 18:55:39 થી 17 જુ લ. 2027 05:48:38)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
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ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (26 જૂ ન 2027 05:18:37 થી 26 નવ. 2027 18:44:31)
આ સમય દરિમયાન ગુ) ચંEમાથી દસમા થાનમાં yમણ કરશે. 1વનના Wવાહમાં મુDકે લીઓ લાવશે. આ સમયમાં તમારી િવચારધારા
નકારાcક થઇ શકે છે . દૂ ર ભાગો છો તેવું ભાન થશે. ધારેલ કામ ન થવા કારણે તમારો વભાવ િચડીયો થઇ શકે છે . િબનજ)રી રખડવાથી
બચશો. કારણ કે , આ ખાસ સમયમાં તમારા કામ થશે નહીં. િનરાશા મળે તેવી સંભાવના છે .
આ સમય હં મેશા eગૃત રહેશો. તમારી ઓફીસમાં ઉપરી અિધકારી અને ઘરના વડીલો સાથે વાદિવવાદમાં ન પડશો. અગર આપ સાવધાન
નહીં રહો તો પદ, WિતVા ચાલી eય અને તમારી બદલી દૂ ર થઈ શકે છે .
તમારા અને તમારા બાળકોની તંદુર તી બાબતે ખાસ ®યાન રાખવું જ)રી છે . તમારી આંખો અને ગળાની ખાસ કાળ1 રાખશો. શરીરને
થાકથી બચાવવાનો સમય છે . Rારે તમારે િનરોગી અને સાદા રહીને સહન કરવાની ટે વ પડશે. આ સમયગાળામાં સાવધાની રાખશો. તમારી
બેદરકારીથી બાળકનું 1વન જોખમમાં ન પડી eય.
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (28 જૂ ન 2027 14:39:28 થી 23 જુ લ. 2027 01:46:38)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (5 જુ લ. 2027 04:34:13 થી 24 આૅગ. 2027 09:51:16)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય તમારા અને પિરવાર માટે સુખદાયી સમય રહેશે. આ
સમયગાળામાં ધન અને સંપિSની WાિU થશે. વેપાર ધંધમાં લાભ થશે. સંતાન પ-ેથી પણ અમુક fયિ©ઓને લાભ મળશે. નોકરીયાત fયિ©
માટે સમય સારો છે . તમારામાંથી અમુકને પગાર, પદમાં વૃિ† થઈ શકે તેમ છે . તમારા તમામ Wય}ો, Wયાસો સફળ થશે અને તમને વધારે લાભ
મળશે.
આ સમય દરિમયાન તમારા વેપાર ધંધામાં જ નહીં પરં તુ દૈ િનક 1વનમાં પણ સુધારો આવશે. તમારા સમાિજક હોƒા, માન,WિતVામાં વૃિ†
થશે. તમારી કાય8પ†િતથી તમારા 1વનમાં સમૃિ† આવશે.
તમારામાંથી અમુકને પિરવારમાં પુ/‐જ મથી સુખ, શાંિતમાં વધારો થશે. સંતાન, ભાઈબધુંઓ તરફથી વધારે સુખ મળશે.
સારી તંદુર તી, રોગમુ© શરીરના કારણે તમે તાજગી અનુભવશો. તમે પોતાને કયારેય હાલના સમય જેવા િનભ8ય અનુભfયા નહીં હોય.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (17 જુ લ. 2027 05:48:38 થી 17 આૅગ. 2027 14:13:26)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
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તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (23 જુ લ. 2027 01:46:38 થી 16 આૅગ. 2027 09:34:33)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (30 જુ લ. 2027 18:30:52 થી 14 આૅગ. 2027 11:53:28)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (14 આૅગ. 2027 11:53:28 થી 31 આૅગ. 2027 02:01:13)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (16 આૅગ. 2027 09:34:33 થી 9 સેúટ. 2027 14:40:38)
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આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (17 આૅગ. 2027 14:13:26 થી 17 સેúટ. 2027 14:10:15)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (24 આૅગ. 2027 09:51:16 થી 8 ઓક. 2027 01:28:30)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શારીિરક પીડાની આગાહી છે . અગર આપ સાવધાની નહીં રાખો તો
સમય કોટોકટીનો છે . તંદુર તી બાબતે પૂણ8 રીતે ®યાન આપશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન તમને રોગ થઈ શકે છે . ખાસ કરીને આંખ અને
પેટ સંબંધી તકલીફો થઈ શકે છે અને પગનું પણ ®યાન રાખશો. આ સમય દરિમયાન શારીિરક કાય8વાળી WવૃિSથી બચશો કારણ કે તેનાથી
eનનું જોખમ શકે છે . તમારામાંથી કોઈને ભયાનક, દુ ઃખદાયી વv; આવી શકે છે .
તમારા કાય8-ે/માં સફળતા મેળવવા માટે દબાણપૂણ8 કામ વધારે તકલીફકારક બની શકે છે . અગર તમે સાવધાની નહીં રાખો તો અપમાન
સહન કરવું પડશે.
જેથી પદ ગુમાવી શકો અને નાણાં સંબંિધત સાવધાની રાખશો િબનજ)રી ખચ8થી બચશો.
ઘરે પિત, પ}ી, સંતાન, ભાઈ, બહેન, સગાંf હાલા સાથે સુમેળભયા8 સંબંધ રાખશો અને લડશો નહીં. દુ Dમનો સાથે ઝગડશો નહીં. નવાં દુ Dમનો
ન બને તેનું ®યાન રાખશો.
તમારે િવદે શ યા/ાનો યોગ છે . પણ અમુકને યા/ાના ધારેલ પરીણામ નહીં મળે અને એમ જ Rાં Hયાં ભટકતા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (31 આૅગ. 2027 02:01:13 થી 21 સેúટ. 2027 18:20:50)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
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Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (9 સેúટ. 2027 14:40:38 થી 3 ઓક. 2027 18:24:08)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (17 સેúટ. 2027 14:10:15 થી 18 ઓક. 2027 02:08:38)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (21 સેúટ. 2027 18:20:50 થી 21 ઓક. 2027 08:14:10)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (3 ઓક. 2027 18:24:08 થી 27 ઓક. 2027 21:57:04)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (8 ઓક. 2027 01:28:30 થી 18 નવ. 2027 08:45:30)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ મુDકે લીઓનું સૂચક છે . તૈયાર ધંધામાં ખરાખરીનો સમય છે . તમારે તમારી
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યોજનાઓ સમયસર પૂણ8 કરવામાં મુDકે લી આવી શકે છે . બની શકે તો આ સમય દરિમયાન નવું કાય8 આરં ભ કરશો નથી. અગર આપ
નોકરીયાત છો તો મોટા સાહેબ, અિધકારી, વડાથી સરકારી ખાતાથી બોલચાલ અને ગેરસમજૂ તીઓથી બચશો. પદ બદલાય તેવી શકયતા છે .
દુ Dમનોથી બચીને રહેશો. કારણ કે તેઓ તમને મુDકે લીઓ ઉભી કરી શકે .
તમારા કોઈ અણધાયા8 ખચ8 કરવા પડશે. પૈસા ખચ8 કરવાની ઈsછા ઉપર કાબુ રાખશો. છે .
આ સમય દરિમયાન મુસાફરીઓના ઘણાં મોકા છે . અગર ગૃહ થ, િવવાિહત છો તો બાળકોથી દૂ ર રહેવાનો યોગ છે .
તંદુર તી પર ખાસ ®યાન આપવાનું છે . તમે દૈ િનક 1વનમાં પોતાને ઉદાસ, સુ ત, ઉHસાિહન અનુભવશો. તમને તાવ, પેટ, લોહી સંબંિધત
િબમારી થઈ શકે છે . તમો હિથયાર, અિ:; અને ઝે રીલા 1વ જેવી વ તુઓથી દૂ ર રહેશો જેનાથી 1વ જોખમમાં પડી શકે છે . પોતાને તમે
ચુ ત, તંદુર ત રાખવા Wય} કરશો કારણ કે તમને દુ ઃખ, ભય, ગભરાટ ઈ. જેવી મુDકે લીઓ આવી શકે તેમ છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (18 ઓક. 2027 02:08:38 થી 17 નવ. 2027 01:58:16)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી શિન નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (20 ઓક. 2027 07:12:37 થી 23 ફે ûુ. 2028 19:22:50)
આ સમયગાળામાં શિન ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. દુ ઃખનું સૂચવે છે . આ સમયગાળામાં તમો બેવકુ ફીના કામો કરશો. પોતાના
સગાસંબંધીઓથી અને બીe fયિ©ઓથી લડાઇ, ઝઘડા િવખવાદમાં ફસાઇ જશો. તમારામાંથી અમુકના કુ ટું બના સ¤યો સાથે કોટ8 કચેરીમાં
પડશો. િવપરીત લીંગવાળા સાથે અણબનાવ થશે. પોતાના વહેવારમાં સંયમ રાખશો. ઉતાવળે સમાજમાં તમારી માનમયા8દા ગુમાવશો
તેમજ આર્8િથક બાબતે સાવચેતી રાખશો.
કામકાજને સારી રીતે કરવાની જ)ર છે . વેપારમાં નવાં કામકાજમાં હાથ નાખશો નહીં તો નુકશાન ભોગવવું પડશે અગર રોકાણ અથવા શેર
બeરમાં ધંધો કરો છો તો હાલનો સમય સંતોષકારક નથી.કોઇપણ નવું કામ શ) ન કરશો. કારણ કે , સંતોષકારક પિરણામ મળવાની આશા
નથી.
તમો પિત/પ}ી અને બાળકો તંદુર તી બાબત ખાસ કાળ1 રાખશો. બાળકોની િબમારી બાબત બેદરકારી ન રાખશો. આ પછી 1વનનું
જોખમ બની શકે છે અગર તંદુર તી બાબત બેદરકારી રાખવામાં આવશે. પિત‐પ}ી િબમાર થઇ જશે. તમારાથી વધારરે fયિ©ઓને
માનિસક પીડા, અિ થરતા ભોગવવી પડે. અગર આપ િવવાિહત છો તો 1વનસાથી જોડે િવમુખતા ઉHપh થઇ શકે . 1વનમાં સુખ શાંિત
રાખવા માટે તમારે થોડો Wય} કરવો પડશે. િવ¬ાથ™ઓને ભણવામાં અYિચકર લાગવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (21 ઓક. 2027 08:14:10 થી 5 નવ. 2027 17:10:42)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
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ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (27 ઓક. 2027 21:57:04 થી 21 નવ. 2027 02:08:02)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (5 નવ. 2027 17:10:42 થી 26 નવ. 2027 00:28:53)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (17 નવ. 2027 01:58:16 થી 16 િડસ. 2027 16:38:40)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (18 નવ. 2027 08:45:30 થી 27 િડસ. 2027 13:04:42)
આ સમયમાં મંગલ ચંEમાંથી બીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય નુકશાની સહન કરવાનો છે . ધન અને મૂxયવાન વ તુનું ખાસ ®યાન
રાખશો. કારણ કે આ સમય દરિમયાન ચોરી થવાની સંભાવના છે . કામકાજના થાને કોઈ અિWય ઘટનાના કારણે તમે િનરાશ રહેશો.
બોલચાલથી દૂ ર રહેશો. કોઈની સામે બોલતા પહેલાં પોતાના શ^દો પર િનયં/ણ રાખશો. અગર તમે આ સમય દરિમયાન સાવધાની નહીં
રાખો તો ખરાબ સમયમાં તમાYં પદ ગુમાવશો.
જૂ ના દુ Dમનોથી સાવધાન રહેશો અને નવાં બનવા દે શો નહીં. તમારામાં િબeની ઈpયા8 કરવો. જેવી WવૃિS ઊભી કરી શકે . પોતાના ઉપરીં
અને રાજ/સરકાર કોધ થી સાવધાન રહેશો. આ સમયગાળામાં તમે દુ $ લોકોની સંગતો કરી પોતાના પિરવાર અને િWયજનોથી િવખવાદ કરી
શકો છો.
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જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (21 નવ. 2027 02:08:02 થી 15 િડસ. 2027 08:10:53)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (26 નવ. 2027 00:28:53 થી 15 િડસ. 2027 02:06:26)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (26 નવ. 2027 18:44:31 થી 28 ફે ûુ. 2028 19:17:05)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી અિગયારમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સુખમય સમયનો સૂચક છે . આ સમયગાળામાં ઓફીસમાં પદની
WાિU થઇ શકે અને ધંધામાં લાભ Hયાં સુધી કે વેપાર ધંધામાં મોટા પદની WાિU થઇ શકે . સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમય છે . સમાજમાં
સ માનની વૃિ† થઇ શકે .
આ સમયગાળામાં માન મોભો, શરીર હાજરી ઉપર બધાનું ®યાન દોરાશે. તમો તમારા િWયજનો િમ/ોથી લાભ મેળવવાની આશા રાખી શકો. આ
સમયગાળામાં તમને લાગશે કે શ/ુઓ નરમ થઇ ગયેલ છે , હારી ગયેલ છે . ધાિમ8ક કાય8માં રસ વધશે. મં/ોsચારની શિ© તમને લાભદાયી થઇ
શકે . અગર તમે િવવાહ લાયક છો તો તે અંગે િવચારી શકો અને િવવાહીત હોય તો નવાં મેહમાનની આશા રાખી શકો છો. આ સમયગાળામાં
તમે WેમWસંગમાં પડી શકો છો.
ખૂબ જ ધનWાિU થશે. તમારામાંથી વધારાને જમીન, િમલકત, દાગીના, નવું વાહન અને મોજ મ તી લેવા માટે િવચારી શકો. તમે શારીિરક
સુખ, મનની શાંિતનો પૂણ8 આનંદ ભોગવશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (15 િડસ. 2027 02:06:26 થી 2 7 યુ. 2028 20:55:03)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (15 િડસ. 2027 08:10:53 થી 8 7 યુ. 2028 19:16:33)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
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fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (16 િડસ. 2027 16:38:40 થી 15 7 યુ. 2028 03:23:44)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી મંગળ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (27 િડસ. 2027 13:04:42 થી 3 ફે ûુ. 2028 15:44:00)
આ સમયમાં મંગળ ચંEમાંથી /ીe ભાવમાં આવશે. આ શુભ સમયનું સૂચન છે . ખાસ કરીને ધનલાભ માટે આ સમયગાળામાં વેપાર ધંધામા
સારી કમાણી થશે. આ સમયમા તમે િકં મતી, ઘરેણાં, ફિન8ચર ખરીદી શકો તેવી સંભાવના છે .
તમારા કામો સહેલાઈથી પુણ8 થશે અને ખાસ બાબતોમાં સફળ થશો. નવાં Wય}ોથી સફળ થશો. અગર આપ નોકરીમાં છો તો મોટું પદ,
મોભો મેળવશો. સફળતાથી આcિવ\ાસ અને ઈsછાશિકતને વધારે બળ મળશે.
તંદુર તી તમારી સારી રહેશે. શિકત અને બળવાન થશો. તમારો ઉHસાહ ખૂબ ચરમસીમા પર રહેશે અને પહેલાંની yાંિત અને િવપદાઓ મુિ©
મળી શકશે. આ સમયગાળામાં તમાને ભાવતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાનો અવસર મળશે.
શ/ુઓની હાર થશે. તમને માનિસક શાંતી મળશે.
િવદે શની મુસાફરી કરવાથી બચશો તમારે ધારેલા પરીણામ ન મળે તેવી સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (2 7 યુ. 2028 20:55:03 થી 9 માચ6 2028 10:05:31)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (8 7 યુ. 2028 19:16:33 થી 2 ફે ûુ. 2028 18:24:20)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
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સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (15 7 યુ. 2028 03:23:44 થી 13 ફે ûુ. 2028 16:22:55)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (2 ફે ûુ. 2028 18:24:20 થી 28 ફે ûુ. 2028 20:14:48)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (3 ફે ûુ. 2028 15:44:00 થી 12 માચ6 2028 16:37:27)
આ સમય ગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી ચોથા ભાવમાં yમણ કરે છે . આ તમારા 1વનના અમુક ભાગોમાં મુDકલીઓ ઉભી કરશે. તમારામાંથી
અિધકને જૂ નાં શ/ુઓને કાબુ કરવામાં મુDકે લી પડશે અને કોઈ નવાં દુ Dમોનો સાથે પણ િવવાદ થવાની સંભાવના છે . જે તમારા પિરવાર અને
િમ/ોની સીમામાં હશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓની દુ $ લોકો સાથે મૈ/ી થઈ શકે છે . જેના કારણે તમારે તકલીફ ભોગવવી પડે. પોતાના
fયવહાર પર ®યાન રાખશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન Nુ ર થઈ શકે છે .
તોય તમારામાંથી અમુકની શ/ુઓ સાથે સમજૂ તી થઈ જશે. તંદુર તી બાબતે વધારે ®યાન આપવાનો સમય છે .
કારણ કે આ સમયમાં તાવ આવવો, છાતીમાં દુ ઃખાવો, અંજ પો થવાનો સંભવ છે . તમારામાંથી અમુકને લોહી અને પેટ દુ ઃખાવાથી પીડીત થઈ
શકો છો.
માનિસક )પે િચંતીત રહી શકો છો. િવશાદમા સમય પસાર કરવાનો રહેશે. આ સમયગાળામાં સગાં fહાલા ખાસ ઉપે-ા રાખશે. વધારે પડતી
તકલીફોથી બચવા કુ ટું બના અને બીe સગાંઓ સાથે શાંિતપૂવ8ક તહેવાર રાખશો. પોતાના સમાિજક મોભાને ઠે સ લાગવા નહીં દે તા.
આ સમયગાળામાં જમીન ‐ િમલકત બાબતોથી દૂ રજ રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (13 ફે ûુ. 2028 16:22:55 થી 14 માચ6 2028 13:14:46)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
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આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
જ મ ચંDમાથી શિન નો છÕો ભાવ થી ગોચર (23 ફે ûુ. 2028 19:22:50 થી 8 આૅગ. 2029 12:31:59)
આ સમયગાળામાં શિન ચંEમાથી છqા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ મુ‚ ય હવે ધન લાભ સૂચવે છે . આ સમયગાળામાં તમારા કરજ, ફી, િબલ,
વગેર ે ચૂકવી દે શો. પૈસાની આવક સરળતાથી વધારે Wમાણ થશે. તમે મકાન અથવા જમીન ખરીદી શકશો. અગર તમારી પાસે પહેલાં જમીન
હોય તો મકાન બનાવવા માટે િવચારી શકશો. આ સમય શ/ુઓને હરાવી િવજય મેળવવાનો છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે અને તમને શાંિત
અનુભવશો.
fયવસાિયક અને સામાિજક Eિ$એ તમારા માટે સમય સારો છે . તમારામાંથી અમુકના ઉપરી અિધકારી િવશેષ )પે તમારી Wગિત થવામાં
મદદ કરશે. િમ/ પણ વધારે પડતી મદદ અને લાગણી દશા8વશે.
પિરણીત લોકોનું િવવાિહત 1વન સુખકારક અને Wેમમય િવતશે. Wેમીઓને અનેક ભાવનાcક સમય ગાળવા મળશે. જે બાળકની ઇsછા
રાખતા હશે તેમને સંભવ છે . નવાં મહેમાનને આવકાર આપવાનો સારો અવસર મળશે. તમારે Zહોના બદલાવના કારણે તમારા સગાંf હાલા પણ
સુખમય સમય પસાર કરશે.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (28 ફે ûુ. 2028 19:17:05 થી 24 જુ લ. 2028 15:36:02)
આ સમય દરિમયાન ગુ) ચંEમાથી દસમા થાનમાં yમણ કરશે. 1વનના Wવાહમાં મુDકે લીઓ લાવશે. આ સમયમાં તમારી િવચારધારા
નકારાcક થઇ શકે છે . દૂ ર ભાગો છો તેવું ભાન થશે. ધારેલ કામ ન થવા કારણે તમારો વભાવ િચડીયો થઇ શકે છે . િબનજ)રી રખડવાથી
બચશો. કારણ કે , આ ખાસ સમયમાં તમારા કામ થશે નહીં. િનરાશા મળે તેવી સંભાવના છે .
આ સમય હં મેશા eગૃત રહેશો. તમારી ઓફીસમાં ઉપરી અિધકારી અને ઘરના વડીલો સાથે વાદિવવાદમાં ન પડશો. અગર આપ સાવધાન
નહીં રહો તો પદ, WિતVા ચાલી eય અને તમારી બદલી દૂ ર થઈ શકે છે .
તમારા અને તમારા બાળકોની તંદુર તી બાબતે ખાસ ®યાન રાખવું જ)રી છે . તમારી આંખો અને ગળાની ખાસ કાળ1 રાખશો. શરીરને
થાકથી બચાવવાનો સમય છે . Rારે તમારે િનરોગી અને સાદા રહીને સહન કરવાની ટે વ પડશે. આ સમયગાળામાં સાવધાની રાખશો. તમારી
બેદરકારીથી બાળકનું 1વન જોખમમાં ન પડી eય.
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (28 ફે ûુ. 2028 20:14:48 થી 28 માચ6 2028 18:21:38)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (9 માચ6 2028 10:05:31 થી 28 માચ6 2028 13:49:58)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (12 માચ6 2028 16:37:27 થી 20 એિX 2028 13:25:56)
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આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી પાચમા થાને yમણ કરશે. આ 1વનમાં ઉદાસીનતા, ઉથલપાથલનો યોગ દશા8વે છે . પોતાના ખચા8ઓ
ઉપર કાબુ રાખવો આવDયક છે . કારણ આ સમયગાળામાં ધન અને fયયનો કાબુ તમારા હાથથી બહાર જઈ શકે છે .
બાળકોનું ખાસ ®યાન રાખશો કારણ કે તેઓ િબમાર થઈ શકે છે . તમારા અને તમારા પુ/ વsચે અણબનાવ ન થાય તે ®યાન આપશો કારણ
કે તે દુ ઃખદાયી થઈ શકે છે .
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો અને સારી રીતે કાબુ કરશો. નવાં શ/ુ ન બને તેની તકે દારી રાઅશો. શ/ુઓ આ િવશેષ સમય દરિમયાન તમારા
દુ ઃખનું કારણ બની શકે છે .
તમારી તંદુર તી માટે ખાસ ®યાન આપવાની આવDયકતા છે . તમો નબળાઈ, ઉHસાહીનતા, હરારત અનુભવ કરશો. તમારામાંથી કોઈએ
િબમારીથી પીડાયા હોય તો તેનું િનદાન કરાવવું પડશે. તમારા આહાર સંબંિધત ટે વો ઉપર ®યાન આપશો.
તમારામાંથી અમુકના fયવહારમાં બદલાવ આવી શકે તેમ છે . તમારામાંથી અમુક Nોધી, શંકાશીલ અને િWયજનો માટે લાચાર થઈ શકે જે
તમારી સામા ય રહેણીકહેણી િવ)† છે . તમારીમાંથી કોઈ મોભો Wિસિ† ગુમાવી શકે છે . િબનજ)રી નીિત િવ)† કામો WHયેની લાલચ
તમારામાંથી અમુકને મુDકે લીમાં મૂકી શકે છે . આ સમયગાળામાં પિરવારના સ¤યો સાથે િવખવાદથી બચશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (14 માચ6 2028 13:14:46 થી 13 એિX 2028 21:43:56)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (28 માચ6 2028 13:49:58 થી 12 એિX 2028 23:48:15)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (28 માચ6 2028 18:21:38 થી 1 આૅગ. 2028 12:32:24)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
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મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (12 એિX 2028 23:48:15 થી 27 એિX 2028 20:19:30)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (13 એિX 2028 21:43:56 થી 14 મે 2028 18:36:24)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (20 એિX 2028 13:25:56 થી 31 મે 2028 00:23:49)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શુભ સમય છે . આ સમયગાળામાં ધન, સોનુ, મૂંગા, તાંબાની WાિU થાય.
બી1 ધાતુ અને વેપારથી અણધાયા8 લાભ થશે. અગર આપ નોકરીયાત છો તે જે પદની માનની રાહ જોવો તે તમને તમારી ઓફીસમાં મળશે.
તમારાથી મોટાભાગના લોકોને સફળતા મળશે.
બધી બાજુ થી આિથ8ક રીતે સુધારાથી આપ શાંિત, સુર-ા અને સુખનો અનુભવ કરશો તમને આ િદવસો પૂણ8 માનિસક શાંિત મળશે. તમને
લાગશે કે તમે ભયમુ© છો.
આ સમય શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવવા માટે નો છે . અગર તમારી સાથે કાયદે સર કે સ ચાલે છે તો તેનો ચુકાદો તમારા પ-માં થશે. તમારા
દુ Dમનો ભાગી જશે અને તમને િવજય મળશે. સમાજમાં માન‐WિતVા મળશે. તમારામાંથી અમુક દાન પુ€ •ના કાય8 કરશો.
આ સમય શારીિરક વ થતા રહેશે. બધા જૂ ના રોગથી મુિ© મડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (27 એિX 2028 20:19:30 થી 5 જુ લ. 2028 17:02:01)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (14 મે 2028 18:36:24 થી 15 જૂ ન 2028 01:13:35)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
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કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી રાહુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (24 મે 2028 15:12:48 થી 4 ફે ûુ. 2030 13:05:23)
આ સમયગાળામાં રાહુ ચંEમાથી િbતીય ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન આિથ8ક, શારીિરક, સમાિજક /ણેય Eિ$એ મુDકે લ સમય
છે . સમય દરિમયાન, ખચા8ઓ ઉપર ®યાન આપશો. ચોરી અણધારેલ ખચા8થી ચેતશો.
આ વષ8માં તમારી તંદુર તી, આહાર, સબંિધત ટે વોથી સાવાધાની રાખવાનું સૂચવે છે . આ સમયમાં આહારથી બચશો.કારણ કે આથી પેટમાં
ગરબડ થઈ શકે છે . આંખોનું ખાસ ®યાન રાખશો. તમારામાંથી પ}ી અથવા પિતની તંદુર તીની િચંતાનું કારણ બની શકે છે .
આ સમય ગાળામાં કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેવાનું છે તમો કે સ હારી પણ શકો છો.
પોતાના ન1કના અને િWયજનથી િવખવાદથી બચશો. આ સમયમાં તમારી 1વનસાથીથી બોલચાલ થઈ શકે છે . અગર તમારે કોઈ
બેઈમાનીનો આભાસ થાય તો દૂ ર રહશો કારણ તમારા માનભંગ અપિકત™, જે િવપરીત િલંગ વાળાથી સંબંધીત હોય, સમાજમાં તમારી
છબીને નુકશાન પહોંચી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી કે તુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (24 મે 2028 15:12:48 થી 4 ફે ûુ. 2030 13:05:23)
આ સમય દરિમયાન કે તુ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ શારીિરક ક$ોનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તંદુર તીનો પૂરતો ‚યાલ
રાખશો. 1વનને જોખમના નાખશો નહીં. આ સમયમાં તમને ઘણાં બધાં રોગ ઘેરી શકે . તાવ, બદનમાં દુ ઃખાવો જનને Eીયોનો રોગ આપને
પીડાનો આભાસ કરાવી શકે છે .
માનિસક રીતે તમે િનબ8ળ, શિ©હીન લાગશો. તમારા રહેવાના જ:યાએ કોઈ ધટના દુ ઃખનું કારણ બની શકે છે .
િબનજ)રી ખચા8ઓ પર ®યાન આપશો અણધાયા8 ખચ8 માટે ઘન બચાવો.
ગેરકાયદે સર કામથી બચશો તમને ગુ હેગાર બનાવી કોટ¢ ચડાવી શકે છે . તમારા ખોટા કામોના કારણે સમાજમાં તમારી બદનામી થઈ શકે છે .

તોયા શુકલ પ-માં તમારા માટે માથી અમુક ને સારા સમયની આશા રાખી શકો છો. 1વનમાં નવાં જોશનો અનુભવ કરી શકો છો. આ
સમયગાળામાં આહાર અને આ®યાિcક કામકાજમાં )િચ વધી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (31 મે 2028 00:23:49 થી 12 જુ લ. 2028 15:15:20)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી સાતમા ભાગમાં િવચરણ કરશે. તંદુર તી બાબતે આ સમય કઠણાઈનો છે .
તમારા પિત‐પ}ીની અથવા તમારા સંબંધીની તિબયતની ઉપાિધ વધુ િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમે થાકે લ આંખની તકલીફ, પેટનો
દુ ઃખાવા, છાતીના દુ ઃખાવાની તકલીફ ઘેરાઈ શકો છો. તમારા 1વનસાથીની તંદુર તીનું ®યાન રાખવું પડશે. તમને અથવા તમારી પ}ીને
ઊંડી માનિસક ઉપાિધ થઈ શકે છે .
તમારામાંથી મોટાભાગના લોકોને કોઈ સજજન fયિ©થી દુ Dમનાવટ થઈ શકે છે . તમારે તથા તમારી પ}ી વsચે િબનજ)રી િવચારોના
કારણે ગેરસમજ ન થઈ eય તે બાબતનું ®યાન રાખશો અને બુિ†, ચતુરાઈ અને કાળ1પૂવ8ક તેનો િનકાલન થાય તો તમારા બેય વsચે
લડાઈનું વ)પ લઈ શકે છે . પોતાના િમ/, િWય વજનો સાથે સમજૂ તી કરી લેશો. તમારા સંબંધો મનની તકલીફનું કારણ બની શકે છે .
પોતાના ગુ સા ઉપર કાબુ રાખશો. તમો તમારા સંતાન ભાઈ‐બહેનો સાથે ગુ સાનો, અપશ^દોને Wયોગ કરી શકો છો.
ધન સંબંિધત બાબતો માટે પણ સચેત રહેશે. િબનજ)રી હિરફાઈના કારણે તમે ધન ગુમાવી શકો છો. મોજ મ તી ઉપર ખચ8 ન કરીને સારા
ભોજન અને વ] ઉપર ®યાન આપશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2028 01:13:35 થી 16 જુ લ. 2028 12:06:05)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
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ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (5 જુ લ. 2028 17:02:01 થી 21 જુ લ. 2028 14:38:03)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (12 જુ લ. 2028 15:15:20 થી 26 આૅગ. 2028 20:17:34)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEમાંથી આઠમા થાનમાં yમણ કરશે. આ શારીિરક ભયનો સૂચક છે . તમારા 1વન, તંદુર તી, દે હસૌંદ8ય
માટે વધારે સાવચેતીભયT સમય છે . રોગોથી દૂ ર રહેશો. તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . નશા થી દુ ર રહેશો.
તમારામાંથી અમુકને લોહી, અને લોહીની અછતના કારણે િબમારી થઈ શકે છે . આ સમયમાં શ] ન ગુU શ/ુથી દૂ ર રહેશો. 1વનને
જોખમમાં નાખવાનું કોઈ કાય8 ન કરશો.
નાણાંકીય બાબત ઉપર ®યાન રાખવું જ)રી છે . અગર ®યાન નહીં રાખો તો તમારામાંથી ઘણી fયિ©ની કમાણી કાપનો સામનો કરવો પડશે.
જે કં ઈપણ હોય કજ8 લેવાથી બચશો અને પોતાને કજ8 મુ© રાખવા કોશીશ કરશો.
અગર તમારા કામ ધંધામાં સફળ થવા માગતા હો તો વધુ પડતી મહેનત કરશો. પોતના પદ અને WિતVાને મજબૂત રાખશો. કઠણાઈનો સમય
પણ પસાર થઈ જશે.
તમારાથી અિધક લોકોએ િવદે શ યા/ાએ જવાનું બની શકે . Hયાં સુધી કે લાંબા સમય સુધી કુ ટું બથી એકાકી 1વન 1વવું પડશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ. 2028 12:06:05 થી 16 આૅગ. 2028 20:28:23)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (21 જુ લ. 2028 14:38:03 થી 5 આૅગ. 2028 07:40:58)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
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િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (24 જુ લ. 2028 15:36:02 થી 26 િડસ. 2028 13:39:33)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી અિગયારમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સુખમય સમયનો સૂચક છે . આ સમયગાળામાં ઓફીસમાં પદની
WાિU થઇ શકે અને ધંધામાં લાભ Hયાં સુધી કે વેપાર ધંધામાં મોટા પદની WાિU થઇ શકે . સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમય છે . સમાજમાં
સ માનની વૃિ† થઇ શકે .
આ સમયગાળામાં માન મોભો, શરીર હાજરી ઉપર બધાનું ®યાન દોરાશે. તમો તમારા િWયજનો િમ/ોથી લાભ મેળવવાની આશા રાખી શકો. આ
સમયગાળામાં તમને લાગશે કે શ/ુઓ નરમ થઇ ગયેલ છે , હારી ગયેલ છે . ધાિમ8ક કાય8માં રસ વધશે. મં/ોsચારની શિ© તમને લાભદાયી થઇ
શકે . અગર તમે િવવાહ લાયક છો તો તે અંગે િવચારી શકો અને િવવાહીત હોય તો નવાં મેહમાનની આશા રાખી શકો છો. આ સમયગાળામાં
તમે WેમWસંગમાં પડી શકો છો.
ખૂબ જ ધનWાિU થશે. તમારામાંથી વધારાને જમીન, િમલકત, દાગીના, નવું વાહન અને મોજ મ તી લેવા માટે િવચારી શકો. તમે શારીિરક
સુખ, મનની શાંિતનો પૂણ8 આનંદ ભોગવશો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (1 આૅગ. 2028 12:32:24 થી 31 આૅગ. 2028 21:33:52)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (5 આૅગ. 2028 07:40:58 થી 23 આૅગ. 2028 13:24:32)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
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જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો દસમો ભાવ થી ગોચર (16 આૅગ. 2028 20:28:23 થી 16 સેúટ. 2028 20:21:09)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી દસમા થાન yમણ કરશે. આ સમય શુભ છે . આ લાભ પƒોhિત, Wગિત અને Wયાસોમાં સફળ થવાનું સૂચવે
છે .
તમે તમારી ઓિફસમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો. ઉsચ અિધકારીઓની તમારા પર રહેમનજરની મદદથી તમને ઊંચો હોƒો અને સ માન
મળે તેનું સૂચન કરે છે .
આ સમય તમારા અટકાયેલ કામોમાં સફળતા મળે અને ખૂબ સારા પિરણામ આવે તે સૂચવે છે .
સમાજમાં તમાને WિતVીત થાન WાU થઈ શકે છે . જો તમે પુ)ષ છો તો ]ીઓ bારા અને ]ી છો તો પુ)ષ bારા સકારાcક લાભનું
આદાનWદાન થશે. આ સમય દરિમયાન તમે સવTsય સSા પાસેથી સનમાન WાU કરશો. Rાં તમો આશા નહીં કરતા હો Hયાંથી પણ તમોને
અચાનક લાભ મળશે.
તમારી તંદુર તી સરસ રહેશે. બધી તરફ સુખની સુવાસ િવખરેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (23 આૅગ. 2028 13:24:32 થી 30 ઓક. 2028 08:29:40)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી અિગયારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ધનની સગવડતાનું સૂચક છે . આ સમય તમને ધનલાભ લઇને
આવશે. તમો જુ દા જુ દા ર તે વધારે આિથ8ક લાભની આશા રાખી શકો છો. તમારા fયિ©ગત Wયાસોથી વેપારમાં મુડી રોકાણથી તમને વધારે
ફાયદો અને ધનની WાિU થઇ શકે છે . અગર તમે નોકરીયાત, વેપારી છો તો આ સમયમાં વધારે સફળતા મળે તેવી સંભાવના છે . તમે તમારા
કાય8-ે/માં સમૃિ† મેળવશો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમે પૂણ8 શાંિત અનુભવશો. તમે વાતચીત અને વહેવારમાં વધારે ન¨ બની શકો છો.
ઘર પર તમે સુખની આશા રાખી શકો છો. તમારા 1વનસાથી બાળકો Wસh અને િવનીત રહેશે. કોઇ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે .
તમો ભૌિતક સુખથી ઘેરાયેલા રહેશો.
સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમયગાળો છે . સમાજમાં તમને બઘારે આદર સ માન મળશે. તમારી વાત કરવાની મીઠાશથી અને મનોહર
Wકૃ િતથી લોકો તમારી તરફ ખ•ચાશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (26 આૅગ. 2028 20:17:34 થી 14 ઓક. 2028 10:21:36)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાથી નવમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સમય દરિમયાન નાનાં મોટા બધાંને શારીિરક પીડાની તકલીફો થઈ
શકે છે . આ સમયગાળામાં તમારા શરરીમાં પાણીની અછત અને નબળાઈનો પણ સામનો કરવો પડશે. તમને માંસપેશીઓનો દુ ઃખાવો અથવા
કોઈ શ]થી થયેલ ઘાવની પીડા ભોગવવી પડશે.
માનિસક )પે વધુ પડતા િચંતીત અને સુ ત રહેશે. તમારામાંથી અમુકને િવદે શ જઈને ક$પૂણ8 1વન 1વવુ પડશે.
ધનની ખાસ કાળ1 રાખશો. આ સમય દરિમયાન હાથમાંથી થોડુ ઘણું િનકળી શકે છે .
તમારા વેપારીક 1વનમાં સારી રીતે મહેનતથી કરવાની ઉપે-ા છે . તમારામાંથી અમુકને ક$પૂણ8 પિરિ થિતમાંથી પસાર થવું પડશે. પોતાના
નોકરી ધંધામાં પોતાનું પદ અને મોભો eળવી રાખવા મહેનત કરશો.
ઘરમાં શાંિત અને સમજૂ તી eળવી રાખશો અને િWય વજનોની વsચે ગુU શ/ુ ઉપર ®યાન રાખશો. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓને અધ8મના
કામ કરાવવાની તી~ ઈsછા થઈ શકે જે યો:ય નથી.
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (31 આૅગ. 2028 21:33:52 થી 27 સેúટ. 2028 17:13:28)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
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આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (16 સેúટ. 2028 20:21:09 થી 17 ઓક. 2028 08:15:09)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 અિગયારમા ભાગ Wવેશ કરશે. આના અથ8 છે ધનલાભ, આિથ8ક, સમાિજક િ થિતમાં સુધારો અને ઉhિત .
તમારા સાહેબ લોકોથી તમો બઢતી માગી શકો છે . આ સમયગાળામાં બઢતી પદાઅિધકારીથી િવશેષ ધારેલથી વધારે રાજથી સ માન WાU
થાય તેમ સૂચવે છે .
આ સમયમા વેપારમાં લાભ, ધનWાિU અને િમ/ો પાસેથી લાભની આશા રાખી શકો છો.
સમાજમાં તમારી પદ WિતVા વધી શકે છે . પાડોશી પણ સનમાન આપશે તમારી તંદુર તી સારી રહેશે જે તમારા કુ ટું બ માટે આનંદદાયી રહેશે.

આ સમય દરિમયાન આ®યાિcક િનમા8ણાcક કાય8 સંપનh થશે જે ઘર અને કુ ટું બના આનંદમાં વૃિ† કરશે. મોજ મ તી વાિદ$ ભોજન,
િમVાન વગેર ે િવતરણ કરશો. કુ લ મેળવીને આ સમય તમારા માટે અને કુ ટું બ શાંિત અને સુખકારક ગુજરશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (27 સેúટ. 2028 17:13:28 થી 23 ઓક. 2028 01:30:43)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (14 ઓક. 2028 10:21:36 થી 8 િડસ. 2028 22:21:01)
આ સમયગાળામાં મંગળ ચંEમાંથી દશમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. જે સફળતમાં મુDકે લી ઉભી કરે તેમ દશા8વે છે . ઘણી બધી મુDકે લીઓ આવી
શકે છે જેમ કે ઉપરી સાહેબ લોકોનો દુf ય8વહાર, Wય}ોમાં નાસીપાસ, દુ ઃખ, િનરાશા, થાક વગેર .ે તોય તમને તમારા કાય8-ે/માં અંતે સફળતા
મળશે. તમારામાંથી અમુક fયિ©ઓ પહેલાંથી પણ સાYં કાય8 કરી શકશે. આ કામની માંગ મુજબ તમારામાંથી અમુકને Rાં Hયાં જવું પડશે.
આ સમય કાળમાં તમારે પદ, WિતVા અને અિધકારમાં વૃિ† થવાનો સંભવ છે . તમે તમારા ઉપરી સાહેબ લોકોની કૃ પાપા/ની યાદીમાં આવી
શકે અને સારાં િમ/ો વધારો થઈ શકે .
તમારા આ મોભો, ગૌરવ 1વનમાં નવાં િમ/ો લાવી શકે છે .
પણ તંદુર તી તમાYં ®યાન જ)ર દોરશે. શું આહારમાં લો છો તેનું ®યાન રાખશો અને સારી માનિસકતા કે ળવશો.
તમારામાંથી અમુકને િચંતામાંથી છૂટકારો અને શ/ુ ઉપર િવજય મળવાની સંભાવના છે . તોય શ/ુઓ નબળા ન સમજશો. હિથયારોથી દુ ર
રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (17 ઓક. 2028 08:15:09 થી 16 નવ. 2028 08:01:24)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચં Eમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ સમયકાળ િવશેષ રીતે આિથ8ક પરી-ાનો છે . પૈસા લેવાદે વાનો િનણ8ય
સમ1ને સાચવીને લેશો.
અગર આપ કોઈ જ:યાએ નોકરી કરો છો તો તમારા સાહેબ વsચે મુDકે લી આવે શકે છે , સાહેબ લોકો તમારા કાય8થી ખુશ નહીં થાય. તમને
આપેલ જવાબદારીમાં કાપ કે પગાર ઓછો કરી દે અગર આપના Wયાસો, મહેનતના વખાણ ન થાય Hથા ઈsછીત પિરણામ ન મળે તો પણ
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િનરાશ ન થશો.
અગર આપ વેપારી છો તો ધંધામાં નુકસાની થઈ લેવડ લેવડમાં ખાસ ®યાન રાખવાનું.
આ સમય સમાિજક Eિ$એ તકલીફકારક છે . કોઈ િવવાધમાં ન પડશો. િમ/ અને મોટા fયિ©ઓથી ઝગડો થવાની સંભાવનાને નકારી નહીં
શકો.
તમોને લાંબી મુસાફરીમાં જવું પડશે. ધારેલ પરીણામ નહીં મળે એવા કામોથી બચો જેથી eન જોખમ પડે પોતાના ર-ણની પૂરી કાળ1
રાખશો. તમારો પિરવાર અને પોતાના શરીર વ થ તેની કાળ1 રાખશો. તાવ, પેટ દુ ઃખાવો, ને/ િવકાર થવાનું દશા8વે છે . આ સમયગાળામાં
અસંતોષ તમારા ઘરની સુખશાંતી, સમજુ તીને Wભાિવત કરી શકે છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (23 ઓક. 2028 01:30:43 થી 16 નવ. 2028 15:05:01)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય આિથ8ક સલામતી અને કરજથી છૂટકારો સૂચવે છે . તમે તમારી
િબ1 આિથ8ક તકલીફોમાં સમાધાનની આશા રાખી શકશો.
આ સમય તમારા Wય}ોમાં સફળતા મેળવવાનો છે . સમાજમાં તમારી લોકિWયતા વધશે. માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
તમાYં ®યાન ભૌિતક સુખ ભોગિવલાસના સાધનો વ તુઓ, વ], ર} આકષ8ક સાથ તરફ રહેવાની સંભાવના છે . તમે તમાYં ઘર લેવા બાબતે
િવચારી શકશો.
સામાિજક )પે આ સમય સુખદાયી રહેશે. માન સ માનમાં વધારો િમ/ની મદદ મળતી રહેશે. િવપરીત લીંગવાળા સાથે સુખમય સમય પસાર
કરી શકો તેવી આશા રાખી શકો છો. િવવાિહત 1વનમાં સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (30 ઓક. 2028 08:29:40 થી 17 નવ. 2028 18:45:03)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બારમા થાને િવચરણ કરશે. આ તમને ખચા8નું સુચવે છે . સગવડતાપૂણ8 1વન માટે ધાયા8 કરતાં વધારે ખચ8
કરવું પડશે. કોટ8 ‐ કે સથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , આ પૈસાંના દુf ય8યનું કારણે બની શકે . તે િસવાય તમારે ચાલુ કારેલ કામોમાં વધુ પડતી મહેનત
કરવી પડશે.
શ/ુઓથી સાવધ રહેશો. અપમાનજનક િ થિતથી બચવા તેમનાથી દૂ ર રહેશો. સમાજમાં તમાYં માન‐સ માન બચાવવા Wય} કરશો.
ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક)પે ઘેરાયેલા રહેશો. આ સમયગાળામાં તમને અણગમો અને ઉપાિધ ની આશંકા રહેશે. આ સમય દરિમયાન
અસંતોષ અને િનરાશાથી ઘેરાયેલ રહો તેવી સંભાવના છે .
ભોજન, અh દાwપHયસુખથી મન હટે તેવી સંભાવના છે . આ િદવસોમાં તમે િબમાર અને મુDકે લીઓથી ઘેરાયેલા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2028 08:01:24 થી 15 િડસ. 2028 22:40:26)
આ સમયમાં સૂય8 ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે આનો Wભાવ આપના કાય8 અને fયિ©ગત 1વન પર પ$ Wભાવ પડશે. થાયી
અને અ થાયી થાન પરીવત8ન અને કામ કરવાના થાને તકલીફો, ઉપરી અને શેઠનો ગુ સો સહન કરવો પડશે. આપ Rાં કામ કરો છો Hયાં
અને ઓફીસમાં બદનામીથી બચવાનો ખાસ Wય} કરવો પડશે.
પોતાનું કાય8 પૂણ8 કરવા અને ઉƒે Dયને WાU કરવા સામા યથી વધુ Wય} કરવો પડશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડશે પણ તોય તમને
મનગમતું પરીણામ મળે તે જ)રી નથી. આ સમયગાળામાં તમે થાકનો અનુભવ કરશો.
આ સમયગાળામાં તમારે શારીિરક તકલીફ જેમ કે પેટનો દુ ઃખાવો, પાચન સંબંધી તકલીફ, આંખની પીડા અને ¡દયને લગતી તકલીફો
જણાશે માટે તમોને તંદુર તી Wિત િવશેષ કાળ1 રાખવી પડશે. આ સમયમાં કોઈપણ જોખમ લેશો નહીં Rાં સુધી ઘરનો સંબંધ છે
પિરવારમાં મનદુ ઃખ, િમ/ો સાથે અનબન ઘરમાં કલેશ કં કાસ થઈ શકે છે . 1વનસાથી સાથે મનદુ ઃખ, ઝઘડો, િવવાિહત સંબંધોને અસર કરી
શકે છે . આ સમય ઘરની શાંતી અને એકબીeની સમજુ તી માટે પડકાર)પ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (16 નવ. 2028 15:05:01 થી 10 િડસ. 2028 18:56:55)
આ સમય ગાળમાં શુN ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ 1વન િWય, અિWય બેય Wકારની WવૃિSનું સૂચક છે . એક બાજુ આિથ8ક
લાભ થઇ શકે બી1 બાજુ ધન, વ]નું અણધાયુ8 નુકશાન પણ થઇ શકે .
આ સમય ગાળો િવદે શયા/ા અને િબન જ)રી ખચા8નો સૂચક છે .
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આ સમયગાળામાં સારા વ]ો પહેરશો અને તેમાંથી અમુક ખોવાઇ પણ જશે. ઘરમાં ચોરી બાબત સeગ રહેશો.
આ સમય દાwપHય સુખ ભોગવવાનો છે . અગર આપ કું વારા છો તો િવપરીત લીંગવાળા fયિ© સાથે સુખ ભોગવી શકો છો. િમ/ તમને સહયોગ
અને મદદ આપવા તૈયાર રહેશે અને તેમનો વહેવાર તમારા સાથે સારો રહેશે. ધારદાર અ]ો શ]ો, સંદેહWદ લોકોથી દૂ ર રહેશો અગર આપ
ખેતીવાડી સાથે સંકળાયેલ હોય તો ®યાન રાખશો આ સમયગાળામાં નુકશાન થઇ શકે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (17 નવ. 2028 18:45:03 થી 6 િડસ. 2028 22:03:32)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ બાબતનું 1વનમાં િવપરીત પિરણામ આવી શકે છે . આ સમયગાળામાં
એવી િ થિત આવે કે તમારે તમારી ઈsછા િવ)† કોઈની સેવા કરવી પડે. તમો ઉHપીડનના િશકાર થઈ eવ તેવી પિરિ થિતથી બનશે. મનને
ક$દાયક િનદ8 યી શ^દો િદલને ચારણી કરી દે . પોતાનું કાય8 કરતુ રહેવું અને કોઈને સામે આવવું નહીં.
િબનજ)રી ખચ8થી બચવું કારણ કે નાણાં ભીડ થઈ શકે છે .
તમારી િમ/તા કુ પા/ો જોડે થાય અને તમને નુકશાન થઈ શકે છે . તમારા ન1કના િWયજનો સાથે વહેવાર કરતી વખતે શ^દો પર ®યાન
આપશો. એકબીeની સમજૂ તી અભાવમાં તમારા બેકારના શ/ુ બની શકે . કોટ8 કે સ અને ખરાબ સોબતથી બચશો. એવા કોઈ કાય8 ન કરશો
જેથી તમારી આબ) ઘટે . સોભા:યની હં મેશા જ)રત પડે છે તેને બચાવશો. તમારા ભણતર અને અનુભવનો લાભ લઈને તમારા 1વનમાં
તકલીફ ન આવતા દે શો. સગવડતાભયુj 1વન 1વશો.
દબાણ અને બીકની સંભાવના જોતાં તમારા કામકાજમાં અને િવચારોમાં છે x લાં સમયે ફે રફાર કરવો પડે. અગર આપ પરદે શમાં રહેતા હો તો
મુDકે લીઓ આવી શકે છે . ઘરે અનુVાન કરવામાં બાધાઓ આવે. તમે અને પિરવારનુ ®યાન રાખશો કારણ કે કાવતરાંની બીક છે . બને તો
મુસાફરી કરશો નહીંકારણ કે ન તમને મe આવશે કે ન ધારેલ પરીણામ આવશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (6 િડસ. 2028 22:03:32 થી 26 િડસ. 2028 22:15:04)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (8 િડસ. 2028 22:21:01 થી 28 જુ લ. 2029 22:52:04)
આ સમયગાળા દરિમયાન મંગળ ચંEથી અિગયારમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય તમારા અને પિરવાર માટે સુખદાયી સમય રહેશે. આ
સમયગાળામાં ધન અને સંપિSની WાિU થશે. વેપાર ધંધમાં લાભ થશે. સંતાન પ-ેથી પણ અમુક fયિ©ઓને લાભ મળશે. નોકરીયાત fયિ©
માટે સમય સારો છે . તમારામાંથી અમુકને પગાર, પદમાં વૃિ† થઈ શકે તેમ છે . તમારા તમામ Wય}ો, Wયાસો સફળ થશે અને તમને વધારે લાભ
મળશે.
આ સમય દરિમયાન તમારા વેપાર ધંધામાં જ નહીં પરં તુ દૈ િનક 1વનમાં પણ સુધારો આવશે. તમારા સમાિજક હોƒા, માન,WિતVામાં વૃિ†
થશે. તમારી કાય8પ†િતથી તમારા 1વનમાં સમૃિ† આવશે.
તમારામાંથી અમુકને પિરવારમાં પુ/‐જ મથી સુખ, શાંિતમાં વધારો થશે. સંતાન, ભાઈબધુંઓ તરફથી વધારે સુખ મળશે.
સારી તંદુર તી, રોગમુ© શરીરના કારણે તમે તાજગી અનુભવશો. તમે પોતાને કયારેય હાલના સમય જેવા િનભ8ય અનુભfયા નહીં હોય.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Xથમ ભાવ થી ગોચર (10 િડસ. 2028 18:56:55 થી 3 7 યુ. 2029 18:30:06)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી Wથમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે ભૌિતક મોજ મ તી આનંદ સુખ મેળવવાનું સૂચક છે . તમારા
fયિ©ગત 1વનમાં ઘણાં બધા ફે રફારની આશા કરી શકો છો. અગર તમે કું વારા છો તો સારા જોડીદાર મળશે. તમારામાંથી અમુકના ઘરે
નવાં મેહમાનના આગમનની આશા કરી શકો છો. સામાિજક નવાં લોકોને મળવાનું િવપરીત િલંગવાળા સાથ મેળવવા સારો સમય છે . સમાજ
તમને સ માન અને WિતVામાં વૃિ†ની સંભાવના છે . તમને મનગમતું વાિદ$ ભોજન Zહણ કરવાના ખૂબ અવસર મળશે. આ સમયમાં
1વનને વૈભવશાળી, મોહક બનવવાના સાધનો મળશે. તમને વ], સુગંધી અને સુંદરતામાં વધારાના અને વાહન મેળવવાનો આનંદ મળશે.
આિથ8ક Eિ$એ સરળ છે . તમારી આિથ8ક િ થિતમાં સુધારો થશે.
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અગર આપ િવ¬ાથ™ છો તો aાનઉપાજ8નમાં સારો અને ઉSમ સમય છે .
આપ આ ખાસ સમય દરિમયાન શ/ુ ઉપર િવજય WાU કરવાની આશા રાખી શકો છો. એવા Wભાવથી બચશો જે નકામા ગુ સા જગાડે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો બીજો ભાવ થી ગોચર (15 િડસ. 2028 22:40:26 થી 14 7 યુ. 2029 09:26:28)
આ સમયમાં આ સૂય8 ચં Eમા બીe ભાગ િવચરણ કરશે સમય દરિમયાન નાણાં સંબંિધત મુDકે લીનો છે . તમને આભાસ થશે કે ધંધામાં લાભ
નથી થઈ રહેલ અને નુકશાની થઈ રહી છે . અગર આપ ખેતીવાડી કરો છો તો તેમાં પણ નુકશાન થઈ શકે છે .
આ સમય આ તમારા િWય અને િનકટ સંબંધીથી તમારાથી દૂ ર રહેશે. તમારા િWય અને ન1કના સંબંધીથી તમો ગુ સાભયT fયવહાર કરશો.
તમો હxકા, િનચતાપૂણે કાય8 કરી શકો તમાને લાગશે કે કાયમ જે કાય8 સરલ સહેલાઈ કરો છે તે પણ તમને કરવા મુDકે લી ઉભી થઈ રહેલ છે .
આંખો Wિત ખાસ સાવધાની રાખશો. આ સમય ને/ સંબંિધત મુDકે લીનો છે . આ સમય દરિમયાન માથાના દુ ઃખાવાથી પણ પીડીત રહેશો.જ મ
ચંDમાથી ગુ8 નો બારમો ભાવ થી ગોચર (26 િડસ. 2028 13:39:33 થી 29 માચ6 2029 14:31:58)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી બારમા થાનમાં િવચરણ કરશે. આ ખચ8નો સૂચક છે . આવકની આશા કરતાં ખચા8ઓ વધુ થશે. આ િસવાય
વેપાર ધંધામાં પણ મુDકે લી ભોગવવી પડે. ખાસ કરી પશુધન બાબતે. તે િસવાય તમારે અમુક પૈસા માંગિલક કાય8માં અને લાંબી મુસાફરી કરવી
પડે. આ સમય તમારી જ મભૂિમ, સંતાનથી દૂ ર રહેવા લાચાર કરે.
અગર આપ નોકરી ધંધામાં હો તો તમાYં પદ, થાન બચાવી રાખશો કારણ કે તે જોખમમાં છે , તમને શારીિરક અને માનિસક તકલીફ સહન
કરવી પડે. તમે મનની fયાિધ, પ તાવો, બીકથી ઘેરાયેલ રહેશો. એવા કોઇ પણ કાય8 ન કરશો જેથી 1વ જોખમમાં પડે.
આ સમયગાળામાં ભટકી જવાના અને આ સામા ય બહેવાર કરે. ચાિર¼, ગુણવSા થોડા સમય માટે ગુમાવી શકો અને તમારા ન1કના સાથી
િWયજનો સાથે તમારો fયવહાર નકારો બની શકે .
સમાજ તમારાથી િવY† જઇ શકે . સમાજમાં માનભંગ, બદનામી થઇ શકે . ®યાન રાખશે કે તમે ન ગમતી િ થિતમાં ફસાઇ eવ તોપણ
અમુકને વધારાની આવક થઇ મનગમતું વાહન ખરીદી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (26 િડસ. 2028 22:15:04 થી 18 7 યુ. 2029 06:40:28)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (3 7 યુ. 2029 18:30:06 થી 27 7 યુ. 2029 16:47:35)
આ સમગગાળામાં શુN ચંEમાથી બીe થાનમાં yમણ કરશે. આ સમય આિથ8ક લાભનો છે . એ િસવાય 1વનસાથી અને કુ ટું બ જોડે
મંગળકારી રહેશે. અગર આપને લાગુ થાય તો ઘરમાં નવા બાળકને આવવાની આશા રાખી શકો.
આિથ8ક )પે સુખ‐શાંિત અને પિરવારની સમૃિ†માં િનરં તર વધારો થશે. fયિ©ગત રીતે મૂxયવાન વ] અને દાગીના, બહુ મૂxય ર}નો પણ
સમાવેશ છે . તમો પોતાના માટે ખરીદી શકશો. કળા અને સંગીતમાં તમારી Yિચ વધશે. તમો મોટા પદાિધકારી અથવા રાજથી મદદની આશા
રાખી શકો.
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. સૌંદય8માં વૃિ† થશે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (14 7 યુ. 2029 09:26:28 થી 12 ફે ûુ. 2029 22:28:24)
આ સમય ગાળામાં સૂય8થી ચંEમાથી /ીe ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયમા વેપાર ‐ ધંધો અને તમારા ઘરેલું 1વનમાં સુખ/સફળતા WાU
કરવાનો છે . વેપારમાં તમારો બઢતીનો સુઅવસર છે . તમારા bારા સારાં કામ કરેલ તેનુ રાજથી ઈનામ મળશે.
સમાજમાં તમોને વધારે માન આપવામાં આવશે. પિરવાર અને િમ/ો સંબંધીઓ વાથ8 વગર નેહ કરશે. શ/ુઓ ઉપર િવજય WાU કરશો.
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આપના અંગત 1વનમાં તમો માનિસક અને શારીિરક રીતે તંદુર ત જણાશો જેવા પહેલાં કોઈવાર નહીં લાગેલ. આ દરિમયાન ધન લાભ 1વન
WHયે તમારો Eિ$કોણ સકારાcક અને ખુશનુમા રહેશે. બાળકો 1વનમાં ખાસ આનંદનો ]ોત થશે. સરેરાશ ખૂબ જ સુખી સમયનું વરદાન
મળયું છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો બીજો ભાવ થી ગોચર (18 7 યુ. 2029 06:40:28 થી 8 ફે ûુ. 2029 17:12:35)
આ સમય દરિમયાન બુધ ચંEમાથી બીe થાને પિરyમણ કરશે. આ આિથ8ક લાભ અને કમાણીમાં વૃિ† દશા8વે છે . િવશેષ )પે છે ર}
નંગોના વેપારથી જોડાયેલ છે .
આ સમય દરિમયાન નવું aાન મેળવવાનો આનંદ મળશે અને તમો સફળ થશો.
આ સમયગાળામાં સારા fયિ©ઓની સોબત થશે અને ભાવતું ભોજન મળશે.
આ બધુ હોવા છતાંય અમુક લોકોને સમાજમાં બદનામી, તકલીફ અને શ/ુઓથી નુકશાન થઈ શકે છે . આ સમય દરિમયાન સંબંધી કે િWય
િમ/ને ગુમાવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી શુ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (27 7 યુ. 2029 16:47:35 થી 20 ફે ûુ. 2029 15:34:52)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી /ીe થાનમાં િવચરણ કરશે. એ તમારા સુખ અને સંતોષનું સૂચક છે . તમે તમારી આિથ8ક િ થિતમાં ચાલુ
વૃિ†ની આશાને આિથ8ક સુધારાની આશા રાખી શકો છો.
fયવહાિરક Eિ$એ સારા સમયની સંભાવના છે . પદમાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો છો. તમને વધુ અિધકાર મળી શકે છે . તમને તમારા
Wય}ોનો લાભ મળશે.
સામાિજક Eિ$એ સુખદાયક સમય છે તમે િચંતા, ભય પર િવજય મેળવશો. તમારા પિરિચતો, સહકાય8કરોનો વહેવાર સહયોગ મદદપૂણ8 રહેશે. આ
સમયગાળામાં િમ/ોનો વૃિ† અને દુ Dમનો ઉપર િવજય WાU તેની સંભાવના છે .
તમારા પોતાના કુ ટું બ સાથે સારો સુમેળ રહેશે.તમારા બંધુ, ^હેનનો સમય પણ તમારા સાથે આંનદપૂવ8ક પસાર થશે. આ સમયગાળામાં તમો
વાિદ$ આહાર, સારાં વ]ો આદી Zહણ કરશો. તમારી ધમ8 Wિત લાગણી વધશે. આપ માંગિલક કાય8 આપ સંપh કરી શકશો.
તંદુર તી સારી રહશે. અગર અિવવાહીત છો તો લ:; બાબત િવચારી શકશો. કારણ કે , આ સમય સારા પા/ની શોધ કરવાનો છે . તમારામાંથી
અમુકને સંતાન સુખ મળવાની શકયતા છે . તો પણ આ સમય એટલો સારો ન પણ હોય તમારામાંથી અમુકને ધંધામાં આિથ8ક નુકશાન થઇ
શકે . દુ Dમન પણ મુDકે લીઓ ઊભી કરી શકે છે . દરેક Wકારના િબનજ)રી ગેરસમજથી દૂ ર રહેશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો Gીજો ભાવ થી ગોચર (8 ફે ûુ. 2029 17:12:35 થી 3 માચ6 2029 09:37:18)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી /ીe ભાવમાં ભાગ િવચરણ કરશે. આ તમારા અને ઉપરી અિધકારી વsચે ખરાબ િ થિતનું સૂચન કરે છે .
તમારે તમારા ઉપરી અિધકારીથી fયવહાર કરતી વખતે વધારે સાવચેતીપૂવ8ક વત8ન કરવું પડશે. કોઈ એવી વાત કે જેમાં ખટપટ અથવા
ગેરસમજ ઉભી થાય તેનાથી દૂ ર રહેવું.
e€•ે‐અe€•ે દૂ ર અનેશ/ુ થી સાવધાન રહેવું. તોપણ આ સમયગાળામાં નવાં અને સુયો:ય િમ/ોનો સાથ મળી શકે . જેમની િમ/તા તમને
મૂxયવાન નીવડશે. પૈસાનો ઉપયોગ ®યાનપૂવ8ક કરશો. કારણ કે તેની હાલમાં આવDયકતા છે . પૈસા હાથથી િનકળી ન eય તે માટે કાળ1
રાખશો.
બુધની આ યા/ામાં તમે દુ ઃખ અને જૂ નાં ત‡યો પુરાવા મેળવવામાં તકલીફ, માનિસક િચંતા અને Wયાસોમાં આવેલ અચાનક રોકાઈ જવાની
તકલીફ ભોગવી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (12 ફે ûુ. 2029 22:28:24 થી 14 માચ6 2029 19:23:11)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચંEમાથી ચોથા ભાગ િવચરણ કરશે. આ સમયગાળામાં હાલમાં વત8માન સામા1ક મોભો, કાયા8લયમાં પોતાનું સ માન
eળવી રાખવા માટે મુDકે લીવાળો છે . આ સમય પોતાના ઉપરી, શુભેsછકો, સલાહકાર સાથે િવવાદથી બચવાનો છે .
િવવાહીત 1વનમાં ખ•ચતાણ દાwપHય1વનમાં કમી આવી શકે છે . ગૃહ શાંતી માટે પિરવારના સ¤યો સાથે લડાઈ ઝગડાથી બચવાનો છે .
આ સમય સંકટ, મુDકે લી અને િચંતાઓ લઈને આવશે. શરીર માટે િવશેષ કાળ1 રાખશો. રોગથી બચવા મ¬પાનથી દુ ર રહેશો.
આ સમય દરિમયાન મુસાફરી ક$દાયી બની શકે છે . અપે-ીત પિરણામ મળશે નહીં.
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 296

sample horoscope

ॐ

જ મ ચંDમાથી શુ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (20 ફે ûુ. 2029 15:34:52 થી 16 માચ6 2029 16:08:59)
આ સમય દરિમયાન શુN ચંEમાથી ચોથા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ આિથ8કની વૃિ†ની િનશાની છે . તમે સમૃ† થવાની આશા રાખી શકો
છો. અગર આપ ખેતીવાડીમાં છો તો તમને ખેતી સંબંિધત વેપારમાં સારા લાભનો સમય છે .
ઘરમાં તમારો િકં મતી સમય પિત‐પિ}ને બાળકો સાથે ખાસ િવષય ઉપર વાતચીત કરવામાં પસાર થશે. તમો વાિદ$ Yિચપૂણ8 ભોજન, વ],
સુગંધીઓ WાU કરશો અને આનંદ મેળવશો.
સામાિજક 1વનમાં રsયાપsયા રહેશો તમારી લોકિWયતામાં વૃિ† થશે. નવાં િમ/ો બનવાની શકયતા છે . તમારા નવાં અને જુ નાં િમ/ો સાથે
મોજમ તી, સુખ ભોગવશો. ઘરથી દૂ ર ફરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આનંદમય સમય પસાર કરવાનો કાય8Nમ ગોઠવશો. આમાં િવપરીત
લીંગવાળાઓ સાથ, સંગતનો આનંદ મેળવવાની સંભાવના છે .
તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. તમારામાં શિ©નું િવશેષ સંચાલન થશે. તમે આ િવશેષ સમયગાળામાં મોજ મ તીના સાધનો ખરીદવા બાબતે
િવચારી શકો છો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો ચોથો ભાવ થી ગોચર (3 માચ6 2029 09:37:18 થી 20 માચ6 2029 18:26:53)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી ચોથા થાને િવચરણ કરશે. 1વનના દરેક થાનમાં બઢતી સૂચવે છે . fયિ©ગત )પે તમે પુરા સંતોષ પામેલા
અને દરેક કામમાં લાભ મળશે. સમાજમાં તમાYં માન અને હોƒો વધશે.
આિથ8ક રીતે પણ સમય સારો છે . જમીન eગીરના )પે સંપંિS મળે તેમ દશા8વે છે . તમારા પિત/પ}ી અથવા િવપરીત લીંગવાળી fયિ© bારા
લાભ સૂચવે છે .
ઘરમાં નવા મહેમાન આવવાનું સૂચવે છે . તમારી માતા તમારા ઉપર ગવ8 કરે તેની પણ પૂરી સંભાવના છે . તમારી હાજરી મા/થી પિરવારના
સ¤યોને સફળતા મળી શકે છે .
તમારી સારા ભાણેલ, િવbાન, િશ-ીત, બાહોશ fયિ©ઓથી િમ/તા સંભિવત છે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (14 માચ6 2029 19:23:11 થી 14 એિX 2029 03:53:51)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 પંચમ ભાવમાં િવચરણ કરશે. આનો Wભાવ તમારી 1ં દગીમાં પડશે. આ સમય િવશેષ આિથ8ક તફલીફો અને
માનિસક શાિતંમાં િવ®નકારી સૂચવે છે . તમારા વેપાર ધંધામાં ઓફીસમાં સાવધાનીથી રહેવાનું સૂચવે છે . તમારા અિધકારી સાહેબો તમારા
કાય8થી નાખુશ રહેશે. ઓફીસમાં મોટા સાહેબો, માણસોની ખટપટથી બચવા જણાવે છે . અમુક સરકારી, રાજકીય બાબતે િચંતાવાળો છે . આ
સમય દરિમયાન નવાં લોકોથી દુ Dમની થવા સુચવે છે .
બની શકે તમે વયંને અ વ થ અને િનpNીય અનુભવ કરશો. આથી તમારે વા ‡ય બાબતે કાળ1 રાખવાની આવDયકતા છે . તમારા
વભાવમાં પણ અિ થરતા આવશે.
સંતાન સંબંધી મુDકે લી, િચંતા અનુભવશો અને એવા િવખવાદથી બચવા Wય} કરશો. આપના પુ/ વsચે મતભેદ પેદા કરે. પિરવારના
સ¤યોની પણ શારીિરક વ થતા જોઈએ તેવી વ થ ન રહે. માનિસક િચંતા, િબક, અંજ પો તમારા પર હાવી થઈ Wભાિવત કરી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (16 માચ6 2029 16:08:59 થી 9 એિX 2029 19:34:16)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય વધુ મોજ મ તીમાં સમય પસાર થાય તેમ સૂચવે છે . આિથ8ક Eિ$એ
પણ આ સમય સારો છે કારણ કે તમો ધનની વૃિ† કરી શકશો.
અગર આપ સરકારી ખાતામાં, પરી-ાના િવ¬ાથ™ છો તો મોટે ભાગે તમો સફળ થશો. અગર આપ નોકરીયાત છો તો પદમાં બઢતીની આશા
છે . તમારા સામાિજક મોભામાં વૃિ†ની આશા રાખી શકો. તમારા િમ/ો, વડીલો ગુ)જનો તમારા ઉપર મહેરબાન અને લાગણીશીલ રહેશે.
સંબંધોમાં મીઠાશથી િનવા8હ થવાની આશા છે . પોતાનો િWય સાથે વધારે ઉSેજના અને જોશીલા પિરણય આશા છે . તમે તમારા િવવાિહત
1વનમાં િવપરીત લીંગવાળા જોડે શારીિરક સંબંધની આશા રાખી શકો. તમે કુ ટું બના નવાં સ¤યથી મળશો. Hયાં સુધી કે નવાં fયિકતને તમારા
કુ ટું બમાં લાવશો.
આ સમયગાળા દરિમયાન તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. આ સમય દરિwયાન Yિચકર ભોજનનો લાભ લેશો. ધન લાભ અને ઇsછીત વ તુઓ
WાU કરશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો પાંચમો ભાવ થી ગોચર (20 માચ6 2029 18:26:53 થી 4 એિX 2029 17:17:57)
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આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી પાંચમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા અંગત 1વનમા દુ ઃખ, પીડાનું સૂચક છે . આ ખાસ સમય તમારા
પ}ી, બાળકોને કુ ટું બના અ ય સ¤યો જોડે િવવાદથી બચશો. આ એવો સમય નથી કે િમ/ોમાં પણ તમારી 1દ અથવા સલાહ માટો દબાણ
કરો. િWયજનોથી વહેવાર કરતા ખાસ સાવધાની રાખશો.
તમારી તંદુર તી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . આહાર પર ®યાન આપશો કારણ કે તાવ, લુ લાગવાથી િબમાર થઈ શકો છો. એવા કોઈપણ
કાય8માં ભાગ ન લેશો જેમાં 1વનું જોખમ હોય.
માનિસક રીતે તમે ચીડીયા અને િનબ8ળ લાગશો.
આ સમયગાળામાં તમે અજં પો અને શરીરના દુ ઃખાવાથી પીડાશો.
કામકાજમાં ક$દાયક, આકરી પિરિ થિત આવી શકે અગર તમો િવ¬ાથ™ છો. એકાZ થઈ પા¦ો િનણ8ય લઈ અ¤યાસમાં ®યાન આપશો.
મનને િવચલીત થવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી ગુ8 નો અ-યારમો ભાવ થી ગોચર (29 માચ6 2029 14:31:58 થી 25 આૅગ. 2029 01:00:28)
આ સમયગાળામાં ગુ) ચંEમાથી અિગયારમાં થાનમાં િવચરણ કરશે. આ સુખમય સમયનો સૂચક છે . આ સમયગાળામાં ઓફીસમાં પદની
WાિU થઇ શકે અને ધંધામાં લાભ Hયાં સુધી કે વેપાર ધંધામાં મોટા પદની WાિU થઇ શકે . સામાિજક Eિ$એ પણ સારો સમય છે . સમાજમાં
સ માનની વૃિ† થઇ શકે .
આ સમયગાળામાં માન મોભો, શરીર હાજરી ઉપર બધાનું ®યાન દોરાશે. તમો તમારા િWયજનો િમ/ોથી લાભ મેળવવાની આશા રાખી શકો. આ
સમયગાળામાં તમને લાગશે કે શ/ુઓ નરમ થઇ ગયેલ છે , હારી ગયેલ છે . ધાિમ8ક કાય8માં રસ વધશે. મં/ોsચારની શિ© તમને લાભદાયી થઇ
શકે . અગર તમે િવવાહ લાયક છો તો તે અંગે િવચારી શકો અને િવવાહીત હોય તો નવાં મેહમાનની આશા રાખી શકો છો. આ સમયગાળામાં
તમે WેમWસંગમાં પડી શકો છો.
ખૂબ જ ધનWાિU થશે. તમારામાંથી વધારાને જમીન, િમલકત, દાગીના, નવું વાહન અને મોજ મ તી લેવા માટે િવચારી શકો. તમે શારીિરક
સુખ, મનની શાંિતનો પૂણ8 આનંદ ભોગવશો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (4 એિX 2029 17:17:57 થી 24 એિX 2029 23:52:12)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (9 એિX 2029 19:34:16 થી 4 મે 2029 02:31:20)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાંથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમયગાળો તમને અમુક મુDકે લીઓ લાવી શકે . તમારા Wયાસોમાં ઘણી
બધી મુDકે લીઓ લાવી શકે . શ/ુઓના વધારાની અને ધંધાકીય ભાગીદાર સાથે અથડામણ થઇ શકે . એમ પણ બને કે તમારે તમારી ઇsછા
િવ)† શ/ુ થી સમજૂ તી કરવી પડે.
આ સમય દરિમયાન પ}ી, બાળકોથી લડાઇ ઝગડાથી બચશો. તમને તે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે લાંબી મુસાફરીથી બચશો કારણ
કે , અક માતની સંભાવના છે .
તંદુર તી બાબતે ખાસ કાળ1 રાખવાની છે . કે મકે તમે િબમાર માનિસક બેચેની ભય, સમય િવ)† યોન ઇsછાથી પીડીત થઇ શકો.
સમાજમાં, ઓફીસમાં માન WિતVા eળવી રાખવો. પૂરતો Wય} નહીં કરો તો અપમાન, િબનજ)રી બોલચાલ, કોટ8 કચેરી, કે સ સહન કરવો
પડી શકે .
Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli.

onlinejyotish.com • 298

sample horoscope

ॐ

જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો છÕો ભાવ થી ગોચર (14 એિX 2029 03:53:51 થી 15 મે 2029 00:45:38)
આ સમય ગાળામાં સૂય8 ચંEમાથી છqા ભાગ િવચરણ કરશે. તમારા 1વનમાં દરેક -ે/માં સફળતા માટે નો આ સમય છે . તમો ધન WાU કરી
બ•કના ખાતામાં વૃિ† WાU કરશો, સમાજમાં ઉંચો હોƒો, 1વનની રહેણીકહેણીમાં વધારો થવા આશાવાન થશો. આ સમય તમારા િચSની
Wસhતા માટે OેV રહેશે. તમને ઊંચો હોƒો WાU કરી શકો છો અને ઉsચ પદાિધકારી bારા તમાYં સ માન થશે. તમારા Wય}ોના વખાણ
અને ઉsચ પદાિધકારી સાથેના અનુકૂળ સંબંધ આ સમયની િવશેષતા છે . દુ Dમોનો તમારાથી દૂ ર થઈ જશે.
તમારી તંદુર તી સરસ, િનરોગી, દુ ઃખદદ8 થી મુ© રહેશે. પિરવાર કુ ટું બીના શરીર વ થ રહેશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (24 એિX 2029 23:52:12 થી 10 મે 2029 03:22:41)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (4 મે 2029 02:31:20 થી 28 મે 2029 13:12:42)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ ]ીઓને કારણે ઉHપh થયેલ મુDકે લીઓ સૂચવે છે . ]ીઓ જોડે કોઇપણ
કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેશો અને પ}ી જોડે મીઠા સંબંધ બનાવી રાખશો. આ એવી ]ીઓ માટે િબમારીનો સમય છે જેમની જ મપિ/કામાં શુN
સાતમા થાને છે . તમારી પ}ી અનેક િ] સંબંિધત માનિસક, શારીિરક પીડા વગેરન
ે ો ભોગ બની શકે છે .
આિથ8ક Eિ$એ પણ સમય સારો નથી. ]ી સંગતથી બચશો તો આિથ8ક નુકશાન નહીં થાય.
એવું પણ બને કે દુ $ િમ/ો તમાYં ખરાબ કરવા Wય} કરી શકે . િબનજ)રી ]ી સંગતી જોડે અથડામણ દુ ઃખનું કારણ બની શકે . એવું બની
શકે કે કોઇ ]ી સંબંધી લડાઇમાં પડી નવાં દુ Dમનો બનાવો.
આ સમય દરિમયાન માનિસક િચંતા, દુ ઃખ, ગુ સામાં ઘેરાયેલા રહેશો. તિબયતની કાળ1 રાખશો. યોન રોગ, મુ/ાશયમાં િવકાર અને નાની
મોટી િબમારથી પીડીત થઇ શકો. fયવહારીક Eિ$એ પણ સમયમાં યો:ય રીતે કાય8 પૂરાં થશે નહીં. દુ $ સાથીદારોથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેઓ
તમારા Wગિતના કામમાં િવ®ન ઊભી કરી શકે . અગર આપ નોકરીયાત છો તો તમારા ઉપરી અિધકારથી સ માન મળી શકે છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો છÕો ભાવ થી ગોચર (10 મે 2029 03:22:41 થી 8 જૂ ન 2029 16:31:35)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી છqા ભાવમાં િવચરણ કરશે. સારા અને ખરાબ બંને Wકારના કાયTનું િમOણ રહેશે. આ ખાસ સમય તમારા
1વનમાં સફળતા િ થરતા અને બઢતીનુ સૂચન છે . તમારા કાય8, યોજના સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 થશે અને તેનાથી લાભ પણ WાU થશે.
કાય8-ે/માં તમો પહેલાં કરતાં પણ સાYં કરી શકશો. તમો બધાં જ કામમાં બઢતીની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં સમાજમાં તમારી લોકિWયતા, પદ, મોભમાં વૃિ† થવાની સંભાવના છે . તમારી તંદુર તી સારી રહેશે. માનિસક શાંિતનો
અનુભવ કરો તેવી સંભાવના છે .
તો પણ અમુક લોકોને બુધની ગિત શ/ુઓથી મુDકે લીઓ ઉપાિધ અનેકઠનાઈ લાવી શકે .
પોતાની ધનદોલતનું પૂરતું ®યાન રાખશો. પોતાના ઉપરી અિધકારી લોકોથી કોઈપણ Wકારના િવવાદથી બચશો.
તમારે શારીિરક વ થતા નો િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે . ગમ™ વ તાપ પીડા નુ કારણ બની સકે .
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (15 મે 2029 00:45:38 થી 15 જૂ ન 2029 07:20:55)
આ સમયગાળામાં સૂય8 ચંEમામાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. મુસાફરીમાં તકલીફ, િબમારી અને વેપારમાં મંદી સૂચવે છે . કાયા8લયમાં
સાહેબ, ઓફીસરોથી લડાઈ ઝગડાથી બચવું, નવાં શ/ુ ન બને તેની કાળ1 રાખવી, સાવધાનીથી રહેવું.
આ સમયમાં fયપારમાં આવરોધ આવી શકે છે . તમારા Wયાસો અધવsચે છોડવા માટે તમને મજબુર કરવામાં આવી શકે છે . જે લ˜ો હાંસલ
કરવાના તમારા સપનાં હતા તેના Wય}ોમાં મુDકે લીઓ આવી શકે છે .
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પોતાના 1વનસાથીને શારીિરક પીડા, િવવાદ, માનિસક તકલીફ, તમારી િચંતાનું કારણ બની શકે છે . તમારા પોતાના વા ‡ય બાબતે પણ
િવશેષ કાળ1 રાખવી જ)રી છે . કારણકે પેટમાં ગરબડ, ખોરાકની આડઅસર, ઝે રીલા ખોરાકથી ઉHપh િબમારીનો િશકાર થઈ શકે છે .
બાળકોના વા ‡ય બાબતે પણ િચંતા કરાવે તેવો સમય છે . ઉપરાંત તમો થાકે લ હોય તેમ લાગશે.
જ મ ચંDમાથી શુ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (28 મે 2029 13:12:42 થી 22 જૂ ન 2029 03:51:14)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી આઠમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ ખાસ સમયમાં ભૌિતક સુખ સાધનોની આશા રાખી શકો. પહેલાં આવેલ
મુDકે લીઓ પર િવજય મેળવશો. તમે ભુિમ, મકાન, િમxકત લેવા માટે િવચાર કરી શકો.
અગર આપ કું વારા પુ)ષ અથવા છોકરી હો તો સારાં વહુ , વર મળવાની આશા છે જે સૌભા:ય પણ લાવશે. આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી
તમારા Wથમ ભાવ થતો ગુજરશે. એટલે કે , તમને સારી મનગમતી ]ીઓનો સાથ મળે તેવી આશા છે . તંદુર તી તમારી સારી રહેશે.
અગર આપ િવ¬ાથ™ હોય તો વધારે Wગિત કરશો. તમારી Wિસિ† તરફ બધાંનું ®યાન જશે. સામાિજક Eિ$એ માન WિતVામાં વૃિ† થશે.
ધંધામાં સારો સમય છે .
વેપાર ધંધા માટે સારો સમય છે . વેપાર ધંધામાં શુભિચંતકો, િમ/ોની મદદથી વૃિ† થશે. કોઇ સરકારી સાહેબથી મળવાની સંભાવના છે .
જ મ ચંDમાથી બુધ નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (8 જૂ ન 2029 16:31:35 થી 28 જૂ ન 2029 21:37:40)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી સાતમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ તમારા માટે શારીિરક અને માનિસક રીતે તકલીફકારક છે . આ સમય
રોગચાળાનું સૂચન કરે છે . આ સમયગાળામાં તમારે શરીરે િનબ8ળતા, દુ ઃખાવો ભોગવવો પડશે.
માનિસક રીતે તમો િચંતાને, ઉપાિધ અશાંિત અનુભવશો. આ સમય માનિસક ઉથલપાથલ, કુ ટું બ સાથે ગેરસમજ દશા8વે છે . તમારા પ}ી ‐
પિત, બાળકો વsચે એકબીe વsચે સલહા સુચના ઓછી થવા દે શો નહીં ®યાન રાખજો કે તમારે માન ગુમાવવું પડે નમતુ જોવું પડે તેવા
સંજોગો ન આવે. તમારા Wયાસો અડચનો તમને -ુ^ ધ કરી શકે છે .
અગર તમારી મુસાફરીનો કોઇ કાય8Nમ હોય તો બની શકે કે તેમાં ક$દાયી અને ધારેલ પરીણામ ન આવે.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (15 જૂ ન 2029 07:20:55 થી 16 જુ લ. 2029 18:12:23)
સૂય8 આ સમયગાળામાં ચંEમાથી આઠમા ભાગ િવચરણ કરશે. એકં દરે આ સમય નુકશાનકારક અને શારીિરક પીડાકારક છે . િબનજ)રી
ખચા8થી દૂ ર અને આિથ8ક બાબતોથી સાવધ રહેવું.
આ સમય ઓફીસમાં પણ અિWય ઘટનાનો છે . કાયા8લયમાં વિરV સાહેબો, અિધકારીથી ખટપટ બચી શકશો તો સુરિ-ત રહેશો.
ગૃહ 1વનમાં પ}ી વsચે બોલચાલ લડાઈ ઝગડાના )પ લઈ શકે છે . પાિરવારીક સમજૂ તી, સુખ માટે સ¤યો અને શ/ુઓથી સાવચેત રહેવું.
કોઈ Wકારની ખટપટ ન થાય તે કાળ1 રાખવાનું સૂચન કરે છે .
પોતાના વા ‡ય બાબતે ®યાન આપશો કારણ કે પેટની ગરબડ, ^લડ Wેશર જેવી િબમારીથી પીડીત થઈ શકો. તમો નાહકની િચંતા,
બચેનીથી ભયભીત થશો. તમારી eતને અથવા પિરવારના અ ય સ¤યોને જોખમમાં ન નાંખશો. કોઈ સંબંધીની મુDકે લીઓ અચાનક આવી
શકે છે અને તે િચંતાનું કારણ થઈ શકે છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (22 જૂ ન 2029 03:51:14 થી 16 જુ લ. 2029 23:27:25)
આ સમયગાળામાં શુN ચંEમાથી નવમાં ભાવમાં yમણ કરશે. આ તમારા વ]ોના સંZહમાં વધારો કરે તેવી સૂચના છે . તે િસવાય શારીિરક
અને ભૌિતક સુખ અને આનંદનું Wદાન કરે તેવું સુચવે છે .
આિથ8ક લાભ અને િકં મતી આભુષણનો ઉપયોગ આ સમયની ખાિસયત છે . વેપાર વગર િવ®ને, ગિતથીયે ચાલશે સંતોષ અને લાભ મળશે.
આ સમય િવ¬ાઅ®યનમાં સફળતાનો સૂચક છે . તંદુર તી સારી રહેશે. ઘર પરીવારમાં ભાઇ ^હેનનો સહયોગ, નેહ પહેલાં કરતાં વધારે મળશે.
તમારા કુ ટું બમાં માંગિલક કાય8 બને અગર િવવાહ કરવા યો:ય હોય તો િવવાહ કરવા િનણ8ય લઇ શકો છો. તમને મનગમતા 1વનસાથી
મળશે જે ઘરમાં સૌભા:ય લઇને આવશે.
આ સમય સામાિજક કાય8Nમનો છે . તમારા નવાં િમ/ો બનશે. તમને અ®યાિcક ર તા દે ખાડવાવાળા fયિ© મળી શકે . કલામાં તમારી Yિચ
વધશે. તમારા સ³ુ ણ અને સારાં કાયT સહેજ બધાનું ®યાન દોરાશે. એટલે તમારી સામાિજક WિતVામાં ચાર ચાંદ લાગશે. આ સમયે તમારી
ઇsછાઓ પૂરી થશે.
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શ/ુઓ ઉપર િવજય મેળવશો. અગર તમે કોઇ Wકારની ચચા8 િવચારણામાં હશો તો તમારે 1તવાની સંભાવના છે . તમો આ સમય દરિમયાન
લાંબી મુસાફરીએ જવાનું મન બનાવી શકો.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો આઠમો ભાવ થી ગોચર (28 જૂ ન 2029 21:37:40 થી 13 જુ લ. 2029 01:22:23)
આ સમયગાળામાં બુધ Zહ ચંEમાથી આઠમા થાને િવચરણ કરશે. આ અિધક ધનWાિUની શકયતાની િનશાની છે . આ તમારે બધાં જ
કાય8માં યોજનાઓ સફળ થશે. ધંધામાં નાણાં, િ થરતા અને લાભનો આ સમય છે . સમાજમાં તમે ઉંચા મોભા પર રહેશો. લોકોમાં તમને સ માન
મળશે અને લોકિWય નામા વધારે થશો.
આ સમયગાળામાં 1વનની રહેણીકહેણી આરામદાયક રહેશે. સંતાનથી સુખ મળે તેવી સંભાવના છે પિરવારમાં નવા બાળકનો જ મ થશે
અને સુખમાં વૃિ† થશે. આ ખાસ સમયગાળામાં તમારા સંતાન સંતોષી અને સુખી રહે તેવો યોગ છે .
તમારી ફૂિત8 અને બુિ†માં વધારો થશે આ Wિતભા અને અંતરaાનમાં સાચો િનણ8ય લેવામાં ઉપયોગી થશે.
દુ Dમનો હારશે તમારા તેજ સામે હxકાં પડશે. આ વખતે તમો બધી બાજૂ એથી મદદની આશા કરી શકો છો.
પણ આ બધાં વsચે તમારે તંદુર તીની વધારે કાળ1 રાખશો. કારણ કે તમે િબમાર થઇ શકો છો. ખોરાક પર ®યાન આપશો. Wસh રહેશો.
ખોટી િબક અને ઉદાસીને ન1ક આવવા દે શો નહીં.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો નવમો ભાવ થી ગોચર (13 જુ લ. 2029 01:22:23 થી 28 જુ લ. 2029 17:19:27)
આ સમયગાળામાં બુધ ચંEમાથી નવમા થાને િવચરણ કરશે. આ િબમારી અને દુ ઃખાવાનું સૂચક છે . આ સમય દરિમયાન તમારા કામકાજમાં
િવ®ન લાવી શકે છે . કાયા8લયમાં તમારા પદ અને WિતVા eળવી રાખશો. તે પણ ન¦ી કરશો કે કોઇ એવું કાય8 નહીં કરતા જેનાથી તમને
પ તાવો થાય.
કોઇ નવું કામ કરતા પહેલાં જોઈ લો કે શું મુDકે લી આવી શકે . ઘણાં બધાં કારણોથી માનિસક રીતે તમે ખીeસો. કામના ભારના કારણે
અિ થરતા અનુભવશો.
શ/ુઓથી સાવધાન રહેશો. આ દરિમયાન તમને નુકશાન પહોંચી શકે છે . કુ ટું બ, પિરવારની ખટપટમાં ન પડશો કારણ કે આ લડાઇનું )પ લઇ
શકે .
આ સમયગાળામાં તમારા ચીડીયા વભાવના કારણે ઘરમાં અને સાધારણ ધારણામાં ભુલો શોધી કાઢશો. આ સમય દરિમયાન કામ પૂણ8
કરવામાં વધારે મહેનત કરવી પડશે. પરં તુ તમને ગમતું ન મળવાના કારણે તે કરવાથી અચકાશો.
લાંબી મુસાફરીને મોકુ ફ રાખજો કારણ કે તેમાં તમને મુDકે લી મળવાની સંભાવના છે તે ધારેલ પરીણામ નહીં મળે . જમવામાં સારી ટે વો રાખશો
અને સકારાcક રીતે 1વશો.
જ મ ચંDમાથી સૂય6 નો નવમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ. 2029 18:12:23 થી 17 આૅગ. 2029 02:35:20)
આ સમય દરિમયાન સૂય8 ચં Eમાથી નવમા ભાગ િવચરણ કરશે. તેનો તમારા 1વનમાં િવશેષ Wભાવ પડશે. આ સમયમા કોઈ કાવ/ા કારણે
તમારા ઉપર દોષારોપણ થશે. તમો થાન પિરવત8ન કરશો માનિસક શાંતીનો અભાવ રહે.
તમારે િવશેષ ®યાન રાખવાનું છે કે તમારા ઉપરી અિધકારી તમારા કાય8થી િનરાશ ન થાય. બની શકે છે કે અપમાન, માનભંગ ઝે લવું વડે
તમારો ઉપર ખોટા આરોપ લાગે તેની સંભાવના છે . પોતાને કટોકટી અથવા સંડોવાવાળી િ થિત દૂ ર રહેવું.
આિથ8ક રીતે આ સમય પણ ક$દાયક છે . પૈસા વસૂલ કરવામાં મુDકે લી થશે. િબનજ)રી ખચ8થી બચવા Wય}શીલ રહેવું તમારા તથાતમારા
ગુY વsચે ગેરસમજ બોલચાલ થઈ શકે . તમારા તથા પિરવાર િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ અને અસંતોષનું કારણ બની શકે .
તમારા તથા પિરવાર, િમ/ો વsચે મતભેદ , િવચારભેદ સંતોષનું કારણ બની શકે . આ દરિમયાન શારીિરક અને માનિસક તકલીફોની સંભવનાના
કારણે તમારે તંદુર તી માટે િવશેષ કાળ1 આપવી પડશે. આ સમય દરિમયાન થાક, િનરાશાનો અનુભવ કરશો.
તો પણ તમો કોઈ સારા કાય8 માટે િવચારી શકો છો અને તેમા સફળતા WાU કરશો. Wવાસનો યોગ છે .
જ મ ચંDમાથી શુ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (16 જુ લ. 2029 23:27:25 થી 11 આૅગ. 2029 02:25:53)
આ સમય ગાળામાં શુN ચંEમાથી દસમાં ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ સમય માનિસક ઉપાિધ, અશાંિત, બેચેની લઈ આવે છે . આ સમય
દરિમયાન શારીિરક તકલીફ ભોગવવી પડે. ઘનના િવષયમાં ખાસ ®યાન આપશો. કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજમાં ડુ ^યા રહેશો તેવી
સંભાવના છે .
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શ/ુઓથી સાવધ રહેશો િબનજ)રી િવવાદથી દૂ ર રહેશો. કારણ કે , તેથી લડાઇ ઝગડા વધશે. શ/ુઓની સં‚ યા વધશે. સમાજમાં બદનામી
િતર કાર ન થાય તેની કાળ1 રાખશો.
પોતાના સગાં સંબંધી અને ]ીઓથી વહેવારમાં ખાસ ®યાન રાખશો. બેવકૂ ફી, ગેરસમજ, શ/ુઓનો વધારો કરશે. તમારા િવવાિહત 1વનમાં
સાYં વાતાવરણ બનાવી રાખશો. પિત, પ}ી સાથે િવવાદથી દૂ ર રહેશો. તમારે તમારા ઉપરી અિધકારી અથવા સરકાર bારા ઊભી થયેલ
મુDકે લીઓનો ભોગ બની શકો. તમારા કામકાજને સફળતાપૂવ8ક પૂણ8 કરવા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવી પડશે.
જ મ ચંDમાથી બુધ નો દસમો ભાવ થી ગોચર (28 જુ લ. 2029 17:19:27 થી 19 આૅગ. 2029 20:39:42)
આ સમયગાળા દરિમયાન બુધ ચંEમાથી દસમા થાનમાં ગોચર થશે. આ સુખનો સમય સૂચવે છે . તમે Wસh રહેશો અનેબઘા Wય}ોમાં સફળ
રહેશો. ધંધાિકય Eિ$એ સારા સમયની આશા રાખી શકો. તમને આપેલ કાય8 સફળતાપૂવ8ક ચો¦સ સમયમાં પૂણ8 કરી શકશો.
આ સમય ઘરમાં સુખનું સૂચવે છે . તમે કોઇ ખુશનુમા fયિ©ને મળવાની આશા રાખી શકો. તમારામાંથી અમુક fયિ© િવપરીત િલંગવાળા
સાથે ભાવનાપૂણ8 સમય પસાર કરી શકો તેવી આશા છે . આ fયિ©થી લાભની આશા છે .
આિથ8ક રીતે પણ આ સમય સારો છે . તમારા Wયાસોમાં સફળતાથી આિથ8ક લાભ મળશે અને તમો વધારે લાભની આશા રાખી શકો છો.
આ સમયગાળામાં તમને ઉંચું પદ મળવાની સંભાવના છે . તમને સ માન મળી શકે છે . સમાજમાં માન, મોભામાં વૃિ† થઇ શકે તમો સમાજમાં
વધુ િ«નયાશીલ થઇને સમાજમાં સુધારણાના કાય8માં ભાગ લેશો.
આ સમય માનિસક તણાાવથી મુિ© અને શાંિતનો સૂચવે છે . શ/ુ ઉપર સહેલાઇથી િવજય મેળવશો. 1વનમાં શાંિત મળશે.
જ મ ચંDમાથી મંગળ નો બારમો ભાવ થી ગોચર (28 જુ લ. 2029 22:52:04 થી 15 સેúટ. 2029 04:05:37)
આ સમય દરિમયાન મંગળ ચંEમાથી બારમા ભાવમાં િવચરણ કરશે. આ શારીિરક પીડાની આગાહી છે . અગર આપ સાવધાની નહીં રાખો તો
સમય કોટોકટીનો છે . તંદુર તી બાબતે પૂણ8 રીતે ®યાન આપશો કારણ કે આ સમય દરિમયાન તમને રોગ થઈ શકે છે . ખાસ કરીને આંખ અને
પેટ સંબંધી તકલીફો થઈ શકે છે અને પગનું પણ ®યાન રાખશો. આ સમય દરિમયાન શારીિરક કાય8વાળી WવૃિSથી બચશો કારણ કે તેનાથી
eનનું જોખમ શકે છે . તમારામાંથી કોઈને ભયાનક, દુ ઃખદાયી વv; આવી શકે છે .
તમારા કાય8-ે/માં સફળતા મેળવવા માટે દબાણપૂણ8 કામ વધારે તકલીફકારક બની શકે છે . અગર તમે સાવધાની નહીં રાખો તો અપમાન
સહન કરવું પડશે.
જેથી પદ ગુમાવી શકો અને નાણાં સંબંિધત સાવધાની રાખશો િબનજ)રી ખચ8થી બચશો.
ઘરે પિત, પ}ી, સંતાન, ભાઈ, બહેન, સગાંf હાલા સાથે સુમેળભયા8 સંબંધ રાખશો અને લડશો નહીં. દુ Dમનો સાથે ઝગડશો નહીં. નવાં દુ Dમનો
ન બને તેનું ®યાન રાખશો.
તમારે િવદે શ યા/ાનો યોગ છે . પણ અમુકને યા/ાના ધારેલ પરીણામ નહીં મળે અને એમ જ Rાં Hયાં ભટકતા રહેશો.
જ મ ચંDમાથી શિન નો સાતમો ભાવ થી ગોચર (8 આૅગ. 2029 12:31:59 થી 5 ઓક. 2029 16:53:21)
આ સમયગાળામાં શિન સાતમા ભાવમાં yમણ કરશે. આ સમય 1વનમાં ઉદાસી સૂચવે છે . લગભગ 1વનના દરેક -ે/માં, િવષયમાં પહેલાં
કરતાં વધારે ®યાન દોરવું પડશે. કમાણી મયા8િદત રહેશે અને તોય પણ છળ, કપટ, દગાબા1થી પૈસાનું નુકશાન થઇ શકે . કં ઇપણ થાય પણ
કરજ લેવાથી બચશો કારણ કે કરજ ઉતારવામાં વધુ સમય લાગશે.
કામકાજમાં પણ તમારા તરફથી વધારે મહેનત કરવી પડશે. ધારેલ કાય8 પૂણ8 કરવા વધારે મહેનત કરવી પડશે. ધારેલ કાય8 પુણ8 કરવા વધારાનો
સમય લાગશે. અગર તમો ભાગીદારોમાં વેપાર કરતા હોય તો દગાબાજ છ»વેશથી આવશે. સાવચેત રહેશો.
અગર નોકરીયાત હોય તો પદની માન eળવી રાખશો એવું કં ઇ કરતા નહીં કે તે છીનવાઈ eય.
િવ¬ાથ™ઓને મન લગાવી અ¤યાસમાં મુDકે લી થઈ શકે .
તમારામાંથી અમુક િવદે શયા/ાએ eય જોકે યા/ાએ જવાથી બચશો. વધારે પડતાને આ દુ ઃખદાયી સાિબત થશે. આ સમય સૂચવે છે કે તમાYં
રહેવાનું ઘર ન હોવા કારણે બીજે લાચાર થઇ રહેવું પડશે.
તંદુર તી બાબત ®યાન આપવું જ)રી છે . કુ ટું બની તિબયત બાબતે ®યાન આપશો. તમારામાંથી અમુકને િકડની, યોન અને મુ/ાશય સંબંધી
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રોગથી પીડા થઇ શકે .
પોતાના અથવા પ}ીની બાળકોની તબીયત બાબતે બેદરકારી ન રાખશો. પછી આનાથી 1વન જોખમમાં પડી શકે .
ઘરમાં શાંિત અને સમજૂ તી eળવી રાખશો. પહેલી પ}ીના અવસાનને કારણે તમરામાંથી અમુક બીe લ:; કરી શકે . દો તીને પૂણ8 રીતે
િવકસીત થવા દે જો. િમ/ો જોડે મનમેળ eળવી રાખશો. અગર સાવધાની નહીં રાખો તો તમારા ખાસ િમ/ો તમને Hયાગી દશે.
આ સમયગાળામાં માનિસક સંતુલન બનાવી રાખવું મુDકે લ છે . તમારાથી વધારે પડતાને સતત માનિસક, કલેશ,
અશાંિતના ભોગ બનેલા કોઇ Wકારના કોટ8 કચેરીથી દૂ ર રહેવા સમજદારી છે . આ સમયમાં ચુંટણી અથવા કે શ લડવાનો સમય તમારા પ-નો
નથી.
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